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STARK TAMÁS 

Útelágazások - a választás lehetősége. Bevezető. 

 

Útelágazásról akkor beszélünk, amikor egy út két vagy több irányba megy tovább. 

Elvontabb értelemben az útelágazás olyan választási lehetőséget jelent, mely hosszú 

távon meghatározza a döntést hozó útját, sorsát. Az útelágazások megkerülhetetlenek, 

e kihívásokkal nemcsak embereknek, hanem egész emberi közösségeknek, 

országoknak is szembe kell nézniük. „Út(elágazások), Magyarország 1944-1945” 

címmel rendezett konferenciát az MTA II. világháború története albizottság 2022. 

május 6-án és 7-én. 

Mennyiben volt választási lehetősége a magyar politikai- és a hadvezetésnek, hogy 

döntsön az ország sorsáról a második világháborúban?  

Németországnak Lengyelország ellen indított háborúja a magyar kormányt nehéz 

választási helyzet elé állította. Az ország előtt álló út itt kettévált. Az egyik út a 

Németországgal való együttműködés irányába ment. A másik a szembenállást 

jelentette. Az előbbi út tűnt szélesebbnek és könnyebbnek, mivel az ország 

legfontosabb külpolitikai célja, a területgyarapodás csak a Közép-Kelet-Európa 

meghatározó hatalmává váló Németország közreműködésével volt megvalósítható. A 

náci Németország amúgy is elfogadható partner volt az intézményes antiszemitizmust 

bevezető Horthy-rendszer számára. Teleki Pál miniszterelnök úgy akarta elkötelezni 

az országot Németország mellett, hogy egyben távolságtartását is kifejezze és csekély 

mozgástere is megmaradjon. Ezért Németország támadása után az országot nem 

hadviselő féllé nyilvánította. 

A másik nagy útelágazáshoz 1941. június 22-én ért az ország. A magyar kormány 

számára a Szovjetunió elleni német hadjárathoz való csatlakozás látszott pragmatikus 

döntésnek, ugyanis a területi gyarapodás addigi eredményeit így lehetett biztosítani, 

továbbá biztosnak tűnt a gyors német győzelem.  

A következő nagy útelágazást az ország német megszállása jelentette. Erre az 

eseményre a 2011-ben közzétett Magyarország Alaptörvénye is kitér. A „Nemzeti 

hitvallás” című bevezető részben szerepel, hogy 1944. március 19-én hazánk 

elvesztette állami önrendelkezését. Ez a megfogalmazás azonban morálisan 

tarthatatlan, mert felmenti az egész államigazgatást és a hadvezetést azoktól a 

bűnöktől, melyeknek a megszállás után részesei voltak. A német csapatok bevonulása 

után megkezdődött az ország totális hadba állítása, feloszlattak politikai 
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szervezeteket, szigorították a cenzúrát, és sor került a „zsidókérdés” német mintára 

történő „megoldására”. A kormányzó - abban bízva, hogy idővel visszanyeri 

cselekvési szabadságát - nem állt ellen Hitlernek. A hadvezetés fellélegzett, amikor 

március 19-e hajnalán a Honvéd Vezérkar főnöke, Szombathelyi Ferenc táviratban azt 

az utasítást küldte, hogy a bevonuló német csapatokat barátként kell fogadni. A 

magyar társadalom nagyobb része is jobban félt a szovjet, mint a német hadseregtől.     

1944. október 15-én is a szovjetektől való félelem pecsételte meg a Horthy kormányzó 

által kezdeményezett kiugrási kísérletet. Pedig ekkor már nyilvánvalóvá vált, hogy az 

1941-ben még oly szélesnek és könnyűnek tűnő út zsákutcában végződik. Ha ezen az 

utolsó háború alatti keresztúton a politikai és a katonai vezetés más irányba indul, 

vagy ha a sokszínű ellenállási mozgalom veszi át a hatalmat, akkor nem érhette volna 

az országot az utolsó csatlós vádja és elmaradt volna a nyilas rendszer tobzódása is, a 

nyári deportálásokat elkerülő budapesti zsidóság és a munkaszolgálatos „lapátos 

sereg” megmenekült volna. A szovjet hadsereg gyorsan átvonult volna az ország 

területén, érintetlen maradt volna a közigazgatás, és katonák tízezreinek életét lehetett 

volna megmenteni, és a civil lakosságnak a Szovjetunióba történő elhurcolása is 

mérsékelt intenzitással zajlott volna.    

Az útelágazásoknál a kormányzati szférában és az egyéni élet szintjén meghozott 

döntések hátterének ismertetésével, valamint a korszak és emlékezete bemutatásával 

a kötet öt tanulmánya foglalkozik. Fóris Ákos az 1. magyar hadsereg kelet-galíciai 

tevékenységéről ír. Vizsgálatának fókuszában a magyar csapatoknak a német polgári 

és gazdasági szervekkel, a helyi lakossággal, a szovjet és az ukrán nemzeti 

partizánmozgalommal való kapcsolata áll. Kelemen Roland azt fejti ki, hogy a német 

megszállás, majd pedig a nyilas hatalomátvétel milyen hatást gyakorolt a katonai 

igazságszolgáltatásra. Magyarosi Sándor azt vizsgálja, hogy Erdély kényszerű feladása 

és a nyilas hatalomátvétel milyen hatást gyakorolt a 27. Székely Könnyűhadosztály 

katonáinak moráljára. 1944.  október 15 után az állami- kormányzati kommunikáció 

céljai, módszerei és jelképrendszere megváltozott. Megfogalmazást nyer az igény a 

totális propagandára, amely — a náci minta alapján - jól megformált üzeneteket 

juttasson el minden lehetséges eszközzel és fórumon a tömegeknek. Virányi Péter a 

nyilas hatalomátvétel utáni állami- kormányzati kommunikáció céljait, módszereit és 

jelképrendszerét mutatja be. Nagy Péter Tibor az egykori központi pártlap, a 

Népszabadság soktízezer oldalnyi digitális feldolgozásának segítségével 

történetszociológiai módszert dolgozott ki, és egyben elemzést írt arról, hogy az utolsó 

teljes háborús év főszereplőinek értékelése hogyan alakult, változott a Kádár-rendszer 

emlékezetpolitikájában.   
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Több tanulmány vizsgálja a hatalommal való együttműködés, és az ellenállás közötti 

választás nehézségét és a döntés következményeit. Kovács Tamás a polgári elhárításban 

dolgozó rendőrök válaszútját elemzi. A német hírszerzés megfigyelésével foglalkozó 

rendőrtisztekre letartóztatás és deportálás várt a megszállás után. De nem kevesen 

voltak, akik a németek érkezését lehetőségnek tekintették karrierjük 

kibontakoztatására. Ők részt vettek a holokausztban és az ellenállási mozgalmak 

felgöngyölítésében. Márkus Beáta tanulmányából kiderül, hogy válaszút előtt álltak az 

1944 végén az SS-be való kényszerű besorozás előtt álló német nemzetiségű fiatalok is. 

Sokan közülük már nem hittek a német győzelemben és Márkus Beáta leírja, hogy ők 

miként igyekeztek kibújni az SS-be való jelentkezés kötelezettsége alól. Klacsmann 

Borbála három köztisztviselő sorsának bemutatásán keresztül szemlélteti, hogy egy 

széles társadalmi réteg, az államigazgatásban dolgozók hogyan és miért döntöttek a 

hatalom kiszolgálása mellett.  Voltak, akik számára a német megszállók, illetve a nyilas 

hatalom kiszolgálása a legkisebb morális terhet sem jelentette. Ezek közé tartozik a 

svéd védlevéllel rendelkező zsidókat besúgó Harangi Zoltán, akinek történetét Eörsi 

László mondja el. A Fertő-tó déli partján található Hidegség területére meneteltetett 

munkaszolgálatosok 1944 decemberére elérte a 2000 főt. Nagy Szabolcs népbírósági 

eljárások alapján arra keresi a választ, hogy bűnösök voltak-e az őket őrző leventék, 

akiket különböző fenyegetésekkel kényszerítettek erre a feladatra.  

 

Voltak, akik nem tettek eleget a bevonulási parancsnak, és voltak, akik szembe mertek 

szállni parancsnokaikkal. Csapody Tamás „hűtlenség” miatt Nagykanizsára internált, a 

Jehova tanúi közösséghez tartozó öt személy sorsát mutatja be. Brutálisan 

megkínozták őket, de négyen így is kitartottak a katonaságot elutasító 

meggyőződésük mellett. Ellenállásukért három főt kivégeztek, az egyetlen túlélőt 

kényszermunkára vittek a keleti frontra. Az ellenállás szervezett formáit és a 

megtorlás különböző módjait vette számba Bartha Ákos. A megtorlás módozatai közé 

tartozott a hírhedt sopronkőhidai fegyházban történő fogvatartás. 1944 novembere és 

1945 márciusa között a politikai és katonai elit mintegy 600 tagja töltött itt el hosszabb-

rövidebb időt. Szalay Domokos tanulmánya a fegyintézet történetét mutatja be a háború 

utolsó hónapjaiban.  

 

Nem minden sorsforduló jelent az ország számára útelágazást. „Volt-e egyáltalán 

esélye a kelet-közép-európai térségnek arra, hogy a második világháború után a 

szovjet vezetés a térségben demokratikus kibontakozást engedélyezzen…?” - teszi fel 

a kérdést Kalmár Melinda. Alternatív víziókat latolgatva jut arra a következtetésre, 

hogy lényegében nem volt esély egy jobb sorsra. A „népi demokráciának” nevezett 
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rendszer kiépítésének szakaszait vizsgálva arra a kérdésre is választ keres, „hogy a 

népi demokratikus lázadások nélkül a későbbiekben merre mozgott volna a rendszer 

egésze és különösen az alávetett kisállamok gyakorlata”? Válaszában Kalmár Melinda 

kifejti, hogy a nemzeti felkelések és a Sztálin halálát követő új szovjet kurzus hatására 

a térségi rendszerek működései enyhén differenciált formákat vettek fel, de a szovjet 

modell megmaradt.  

A reális alternatíva hiánya olvasható ki azokból a tanulmányokból is, amelyek 

Magyarországnak közvetlenül a háború utáni történetével foglalkoznak. A Vörös 

Hadsereg érkezésével az ország feltartóztathatatlanul a Szovjetunió ellenőrzése alá 

került. Ezt az alávetett helyzetet a Belügyi Népbiztosság (NKVD) csapatainak jelenléte 

biztosította. Baráth Magdolna részletesen bemutatja ezeknek az egységeknek a 

szolgálati-operatív tevékenységét. A Szovjetuniónak a térségben játszott meghatározó 

szerepével a nyugati hatalmak tisztában voltak. Bartha Róbert tanulmányában kifejti, 

hogy a brit diplomácia - bár jelen volt a háború utáni Magyarországon - érdemben nem 

tudta befolyásolni az itteni eseményeket. A brit misszió tevékenysége jórészt arra 

korlátozódott, hogy támogassa, bátorítsa az angolbarát magyar elit fennmaradását.   

Tornai Csongor Gáspár, Gyöngyösi Jánosról szóló tanulmányában bemutatja, hogy az 

ország „szovjetizálása” hogyan zajlott a külpolitikai síkon. A kiszolgáltatottságot jelzi, 

hogy Puskin követ még ahhoz sem járult hozzá, hogy a Külügyminisztérium a 

békekonferenciára készülve Svájcból hazahozassa az oda kimentett, 1943-ban 

összeállított békeelőkészítő anyagokat. Az 1944 őszén ismét kisebbségi sorba került 

erdélyi magyarság útkereséséről írt a kolozsvári történész, Murádin János Kristóf.  A 

nemzeti szocializmust és a kommunizmust egyaránt elvető Erdélyi Párt 1944-ben 

hiába dolgozott ki társadalmi reformprogramot, annak megvalósítását először a német 

megszállás, majd a szovjet fegyverek árnyékában megszervezett kommunista román 

hatalom tette lehetetlenné. 

Magyarország vesztes státuszát és kiszolgáltatott helyzetét tükrözte a nyugatra került 

magyar emberek és javak sorsa. A világháborúban mintegy ezer, német fogolytáborból 

megszökött francia katona talált menedéket Magyarországon. Ugyanakkor szigorú 

felügyelet várt azokra a magyar hadifoglyokra, akiket az angolszász hatóságok a 

háború végén francia őrizetbe helyeztek. A francia hadifoglyok magyarországi 

helyzetét és a magyar hadifoglyok franciaországi sorsát Bene Krisztián hasonlítja össze. 

A többszázezer Nyugatra került magyar katona és civil személy jelentős része 

Ausztriában húzódott meg. Az ő sorsukkal foglalkozik Erdős Kristóf tanulmánya. Mezei 

Bálint a nyugatra hurcolt egészségügyi és államvasúti javak pusztulásának történetét 

mutatja be. 
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A tanulmánykötet központi kérdése, hogy a háború utolsó évében Magyarország 

milyen útelágazások előtt állt.  A magyar politikai elit mozgástere - részben saját 

hibájából - 1939 óta fokozatosan szűkült. Az 1945 utáni politikai vezetés egyáltalán 

nem rendelkezett valós mozgástérrel. A közzétett munkákból az is kiderül, hogy 

egyéni és csoport szinten még egy megszállt országban is van választási lehetőség. A 

megszálló hatalommal és hazai kiszolgálóikkal szembeni fellépésből ellenállási 

mozgalmak, lázadások, felkelések nőhetnek ki. Mindezek meg is történtek a háború 

alatt, majd az azt követő évtizedekben.   
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MURÁDIN JÁNOS KRISTÓF 

 

„Erdélyi szellem – magyar lélek.”1  

Az Erdélyi Párt tervei a második világháború utáni  

Erdélyről és Magyarországról 1944-ben 

 

A tanulmány a második bécsi döntés következtében Magyarországhoz visszacsatolt 

Észak-Erdélyben létrehozott legfontosabb magyar politikai formációra, az Erdélyi 

Pártra fókuszál. Célja annak bemutatása, hogy az 1940 és 1944 között működő magyar 

tömegpárt vezetői hogyan képzelték el a háború utolsó időszakában, 1943 őszétől a 

párt 1944 augusztusi megszűnéséig tartó időszakban Magyarország és Erdély jövőjét. 

Előbb rövid összefoglalót nyújt az Erdélyi Párt létrehozásáról, majd kifejti fő 

célkitűzéseit. Ezt követően részleteiben bemutatja a párt jövőképét meghatározó 

legfontosabb alapelveket a politikai alakulat vezető személyiségeinek parlamenti 

beszédei, nyilatkozatai és írásai alapján. Végül az 1944 márciusi német megszállás 

hatására történt változásokat foglalja össze és a párt politikai örökségét elemzi. 

 

* 

 

Bevezető: a második bécsi döntés és következményei 

 

Jól ismert tény, hogy a trianoni békeszerződés által 1920-ban Romániának ítélt 103 093 

km2-es, országnyi területből, 1940. augusztus 30-án, a német–olasz döntőbíráskodás 

folytán a történelmi Erdély és a Partium északi fele, a Székelyföld és Máramaros 

vidéke visszatért Magyarországhoz. (L. Balogh Béni 2002: 5) A korabeli 

szóhasználatban „a visszacsatolt Észak-Erdély és a keleti országrészek” összesített területe 

elérte a 43 104 km2-t, (Thirring Lajos 1940: 663) lakossága pedig az 1941-es magyar 

népszámlálás szerint 2 557 260 főt tett ki, amelynek 53,6%-a magyar, 39,9%-a román 

anyanyelvű volt. Az 1 380 506 magát magyar anyanyelvűnek valló lakos mellett, 1 029 

470 román, 47 357 zsidó, 44 686 német, 34 338 cigány, 19 635 ruszin (rutén) és 19 584 

szlovák (akkori megnevezéssel tót) élt a területen. (Fogarasi Zoltán 1944: 4) A 

nagyhatalmi határmegvonás által egészben vagy részben érintett tizenkét vármegye 

közül négyben (Beszterce-Naszód, Máramaros, Szolnok-Doboka, Szilágy) a román 

lakosság abszolút többségben volt nemcsak 1941-ben, de már 1910-ben is. Ezzel 

                                                           
1 Az Erdélyi Párt egyik legsikeresebb, 1943-ban kiadott propagandafüzetének címe.  
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szemben a visszakerült Ugocsa vármegye kivételével, ahol viszonylagos magyar 

többség mutatkozott, Bihar, Szatmár, Kolozs, Maros-Torda, Udvarhely, Csík és 

Háromszék vármegyékben abszolút magyar többség volt. (Korom Mihály 1988: 176–

177)  Ugyanakkor, a továbbra is Románia részét képező Dél-Erdélyben mintegy 473 

000 magyar maradt, akik az ottani teljes lakosság 14%-át alkották. (L. Balogh Béni – 

Bárdi Nándor 2008: 162) Ők a területveszteségek miatt elkeseredett, szélsőségek felé 

sodródó román többség tehetetlen dühének és revansvágyának fő célpontjaivá váltak. 

Ilyen körülmények között nem csoda, hogy a bécsi döntést követő hónapokban 

jelentős magyar migráció indult meg Romániából Magyarország, s azon belül is 

elsősorban Észak-Erdély felé, aminek eredményeképpen, alig nyolc hónap alatt, 1941 

áprilisára mintegy 110 000 fővel csökkent a dél-erdélyi magyarok száma és már csak 

363 000-et ért el. Ez Dél-Erdély teljes, 3 300 000 fős lakosságának mindössze 11%-át 

tette ki. (L. Balogh Béni – Bárdi Nándor 2008: 162, 167) A Magyarországra való 

átköltözés, olykor menekülés mértéke ugyan később fokozatosan csökkent, de maga a 

jelenség a korszak végét jelentő 1944-es frontátvonulásig folyamatos maradt. A 

hivatalos magyar kimutatások szerint 1940 augusztusa és 1944 februárja között 

összesen mintegy 200 000 – nagyjából minden második – dél-erdélyi magyar költözött 

át Romániából Magyarországra és azon belül elsősorban Észak-Erdélybe. Ezzel 

egyidejűleg fordított exodus is zajlott: Észak-Erdélyt is nagyszámú román ember 

hagyta el önként, vagy kényszerítve dél, illetve kelet felé. A Romániánál maradt 

területekre költöző észak-erdélyi románok száma 1944-re megközelítette a 220 000-et. 

Közülük mintegy 28 000 fő az 1920 után Erdélybe betelepedő, elsősorban tisztviselői 

karhoz és a rendvédelmi erőkhöz tartozott. (Ablonczy Balázs 2011: 204, 207) 

A hatalmas népességmozgás tovább mérgesítette a magyar és a román állam 

viszonyát. A közéjük ékelődött, frissen magyar fennhatóság alá került, de továbbra 

vegyes lakosságú, enyhe magyar többségű Észak-Erdély nagyon kényes helyzetben 

volt. A terület politikai megszervezése ezért a bécsi döntést követően a körülmények 

diktálta azonnali szükségszerűség lett, amely halaszthatatlan feladatként állt mind a 

magyar kormányzat, mind az észak-erdélyi magyarság politikai vezetői előtt. A 

magyarországi politikai életbe való integrálódás nemcsak Budapest által elvárt 

folyamat volt, hanem a magyar Erdély megtartásának alapfeltétele is, hiszen az új 

határok meghúzásába csak a felszínen belenyugvó, azokat valójában soha el nem 

fogadó bukaresti vezetés állandóan a visszarendezés lehetőségét kereste. Észak-

Erdélyt csak úgy lehetett megtartani a magyar állam keretei között, ha az ottani 

politikai berendezkedés a magyarországi politikai élet szerves részévé válik. 

Ugyanakkor a több mint két évtizedes interbellikumi szétfejlődés, a Kós Károly által 
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szorgalmazott transzszilvanizmus megjelenése, Erdélyt politikailag sajátos 

szinezetűvé tette, az itteni magyar politikát pedig egyedi jellegzetességekkel ruházta 

fel. Ezek megőrzése, a kisebbségi évekből eredő erdélyi politikai egység 

hagyományának átmentése a magyar állami keretek között, egyike volt a korszak 

erdélyi magyar politikai vezetői által követett fő irányelveknek.  

A két, első látásra összeegyeztethetetlennek tűnő, de prioritásában egyformán 

elsőrendű politikai cél nehéz dilemma elé állította az észak-erdélyi magyarságot. Ezt 

olyan politikai alakulat létrehozásával gondolták feloldhatónak, amely szervezeti 

kereteiben új, de tartalmában mégis a régi erdélyi politikai hagyományok folytatója, 

miközben egyben az országos magyar politika szerves alkotóeleme is. Ez a nagyon 

összetett elvárásrendszer adott életet a korszak meghatározó észak-erdélyi politikai 

szervezetének, az Erdélyi Pártnak. 

 

Az Erdélyi Párt megalakulása, vezetősége, tagsága 

Az első és legfontosabb megoldandó probléma Észak-Erdély képviselete volt a magyar 

Országgyűlésben. Ahhoz, hogy a visszacsatolt területek politikai integrációja 

mihamarabb megtörténhessen, először erre kellett megoldást találni. A kérdés viszont 

komoly nehézségekbe ütközött. A különleges történelmi események diktálta 

helyzetben ugyanis országgyűlési választásokat nem lehetett tartani, hiszen azok az 

Imrédy-kormány bukása miatt alig egy jó évvel korábban, 1939. május 28–29-én 

zajlottak le. (Filep Tamás Gusztáv 2008: 155) A pártok többsége – és különösképpen a 

kormánypárt – az Országgyűlésben 1939-ben megszerzett pozícióit nem akarta 

kockára tenni, és a további nyilas térhódítást, mint az újabb választások eredőjét, el 

akarta kerülni. (Romsics Ignác 2003: 226) Ezért a háború végéig választásokra már nem 

is került sor. A különleges körülmények között országgyűlési behívásokra került sor 

az 1940: XXVI. törvény értelmében, és ilyen alapon lettek erdélyi közéleti 

személyiségek a Képviselőház tagjai. (Lásd: 1. ábra) 

Összesen 50 észak-erdélyi képviselőt hívtak be. (Egry Gábor 2008: 29–30) Az erdélyiek 

egyik napról a másikra egy számukra addig ismeretlen politikai környezetben találták 

magukat. Többük naív várakozása ellenére, nem egy higgadt, nemzeti egységben élő, 

konszenzusra épülő, tömbszerű magyar politikai fórumba kerültek. Ellenkezőleg. 

Heves vitáktól hangos, a domináns, de önmagában is széthúzó kormánypárt, a 

Magyar Élet Pártja által uralt, erősen polarizálódott Országgyűlés tagjai lettek. A 

többnemzetiségű keleti területek jellegzetes problémáit a magyar Képviselőházban 

felszínre hozó erdélyi képviselők elkülönülése, majd önálló politikai párttá alakulása 

ezért mondhatni elkerülhetetlen volt. Előbb, 1940. november 12-én átmeneti jelleggel 

bíró pártonkívüli parlamenti csoportot alakítottak, (Ellenzék, 1940. november 14) majd 
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egy hónappal később, 1940. december 14-én ebből jött létre az Erdélyi Párt. (Ellenzék, 

1940. december 17) Az új politikai formációban azonban nem minden erdélyi behívott 

képviselő vett részt. Közülük 36-on (Bárdi Nándor 2006: 44) választották ezt az utat és 

rájuk hárult az Erdélyi Párt ideológiájának kidolgozása, szervezeti kiépítése és a 

politikai formáció parlamenti képviselete. 

 

 

 
1. ábra Az észak-erdélyi képviselők egy csoportja a Képviselőházba 

való bevonulásukkor Budapesten, az Országház épülete mellett, 1940. október 10.2 

 

Az Erdélyi Párt létrehozásának utolsó és legfontosabb lépése az alapító nagygyűlés 

megtartása volt, amire 1941. május 28-án, a visszacsatolt erdélyi területek 

központjában, Kolozsváron került sor. (Murádin János Kristóf 2019: 51–53) A 

nagygyűlést, jelképes módon, az Erdély Magyarországgal való unióját 1848. május 30-

án kimondó, utolsó erdélyi országgyűlés színhelyén, a Redut épületében, a jeles 

történelmi esemény szinte napra pontosan 93. évfordulóján szervezték meg. 

(Kolozsvári Estilap, 1941. május 28) 

Az észak-erdélyi politikai alakulat elnöke gróf Teleki Béla zsibói földbirtokos, az 

észak-erdélyi EMGE elnöke lett. (Murádin János Kristóf 2019: 53) Ügyvezető alelnökké 

dr. Albrecht Dezső kolozsvári ügyvédet, országgyűlési képviselőt, alelnökökké pedig 

Ember Géza szatmári földbirtokost, képviselőt és dr. Kolumbán József csíkszeredai 

                                                           
2 Forrás: Képes Vasárnap, 1940. október 20, IV. évf., 42. sz., 5. o. 
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ügyvédet választották meg. A párt országos politikai főtitkárának funkcióját pedig a 

kolozsvári dr. Mikó Imre képviselőre bízták. (Kolozsvári Estilap, 1941. május 28)Az 

Erdélyi Párt taglétszáma gyors emelkedésnek indult: az alapító nagygyűlés idejére, 

1941 májusára elérte a 200 000 főt (Kolozsvári Estilap, 1941. május 28), majd 1942 

januárjára már 243 500 főt tett ki. (Bárdi Nándor 2006: 44) A párttagok száma ezt 

követően nem sokat változott, 1943 novemberében például 231 181 volt. (MNL. OL. P 

2256. No. 117. Teleki Béla iratai. 1. 143.) Megállapítható tehát, hogy az Erdélyi Párt 

képes volt megtartani tagjait, a visszacsatolt területek legnagyobb részén végig 

megőrizve vezető pozícióját. A tagok túlnyomó többsége megszűnéséig hű maradt a 

párthoz. 

 

Az Erdélyi Párt fő céljai 

Eredetileg, még a pártalakulás 1940 végi időszakában, az Erdélyi Párt hármas 

célkitűzéssel indult. Életrehívásának elsődleges okai és egyben főbb programpontjai 

Teleki Béla későbbi pártelnök megfogalmazásában a következők voltak: 

1. „Megtartani az erdélyi magyarság politikai, társadalmi, gazdasági és 

kulturális egységét; 

2. A kormánnyal együttműködve újjáépíteni Erdélyt és bekapcsolni az ország 

egységes vérkeringésébe; 

3. Erdélyi szellemmel szolgálni Magyarország belső átalakulását és 

megerősödését.” (Magyar reformot! 1943: 16) 

Az első pont voltaképpen a két világháború közötti román uralom idején kialakult 

kisebbségi egységbe tömörülés, a társadalmi különbségeken felülemelkedő erdélyi 

magyar összefogás továbbéltetésének gondolata volt. A második alapelv a magyar 

kormány támogatása útján Erdély gazdasági és társadalmi felemelkedésének és más 

magyarországi régiókhoz való felzárkóztatásának igényét jelentette. Végül a harmadik 

célkitűzés lényege az egész magyar állam belső, elsősorban társadalmi reformjának 

megvalósítása a transzszilvanizmus jegyében működő erdélyi magyar egység 

eszméjét alapul véve. Ez utóbbi mutatta azt, hogy az Erdélyi Párt nem csupán egyszerű 

regionális jellegű politikai tömörülés volt, hanem egyben az országos politikát 

alakítani igyekvő, ambiciózus párt, amely az akkori Magyarország teljes területén 

szerette volna érzékeltetni hatását. Legfontosabb stratégiai célja a minőségileg 

magasabb szintűnek látott, kisebbségi időkből származó erdélyi magyar közösségi 

identitás kiterjesztése a pártharcokban megfáradt, politikailag megosztott országra. 

Végső soron a társadalmi válaszfalak lebontásával remélte az Erdélyi Párt a magyar 

nemzet egységét országos szinten megvalósítani, így ötvözve egyrészt a nemzeti 
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gondolatot, másrészt a szociális reformok vágyát. Ideológiájának e sarkalatos pontja is 

tükrözte a párt egyszerre jobb- és baloldali orientációját. 

Ezek a vezérelvek váltak azután az 1941. május 28-i, kolozsvári alapító nagygyűlésen 

a visszacsatolt országrészek alkotmányosan megválasztott és kiküldött képviselői által 

egyhangúlag elfogadott, tízpontos pártprogram alapmotívumaivá is. (Gergely Jenő – 

Glatz Ferenc – Pölöskei Ferenc 1991: 463–470) 

 

Változások az Erdélyi Párt politikai célkitűzéseiben 1943 őszén 

A továbbiakban az Erdélyi Párt legfontosabb vezető személyiségeinek, gróf Teleki 

Bélának, dr. Albrecht Dezsőnek, dr. Mikó Imrének, Vita Sándornak, László Dezsőnek 

és a párthoz erős szálakkal kötődő Zathureczky Gyulának a megnyilatkozásai, 

parlamenti beszédei, cikkei révén igyekszem rávilágítani az Erdélyi Párt jövőképének 

legfontosabb elemeire a háború fordulópontját képező 1943-as év végétől, az 1944-es 

esztendő sorsdöntő őszéig, azaz a párt megszűnéséig. 

A sztálingrádi vereség (1943. február 2.), majd a kurszki csatában elszenvedett súlyos 

veszteségek (1943. július 4–13.), illetve a sziciliai angol-amerikai partraszállás (1943. 

július 10.), valamint a fasiszta Olaszország szeptemberi összeomlása, 1943 végére 

előrevetítette a Tengelyhatalmak háborús vereségét. Mindezek következtében 

Magyarország és benne Észak-Erdély is markánsan megváltozott geostratégiai és 

katonai környezetbe került. Az Erdélyi Párt természetesen azonnal reagált az átalakuló 

helyzetre. Köreiben a kommunizmus folytatólagos elutasításával egyidőben, egyre 

erőteljesebb lett a nemzetiszocializmustól való elhatárolódás igénye is. A két 

szélsőséges ideológia elvetése mellett, a párton belül a korábbiaknál is hangsúlyosabbá 

vált a sajátos magyar politikai berendezkedés megőrzésének gondolata. Ezt az Erdélyi 

Párt vezetői az „önmagunkhoz való hűség” (Magyar reformot! 1943: 4) elvéből kiindulva, 

az erdélyi magyarság politikai egységének megőrzésére tett erőfeszítéseik révén 

remélték elérni. Hitték, hogy a regionális magyar egységre, általános, országszintű 

magyar egység építhető. Nem pártok erőszakos egyesítésével, hanem a nemzeti célok 

közös szolgálatával. „Áldozatkészség és felelősségvállalás” (Teleki Béla 1943: 7–14) – ezek 

lettek a párt új jelszavai már 1943. március 25-től, a Nagyváradon tartott 

nagyválasztmányi értekezlettől kezdve. A nagy fontosságú gyűlésen elhangzott 

előadások szövegét tartalmazó pártkiadványnak köszönhetően (2. ábra) e jelszavak 

eljutottak Észak-Erdély minden szegletébe. 
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2. ábra Erdélyi szellem – magyar lélek. Az Erdélyi Párt  

1943. március 25-én, Nagyváradon tartott nagyválasztmányi  

értekezletének anyagait tartalmazó propaganda füzete 3 

 

Ezáltal nyilván még a korábbinál is jobban kiéleződött a párt ellentéte az erdélyi 

magyar baloldallal, amelynek részéről több kritika is érte a nemzeti egység gondolatát 

mindenek elébe helyező erdélyi párti álláspontot. A kritikus hangokra a párt politikai 

főtitkára, dr. Mikó Imre reagált az Ellenzék 1943. szeptember 28-i számának hasábjain, 

Válasz egy ismeretlen magyar munkásnak című írásában. Mikó kifejtette, hogy: „fasizmus 

és demokrácia, nemzeti szocializmus és kommunizmus, kollektivizmus és liberalizmus 

mindmegannyi jelszó és fogalom, ami alatt mindenki többé-kevésbé azt érti, amit akar. (sic!) 

Nem fogadhatom el kiindulási pontnak, hogy az erdélyi magyarságnak, vagy általában a 

magyar nemzetnek olyan politikát kell folytatni, amely egyik vagy másik ››izmus‹‹ 

követelményeinek leginkább megfelel. A társadalmi és politikai formákat a társadalmak alakítják 

ki a maguk hasonlatosságára és szükségleteiknek megfelelően. […] Magyar politika csak magyar 

talajból fakadhat, azokból a hagyományokból, amelyek szerint őseink a soknyelvű államot 

kormányozták, és azokból az adottságokból, amelyek között a magyar népiség és az ezt védő 

magyar államiság a mindegyre megújuló Európába átmenthető. A világgazdasági és 

nagyhatalmi erők legfeljebb a szelet adhatják vitorlánkba, de mi nem pusztán sodródni akarunk, 

mert ez az elsodrás veszélyével jár, hanem dolgozni akarunk abba az irányba, amely felé a mai 

                                                           
3 Szerző tulajdona 
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világválságból értékeink és érdekeink megőrzése mellett kiút mutatkozik. Erről az útról csak az 

tér le, aki ennek, vagy annak, vagy a mindenkori konjunkturális szélsőségnek a szolgálatába 

szegődik és összetéveszti azt a világot, amelyet óhajt, azzal, amelyikben él.” (Ellenzék, 1943. 

szeptember 28) 

A front közeledtével és a háború elvesztésének egyre reálisabbá váló perspektívájával, 

a párton belül fokozódott az aggodalom, hogy Észak-Erdélyt nem lehet majd 

megtartani a magyar állam fennhatósága alatt. A trianoni összeomlás és az azt követő 

kisebbségi évtizedek szomorú emléke, illetve a visszarendeződés mind valószínűbbé 

váló veszélye, arra sarkallták az Erdélyi Pártot, hogy 1943 végére részben új célokat 

fogalmazzon meg. Ezek először a párt kolozsvári és Kolozs megyei tagozatainak 1943. 

szeptember 12-i nagyválasztmányi ülésén hangzottak el a pártelnök, gróf Teleki Béla 

programadó beszédében, és a következő öt pontban foglalhatók össze: 

1. A független magyar államiság megőrzése; 

2. Az 1918-ashoz hasonló forradalom megelőzése alkotmányos társadalmi és 

gazdasági reformokkal; 

3. Új nemzetiségi politika: egyenjogúság és egymás „életjogainak” tiszteletben 

tartása; 

4. Egységes nemzeti társadalom kialakítása; 

5. Erdély egységének visszaállítása magyar uralom alatt. (Magyar reformot! 

1943) 

 

A magyar függetlenség eszméje 

Teleki Béla (3. ábra) szerint a fentiek közül az első, azaz a független magyar állam 

megőrzése nem öncélú gondolat, hanem éppen ellenkezőleg, garancia a jövő regionális 

egyensúlyának megőrzésére. Mint ahogy egyik későbbi képviselőházi beszédében 

félreérthetetlenül leszögezte: „A Kárpát-medence egy és oszthatatlan.” (Erdély a magyar 

Országgyűlésen III. 1944: 7) Kiállt tehát az integer történelmi Magyarország eszméje 

mellett, és ebből kiindulva minden lehetséges fórumon az itt élő népek egyben tartását 

szorgalmazta. A pártelnök meg volt győződve afelől, hogy a magyarság feladata a 

szomszéd népek közötti együttműködés erősítése, mert az egységes magyar állam 

csak így menthető meg a jövő számára. Megállapítható, hogy a párt vezetése úgy 

gondolta, a magyarságnak hivatása van, ami voltaképpen nem más, mint „a Duna-

medencében élő népek és gazdasági erők egyesítése az európai egyensúly és a Duna-medencei 

rend biztosítására”. (Magyar reformot! 1943: 6.) 
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3. ábra: Gróf Teleki Béla országgyűlési képviselő, az Erdélyi Párt országos elnöke 1941-ben4 

 

Vita Sándor, az Erdélyi Párt egyik országgyűlési képviselője 1943. december 3-i 

parlamenti felszólalásában ennél is tovább ment, amikor kifejtette, hogy a magyarság 

feladata a délkelet-európai népek együttélésének és együttműködésének elősegítése, 

felelőssége pedig a külső nagyhatalmak befolyásának távoltartása a Kárpát-

medencétől.  

Vita ugyanakkor azt is leszögezte, hogy: „Magyarország nélkül nincs dunai 

együttműködés”, (Erdély a magyar Országgyűlésen III. 1944: 39–52) azaz nélküle tartós 

rend a régióban nem alakulhat ki. E gondolat jegyében erősen kritizálta Edvard Beneš 

moszkvai útját, elutasítva mindenfajta együttműködést a Szovjetunióval. 

Hasonlóképpen a magyarság központi szerepét hangsúlyozta a délkelet-európai 

térségben a korszak egyik közismert publicistája, az Erdélyi Párthoz közelálló 

Zathureczky Gyula is, amikor a még 1943 februárjában megjelent, Erdélyi kérdések–

magyar kérdések című pártkiadványban közölt írásában a következőképpen 

fogalmazott: „[…] teljesíteni a magyar hivatást és vállalni a magyar küldetést: rendező erőnek 

lenni a Dunavölgyében és kiegyenlítő tényezőnek lenni nyugat és kelet között.” (Zathureczky 

Gyula 1943: 2) A délkelet-európai térségben a magyar vezetőszerep alapja 

Zathureczky szerint a korábban is oly sokszor hangoztatott magyar kultúrfölény: „meg 

kell tartani, értékesebbé kell tenni, fejleszteni kell magyarságunkat, mert csak így találhatjuk 

meg a minket megillető és a hozzánk méltó helyet a nemzetközi politika vonatkozásaiban.” 

(Zathureczky Gyula 1943: 8) 

 

 

                                                           
4 Forrás: Magyar Nemzeti Múzeum. Történeti Fényképtár. Leltári szám: MNM TF 

P_1817/1956 fk 
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A társadalmi és gazdasági reformok terve 

E gondolathoz igazodott az Erdélyi Párt fentebb vázolt 1943 végi új célkitűzései közül 

a második, amely elutasította a forradalmi változásokat, amellett érvelve, hogy 

szükség van a kapitalizmus és a kommunizmus közötti, sajátosan magyar jellegű 

„harmadik út” kialakítására. A korszakot bizonyos mértékig meghatározó 

keynesianizmus hatása érződik ebben az alapelvben, amely az állami irányítás és 

beavatkozás fenntartása mellett a gazdasági életben az egyéni kezdeményezés 

lehetőségének biztosítását is szorgalmazta. „Meg vagyok győződve arról – vallotta gróf 

Teleki Béla pártelnök 1943. november 30-i képviselőházi beszédében –, hogy olyan 

gazdasági rendet kell kialakítani, amely egyfelől korlátok közé szorítja a tőkét, méltó keretek közé 

helyezi a munkát, s így biztosítja a magyar tömegek egzisztenciáját, másfelől megszabja a 

termelés és fogyasztás rendjét, szabályozza a jövedelem eloszlást, megszervezi a munkapiaciot, 

gondoskodik az árak és bérek egyensúlyáról. Szóval […] fenntartja az állami irányítást, anélkül 

azonban, hogy ez a gazdasági élet gúzsbakötését, bürokratizálását, vagy éppen az egyéni 

kezdeményezés megfojtását jelentené.” (Erdély a magyar Országgyűlésen III. 1944: 17) 

A párt irányadói azt remélték, hogy az individualizmus és a kollektivizmus közötti 

egyensúly megteremtésével lehetővé válhat az ország belső megújulása, amiről – 

egyébként helyesen – úgy gondolták, hogy a háború utáni Európa újjárendezése 

feltétlenül megkívánja majd. Dr. Albrecht Dezső országgyűlési képviselő, a párt 

ügyvezető alelnöke (4. ábra) már 1941. december 2-i képviselőházi beszédében 

leszögezte, hogy: „Önmagunkat kell adnunk Európának, mert ha önmagunkat adjuk, a 

legeurópaibbat adjuk.” (Erdély a magyar Képviselőházban 1942: 110) 

 

 

4. ábra Dr. Albrecht Dezső országgyűlési képviselő,  

az Erdélyi Párt ügyvezető alelnöke 1941-ben5 

                                                           
5 Forrás: Szász István Tas magángyűjteménye – Leányfalu, Magyarország. 
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Teleki Béla pártelnök ugyanakkor így fogalmazott: „A közelgő még súlyosabb nehézségek 

és megpróbáltatások a magyarságot még szorosabb egységbe, egyetlen táborba kell, hogy 

tömörítsék, amit sem pártharcok, sem világnézeti különbségek, sem felekezeti, vagy 

osztályellentétek szét nem forgácsolhatnak. Az egyre inkább reánk nehezedő nyomást csak akkor 

tudjuk kivédeni, ha a magyar egység boltozatát minél jobban megszilárdítjuk. Ezt az egységet 

nem a különböző politikai pártok erőszakos egyesítésében látjuk, hanem abban, hogy a politikai 

pártok a nagy közös, nemzeti célokat becsületesen együttesen szolgálják. […] Meg kell tehát 

keresni és könnyű megtalálni azokat a nagy nemzeti célokat, amelyekben minden magyar 

talajban kinövő politikai mozgalom egyesülhet, mert ezek állandó gondolatok, függetlenek a 

pillanatnyi politikai helyzettől.” (Magyar reformot! 1943: 5–6) Az Erdélyi Párt elnöke 

ezzel voltaképpen egyszerre határolódott el az egyre hangosabb, a német katonai 

érdekeket a végsőkig kiszolgálni akaró szélsőjobbtól és a kommunizmus közelgő 

győzelmében egyfajta megváltást, a magyar jövő fényes útját látó szélsőbaltól is. A 

pártvezér voltaképpen egyfajta harmadik útat, széles nemzeti talapzaton nyugvó 

politikai konszenzust sürgetett, végső célként fenntartva továbbra is a Teleki Pál által 

egykor vallott független, a Duna-medencében vezető szerepet betöltő Magyarország 

idealizált képét.  

 

Ennek elérésére változatlanul általános reformokat sürgetett, amelyeket azonban nem 

a jobboldal által elképzelt fegyveres-, vagy a baloldal által preferált forradalmi úton 

gondolt megvalósíthatónak, hanem a törvényesség betartásával, szigorúan 

alkotmányos módon. A reform alapjaként pedig nem idegen, külső elveket, hanem a 

sajátos magyar nemzeti vonásokat határozta meg: „a változásoknak magyar módra kell 

bekövetkezniök, a magyar helyzetre, a magyar adottságokra és a magyar szükségletekre kell 

ráépülniök. Úgy, ahogy ezt a magyar realizmus megkívánja és a nemzetünk érdekei 

megkövetelik.” (Magyar reformot! 1943: 14) Az pedig, hogy ez a reform konkrétan 

milyen alapokra épül, Teleki Béla, konzervatív nézőpontjának megfelelően, 1943 

végén a következőkben összegezte: „Nekünk azt a társadalmi békét és rendet kell 

megteremtenünk, amely a közrendnek és a közbiztonságnak alapját képezi, és ezt a békét a 

nemzeti öncélúság, a keresztény erkölcs és a szociális egyenlőség szilárd pilléreire kell építeni.” 

(Erdély a magyar Országgyűlésen III. 1944: 9) A nemzeti egység igényét a megoldásra 

váró társadalmi problémák előtérbe helyezésével egybefoglalva tehát a párt legfelsőbb 

vezetése egy olyan általános reform tervét fogalmazta meg, amely egyszerre 

nyújthatott volna megoldást a jobb- és a baloldalról érkező követeléseknek anélkül, 

hogy utat engedett volna a káosszal fenyegető forradalomnak. 
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Új nemzetiségi politika 

Az Erdélyi Párt harmadik célkitűzéseként 1943 őszén megfogalmazott új nemzetiségi 

politika kialakítása különösen fontos volt a többnemzetiségű Észak-Erdélyben. Az 

Erdélyi Párt berkeiben helyesen érzékelték, hogy a befogadó kisebbségpolitika az 

egyetlen járható út az integer magyar állam háború utáni fenntartásához. Erőszakos 

beolvasztás helyett tehát a nemzeti kisebbségek – elsősorban az észak-erdélyi 

románság – magyar politikai nemzetbe való integrálását, majd lassú, békés 

asszimilációját szorgalmazták. (Erdély a magyar Országgyűlésen III. 1944: 27) Cserébe, 

a dél-erdélyi magyar kisebbség román államhatalom általi vegzálásának 

megszüntetését várták el. Több alkalommal is kifejtették, hogy a nagyhatalmak 

ütközőpontján fekvő Kárpát-medencében a magyarság a szomszéd kis népekkel 

„végzetes egymásrautaltságban” él, (Magyar reformot! 1943: 7.) amit nem lehet figyelmen 

kívül hagyni. Az Erdélyi Párt feladatát pedig a közvetítésben, a hídszerep 

felvállalásában látták. Mikó Imre (5. ábra) 1943. november 7-én elhangzott 

képviselőházi beszédében minderről így nyilatkozott: „[…] a fegyverek elhallgatása után 

a népek közép-európai térségében tartós béke csak olyan nemzet körül kristályosodhatik ki, 

amely a maga egyéni és önző érdekein túlmenően a nemzetiségek együttműködésére alkalmas 

magasabbrendű államkoncepcióval rendelkezik. […] A visszatért területek magyarságának 

kötelessége a nemzetet a nagymagyar gondolat és a nemzetiségi elv elválaszthatatlanságára 

figyelmeztetni.” (Erdély a magyar Országgyűlésen III. 1944: 62) 

 

 
5. ábra Dr. Mikó Imre országgyűlési képviselő,  

az Erdélyi Párt országos politikai főtitkára, egy 1940-es évekbeli felvételen6 

                                                           
6 Forrás: Dr. Mikó Imre hagyatéka, Kolozsvár. 
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Az új, eredményesebbnek remélt nemzetiségpolitika kialakításához, és a továbbra is a 

határokon kívülrekedt magyar kisebbségek fennmaradásának elősegítéséhez 

elengedhetetlen volt a környező népekkel való kapcsolatok rendezése. Jól látta ezt 

Teleki Béla pártelnök is, amikor alig pár nappal Mikó Imre előbb idézett parlamenti 

felszólalása után, 1943. november 30-án maga is hasonló értelemben nyilatkozott a 

Képviselőházban, kérve a kapcsolatok erősítését az északi és déli szláv népekkel 

(csehek, szlovákok, horvátok, szlovének, szerbek). Teleki kifejtette a Kárpát-

medencében sorsközösséget alkotó nemzetek megegyezésének szükségességét, 

ugyanakkor az erdélyi szempontból legfontosabbnak számító románokkal ezt mégis 

reménytelennek látta. Azt ugyan ő is elismerte, hogy Romániával közösek az 

államérdekek, de megállapította, hogy a román vezető körök vehemens 

magyarellenessége lehetetlenné teszi az együttműködést. Mindazonáltal a 

nemzetiségi kérdés tekintetében leszögezte: „Az erdélyi magyarság, bár elegendő oka volna 

rá, nem helyezkedik a bosszú álláspontjára.” (Erdély a magyar Országgyűlésen III. 1944: 

26) Alig fél évvel később, 1944. április 8-án, pár héttel az ország német megszállása 

után pedig Teleki már a nemzetek közötti megbékélésről értekezett az Erdélyi Párt 

Maros-Torda vármegyei és marosvásárhelyi tagozatának intézőbizottsági ülésén, 

kifejtve hogy: „[…] a magyar jövő érdekében pillanatra sem szabad szem elől tévesztenünk 

azokat a célokat, amelyeket hűen erdélyi hagyományainkhoz, az Erdélyi Párt megalakulása óta 

követtünk. E célok közül első helyen áll a teljes szociális igazság megteremtése, a magyarság 

érdekeinek feltétlen biztosítása és olyan életkeretek életrehívása, amelyekben a magyar érdekek 

érvényesülnek anélkül, hogy a velünk egy hazában élő más nemzetiségek érdekeit sértenénk.” 

(Ellenzék, 1944. április 8) Magyar–román viszonylatban azonban ennek az együttélési 

modelnek a jólismert 1944-es történelmi események árnyékában nem volt reális esélye. 

 

Az egységes nemzeti társadalom víziója 

Az Erdélyi Párt 1943 végi céljai közül a negyedikben, amelyben új, ideális egységben 

élő magyar társadalmat vizionált, voltaképpen szintén nagyszabású, ezúttal szociális 

reformra készült. Ennek lényege a társadalmi előítéletek és osztályellentétek 

megszüntetése, valamint a társadalmi mobilitás lehetőségének növelése volt. A 

kommunista ideológiában központi szerepet játszó „osztályharc” elve helyett a párt 

„organikus, kiegyensúlyozott, testvéri társadalom” (Magyar reformot! 1943: 8.) kialakítása 

mellett kötelezte el magát. A munkások, földművesek és az értelmiség összefogásával, 

új nemzeti egység megteremtésében bizakodott, így remélve a magyarság 

államfenntartó és vezető szerepének biztosítását a Kárpát-medencében. Azt azonban 

az Erdélyi Párt vezetői siettek leszögezni, hogy: „nincs szükségünk diktatúrára”. 
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(Albrecht Dezső 1943: 110) Helyette a társadalmi osztályok közötti ellentét eltompítása 

révén, önmagától megteremthetőnek vélték a pártokon és osztályokon felül álló 

nemzeti egységet. „A jövő államformája az lehet – fejtette ki 1943-ban Albrecht Dezső, 

ügyvezető alelnök –, amelyben az egyéni szabadság és az állam érdeke egyensúlyba kerül.” 

(Albrecht Dezső 1943: 113) 

Az Erdélyi Párt ugyan egyértelműen jobboldali politikai alakulat volt, de a 

szélsőségeket elutasította. Nemzeti jövőképében így nem volt helye a fasiszta 

eszméknek. Vita Sándor (6. ábra), a párt egyik legbefolyásosabb politikusa már 1941. 

december 4-i képviselőházi beszédében kerek-perec elutasította a nácizmust. Így 

érvelt: „[…] mi egy olyan politikai rendszert nem tudunk kialakítani, mint […] a nemzeti 

szocializmus. […] Nekünk olyan formát kell találnunk, amelyik minden magyar szellemi, 

anyagi és erkölcsi értéknek szabad kibontakozására és a nemzeti életbe, a nemzeti munkába való 

állítására a legtöbb és a legjobb lehetőséget adja.” (Erdély a magyar Képviselőházban 1942: 

114–115) 

 

 
6. ábra Vita Sándor az Erdélyi Párt országgyűlési  

képviselője 1941-ben7 

 

Ugyanez volt a vezérfonala a párt másik képviselője, László Dezső (7. ábra) másfél 

évvel később, 1943 elején megjelent egyik írásának, amelyben a szerző mind a nemzeti 

szocializmust, mind a fasizmust a magyarságtól idegen rendszernek tekintette: „Ma 

nem arra van szükség – figyelmeztetett László Dezső –, hogy az egyik vagy másik Európában 

                                                           
7 Forrás: Szász István Tas magángyűjteménye – Leányfalu, Magyarország. 
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bevált új társadalmi rendszert alkalmazzuk Magyarországon, hanem arra, hogy az itt sajátos 

módon megindult új nemzeti társadalmi törekvéseket végső kibontakozásukig tovább segítsük.” 

(László Dezső 1943: 15) A szélsőséges eszmék változatlan átvétele, utánzása helyett, 

tehát az Erdélyi Párt sokkal inkább egy önálló, a magyar sajátosságokból merítő, 

azokhoz igazodó, a nemzeti eszmét középpontba állító, egyedi társadalmi rendszer 

kialakítását vizionálta. Elmondható, hogy a párt legtöbb politikusa mindvégig ki is 

tartott ezen álláspont mellett, elutasítva a nácizmust és a fasizmust, s annak majmolása 

helyett, sajátos magyar út kialakításán dolgozott. Ennek azonban az 1944 őszi 

frontátvonulásig hátralevő igen rövid idő alatt természetesen csak az alapjait tudta 

lefektetni. 

 

 
7. ábra László Dezső az Erdélyi Párt országgyűlési 

képviselője az 1940-es években8 

 

A magyar Erdély eszméje 

Végül az Erdélyi Párt utolsó, ötödik célkitűzése 1943 őszén egyértelműen mutatta, 

hogy a párt továbbra is Dél-Erdély visszaszerzésében és így a trianoni határok teljes 

semmissé tételében reménykedett. Ennek jegyében például Teleki Béla pártelnök a 

már korábban említett 1943. szeptemberi kolozsvári programadó beszédében 

kifejtette, hogy „nincs béke Európában a magyar igazság kielégítése nélkül.” (Magyar 

reformot! 1943: 16.) Még egyértelműbbé tette az Erdélyi Párt álláspontját Erdély 

ügyében dr. Mikó Imre 1943. november 7-i országgyűlési felszólalásában, amikor 

                                                           
8 Forrás: Cseke Péter (szerk.): László Dezső emlékezete. Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2004, 

323. o. 
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kijelentette, hogy: „Magyarország nem élhet Erdély nélkül és Erdély nem élhet Magyarország 

nélkül!” (Erdély a magyar Országgyűlésen III. 1944: 59) (Lásd: 8. ábra) Mikó az e 

tanulmány címében is szereplő „erdélyi szellemet” minőségi többletként fogta fel, 

amely szerinte nem egyéb, mint „magyar világnézet európai színvonalon”. (Erdély a 

magyar Országgyűlésen III. 1944: 60) Azt szerette volna elérni, hogy Magyarország 

legyen „minőségi állam”, mert legtöbb párttársával együtt, meg volt győződve afelől, 

hogy a környező népek számbeli túlsúlyát egyedül a jobb magyar minőséggel lehet 

egyensúlyba hozni. Ez azután vonzó lehet a nemzetiségek számára is, és hosszú távon 

biztosíthatja a „magyar Erdély” megmaradását, és azon keresztül a történelmi magyar 

állami integritást. 

 

 
8. ábra Erdély és Magyarország összetartozásának jelképe. 

 Erdélyi kérdések – magyar kérdések, 1943. Címlap9 

 

Természetesen az Erdélyi Párt mindvégig kiállt a dél-erdélyi területek 

Magyarországhoz való visszacsatolása mellett. A teljes Erdélyre vonatkozó 

népszavazás lehetőségével a párt vezetői nem számoltak, az ugyanis a román többség 

miatt nagy valószínűséggel Erdély elvesztését vonta volna maga után. Sokkal inkább 

bíztak egy esetleges katonai megoldás sikerében. A jövőbeli legrosszabb 

forgatókönyvnek egyértelműen Észak-Erdély elvesztését és teljes Erdély román 

                                                           
9 Forrás: a kiadvány a szerző tulajdona. 
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fennhatóság alá kerülését tekintették. Meggyőződésük volt ugyanis, hogy az újabb 

kisebbségi sorsba kerülés az erdélyi magyarság fokozatos eltűnéséhez vezetne. Ennek 

elkerülésére az Erdélyi Párt minden téren támogatta a kormány lépéseit. 

 

A német megszállás következményei és hatása az Erdélyi Párt 

jövőképére 

A Wehrmacht 1944. március 19-i bevonulása Magyarországra sokkhatásként érte az 

Erdélyi Pártot, amelyen a következő hetekben bénultság lett úrrá. Az alapvetően 

megváltozott helyzetben a párt által követendő magatartás kérdésében a vezetőség 

tagjai sokáig nem tudtak megegyezésre jutni. A budapesti képviselőcsoporton belül 

ezért hamarosan szakadás állt be. Néhányan a párt törvényhozói közül, dr. Albrecht 

Dezsőt és Nyírő Józsefet követve tovább folytatták tevékenységüket és támogatták a 

Sztójay-kormány lépéseit. (Ablonczy Balázs 2011: 114) Ezzel szemben a legtöbb erdélyi 

párti képviselő – közöttük Vita Sándor, László Dezső és dr. Mikó Imre is – úgy döntött, 

hogy passzivitásba vonul és nem működik együtt az államhatalom új uraival. 

(Murádin János Kristóf 2019: 230) A párt vidéki szervezetei egy ideig még meg tudták 

őrizni egységüket és tovább folytatták működésüket. A helyi vezetők többsége 

ugyanis felismerte ennek szükségességét, hiszen a frontvonal közelsége miatt az 

ország legveszélyeztetettebbnek számító keleti felén elhelyezkedő Észak-Erdély nem 

kerülhetett a politikai vákuum állapotába. A közösségi értéknek tekintett Erdélyi Párt 

német megszállás utáni továbbéltetése így erdélyi és egyben általános magyar érdekké 

is vált. Az Erdélyi Párt tehát még néhány hónapig megmaradhatott. Igaz ez jelentős 

átalakulással járt: az országgyűlési tevékenység helyett a párt sokkal inkább regionális 

érdekvédelmi szervezetként kezdett működni. 

A merőben új helyzetben azonban általánossá vált a bizonytalanság érzése. Az erdélyi 

magyarság tanácstalanságát és félelmeit igen beszédesen tárja elénk Ugron Pálnak, az 

Erdélyi Párt székelykeresztúri járási tagozata titkárának az országos központ számára 

küldött 1944 március havi jelentése: „A kormányváltozással [a Kállay-kabinetet váltó 

Sztójay-kormány hivatalba lépésével – MJK] kapcsolatban hangsúlyoznom kell – írta 

jelentésében Ugron Pál –, hogy nyomasztólag hatott nem csak a vezető rétegre, hanem a falusi 

lakosságra is, az a teljes tájékozatlanság és a világtól való elzártság, amiben itt az első hetekben 

voltak. Sem utazási lehetőség, sem telefon nem állt rendelkezésre, ezzel szemben képtelenebbnél 

képtelenebb hírek terjedtek. A kormány kinevezésével kapcsolatban az itteni közvélemény 

idegesen fogadta azt a tényt, hogy a kormányban erdélyi ember nem foglal helyet. Némelyektől 

már azt is lehetett hallani, hogy biztosan Erdélyről lemondott a kormány és azért nem neveztek 

ki erdélyi embert. […] Országos szempontból is fontos lenne de a párt szempont[já]ból is, hogy 

minél hamarább tisztázódjék az Erdélyi Párt helyzete a kormánnyal szemben, mert az emberek 
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úgy érzik, hogy egy újabb éra kezdődik, ebből senki sem akar kimaradni – mint ahogy az ilyenkor 

szokott lenni – és így más irányban kezdenek tájékozódni. Ez hátrányos a pártunkra nézve, de 

még sokkal hátrányosabb az egész erdélyi magyarságra nézve, mert a magyarság egységére soha 

sem volt akkora szükség mint most.” (MNL OL. P 2256. No. 117. Teleki Béla iratai 1942–

1944. 1. 215) 

Az új helyzettel kapcsolatos hivatalos állásfoglalás a pártvezetés részéről végül csak 

1944. április 6-án, 18 nappal a német megszállás után született meg. Teleki Béla 

pártelnök a Maros-Torda vármegyei és marosvásárhelyi párttagozat intézőbizottsági 

ülésén kifejtette, hogy a megszállással beállt új helyzet ellenére, az Erdélyi Párt nem 

változtat alapelvein, azaz továbbra is kitart fő célja, a magyar politikai egység mellett. 

Ennek fontosságát és különösképpen aktualitását a front közeledésének veszélyével és 

a „bolsevik veszedelemmel” támasztotta alá. Ismételten kiállt a Kárpát-medencei 

magyar szupremácia gondolata mellett, és hitet tett a kormánytámogató politikai 

irányvonal megtartásának szükségességéről is. Ezáltal lényegében kompromisszumot 

vállalt a párt túléléséért a Sztójay Döme vezette bábkormány elismerésével és az azzal 

való – bizonyos mértékű – együttműködés kilátásba helyezésével. Rámutatott arra, 

hogy: „a párt a kormány minden törekvését, amely a szociális kérdések helyes megoldására és 

a magyar élet megerősítésére irányul, támogatni kívánja. Ugyanakkor azonban fenntartja 

magának a szabad véleménynyilvánítás és kritika jogát éppen úgy, mint a múltban.” (Ellenzék, 

1944. április 8) Az Erdélyi Párt elnöke ugyanis még mindig hitte, hogy a megváltozott 

hatalmi viszonyok között is pártja olyan politikai tényező tud maradni, amelynek 

szavára a magyar politikai életben figyelni kell. Ezért hajlamos volt a párt több fontos 

korábbi ideológiai tézisét is háttérbe szorítani, nyíltan kimondva, hogy: „ma már nem 

[…] az erdélyi szellem szolgálata áll előtérben, hanem a nemzet létének megmentése.” 

(Ellenzék, 1944. április 8) Ezzel lényegében az Erdélyi Párt vezetősége ideiglenesen 

feladta a sajátos erdélyi érdekeket, alárendelve azokat az egyetemes magyar érdeknek. 

Ez az akkori súlyos katona-politikai helyzetben érthető volt, viszont jelentős 

mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a párt a következő hónapokban elveszítette erdélyi 

jellegzetességeit és belesimult a magyar jobboldal táborába. 

A Wehrmacht-al való szembeszállás reménytelensége és a kommunizmustól való 

félelem eleve meghatározta az Erdélyi Párt további irányvonalát, ami a kollaboráció 

által súlyos csapást mért a párt későbbi megítélésére. Olyan fajsúlyos kérdések 

kerültek hamarosan előtérbe, mint az észak-erdélyi zsidóság gettósítása, majd 

deportálása, amelyben az Erdélyi Párttól is állásfoglalást vártak el. A németek és a 

magyar szélsőjobb által állandóan „megoldani” szorgalmazott zsidókérdésről Teleki 

Béla pártelnök már 1943-ban nyíltan kifejtette: „ez a fontos, de a magyar problémák 
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szempontjából mégis csak harmadrendű kérdés […] belpolitikai kérdés, szellemi, társadalmi és 

gazdasági kérdés, amit nem a külpolitikai helyzet alakulása szerint, hanem az emberiesség és az 

igazságosság jegyében, de a magyar érdekek szempontjából kell elbírálni és megoldani.” 

(Magyar reformot! 1943: 5) Az Erdélyi Párt elnöke mindezt abban az időszakban 

hangoztatta, amikor az auschwitz-i halálgyár már teljes kapacitással működött. Mégis, 

amikor a vészkorszak Erdélyben is kiteljesedett, a párt habozása és belső ellentétei 

miatt, nem emelte fel hangját a deportálások és az észak-erdélyi zsidók tömeges 

kiírtása, több mint 90 000 ártatlan ember legyilkolása ellen. Az Erdélyi Párt egyes 

vezető politikusai csak egyéni akciók révén tudtak néhány zsidót, főleg a szellemi élet 

reprezentánsait megmenteni. Ezek azonban legfeljebb csak enyhíthették a deportálás 

iszonyatát. 

 

Az Erdélyi Párt megszűnése 

Az 1944-es esztendő koranyarán megkezdődött az Erdélyi Párt agóniájának utolsó 

szakasza. A párt kormánytámogató álláspontjának deportálás utáni tarthatatlansága, 

az Országgyűlés bénultsága és súlytalanná válása, a gyűléstilalom által alapjaiban 

ellehetetlenített pártélet és a hadihelyzet drámai megromlása oda vezetett, hogy az 

Erdélyi Párt fokozatosan atomjaira hullott. Működésének utolsó jelentős 

megnyilvánulása az volt, hogy képviselői – gróf Teleki Béla pár héttel korábbi 

kezdeményezésére – 1944 júliusában egységesen ajánlották fel katonai szolgálatra való 

önkéntes jelentkezésüket a kolozsvári IX. honvéd hadtest parancsnokságának. (MNL 

OL. P 2256. No. 117. Teleki Béla iratai 1942–1944. 1. 286.) A koruknál, vagy egészségi 

állapotuknál fogva alkalmatlanokon kívül, július legvégén valamennyien katonai 

behívót kaptak. Az Erdélyi Párt képviselőinek bevonulását a korabeli sajtóban is 

közzétették, ezáltal igyekezve példát mutatni Észak-Erdély magyarságának. Katonai 

szolgálatvállalásukról Teleki Béla augusztus 19-én, egy vele készült interjúban így 

nyilatkozott: „A háború csúcspontjához közeledik, az ellenség határainkon van. Soha nagyobb 

szükség nem volt a nemzeti egységre, mint ma és ennek az egységnek különösen most, a 

széthúzás idején, a honvédség a legjobb kifejezője és biztosítója, mert itt eltűnnek a társadalmi, 

vallási és pártpolitikai különbségek. […] Az Erdélyi Párt ma is Erdély ügyét képviseli, ez pedig 

nem pártkérdés, hanem nemzeti ügy. […] Mi addig, amíg ismét megnyílik a lehetősége annak, 

hogy álláspontunknak a parlament és az ország nyilvánossága előtt kifejezést adhassunk, azt a 

munkaterületet választottuk, amelyen Erdély ügyét, s rajta keresztül az egyetemes magyar 

ügyet legjobban szolgálhatjuk: tehát a katonaságot.” (Ellenzék, 1944. augusztus 19) Ezzel 

egyértelművé vált, hogy az Erdélyi Párt hagyományos értelemben való működése a 

végéhez ért. A sajátos erdélyi érdekek, a transzszilvanizmus eszméje és minden, ami 



MURÁDIN JÁNOS KRISTÓF: „ERDÉLYI SZELLEM – MAGYAR LÉLEK.”  AZ ERDÉLYI PÁRT 

TERVEI A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁNI ERDÉLYRŐL ÉS MAGYARORSZÁGRÓL 1944-BEN 

 

31 
 

ehhez tartozott másodlagossá vált, és a párt ideológiai alapelveit tudatosan háttérbe 

szorította. 

Az 1944. augusztus 23-án bekövetkezett román átállás végül pontot tett az Erdélyi Párt 

történetére (is). A sorsdöntő bukaresti pálfordulás után egy nappal, augusztus 24-én 

Budapesten megjelent a politikai pártokat feloszlató kormányrendelet. (Ellenzék, 1944. 

augusztus 25) Ez most már hivatalosan is felszámolásra ítélte az Erdélyi Pártot, 

valójában azonban már alig volt hatással rá. A párt e kritikus korszakban 

alkotóelemeire bomlott és lényegében megszűnt létezni.  

 

Kiútkeresések 

Az Erdélyi Párt korábbi bázisán 1944 szeptemberében különböző jövőképet valló, 

kisebb csoportok szerveződtek. Egyik ilyen Albrecht Dezső és más erdélyi párti 

képviselőkből álló tömörülés az erdélyi magyarság menekülését és Észak-Erdély 

kiürítését szorgalmazta. Albrecht és társai a német győzelemben már alig, a 

Szovjetunió és a nyugati Szövetségesek közötti konfliktus kirobbanásában annál 

inkább bíztak. (Balázs Sándor 2003: 340) 

A másik csoport gróf Teleki Béla korábbi pártelnök, Vita Sándor, Demeter Béla és a 

mezőgazdász Szász István részvételével (Balogh Edgár 1992: 110) dr. Mikó Imre körül 

alakult ki Kolozsváron és fő céljaként Magyarország háborúból való kilépését, a 

kommunistákkal való kapcsolatfelvételt és a Szovjetunió irányába tett közeledést 

határozta meg. (Balázs Sándor 2003: 338–340) Teleki Béla pártelnök e radikális 

irányváltást Horthynak az 1944. szeptember 10-i Koronatanácson nyilvánosan is 

bejelentette. Itt elhangzott szavai igazolják, hogy a román átállás után az erdélyi 

helyzetben bekövetkezett gyökeres fordulatot helyesen érzékelte, annak 

visszafordíthatatlanságát felismerte. Így fogalmazott: „az erdélyi magyarságnak egy 

lehetősége van, hogy sorsát megmentse, éspedig, ha baloldali orientációt vesz fel a román 

kommunistákkal való egyetértésben. Az országra nézve nem az a cél, hogy megmentsük a 

Dunántúlt, és hagyjuk lemészárolni a Székelyföld magyar lakosságát.” (Balogh Edgár 1992: 

110) 

A frontátvonulás traumája, a harcok és közvetlen következményeik oda vezettek tehát, 

hogy az Erdélyi Párt jobboldali irányultságát és polgári identitását maga a korábbi 

pártelnök volt kénytelen feladni. A kényszerű, helyzet diktálta baloldali fordulat 

azonban nem meggyőződésből, hanem szükségszerűségből eredt. A jövőről való 

higgadt gondolkodás, a tervek és jövőképek ugyanis átadták helyüket a jelen helyzet 

miatti fokozott aggodalomnak, majd a magyar közigazgatás és a honvédség 

visszavonulása után a kétségbeesett kiútkeresésnek. Végül Észak-Erdély teljes 
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területének 1944. október 25-ig lezáruló szovjet–román elfoglalása (Illésfalvi Péter – 

Szabó Péter – Számvéber Norbert 2005: 163–164) minden korábbi tervet 

keresztülhúzott, és a „magyar Erdély” eszméje hosszú időre elenyészni látszott. Az 

Erdélyi Párt egykori politikusainak, de egyszerű tagjainak is ekkor már a puszta 

túlélésért kellett küzdeniük. 

 

Az Erdélyi Párt politikai öröksége 

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy az Erdélyi Párt jövőre vonatkozó tervei öt 

alappillérre épültek: a párt jellegét meghatározó, az erdélyiség egyfajta idealizált 

változataként felfogható regionális identitástudatra, az erdélyi magyar nemzeti 

szolidaritás gondolatára, az anyaországinál szorosabb és közvetlenebb társadalmi 

kapcsolatokra épülő transzszilván eszmére, a toleránsabb kisebbségszemléletre, 

valamint a „magyar Erdély” újjáépítésének és felvirágoztatásának igényére.  

Amennyiben ezek alapján szeretnénk meghatározni azt, hogy mivel is járult hozzá az 

Erdélyi Párt a magyar politikai fejlődéshez, jövőre vonatkozó terveit figyelembe véve, 

miben is állapítható meg szellemi hagyatéka, akkor örökségét a következő öt pontban 

foglalhatjuk össze: 

1. az erdélyi politikai hagyományok megőrzése a Magyarországhoz való 

visszacsatolás után is, ami főképp az érzékenyebb kisebbségpolitikában, és a 

társadalmi kérdések iránti fogékonyságban nyilvánult meg; 

2. az osztatlan magyar egység szükségességének gondolata, ami az Erdélyi Párt 

által megvalósított, addig példátlan mértékű erdélyi magyar társadalmi összefogásban 

öltött testet; 

3. az erdélyi területek gazdasági felemelésének terve, amelynek célja a régió 

magyarságának önellátása és ezáltal megmaradása; 

4. az alkotmányos úton elérendő társadalmi reformok sürgetése, a napjainkban 

is időszerű társadalmi egyensúly kialakítására; 

5. a szélsőséges ideológiák (nemzeti szocializmus, fasizmus, kommunizmus) 

elveinek elvetése, és azokkal szemben a társadalmi rétegek közötti kiegyezésen 

nyugvó, életképes magyar nemzeti közösség megteremtésének programja Erdélyben. 

 

Mindezek jól tükrözik, hogy az Erdélyi Párt a polgári értelmiség alapjában nemzeti 

konzervatív világnézetét testesítette meg, de ugyanakkor az idők szavát értő, 

átgondolt társadalmi reform alkotmányos úton való keresztülvitelét is hirdette. Az 

már nem rajta múlott, hogy ennek megvalósítását ellehetetlenítette előbb a német 

megszállás, majd a háborút eldöntő nagyhatalmi vetélkedés végeredménye, a 

kommunizmus szovjet fegyverek árnyékában lezajló, kelet-európai térhódítása. 
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KOVÁCS TAMÁS 

Rendőrök válaszúton – rendőrsorsok a német megszállás 

után1 

 

A tanulmány fókuszában egy speciális rendőri egység, illetve tagjainak sorsa áll. A II. 

világháború előtt a mai értelemben vett polgári elhárító munka a rendőrség keretein 

belül folyt Magyarországon. A Budapesti Rendőrfőkapitányság kebelében a Politikai 

Rendészeti Osztály feladata volt az elhárító munka. A 30-as évek végére egyértelmű 

volt, hogy a papíron szövetséges Németország élénk hírszerző tevékenységet folytat 

Magyarországon. Így amikor 1944. március 19-én a Wehrmacht megszállta 

Magyarországot, a vele érkező SS és SD egységek egyik első dolga volt, hogy 

letartóztatták a németek ellen dolgozó rendőröket. Ugyanakkor sok rendőrtiszt 

karrierjének folytatását, mi több: kibontakozását látta a német megszállást követően. 

Az ekkor létrehozott Állambiztonsági Rendészet kiszolgálta a megszállókat, részt vett 

a holokausztban. Jellemző, hogy még 1945-ben is államellenes összeesküvés 

felgöngyölítésén dolgoztak. A korábban említett, németek által letartóztatott 

rendőröket hetekig fogva tartották, majd deportálták. 1945-ben USA csapatok 

szabadították fel őket, hogy aztán CIC állományba lépve a magyar háborús bűnösöket 

találják meg. 

 

* 

 

Háttér – (Állam)Rendőrség Magyarországon és Budapesten 

Bár a közrend fenntartása minden politikai és közigazgatási szereplő számára 

fontos volt már a 19. században is, de erre vonatkozóan sokáig nem születtek 

általános szabályozó rendelkezések. Az 1848-as forradalom után tett osztrák 

rendőri vonatkozású intézkedések leginkább Pesten és Budán érvényesültek, 

kevésbé az ország többi területén. Ezeknek adott esetben akár komoly 

autonómiájuk is lehetett, illetve nem is feltétlen Pest-Buda alá tartoztak. 

Ugyanakkor még nem dőlt el az sem ezekben a korai időszakokban, hogy a rendőri 

szervezet mennyire lesz centralizált. Az 1867-es kiegyezésről szóló törvényben 

éppen úgy nem található rendőrségi szabályozás, mint ahogy néhány éven 

                                                 
1 A Szerző tanulmányának főforrása a Ph. D. disszertációja. (Megfigyelés, internálás, 

deportálás az internálás és a toloncolás kérdésköre a két világháború között, különös 

tekintettel a II. világháború korára. Pécs 2013.  
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keresztül más törvényekben sem. Mindezen törvényi hiányosságok miatt a városok 

és vármegyék ismét önállóan szervezték meg rendőrségüket, de a kisebb 

településeknek is joguk volt saját rendőrség megszervezésére. (Kapy – Borbély 1941: 

15 – 17) A kiegyezés után öt évvel, az 1872. évi XXXVI. törvénycikk kimondta Pest, 

Buda, Óbuda és a Margitsziget egyesítését.2 Az így létrejött Budapestnek - ugyan a 

konkrét időpont vitatott – 1873-tól állami rendőrsége is lett. Mindezt megerősítette 

az 1881. évi XXI. törvénycikk is, amelynek 4 §-a egyben kimondta: „A fővárosi 

rendőrség közvetlenül a belügyminiszter alatt áll.”3 

Az állomány az intéző rendőrséghez tartozó fogalmazó és kezelő tisztviselőkből, a 

végrehajtó rendőrséghez tartozó fogalmazó tisztviselőkből, csapattisztekből, 

rendőri őrszemélyzetből, detektívekből (1885 óta önálló egység a 4996/eln. 5. sz. BM 

rendelettel) (Borbély – Kapy 1941:239 és Sas 2006:4) továbbá szakközegekből, 

altisztekből és szerződéses személyzetből állt össze, s alkotott szerves egységet. A 

detektívtestület tagjai közül számosan - a vezetői szinten pedig szinte mindenki – 

rendelkezett jog és államtudományi doktorátussal. A magyar rendőrség 

elismertséget növelte, hogy a Bűnügyi Rendőrség Nemzetközi Szervezete (a 

későbbi Interpol) alapító tagja volt. (Sas 2006:6) 

Gyakorlatilag 1919-ig kérdés volt a rendőrség államosítása vagy önkormányzati 

felügyelet alatt hagyása. Végül 1919 őszén az 5047/1919. M. E. számú 

kormányrendelet döntött a rendőrség államosításáról. Ezt az 1920. évi I. 

törvénycikk hatályban tartotta, ami egyúttal a rendelet törvényerőre emelést is 

jelentette. Az így létrehozott államrendőrség hét kerületi főkapitányságra – 

Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Szombathely – 

tagolódott. Rendelkezésre állt ugyan a megfelelő létszám az egyes kerületekben, de 

ez nem volt elmondható a szükséges fegyverzetre és felszerelésre. Ezt a struktúrát 

azonban 1932. január 1-ei hatállyal a 6500/1931 sz. ME rendelet alapján átszervezték. 

Létrehozták ugyanis a vidéki főkapitányságot, s ezzel egy időben megszűntek a 

kerületi főkapitányságok. A nehézségek áthidalására, a volt kerületi székhelyeken 

körzeti szemlélői központokat hoztak létre, élükön főkapitány-helyettesekkel. 

Érdekes, hogy a korábbi kerületi kapitányságok állományát Budapestre 

vezényelték, de közülük csak kevesen kerültek a Budapesti Főkapitányságra, a 

többség valamelyik fővárosi kerületben kapott új szolgálati helyet. (Borbély – Kapy 

1941:64) Ugyanakkor a budapesti főkapitányi poszt mellett létrejött a vidéki 

                                                 
2 http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5570   
3 http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=5978  
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főkapitányi, amely lényegesen kisebb presztízzsel bírt, mint a fővárosi hasonló 

beosztás. 

A már említett vidéki és fővárosi főkapitány mellett, pontosabban fölöttük 

természetesen volt egy országos rendőrfőkapitány is. Azonban ha megnézzük a 

forrásokat, akkor elsősorban a mindenkori budapesti főkapitány nevével 

találkozunk, s nem az országos, illetve a vidéki főkapitánnyal. Mi lehet ennek a 

hátterében? Nyilvánvaló, hogy Budapest a maga kulcsszerepével az ország 

gazdasági-politikai életében önmagában indokolta a kiemelt figyelmet a 

Belügyminisztérium részéről. Budapesten több bűncselekményt követtek el mint 

vidéken. A fővárosi rendőrség számos kiemelt és nem pusztán közbiztonsági, 

hanem államrendészeti feladatot is ellátott. E feladatok megoldásában 

kulcsszerepet játszott a fővárosi rendőr főkapitányság Politikai Osztálya.  

 

A (Budapesti) Rendőrség Politikai Osztálya(i) 

A Politikai Osztály a Tanácsköztársaság összeomlása után hetek alatt szerveződött 

újjá. Tekintettel a primer források hiányára nehéz pontosan rekonstruálni az 

Osztály meg, vagy inkább újjászervezésének részleteit. Azt rögzíthetjük azonban, 

hogy a rendőrök a Tanácsköztársaság bukása után gyakorlatilag azonnal elkezdtek 

dolgozni. Az első detektívcsoportot még Kovacsevics Milos detektív-főfelügyelő 

hozta létre. Nem sokkal később megalakult Kéry Károly rendőrkapitány 

vezetésével az első nyomozócsoport is. Ekkor fő feladatuk a Tanácsköztársaság 

vezetőinek, a velük együttműködőknek a felkutatása és bíróság elé állítása volt. Az 

osztály eleinte emberhiánnyal küszködött, így újsághirdetések útján toborozták a 

fiatal rendőrkollégákat. 

Az osztály operatív újjászervezése Nagy Károly detektívfőnök nevéhez köthető, aki 

három csoportra, csoportonként 14-16 detektívvel alapozta meg az osztály 

működését és munkarendjét. (ABTL, 4.1. A-795, 3-6) 1920 májusában, amikor még 

mindig csak főcsoport volt az alakulat, amikor is Bártfay Ernő rendőrkapitány lett 

a vezetőjük. A főcsoport ekkor még az államrendészeti osztályt vezető Andréka 

Károly főkapitány-helyettes alá tartozott. (Borbély – Kapy 1941: 159) A ’20-as évek 

elején a politikai jellegű ügyek száma, bonyolultsága és összetettsége ezért 

indokolttá tette a főcsoport létszámának folyamatos emelését. Még ebben az 

időszakban is a kommunista, illetve kommunistagyanús ügyek tették ki a 

nyomozások – bátran mondhatjuk – 90 %-át. Hogy ezek a szervezkedések mennyire 

veszélyeztették a fennálló társadalmi rendet, vagy, hogy volt-e mögöttük valós 

társadalmi támogatottság, költői kérdések... 
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1924 decemberében alapvető változás következett be az alakulat élén: dr. Hetényi 

Imre – ekkor még rendőr főtanácsos - lett a parancsnok, míg helyettese az 1923-tól 

az egységnél dolgozó dr. Sombor-Schweinitzer József lett. Csakhamar azonban 

nemcsak helyettes vezetője, hanem felettesének bizalmasa is lett, csak úgy, mint 

később Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszternek. A detektívek száma pedig 

ekkorra már elérte a 80 főt. Hetényi ötlete volt, hogy a politikai főcsoport hozzon 

létre önálló nyilvántartást, tekintettel nyomozómunkájuk és információéhségük 

speciális voltára. (Borbély – Kapy 1941: 160) A főcsoportot ekkor már – a munka 

megszervezésének és a feladatok okán - négy csoportra osztották, de a feladatköre 

messze túlmutatott a politikai ügyeken. 1921-ben Hetényit bízták meg az 

útlevélügyek és az idegenek ellenőrzésével 4  kapcsolatos feladatokat végző – 

szintén a fővárosi rendőrség kebelén működő - Útlevélosztály vezetésével is. 

(Borbély – Kapy 1941: 163) 

A politikai nyomozásokat irányító osztály másik emblematikus vezetője dr. 

Sombor–Schweinitzer József volt, aki azonban csak az osztály helyettese vezetője 

lehetett, sőt egy időben nem is volt formálisan az osztály állományában. dr. 

Sombor–Schweinitzer az 1918-1919-es eseményeket, illetve azok megítélése szerinti 

a végzetes kimenetelének okát is, a politikai rendőrség szervezetlenségében, 

fejletlenségében látta. Következésképpen mindent meg kell tenni, hogy a politikai 

rendőrség megerősítése és hatékonyságának növelése érdekében, hogy még 

egyszer ne következhessen be egy újabb „1918-1919”. Ugyanakkor Hetényi és 

Sombor-Schweinitzer ahhoz a konzervatív-liberális körhöz tartoztak, amelyik nem 

csak a baloldali, hanem a jobboldali szélsőségeket is élesen elutasította. Így, amikor 

Hetényit kinevezték az osztály élére, azonnal megszabadult a köztudottan „ébredő 

hajlamú” – vagyis a szélsőjobboldallal szimpatizáló - detektívektől. Ezután vette át 

a csoport vezetését Hain Péter, helyettese pedig Hivessy lett. Wayand Tiborra a 

csoport adminisztratív munkája maradt. (ABTL, 4.1. A-1098, 9) 

Az 1930-as évek közepén Sombor-Schweinitzer már nem annyira a kommunisták, 

hanem sokkal inkább a nyilasokban látta a veszélyt, ami ellen igyekezett is fellépni. 

Helyzetét azonban megnehezítette, hogy az 1939-es választások után pont a 

szélsőjobboldali pártok alkották a legerősebb ellenzéki tömörülést. Ez a fajta 

politikai átrendeződés megmutatkozott a rendőrségen belül is: egyre többen 

dolgoztak a szélsőjobb, s egyre kevesebben a szélsőbaloldal ellen. Tényi Mátyás 

                                                 
4 1917-ban létrejött Idegen Ellenőrző Hivatal, amelynek 1920-tól szintén Hetényi Imre volt a 

vezetője. 
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egykori detektív háború utáni vallomásában ezt olvashatjuk: „Bártfay ideje alatt 

alakult át a Hain csoport dr. Wayand Tibor csoporttá, amelynek néhányad magammal tagja 

lettem. Volt olyan idő, amikor az azelőtt 30-40 főből álló csoport leolvadt 6-7 főre, de a 10 

főt nem haladta meg, mert a kommunista vonalon alig akadt munka.” (ABTL, 3.1.9. V-

80834, 366) 

Természetesen a szélsőjobboldal is tisztában volt a rendőrség egyre fokozódó 

érdeklődésével, ami - nem meglepő módon - nem is volt az ínyükre. Hubay Kálmán 

nyilas képviselő az országgyűlésben többször is interpellált Keresztes-Fischernél, 

hogy váltsa le Sombor-Schweinitzert. Indoklása szerint Sombor-Schweinitzer 

alkalmatlan a tisztségre, mivel felesége zsidó származású 5  és ezért eleve (!) 

erkölcstelen életet él. Keresztes-Fischer azonban mindig megvédte bizalmi emberét, 

ebben az esetben azt állítva, hogy már külön él feleségétől, ami azonban ekkor még 

nem volt igaz. Ugyanakkor az is tény, hogy Sombor-Schweinitzernek és feleségének 

a kapcsolata a ’30-as évek derekától kezdve erősen megromlott. Mindenféle 

támadástól és személyes problémától függetlenül Sombor napi jelentéseit minden 

egyes nap este 8. és 9. között tette meg – formálisan több lépcsővel magasabban 

poszton lévő - felettesének. (ABTL, 3.1.9. V-43464 (tanúvallomás, a név kisatírozva)) 

Kettejük bizalmi viszonyához soha nem férhetett kétség. 

Az új egységben szolgáló detektívek feladati széles skálán mozogtak. Külön csoport 

foglalkozott a levelek cenzúrázásával, 1924-től a telefonok lehallgatásával, de a 

minisztériumokba is beépültek, hogy kormányzói „kérésre” nyilvántartsák a 

tisztviselők politikai beállítottságát. Később a MÁV, a Nemzeti Bank, de még az 

Értelmiségi Munkanélküliség Ügyeinek Kormánybiztosságának dolgozói között is 

találunk detektíveket. 

1929-ben (!) létrehozták az osztályon belül az ún. „repülő csoportot”. Ennek volt a 

feladata, hogy az ország egész területén figyelje és ellenőrizze az ellenzéki 

csoportokat, intézze a vidéki kiszállásokat, szakzsargonnal élve a „kirepüléseket”. 

A csoport létrehozását nyilván indokolta a megnövekedett vidéki eseményszám, s 

hogy a nyomozásokban jártas detektívek jórészt a fővárosban voltak, nem pedig 

elszórtan a vidéki kapitányságoknál. Vélelmezhető az is, hogy korábban ilyen 

kiemelt ügyek nem nagy számban fordultak elő vidéken, vagyis a nyomozásukhoz 

szükséges tapasztalatok sem halmozódhatott fel. 

1931-ben elindult a rendőrség átszervezése, s ezzel együtt a politikai osztályé is. 

Ennek akár előszeleként is értelmezhető volt a repülő csoport létrehozása. Tény, 

                                                 
5 1944-ben Somborné sem kerülhette el a deportálást, de a koncentrációs táborok szörnyűségeit 

túlélte. 
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hogy 1932. január 8-án a belügyminiszter értesítette a Magyar Királyi 

Államrendőrség Vidéki Főkapitányát, hogy a politikai rendészeti ügyeket, országos 

hatáskörrel a budapesti főkapitányság politikai nyomozó osztályának hatáskörébe 

utalta át. Vagyis immár a vidéki politikai rendészeti tevékenység irányítása is 

közvetlenül Hetényi feladata lett. A megújult szervezet így már hivatalosan is 

országos hatáskörű lett: alárendeltségébe tartoztak a vidéki kapitányságokon 

működő politikai osztályok. (MNL OL K 149, 1932-6-2153) Hetényi közvetlenül a 

belügyminiszternek tartozott jelentési kötelezettséggel. Ezzel személy szerint az ő, 

illetve egységének szerepe a rendőrségen belüli kiemelt szerepe vitathatatlanná 

vált. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ekkor a nagy gazdasági világválság 

éveiben járunk. A magyar politikai elit komolyan tartott mindenféle politikai 

szervezkedéstől, minden rendezvényben veszélyt látott. 

Nem mellékes tényező, hogy 1930-ban létrejött a csendőrség központi nyomozó 

alosztálya. Eleinte a két szerv között roppant szoros volt az együttműködés, a 

csendőrök a politikai nyomozásokhoz szükséges speciális tudást alapvetően a 

rendőröktől tudtak csak elsajátítani. Ugyanakkor a vidéki politikai szervezkedések 

helyszíneinek jelentékeny része a csendőrség joghatósága alá tartozott. (ABTL, 3.1.9. 

V-146147, 29-30) Eleinte mindkét fél örült a másiknak, a kéretlen segítségnek. 

Azonban az idő bebizonyította, hogy ez a barátság tiszavirág életű volt. A 

csendőrség központi nyomozó alosztálya (illetve a szárnyparancsnokságokon 

működő nyomozóalosztályok) ugyanis konkurenciája lett a rendőrség politikai 

osztályának. A két szerv közötti viszony a ’30-as évek közepétől kezdett 

megromlani, ami aztán az évtized végére, de különösen a II. világháború idejére 

már-már ellenségessé fajult. A csendőrség számára presztízskérdéssé vált annak 

bebizonyítása, hogy ők is fel tudnak göngyölíteni bonyolult politikai ügyeket, nem 

csak a rendőrök. (ABTL, 3.1.9. V-146147, 37) A politikai rendészeti osztály helyzetét 

tovább bonyolította, hogy a rendőrség kötelékén belül - gyakorlatilag a kezdetektől 

fogva - megvolt a maga konkurenciája a nagy hagyományokkal és komoly szakmai 

múlttal bíró bűnügyi osztályban. Azonban a bűnügyi osztály sosem tudott 

bekapcsolódni politikai jellegű nyomozásokba, azt egyszerűen nem engedték meg 

neki. Érdemes már most megjegyezni, hogy amikor Sombor-Schweinitzert a 

bűnügyi osztályra száműzték, ő akkor is politikai ügyekkel foglalkozott, méghozzá 

régi, a politikai osztályon maradt kollégáinak a segítségével… 

Hetényi és Sombor-Schweinitzer József külföldön is igyekezett minél jobb 

kapcsolatokat kiépíteni az ottani rendőrségekkel, azoknak is a politikai osztálynak 

megfelelő szervezeti egységeivel. Elsősorban a nagyvárosok voltak relevánsak 
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magyar szempontból. Különösen szoros együttműködés alakult ki a római, berlini 

(általában a német)6 és párizsi detektívekkel. Ez nem meglepő, hiszen 1933-ig német 

nyelvterületen élt a magyar baloldali emigráció egy jelentékeny része, majd Hitler 

és az NSDAP hatalomra jutása után Franciaországba, elsősorban Párizsba költöztek 

át. Olaszországban, és így Rómában pedig számos magyar – köztük sok zsidó 

származású - fiatal tanult valamelyik híres egyetemen. Németországban az NSDAP 

hatalomra jutása után kiépülőben lévő náci terrorgépezet rendőrsége sokat tanult 

magyar kollégáitól. Ne feledjük, hogy az 1930-as évek közepén a magyar rendőrség 

Európa egyik legjobbja volt, detektívjei és politikai nyomozói szaktekintélynek 

számítottak. 

A ’30-as évek közepétől egyre inkább a szélsőjobboldali pártokkal szembeni munka 

került előtérbe. Ugyanakkor nem egy esetben maga a hatalom sem tudott igazán 

mit kezdeni ezekkel a mozgalmakkal. Darányi Kálmán miniszterelnök egyezkedni 

is próbált velük. Ez azonban Darányi bukását hozta magával 1938 tavaszán. Majd – 

ehhez képest éles fordulatként – az új miniszterelnök, Imrédy Béla kemény fellépést 

ígért és várt el Szálasi Ferenccel és éppen aktuális mozgalmával szembe. Ezek a 

hullámzások, a megfelelő időben érkező instrukciók hiánya nehéz döntéshozatali 

helyzetekbe hozta a budapesti rendőrséget is. 1938. február 21-én betiltották Szálasi 

Ferenc Nemzeti Szocialista Pártjának működését. A rendőrök kivonultak az 

Andrássy út 60. sz. alatti pártszékházba, és bekísérték a főkapitányságra a párt 

vezérkarát. Az akciót maga Hetényi Imre vezette, s egyben kihirdette Szálasinak és 

elvbarátainak rendőrhatósági felügyelet alá vételét. Egy hét múlva pedig a párt 

agitációs központján ütöttek rajta. Erre azonban a radikális jobboldal lépett akcióba. 

1938 márciusában azt kezdték el híresztelni, hogy a Hetényi családban „nem magyar 

származásúak”, vagyis zsidók is találhatók. A nyilas propaganda bevett módszere 

volt, hogy a párt, illetve a mozgalom ellenfeleit, családtagjaikat, felmenőiket zsidó 

származással „vádolták meg”. Hetényit ettől kezdve csak mint „Hetényi-Hoffbauer” 

-t említették a különböző nyilas anyagokban. Még a kormányzó felesége is erre a 

                                                 
6 A szoros együttműködésre jó példa, hogy Wölfel Károly rendőrtanácsost delegálták 1923-

ban, egy a kommunista szervezkedés elleni védekezésről és a kölcsönös hírszolgálatról szóló 

konferenciára Münchenbe. Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy Wölfel kiküldéséről a 

minisztertanács is tárgyalt, s azt jóvá is hagyta 1923. május 11-ei ülésén. MNL OL K 27, 141 

doboz, 1923. május 11-ei ülés jegyzőkönyve. 



KOVÁCS TAMÁS: RENDŐRÖK VÁLASZÚTON – RENDŐRSORSOK A NÉMET 

MEGSZÁLLÁS UTÁN 
 

 

43 

 

sorsa jutott a ’30-as évek végén, amikor a nyilas propaganda azt harsogta, hogy 

„Rebeka ki a Várból”.7 

A Belügyminisztérium nem mentette meg Hetényit, akit így előbb májusban 

felmentettek a munkavégzés alól, majd az év végén nyugdíjaztak. Kétségtelen, 

hogy Hetényi 1938-ban már 67 éves volt, de tapasztalata, helyismerete és jogi 

felkészültsége okán óriási elismertségnek örvendett a rendőrség berkeiben. Hetényi 

után dr. Bártfay Ernő rendőrtanácsos vette át a szervezet vezetését, aki számára 

nyilván nem volt ismeretlen a poszt. 

Bártfayt azonban nem kedvelték kollégái, és igazság szerint Sombor-Schweinitzer 

is mindent elkövetett, hogy megbuktassa új felettesét. Bártfay kinevezésével 

párhuzamosan Sombor-Schweinitzert büntetésből de iure áthelyezték - az amúgy 

vetélytárs - bűnügyi osztályra. Sombor-Schweinitzer de facto azonban maradt a 

politikai jellegű ügyeknél, s feladata immár végleg a (politikai) hírszerzés lett. 

Ugyanakkor mindketten továbbra is hivatalosak voltak a reggelente tartott 

főkapitányi értekezletekre. Bártfay azonban csakhamar felőrlődött a Sombor-

Schweinitzerrel vívott idegi-hatalomgyakorlási háborúban. Vélelmezhetően az 

utolsó csepp a pohárban legfőbb ellenségének kormányzói kihallgatása volt 

valamikor 1939 elején, talán a Dohány utcai zsinagóga elleni robbantásos merénylet 

kapcsán. (Vámos 2010:48-50) Az eset után Bártfay azonnal beteget jelentett, majd 

kérte áthelyezését. (ABTL, 4.1. A-417/1, 21) 1939 elején újabb embert kellett 

kinevezni az osztály élére, akit végül Kálnay Gyula rendőr-főkapitányhelyettes 

személyében találtak meg. Innentől kezdve azonban de facto Sombor-Schweinitzer 

irányította a politikai osztály munkáját. Ő adta ki az utasításokat, neki referáltak a 

főcsoport- és csoportvezetők és a detektívek. Kálnay volt annyira bölcs rendőri 

vezető, hogy nem zavarta beosztottja, vagy inkább csak formális beosztottja köreit. 

Olyannyira elterjedt és tudott volt, hogy ki is vezeti valójában a közkeletűen 

„politikai rendőrségnek” nevezett szervezeti egységet, hogy számos hivatalos iratban 

is – különösen a háború után - Sombor-Schweinitzer neve jelent meg parancsnok 

gyanánt. Bár hivatalosan Sombor-Schweinitzer maradt a Bűnügyi Osztályon, 

leveleit is szigorúan eme osztály fejléces papírjaira írta. 

A Politikai Rendészeti Osztály ekkor két főcsoportból állt. Az első főcsoport 

vezetője dr. Hivessy Jenő detektív főfelügyelő (Sombor-Schweinitzer egyik legfőbb 

bizalmasa), helyettese pedig dr. vitéz Antal István detektív főfelügyelő volt. 

                                                 
7 Az 1945 utáni nyilas-hungarista emigráció és irodalom ugyanakkor már azt terjesztette, hogy 

ezeket a röplapokat egyenesen Sombor-Schweinitzer rendelte meg, hogy így járassa le a 

kormányzó előtt őket. 
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Gyakorlatilag ez a főcsoport végezte az „igazi” politikai nyomozásokat. Maga a 

főcsoport öt további csoportra oszlott. Ebből egy foglalkozott a baloldali ügyekkel, 

ennek vezetője volt dr. Wayand Tibor detektív felügyelő, egy pedig a szekták 

ellenőrzésével, amelynek vezetője Fornády Gyula detektív lett. Jobboldali ügyekkel 

azonban három csoport is foglalkozott, Bánhidi Ottó detektív felügyelő, Szélesi 

Jenő és Bödő Károly detektívek vezetésével. (ABTL, 4. 1. A-417/1, 21) 

A második főcsoport vezetője Hain Péter rendőrfőtanácsos volt. Ehhez a 

főcsoporthoz az un. állandó vezényeltek tartoztak. Vagyis azok a rendőrök, akiket 

közvetlenül a Belügyminisztériumba, a KEOKH8-hoz, a BM. Rádióállomására, az 

Értelmiségi Munkanélküliek Miniszteri Biztosa mellé, a BM. XIX. (Állampolgársági) 

osztályára 9 , sőt a Lipótmezei Állami Elmegyógyintézetbe és az Országos 

Egészségügyi Intézethez vezényeltek, utóbbi esetben a csalások kiszűrése végett. 

Elméletileg ennek a főcsoportnak az alárendeltségébe tartozott a kormányzósági 

állandó detektív kirendeltség is. A valóságban azonban ez a testőrség 

parancsnokának alárendeltségében működött. Az összetűzés tehát szinte kódolva 

volt, s ez az 1941-es észak-erdélyi bevonulás után be is következett. A testőrség 

parancsnoka ugyanis Haint egyszerűen eltiltotta a kormányzó személye körüli 

szolgálattól. Sombor-Schweinitzer viszont nem adott Hainnak újabb beosztást vagy 

komoly feladatot, bár hivatali szobáját és névtábláját meghagyta neki. (ABTL, 4.1. 

A-417/1, 22) 

Egy kimutatás szerint 1943-ban összesen 190 detektív teljesített szolgálatot 

„politikai vonalon”. (ABTL, 4.1. A-824, 1-6) Ez vajon sok vagy kevés? Az egy évvel 

korábbi kimutatás – vélelmezhetően nagyságrendi változás nem történt ez idő alatt 

– 1393 főben adta meg a detektívtestület létszámát. Vagyis – megint csak 

nagyságrendileg - a detektívtestület 12-14%-a dolgozott politikai ügyeken. (Borbély 

– Kapy 1941: 533) Ugyanakkor a csendőrség központi nyomozó alosztálya mellett a 

Honvéd Vezérkar Főnökségének 2. osztályának különböző alosztályai is 

bekapcsolódtak a politikai ügyek nyomozásába. Őket különösen azok az ügyek 

érdekelték, amelyekben – legalábbis az ő értelmezésükben a hűtlenség és/vagy a 

kémkedés – volt a vád, de legalábbis a gyanú. 

 

A megszállás után 

                                                 
8 KEOKH a Külföldieket Ellenőrző Központi Hatóság rövidítése. 
9  A XIX. osztály hivatalosan 1942. január 1-ével jött létre, korábban ez az ügykör a II. 

osztályhoz tartozott. 
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1944. március 19-én a Wehrmacht csapatai megszállták Magyarországot. Nem 

elveszve a megszállás részleteiben, hiszen annak könyvtárnyi szakirodalma van, de 

érdemes a kortárs szemtanút hívni, hogy a Budapesti Rendőrfőkapitányság 

Politikai Rendészeti Osztályán hogyan élték meg ezt a napot: 

„Hajnali fél három órakor a politikai osztály vezetője, dr. Sombor József főkapitány-helyettes 

telefonon berendelt a hivatalába. Amikor megérkeztem, már ott találtam dr. Somboron kívül 

Szrubián Dezső detektívfőnököt, dr. Szathmáry Róbert detektívfelügyelőt és Hain Péter 

detektívfőfelügyelőt, akinek szoros német kapcsolatai ismeretesek voltak a politikai 

osztályon. … Négy óra körül dr. Sombort telefonon a miniszterelnökségre rendelték, ahol a 

miniszterek valamennyien együtt voltak már. Sombor alig negyedóra múlva visszatért 

hivatalába, ott gyors elhatározással felnyitotta a páncélszekrényeit, amelyekben a politikai 

osztály legbizalmasabb iratait – köztük a náci és Volksbund elleni nyomozások adatait – 

tartotta. Egyben utasítást adott nekem és még egypár teljesen megbízható munkatársamnak, 

hogy az általa a szekrényből kidobált iratokat hordjuk le a pincébe és ott égessük el a 

gőzfűtési kazánban” (Szélesi 1959: 123) Reggel 9 órakor megérkeztek a német 

rendészeti és biztonsági erők emberei, akik Hainnal szívélyes hangnemben, míg 

Somborral ellenségesen viselkedtek – s a hiányzó dokumentumok után 

érdeklődtek… (Szélesi 1959:124) 

A politikai osztály 1944. március 19-ei német megszállás után alaposan átszervezték, 

túl azon, hogy új vezetőket neveztek ki az élére. Az új(abb) politikai rendőrség neve 

Állambiztonsági Rendészet, vezetője pedig Hain Péter rendőrtanácsos, a németek 

bizalmi embere lett (ezt részletesen lásd később). 

A politikai osztály vezetőjének irányítása alatt működött az országos hatáskörű 

Államrendészeti Osztály. Feladata a különböző egyesületek, pártok legális 

ellenőrzése volt, de akár működésüket is felülvizsgálhatta. Tüntetéseken az osztály 

nyomozói a karhatalommal együttműködve már a helyszínen kiemelték a 

szervezőket és a hangadókat. 

A nyomozások és az első letartóztatások elsősorban a III. Birodalommal és magyar 

kollaboránsaikkal szembenállókra terjedtek ki. Nem csak baloldali (kommunista és 

szociáldemokrata) politikusokat fogtak le, vagy kényszerítettek illegalitásba, hanem 

legitimistákat, kisgazdákat vagy a kormányzóhoz hű, de a náciellenes embereket is. A 

német szervek azzal is tisztában voltak, hogy a karhatalmi szervek vezetői közül 

kikben bízhatnak, és kikben nem. A budapesti Kommandeur der Sicherheitspolizei 

und des SD [Biztonsági Rendőrség és Biztonsági Szolgálat Parancsnoksága] Josef 
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Urban SS-Obersturmbannführer 10  felügyelete alatt március 21-én letartóztatta 

Sombor-Schweiniztert és nyolc közvetlen, bizalmi emberét (dr. Kálnay Gyula, dr. 

Hivessy, dr. Borbáth, dr. Haraszthy, Bánhidi Ottó, Szélesi Jenő, dr. Dombi Antal, Okos 

Sándor, Szabados Béla), illetve öt további politikai ügyekben is járatos detektívet. 

(ABTL, 3.1.9. V-43464 (Várkonyi János vallomása)) Utóbbiakat - dr. Antallt, dr. 

Haraszthyt, Joót, Makányt és Várkonyit - néhány nap elteltével szabadon engedték, 

nyilván őket megbízhatónak és/vagy veszélytelennek tartották a német rendészeti és 

biztonsági szervek. Akiket nem engedtek el, azokat próbálták pszichésen megtörni, 

például eljátszották velük, hogy leviszik őket a Duna partra, hogy kivégezzék 

valamennyiüket. (Szélesi 1958: 128-129) 

Az Astoria épületében berendezett börtön után előbb Bécsbe vitték őket, ahol a helyi 

Gestapo székházban tartották fogva őket három hónapig. Majd innen a Linz melletti 

mauthauseni, majd onnan a flossenbürgi koncentrációs táborba vitték Sombor-

Schweinitzert és embereit. Itt már ők is számot kaptak, az „U” (Ungarn) betű mellé, 

mindezt piros háromszögre varrva, így jelezve: ezek az emberek politikai foglyok… 

Nem voltak tehát kiemelt foglyok, épp úgy dolgoztatták, adott esetben kínozták és 

büntették is őket. Tudták, hogy a háborúnak hamarosan vége lesz, ez megerősítette 

bennük a túlélési ösztönt, ugyanakkor „érezték” jobb, ha az angolszász erők 

szabadítják fel őket. A háború menete folytán azonban innen is elvitték az értékes 

foglyokat, s a felszabadulást a magyar források szerint a detektívalakulat az augsburgi 

táborban élte át. (ABTL, 4.1. A-417/1, 1-2) Ezzel szemben Szélesi Jenő már többször 

idézett memoárja szerint Heiligenkreuz településre eljutva szabadította fel őket az 

amerikai hadsereg 1945. május 6-án. (Szélesi 19:141) 

 

Állambiztonsági Rendészet – Hain Péter rendőrsége11 

A le nem tartóztatott rendőrök tovább szolgáltak a főkapitányságon, s Hain Péternek 

is eljött az ideje és megszervezhette a „saját” politikai rendőrségét. Ez lett a korabeli 

köznyelv által egyszerűen csak „a magyar Gestapónak” hívott Magyar Királyi 

Állambiztonsági Rendészet (továbbiakban: ÁR). Hain Péter rendőrfőtanácsos lelki 

szemei előtt egy minden politikai jellegű nyomozás felett diszponáló, a rendőrség 

                                                 
10 Urban sokáig fedett állományban volt az SD budapesti rezidense. Egyes források szerint 

Urban kezdetektől szimpatizált Szálasival. Bokor Péter (1982): Végjáték a Duna mentén, 

Budapest, Kossuth Könykiadó – Minerva – RTV, 194. (Wilhelm Höttl interjú) 
11 A szerző támaszkodott a tanulmány elkészítésében: Kovács Tamás: Hain Péter rendőrsége: 

Adalékok az Állambiztonsági Rendészet működéséhez, 1944-1945-ben, In: Gecsényi Lajos – Fazekas 

Csaba (szerk.): Tanulmányok a magyarországi zsidóság történetéből. Budapest, 

Magyarország: Milton Friedman Egyetem, 2019., 164-174. 
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keretében működő szerv lebegett. A szervezet működése kapcsán megállapíthatjuk, 

hogy jelenlegi forrásaink alapján tevékenysége Budapestre koncentrálódott. Vidéki 

akcióiról, és ami a fentebb leírtakról is kitűnik vidéki kirendeltségekről nincsenek 

forrásaink. Bár Hain ekkora már több évtizedes rendőri múlttal rendelkezett, számos 

kiemelt ügy nyomozásában vett részt, sőt mai fogalmaink szerint nemzetbiztonsági 

műveleteknek is részese volt. Mégis, a karrierje a ’30-as években megbicsaklott. Ennek 

hátterében egyértelműen Hain „túl jó” német kapcsolatai álltak, amelyek 

egyértelműen arra utaltak, hogy a németek beszervezték a magyar rendőrt. A politikai 

ügyekről felettesei levették, feladata az évtized végére bizonyos személybiztosítási 

feladatok ellátása, illetve megszervezése volt. 

Azt, hogy az ÁR végül létrejött, s hogy annak Hain Péter lett a vezetője, azt elsősorban 

befolyásos német barátainak köszönhette a rendőrfőtanácsos maga is. A barátok közül 

is kiemelkedően fontos volt Franz-Joseph Huber SS-Brigadeführer und Generalmajor 

der Polizei-nek köszönhette, akinek hogy mondani szokás „régi jó embere” volt. Huber 

a müncheni rendőrségről került a Gestapo-hoz 1934-ben. 1938-ban – természetesen az 

Anschluss után – Huber volt formális vezetője a Zsidó Kivándorlási Központi 

Ügynökségnek Bécsben. Itt együtt dolgozott a téma olyan „szakértőivel”, mint a 

nádkúti születésű Alois Brunnerrel vagy éppen Adolf Eichmannal. (Ailsby 1977: 77-

80) Megkockáztathatjuk: 1944-ben Eichmann – nyilván Huber tanácsára is – Hainra 

biztosan számíthatott, mint megbízható magyarországi kollégára. 

Magyar részről azonban már szinte kinevezésekor többen, így Jaross belügyminiszter 

és Baky belügyi államtitkár nem bíztak az akkorra már köztudottan „túl jó” német 

kapcsolatokkal rendelkező főrendőrben. A kölcsönös bizalmatlanság, féltékenykedés 

és pozícióharcok meghatározóak voltak. E mellett bármilyen furcsán is hangzik, de 

voltak sajátos magyar érdekek, amelyek nem mindig vagy nem feltétlenül egyeztek a 

német kívánalmakkal. Baky és Jaross úgy számoltak, hogy Hain előbb-utóbb 

belebukik majd politikai-hatalmi játékaiba és meneszthetik. (ABTL 1. 1. V-77426) 

Az erős német kapcsolat, illetve befolyás az Állambiztonsági Rendőrség egész 

története alatt tetten érhető. Hain többször kijelentette munkatársai előtt, hogy a német 

kérések és tanácsok kötelező érvényűek, vagyis parancsként értelmezendőek. (ABTL 

1. 1. V-77426 és 1. 1. V-135778)  

Az új egységhez vezénylések, illetve átirányítások pontos menetének története nem 

tisztázott minden tekintetben. Kérdéses, hogy Hain legközvetlenebb, és már évek óta 

jól ismert munkatársain kívül milyen irányelvek, megfontolások alapján válogatta ki 

az Állambiztonsági Rendészet kötelékébe a többi detektívet, különös tekintettel a 

vidéki kollégákra és a zsidó ügyekkel foglalkozókra. Csupán annyi állapítható meg, 
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hogy a detektívek jelentékeny része a bűnügyi osztályon dolgozott a német megszállás 

előtt, vagyis volt nyomozati tapasztalatuk. Ugyanakkor politikai nyomozásokat nem 

folytattak, így nem lehetett nekik e vonatkozásban komoly gyakorlatuk 

Az Állambiztonsági Rendészet (ÁR) 250-260 fős létszáma (BFL. XXIV. 4. a 1. (Kerekes 

Béla detektív vallomása) – eredendően – négy osztályra és néhány kiegészítő csoportra 

tagolódott: 

1. személyi ügyek (vezetője: dr. Kotsis Árpád),  

2. gazdasági ügyek (vezetője: dr. Szécsényi Dezső),  

3. harmadikhoz a bizalmi ügyek (vezetője: dr. Versényi János) tartoztak. 

A negyedik osztály (vezetője: dr. Juhász József) több alosztályból állt úgy, mint: 

1. baloldali (vezetője: Cser István),  

2. jobboldali (vezetője: vitéz Paál Károly12),  

3. szabotázs (vezetője: Bödő Károly),  

4. zsidó13 (vezetője: dr. Koltay László),  

5. államrendészeti és sajtó (vezetője: dr. Körmendy Sándor)  

6. vegyes ügyek (vezetője: Martinidesz Ödön). 

 

Az Állambiztonsági Rendészet kötelékébe tartozott még egy készenléti (vezetője: 

Somos Remig), helyszínbiztosító (vezetője: dr. Juhász István) és kormányzósági 

csoport (vezetője: Lábody Gyula) is. De az Állambiztonsági Rendőrség kötelékébe 

tartozó detektívek teljesítettek szolgálatot különböző követségeknél, mint figyelők 

(német és török), minisztériumoknál (Belügy- és Kultuszminisztérium). De ugyanúgy 

találunk állambiztonságis detektíveket a Szépművészeti Múzeumban (Vizkelety 

János), a katonai hatóságoknál (Batay Jenő és Emőry István, akik korábban a 2. vkf 

osztálynál teljesítettek szolgálatot) és a Gestapónál (Millin János – nyilván összekötő 

tisztként) is. (BFL. XXIV. 4. a 1. Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitányság 

RPO iratai 1944-1946.) 

Haint azonban 1944 júniusában menesztették, legközvetlenebb munkatársait – Cser 

Istvánt, Wayand Tibort, Koltay Lászlót és Kotsis Árpádot – pedig áthelyezték a 

rendőrség más osztályaira. Hain eltávolításának számos oka volt. Egyrészt a már 

említett „túl jó” német kapcsolatok, bár Hain pont, hogy ezektől remélte, hogy nem 

kell majd soha megválnia vezető beosztásától. 1944 nyarán többször is járt Bécsben, és 

pontosan azt akarta elérni, hogy a német szervek akadályozzák meg leváltását. De 

                                                 
12 Paál feladata lett volna Szálasi és a nyilasok szemmel tartása, azonban maga Paál is erősen 

jobboldali beállítottságú volt. BFL. XXIV. 4. a 1. 
13 A zsidó ügyek alosztálya további három csoportra oszlott Szabó Ignác, Szilágyi János és 

Siklósi István detektívek vezetése alatt. 
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Hain ekkorra már a vezető SD és SS körökben is számos rosszakarót szerzett 

magának.14 

Hain bukásához hozzájárult az is, hogy köztudottan és minden kétséget 

bizonyíthatóan szimpatizált a Nyilaskeresztes Párttal, ami azonban csakhamar 

túlment a verbalitáson és gyakorlati segítségnyújtássá vált. Információkat adott, illetve 

logisztikai támogatást adott Szálasi pártjának. Tényként kezelhetjük azt is, miszerint 

az 1944. október 15-ei puccs előtti éjszakákat az ő házában töltötte régi barátja, Vajna 

Gábor, aki pár nap múlva a Szálasi kormány belügyminisztere lett. (ABTL 1. 1. V-43464 

és 1. 1. V-77426) Szintén hozzájárult Hain leváltásához, hogy az Állambiztonsági 

Rendészet Lomnic és Majestic szállodákban berendezett főhadiszállásán a detektívek 

között a fegyelem teljes hiányát tapasztalták a nyár eleji ellenőrzések alkalmával. A 

zárkák tele voltak őrizetesekkel, akiket csak hetekkel a letartóztatásuk után hallgattak 

ki először. Mindezt tetézte, hogy kisebb vagyonok tűntek el a nyomozók kezei között, 

amelyek eredeti tulajdonosai az üldözött zsidók voltak. (ABTL 1. 1. V-77426, 1. 1. V-

43464) Hain bukásához végezetül az is hozzájárult, hogy még a saját főnökeire is 

kémkedett – Jaross Andor belügyminiszterre és Baky László államtitkárra –, hogy 

aztán egymásról jelentsen nekik, mindkettőjükről jelentett a németeknek. (ABTL 1. 1. 

V-77426) 

1944 nyara és 1944. október 15. között Nagy Valér főkapitány-helyettes irányította a 

szervezetet. Az ÁR felépítése ezen időszakban csak annyiban változott, hogy külön 

alosztályt hoztak létre a nemzetiségi ügyekre. Az őrizeteseket kihallgatták, majd nagy 

részüket – mivel az esetek többségében eleve ártatlan emberekről volt szó – szabadon 

is bocsátották. 

Az októberi nyilas puccs után azonban mind Hain Péter, mind a vele együtt eltávolított 

emberek visszakerültek az ÁR kötelékébe. Újbóli kinevezésüket Vajna Gábor nyilas 

belügyminiszternek köszönhették. Hain újból átszervezte az ÁR-t. Létrehozta az 

elnöki osztályt, dr. Kotsis Árpád vezetése alatt. A személyzeti ügyek vezetését dr. 

Antal István főfelügyelőre bízta. A bizalmi ügyek pedig újból dr. Versényi János 

hatáskörébe tartoztak. A politikai nyomozócsoport vezetője dr. Wayand Tibor lett, 

alosztályvezetői pedig: Cser István, v. Paál Károly 15 , Bödő Károly, dr. Körmendy 

                                                 
14 Hain Péter és Francz Josef Huber SS Brigadeführerrel baráti kapcsolata köztudott volt. Hain 

egyik egykori elemi iskolai osztálytársa évekig a belgrádi Gestapo parancsnoka volt, és 

rendszeresen találkoztak a ’40-es években. A háború után Hain Himler Mártonnak bevallotta, 

hogy a Gestapo ügynöke volt. A népbíróság előtt azonban már tagadta ezt. v. ö. Himler Márton 

(1958): Így néztek ki a magyar nemzet sírásói, New York, ST. Marks Print Co. és ABTL 1. 1. V-

77426, 1. 1. V-77426/a, 1. 1. V-77426/b 
15 Paál továbbra is a jobboldali ügyekben való nyomozásokért volt felelős. 
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Sándor lettek. A zsidó ügyek újfent dr. Koltay László16hatáskörébe utaltattak. (BFL. 

XXIV. 4. a 1.) Hain a nyilas pártban rendszeresített bilgericsizmában és nyilas 

karszalaggal a kabátján jelent meg az ÁR Sváb hegyi központjában. 1944. október 15-

én elsők között foganatosította Szálasi Ferenc azon intézkedését, amely a tradicionális 

„kolléga” megszólítás helyett a „testvér”, hivatalos köszönésként a „Kitartás! Éljen 

Szálasi!” formulát tette kötelezővé. 

Az ÁR-nak azonban komoly konkurens szervezet szervezettel kellett felvennie a 

versenyt: a jórészt csendőrökből álló Nemzeti Számonkérő Különítménnyel, amely 

számos látványos eredményt ért el. (Kovács 2006: 85-89) Mindemellett a nyilas 

párszolgálatosok is végeztek politikai nyomozásokat, nem beszélve a fronton a Tábori 

Biztonsági Szolgálat hasonló tevékenységéről. A nyilas érában tehát négy szerv is 

politikai ügyek nyomozásával foglakozott. Így Hain újból belekerült egy bonyolult – 

a nyilas-szélsőjobboldali mozgalmakon belüli – politikai harcba. Újfent voltak 

elkötelezett támogatói – elsősorban német részről –, de ádáz ellenségei is. Újbóli, 

látványos bukását csak a háború elvesztése akadályozta meg. 

1944 késő őszén a rendőrség soraiban már többségben voltak azok, akik nem hittek 

feltétlenül a németek végső győzelmében. Így előfordult, hogy maguk a rendőrök 

értesítették előre az érintetteket, hogy letartóztatási parancsot adtak ki ellenük, vagy, 

hogy egy adott környéken razziát terveznek. Úgy gondolták – nem is teljesen 

alaptalanul –, hogy ezek a cselekedetek még jól jönnek majd a háború után. 

A hadi helyzet alakulása azonban Haint is arra kényszeríttette, hogy megszervezze a 

rendőrség, pontosabban saját egységének Budapestről való kitelepítését. Ez már 1944. 

december 8. és 10. között megkezdődött, vagyis bő két héttel az ostromgyűrű bezárulta 

előtt. Az állomány többségének Szombathelyre és Sárvárra kellett (volna) költözniük, 

addig Hain és közvetlen környezete az osztrák határ közvetlen közelségében lévő 

Kázmérpusztán rendezkedett be. (ABTL 1. 1. V-43464 és 1. 1. V-77426) 

A főváros elhagyásának gondolata nem volt népszerű a testületben, sokan 

megpróbáltak valahogyan Budapesten maradni, vállalva annak minden kockázatát. 

Az ostromlott városban – hivatalosan! - mindössze egy 30 fős csoportot hagytak B. 

Szilágyi János detektív csoportvezető parancsnoksága alatt. (Kovács 2006: 91-94) A 

Budapesten maradt csoport nem végzett érdemi munkát az ostrom alatt. Idejük nagy 

részét kártyázással és sakkozással töltötték. (BFL. XXIV. 4. a 1. Magyar 

Államrendőrség Budapesti Főkapitányság PRO iratai 1944-1946) Igaz, az állandó 

                                                 
16 Koltay Kovarcz Emillel és a Melinda szállodában székelő német biztonsági szervek (SD, 

Gestapo) munkatársaival épített ki szoros munkakapcsolatot. ABTL 1. 1. V-77426/b és 1. 1. V-

135778 
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harcok miatt mást nem is igen tehettek volna. Előbb a Kapás utca 12-be – amely egyben 

a II. kerületi nyilas ház is volt -, majd a Belügyminisztérium várbeli óvóhelyére 

költöztek. (BFL. XXIV. 4. a 1. Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitányság PRO 

iratai 1944-1946, Kerekes Béla detektív önéletrajza) A sikertelen német kitörési 

kísérlettel egy időben ők is megpróbáltak eltűnni. Elhagyták a Minisztérium óvóhelyét 

és szétszóródtak a városban. A kitelepült, vagy inkább kitelepített detektívek számára 

bőven adtak feladatokat. A már korábban vázolt megbízásokon túl ekkor már a 

menekülőket is szemmel kellett tartaniuk, és készülniük a fővárosba való visszatérésre 

is. „Budapesten rendet kell csinálni!” – mondogatta gyakran Hain. (ABTL 1. 1. V-77426) 

Tervei között szerepelt, hogy a Vörös Hadsereg által már felszabadított területeken 

létrehoz kisebb szabotázsakciókat, valamint az újonnan megalakult pártokat figyelő 

csoportokat. Antal főfelügyelő és Wayand offenzív felderítőcsoport szervezésébe 

fogott 1945 februárjában. Elképzeléseik szerint, az így beszerzett információkkal 

támogatni kívánták a tervezett tavaszi német ellentámadást. A front mögött 

területekre is ügynököket kívántak telepíteni, hogy a lakosságtól információkat 

gyűjtsenek. Ezekre az akciókra azonban már nem volt sem idő, sem pedig idő. (ABTL 

1. 1. V-77426) 

Hain, Wayand és Vajna Gábor nyilas belügyminiszter 1945. március 15-én Győrben 

találkoztak, ahol arra kapott megbízást az Állambiztonsági Rendőrség, hogy 

Tatatóvárosban szervezzenek meg egy felderítő központot. Ez azonban tekintettel a 

Vörös Hadsereg előretörésének ütemére, a fantazmagória kategóriájába sorolható 

újabb parancs volt. 1945. március 25-én Hainékat hivatalosan is arról értesítették, hogy 

a Wehrmacht Gau Ostmark (a mai Ausztria) területéről fogja a nagy ellentámadását 

megindítani a Vörös Hadsereg ellen. Ez praktikusan azt is jelentette, hogy minden 

további rendőrségi munka – amellett, hogy német alárendeltségben történhet csak – 

immáron bécsi központtal koordinálandó. Hain embereivel 1945. március 29-én 

hagyták el Magyarországot. Fanatizmusukra jellemző, hogy Bécsben április 1-én (!) 

felállították az Állambiztonsági Rendészet törzsét. A Vörös Hadsereg előretörése miatt 

azonban állandóan költözniük, pontosabban menekülniük kellett. Utolsó táborhelyük 

– a háború utáni vallomások alapján – a bajorországi Ramsdorf falu kocsmájának 

kuglizóhelysége volt. Itt már ők sem láttak más megoldást, saját maguk oszlatták fel 

az Állambiztonsági Rendőrséget… 

 

A háború után 

Dr. Sombor-Schweinitzer Józsefre és embereire felszabadulásukat követően azonnal 

az amerikai Office of Strategic Services (OSS) csapott le, és kérték – vagy tán 
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pontosabban fogalmazva felszabadulásukért cserébe kérték -, hogy segédkezzenek, az 

un.” magyar ügy feldolgozásában”, vagyis a magyar háborús bűnösök felderítésében.17 

Ezek elfogása 1945-46-ban az egykori III. Birodalom területén elképzelhetetlen és 

kivitelezhetetlen lett volna a Sombor-Schweinitzer-féle magyar detektívalakulat nélkül. 

Ők ugyanis nem csak ki tudták hallgatni adott esetekben a magyar menekülteket, de 

legalább képről ismerték a keresett személyeket. Sombor-Schweinitzer esetében talán 

még az is megkockáztatható, hogy nem egyet személyesen is ismert. 1945 késő nyarán 

már jó néhány, korábban a németeket és a nyilasokat is kiszolgáló detektív - például 

dr. Wayand Tibor - önként jelentkezett Sombor-Schweinitzernél, vagy valamelyik 

emberénél, hogy szívesen csatlakozna hozzájuk és dolgozna az USA hadseregének… 

(ABTL, 4.1. A-417/1, 3-4 o. és ABTL, 3.1.9. V-145957 (Binder Gusztáv vallomása, 1959. 

október 15.)) 

Bár Sombor-Schweinitzer közismert, kommunisták ellen is nyomozó „főrendőr” volt 

szinte az egész ellenforradalmi rendszer ideje alatt, mégsem merült fel, hogy a magyar 

állam kikérje mint háborús bűnöst. Nem vádolták meg semmilyen háborús, vagy 

népellenes bűncselekmények elkövetésével; de még tanúként sem idézték meg 

egyetlen egy népbírósági perben sem. Neve csak az egykori detektívek, és néhány 

csendőrtiszt vallomásában bukkan fel. 

A nyugati szövetségesek 1946 nyarától kezdve – az 1946. évi VII. tc., a köztársaság és 

demokratikus államrend védelméről szóló törvény18 elfogadásától kezdődően – nem 

adták ki a Magyar Köztársaságnak háborús és/vagy népellenes bűncselekményekkel 

vádolt személyeket. 

Sombor-Schweinitzer József, és embereinek 1946 utáni története, illetve tevékenységük 

némileg a homályba vész. Tudni lehet, hogy az OSS átszervezése után az új szervezet, 

a CIC (Counter Intelligence Corps) is igényt tartott szolgálataikra. A különböző korai 

emigráns memoárirodalomban itt-ott feltűnik ugyan egy-egy egykori detektív neve, 

és ezek a visszaemlékezők már meglehetősen negatív színben tüntetik fel őket. 

(Kisbarnaki Farkas 1969:12-16) Az egykori magyar rendőr-főkapitányhelyettes a CIC 

salzburgi kirendeltségére került, ahol természetesen a magyar ügyekkel foglalkozó 

osztályon dolgozott. Ennek az osztálynak a vezetője a ’40-es évek végén Josef Urban 

volt, de immár ő is az Egyesült Államok uniformisát viselte... 

Sombor-Schweinitzer 1948 nyaráig volt CIC alkalmazott, amikor is leépítések történtek, 

s ezek egyik áldozata az egykori magyar főrendőr volt. Sombor-Schweinitzer életének 

                                                 
17 Azt, hogy a magyar állam kit tekint háborús bűnösnek, és kinek kéri a kiadását, azt a magyar 

kormány döntötte el, némely személy esetében nem kis vita után. Az egyik ilyen első listán 

alig szerepel detektív. ABTL, 4.1. A-612 
18 http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8225  

about:blank
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utolsó öt-hat éve permanens vesszőfutás volt. Bár 1948-ban elvesztette állását, de 1944 

óta nem látott felesége csak ebben az évben tudott Magyarországról kiszökni hozzá. 

Házasságuk már Sombor-Schweinitzer letartóztatása előtt is válságban volt, de a 

házaspár megpróbálta kapcsolatát rendezni; de mint hosszabb távon kiderült kevés 

sikerrel.  

Sombor-Scweinitzer gondolkodásának fókuszában 1948 végére már a kivándorlás, a 

kontinens elhagyása állt: elsősorban az Egyesült Államokba, esetleg Kanadába kívánt 

költözni. Helyzetét azonban megnehezítette, hogy a korábban csak lappangó ellentét 

a győztesek között 1948-ra nyílt ellenségeskedéssé vált: kitört a nyílt hidegháború. 

Sombor-Schweinitzer CIC-től való elküldése után szinte állandóan költözni volt 

kénytelen. Több mint érdekes, hogy 1948 novemberében a francia hatóságok kitiltották 

Németország általuk megszállt zónájából. Az esetet Sombor-Schweinitzer ekként 

kommentálta Szegedy-Maszák Aladárnak írt 1948. december 3-ai keltezésű levelében: 

„… a francia hatóságok, helyesebben a surete19  előttem teljesen ismeretlen okból kifolyólag 

zónájukból kitoloncoltatott. Tehát ezt is meg kellett érnem. Nyílván jó nyilasainknak 20 

köszönhetem ezt, mert a városkában [Niederlahnstein – KT.] rebesgették, hogy sok becsületes 

magyart juttattam akasztófára.” (United States Holocaust Memorial Museum Collection 

Division, Archives Branch. Aladár Szegedy-Maszák papers, 1927-1987, RG-10.436, Box 

7; Folder 14, 12) 

Sombor-Schweinitzer állandóan kapcsolatot keresett a magyar emigráció vezetőivel 

Eckhardt Tibortól, Varga Bélán át egészen Nagy Ferencig és Pfeiffer Zoltánig. Nyíltan 

felajánlotta szolgálatait a magyar emigrációnak: de a források alapján úgy fest, hogy 

leveleit még válaszra sem méltatták. Legtöbbet Sombor-Schweinitzeréknek Szegedy-

Maszák Aladár próbált segíteni, de valamilyen nehezen érthető okból kifolyólag az 

amerikaiak sokáig nem akartak bevándorló, illetve letelepedési vízumot adni nekik. 

Így Somborék csak valamikor a ’40-es évek legvégén, vagy inkább az ’50-es évek 

                                                 
19 A surete (=biztonság) szó nyilvánvaló utalás az SDECE-re, esetleg a Deuxieme Bureaura. 
20 A „nyilas” kifejezés sokkal inkább gyűjtőfogalom ebben a kontextusban, mintsem egy adott 

párt tagjaira vonatkozó megjelölés. Sombor-Schweinitzer vélelmezhetően azokra gondolt, 

akik kiszolgálták a megszállás után a németeket, majd 1944. október 15-e után a nyilasokat is. 

Számos egykori magas rangú katonatiszt ugyanis felesküdött Szálasira, akik nyugatról nem 

óhajtottak hazatérni 1945 tavasza után, illetve 1946 nyarától már a kiadatástól sem kellett 

tartaniuk. Közülük többeket is megpróbált beszervezni valamelyik nyugati titkosszolgálat, 

igaz változó sikerrel. 1945. és 1949-50 között a magyar katonai emigráció feje, akinek 

ugyanakkor komoly politikai ambíciói is voltak és egyben jó francia – 

titkosszolgálati - kapcsolatokkal is rendelkezett Kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredes volt. 

V. ö. ABTL, 3.2.4. K-1709/1-3 és Kisbarnaki! 
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legelején tudták elhagyni Európát és átköltözni az Egyesült Államokba.21 Új hazájában 

már nem gyakorolta aktívan eredeti szakmáját, hanem tapasztalatait adta át a 

rendőrök és elhárítók újabb, de amerikai nemzedékének. Az egykori 

rendőrfőkapitány-helyettes 1953. november 16-án tüdőrákban hunyt el New Yorkban. 

Halálhíre nem kapott különösebb nyilvánosságot épp úgy, mint élete és rendőri 

munkájának nagy része sem. (United States Holocaust Memorial Museum Collection 

Division, Archives Branch. Aladár Szegedy-Maszák papers, 1927-1987, RG-10.436, 

Boksz 10, Folder 28, 14.) 

Sombor-Schweinitzer sorsa követhető, hasonlóan azokhoz az embereihez, akik 1946-

ban hazatértek Magyarországra. Akik azonban „nyugaton” maradtak teljesen eltűntek. 

Nevük ugyan – hasonlóan Sombor-Schweinitzeréhez – elő fordulnak a különböző 

népügyészségi, népbírósági eljárásokhoz kapcsolódó vizsgálati jegyzőkönyvekben, 

főleg 1944. március 19 előtti tevékenységük kapcsán, illetve hogy a kihallgatott 

személy esetleg mit tud, mit hallott róla. Ilyen „nagy” eltűnő volt még Czobor és 

Hivessy. Előbbiről mindössze annyi tudható, hogy felesége Budapesten élt, 

könyvelőként dolgozott, valamint 1945 óta a SzDP oszlopos tagja lett. Fontos adat volt 

még Czobornéról, hogy autóval is rendelkezik... (ABTL, 3.1.9. V-80834, 156) Hivessyről 

pedig még ennyi információ sem volt... 

 

Mi történt azokkal, akik hazatértek? Okos Sándor - akit többen is az egyik leggyengébb 

detektívnek tartottak Sombor-Schweinitzer csoportjából - 1946. szeptember 13-án 

hazatért, s a megfelelő igazoló bizottság igazolta is. Egy évvel később, 1947 

szeptemberében a belügyminiszter r. nyomozó századosnak nevezte ki. 1948. július 

1-én azonban hirtelen nyugdíjazták, majd még ugyan azon év december 9-én a Szolnok 

megyei ÁVH őrizetbe vette. (ABTL, 3.1.9. V-19329, 3-10) Mi állhatott az őrizetbe vétel 

mögött? Egyrészt már 1947. május 24-én kikérdezték rá vonatkozóan: dr. Domby Antal 

r. századost (lopási csoport), dr. Kovács Sándor r. őrnagyot (életvédelmi osztály) és 

Joó Imre r. őrnagyot (bűnügyi osztály). Dombi és Joó is Sombor-Schweinitzer embere 

volt, akiket szintén letartóztattak a németek 1944. március 21-én… Majd 1948. 

szeptember 3-án Wayand Tibort is kihallgatták Okosra vonatkozóan. Neki egyik 

érdemi megállapítása az volt, hogy Okos azt nehezményezte leginkább 

Németországban, a felszabadulás után, hogy az amerikaiak nem akarták őt használni 

eléggé… (ABTL, 3.1.9. V-19329, 13) Bár Okost nem állították bíróság elé, még csak nem 

is internálták végül, de operatív nyilvántartásba vették, ahonnan csak 1975. december 

                                                 
21 Talán csak véletlen egybeesés, de a magyar államvédelem is ebben az időben kezdett el 

komolyan érdeklődni Sombor-Schweinitzer egykori kapcsolatrendszere után. 
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15-ei határozat alapján törölték, tekintettel megromlott egészségi állapotára. (ABTL, 

3.1.9. V-19329, 41) 

Az 1919. és 1944 között detektív, majd detektív felügyelő Fornády Gyula 1945 utáni 

rendőrségi karrierje (1946-ban a BRFK Igazgatásrendészeti Osztály helyettes vezetője!) 

is csak addig tartott, amíg közismertté nem vált, hogy 1925-ben részt vett Rákosi 

Mátyás és Vas Zoltán elfogásában. Túl azon, hogy azonnal leszerelték, 1952-53-ben 

internálták is, majd 7 év börtönre ítélték háborús bűnök miatt. 

Egyedinek mondható Dr. Akantisz Rezső rendőrkapitány, aki 1944 áprilisától az 

Állambiztonsági Rendészet IV/3. (kommunista és baloldali ügyek) alosztályának 

fogalmazáskarbeli referense, majd a csillaghegyi és Rökk Szilárd utcai detektív-

különítmények összekötője lett. Tevékenysége elsősorban a nyomozásban résztvevő 

detektívek ellenőrzésére és a csendőrnyomozó szervekkel, valamint a német 

biztonsági szolgálatok megbízottjaival való kapcsolattartás volt. 1944. október 15. után 

Hain Péter eltávolította az újjászervezett Állambiztonsági Rendészetről. A háború 

után eljárás nem indult ellene, de 1959-ben a BM őrizetbe vette és kihallgatta. Háborús 

bűncselekmény vádjával a bíróság életfogytiglani szabadságvesztésre, majd 10 évi 

börtönbüntetésre ítélte. 1963-ban azonban szabadlábra helyezték, 1975-ben hunyt el. 

Ugyanakkor egy másik egykori detektívet, Várkonyi Jánost 1948. szeptember 8-án 

internálták, annak ellenére, hogy az „ÁVH ügynöke” volt, valamint ekkor már a Magyar 

Dolgozók Pártjának tagja. (ABTL, 3.1.9. V-80834, 3-5) Várkonyi, amellett, hogy 

fellebbezett internálása ellen, egyben vallomást tett két egykori kollégájára: Czoborra 

és Dombira. Dombi sem kerülhette el sorsát: 1948 szeptemberében Kistarcsára 

internálták őt is. Emellett igyekezett mentőtanút is szerezni a maga számára, akit Nagy 

Ferenc miniszterelnök személyében meg is talált. Nagy ugyanis igazolta, hogy 

Várkonyi szerepet játszott a Nemzeti Ellenállási Mozgalomban és a fasizmus elleni 

harcban. (ABTL, 3.1.9. V-80834, 29) Mindezen a lépések nem segítettek Várkonyin, 

sorsát nem kerülhette el: internálás, operatív nyilvántartásba vétel... 

Az egykori detektíveknek volt azonban egy másik csoportja is, akiket az amerikai 

hadsereg – mint háborús és népellenes bűnökkel vádoltakat - kiadott a Magyar 

Köztársaságnak. Közülük Hain Péter, Wayand Tibor, Cser István, Kotsis Árpád és 

Koltay László voltak a prominensek, vagyis az egykori Állambiztonsági Rendészet 

vezetői. Hain, Kotsis, Koltai és Cser ellen gyorsan lefolytatták a népbírósági eljárást, 

igazolásuk természetesen szóba sem jöhetett. Vallomásaik egysíkúak abból a 

szempontból, hogy egyrészt sok mindent tagadtak (különösen a tettlegességeket és az 

esetleges zsidó vagyonnal kapcsolatos lopásokat), igyekeztek mindent vagy a többi 
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detektív (főleg a tettestársként szintén eljárás alatt állókra), vagy a németek nyakába 

varrni. Mindkettőt meglehetősen kevés sikerrel… 

Hain és Koltai ellen 1946-ban (Hain ítéletének végrehajtása: 1946. június 27., Koltayé: 

1946. július 31.), míg Cser ellen 1947-ben (ítélet végrehajtás időpontja: 1947. június 4.), 

Kotsis ellen pedig 1948-ban született meg a jogerős elmarasztaló, halálos ítélet. 

Érdekesebb és összetettebb volt azonban Wayand Tibor esete. Az ellene folytatott 

eljárás ugyanis egészen 1949-ig húzódott, majd ő sem kerülhette el sorsát: kivégezték. 

Wayandot ugyanis többször kihallgatták, számos esetben – főleg kollégáira 

vonatkozóan - kellett vallomást tennie. Wayand mint koronatanú elhitte (vagy 

elhitették vele?), hogy ha együttműködik, akkor elkerülheti a halálos ítéletet. Wayand 

nem egy kvázi visszaemlékezést írt életéről, amelynek középpontjában természetesen 

rendőri munkája volt. Ezek a feljegyzések nemcsak a két világháború közötti időszak 

fontosabb nyomozásait írják le, hanem az egyes konkrét nyomozásokhoz kapcsolódó 

operatív és szervező munkát is. Ezeket az 1945, de még inkább az 1948 után létrejött 

állambiztonsági szerv(ek) háttéranyagként gyakorlatilag a rendszerváltásig 

használták. 
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SZOKOLAY DOMOKOS 

Krízis és térbeliség. A sopronkőhidai fegyintézet 

 1944–1945-ben 

 

Történelmi krízisek és átmenetek idején, mint amilyennek a második világháború 

utolsó is számítottak, úgy tűnhet, hogy minden szétesik. Ám, lehetséges-e olyan 

földrajzilag létező, lokalizálható teret találni e tragikus és drámai zűrzavarban, 

amelyben „összesűrűsödik” a történelem és vizsgálhatóvá, kutathatóvá teszi a 

történeti korszakok egy metszéspontját? A tanulmány Michel Foucault munkáiból 

inspirációt nyerve, a hagyományos történeti kutatási módszereket vegyíti a 

térbeliségre érzékeny szemlélettel, és kísérletet tesz a Sopronkőhidai fegyintézet 1944–

1945-ös történetének megelevenítésére. A Magyar Királyi Honvédség Vezérkar 

főnökének bírósága 1944 végén foglalta el részlegesen a fegyintézetet, és 1945 

márciusáig működött ott. A fogvatartottak között a társadalom teljes keresztmetszete 

megtalálható volt: közel 600 embert, a magyar politikai és katonai elit tagjait, 

egyháziakat, civileket és náciellenes ellenállókat, férfiakat és nőket, magyarokat és 

nem magyarokat tartottak fogva. Az írás bemutatja a téma legfontosabb elsődleges és 

másodlagos forrásainak, valamint az újonnan feltárt források lehetséges 

megközelítését. 

 

* 

 

Bevezetés és források 

 

A Sopronkőhidán 1944–1945-ben történt események a második világháború vége óta 

visszatérő módon foglalkoztatják a magyar olvasóközönséget és a történetírást. Ezen 

érdeklődés többféle eredőből fakadt az idők során: egyrészt a Szálasi Ferenc 

kormányzása alatti megtorlások álltak a középpontjában, konkrétabban az 1944. 

novembere és 1945. március 29. között Sopronkőhidára települt Honvéd Vezérkar 

főnökének bírósága III. tevékenysége, másrészt a személyes sorsok – a politikai 

okokból fogvatartottak, a halálraítélt német- és nyilasellenes ellenállók és más 

kivégzettek története. Az első ilyen jellegű feldolgozás Lévai Jenő tollából született, 

közvetlenül a világégés után, míg a kivégzettek közül többek története – elsősorban a 

munkásmozgalomhoz köthető szereplőké – részévé vált az antifasiszta narratívában 

megírt ellenállási „kánonnak”. (Lévai, 1945; Liptai, 1987) Másrészt Sopronkőhida 

többféle elbeszélésben vált fontos elemmé: Sopronkőhida lett Bajcsy-Zsilinszky Endre 
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mártíriumának színhelye, a Rajk László ellen felépített hamis vádpontok egyikének 

kulcseleme, valamint Mindszenty József két totalitárius diktatúrával való 

szembenállásának egyik jelképes helyszíne. (fentiekről lásd: Balogh, 2015; Bartha, 

2019; Szabó, 2006; Zinner, 2014) 

Jóllehet, több munka is foglalkozott a fegyintézetben történt eseményekkel, 

Sopronkőhida szóban forgó időszakáról eddig mégsem készült szintetizáló történészi 

feldolgozás. A korábbi időszakokról írt Németh Alajos, a fegyőri családból származó 

soproni római katolikus pap, akinek a könyvei egyszerre történeti értékű alkotások és 

személyes visszaemlékezések. (Németh A., 1993, 1994) Hasonlóan értékelhető Németh 

Gyula három részből álló sorozata is, amely a Soproni Szemlében jelent meg a 

fegyintézetről. (Németh Gy., 1980a, 1980b, 1980c) A Sopronkőhidáról szóló irodalom 

sorát gazdagítják azok a történészek által írt tanulmányok, amelyek egy-egy, a 

fegyintézetben raboskodott személy életútját tárják fel és ennek kapcsán foglalkoznak 

a témával. A fenti, jól ismert személyiségeken kívül, hogy egy példát említsünk, 

Csapody Tamás feldolgozta a fiatal jehovista, Dely Lajos halálra ítélésének és 

kivégzésének az esetét. (Csapody, 2016) A mozaikszerű, részinformációkat tartalmazó 

másodlagos források számosak, újságcikkeken át egészen a művészeti és szépirodalmi 

alkotásokig,1 ám ezek közül egyik sem összefoglaló igénnyel megírt munka. 

Az időszakról rendelkezésre álló anyagok terén aszimmetria mutatkozik az elsődleges 

és a másodlagos források között. A kutatás nehézségei az előbbiekkel kezdődnek, 

ugyanis töredékek maradtak fenn csupán mind a fegyintézet, mind pedig az azt 

részben birtokba vevő Honvéd Vezérkar főnökének különbíróságának irataiból. A 

fegyintézetet a hadbíróság 1945. március 28–29-én hagyta el, foglyait Németországba 

hajtva, a területet 1945. március 31-én foglalta el a Vörös Hadsereg, majd az ezt követő 

napok kaotikus eseményei között, valószínűleg orosz katonák által okozott tűz 

pusztította el az irattárat. (Geiszbühl Mátyás fegyintézeti lelkész jelentése, 1945. április 

30., Perger, 2005: 39–41) Ami a hadbíróság iratait illeti, azok részben Németországba 

kerülhettek a kitelepüléskor és ott nyomuk veszett, részben pedig megsemmisíthették 

azokat.2 (Nika, 1998) Az Oberaudorfban amerikai fogságba eső hadbíróság tagjai az 

utolsó napokban felmentették és igazoló irattal látták el a fogságukban levőket (a 

foglyok többsége Bernau am Chiemsee-ben volt elhelyezve). A parancsnokságot 

rangidősként Hardy Kálmán, a folyamőrség korábbi parancsnoka vette át, akinek 

egészen addig halálos ítélet lógott a feje fölött. Hardy lefoglalta az okmányokat, 

                                                           
1 Ilyen Gelencsér Miklós Fekete tél című munkája, amelyben a Sopronkőhidán kivégzett győri 

ellenállók, Németh László János és Stelczer Lajos sorsa is megjelenik. (Gelencsér, 1973) 
2 A hadbíróság számára parancsba volt adva, hogy az ellenség közeledésekor meg kell 

semmisíteni az iratokat. 
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azonban visszaemlékezéséből nem derül ki, mi lett az iratok további sorsa vagy mi 

kerülhetett azokból akár az amerikai hatóságok kezébe. (Hardy, 2008) Ennek ellenére, 

a történetírás számára ismertek különféle büntetőindítványok, ítéletek és egyes 

hadbírósági iratok a Kiss János és társai, valamint a Veress Lajos és társai ellen 

folytatott eljárásokból. E kisszámú dokumentáció meglétének az oka, hogy azokat 

valakik megőrizték.3 (Erre utal: Domokos, 1978; Nika, 1998) További másolatok és 

egyes eredeti iratok találhatók egy-egy személyi hagyatékban. (Lásd például: 

Sopronkőhidai iratok, Utassy Loránd hagyatéka, 1945) Az elsődleges források közé 

tartoznak még a háború utáni eljárások iratai, melyekben nyomozati iratokból, 

tanúvallomásokból, gyanúsítotti kihallgatások jegyzőkönyveiből ismerhetők meg 

részletek a Sopronkőhidáról.  

A leggazdagabb forrásanyagot a naplók és a különféle visszaemlékezések jelentik. A 

naplók közül a legkorábban Jávor Pál Egy színész elmondja… címen kiadott szövegét 

publikálták.4 (Jávor, 1989) A szöveg fennmaradásának körülményeiről tudható, hogy 

Jávor egy 1945. március 24-ig vezetett füzetet Varvasovszky János főorvosra bízott rá, 

majd 28-án, társaival Geiszbühl Mátyás fegyintézeti lelkészt is megkérték arra, hogy 

hátrahagyott dolgaikat őrizze meg számukra. (Hiller, 1988) Későbbi élményeit 

emlékezetből írhatta meg. A legismertebb és legtöbbet hivatkozott napló Almásy Pálé. 

A szöveg mindmáig az egyik legteljesebb és legjobban használható forrása a 

Sopronkőhidán történt eseményeknek. A napló első részleteit Simonffy András 

közölte évekkel korábban az Életünk hasábjain megjelent Kompország katonái című 

sorozatában, amelyet könyv formában is kiadtak (Simonffy, 1981).  Almásy 

feljegyzései végül – Simonffy szerkesztésében – 1984-ben jelent meg a Magvető 

Könyvkiadónál (Almásy, 1984).  A történetnek hátborzongató aspektusa, hogy a 

Magvető vezetőjeként az a Kardos György döntött a szöveg megjelentetéséről, aki 

1947-ben a Honvédelmi Minisztérium Katonapolitikai Osztályának őrnagyaként 

vallatta és kínoztatta az őrizetében lévő Almásyt. (Lásd: Kubinyi, 1989) A megjelenés 

időrendjében a következő forrás Vattay Antal naplója, amelyet Vígh Károly rendezett 

sajtó alá. A kormányzó Katonai Irodájának német fogságba került főnökét 1945 

januárjában szállították Sopronkőhidára, hogy ott előbb tanúként, majd pedig 

vádlottként állítsák hadbíróság elé. Naplóját 1944. október 18. és november 13., 

                                                           
3 Így tett Sopronkőhidán az írnoki teendőkkel megbízott Révay Kálmán és Almásy Pál, míg a 

Margit körúton valószínűleg a hadbíróság beosztottjai – akik az 1945-ben létrejövő Katona 

Politikai Osztályon is szolgáltak –, Somóczi Lóránt és Vargha Gábor mentettek meg iratokat 

az utókor számára. (Almásy, 1984; Nika, 1998; Révay, 1946) A Kiss János és társai ellen indított 

eljárásból publikált anyagokat Harsányi János is. (Harsányi, 1966) 
4 A naplót legközelebb csak 1987-ben adták ki újra. 
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valamint 1945. májusa és augusztusa között vezette – fogságainak állomásairól és más 

társairól 1946 januárig találunk adatokat a könyvben –, s azokban nem csupán aktuális 

sorsáról számolt be, hanem visszatekintett a korábbi évek, hónapok eseményeire. 

(Vattay, 1990)  

A Sopronkőhidán készült naplók sorát gazdagítja egy eddig a történeti kutatás 

számára ismeretlen forrás, Tix Miklós ceruzával írt börtönnaplója.5 (Tix, 1945) A 

tartalékos zászlóst, aki civilben taxisként dolgozott, az ellenállásban való részvétele 

miatt vették őrizetbe 1944. december 18-án vagy 19-én. Tevékenységéről a naplójából 

nem sok derül ki. Ügyét Sopronkőhidán nem tárgyalhatták, mert az ellene folyó 

nyomozás iratai a körülzárt Budapesten maradtak. Édesapja igazolási iratai szerint 

egy zuglói diákotthonban zsidókat bújtattak és fia hallgatókat szervezett be az 

ellenállásba, akiknek a légoltalmi riadóközpontból igazolványokat is szerzett. (Id. Tix 

Miklós nyilatkozata, 1945) A naplóban 1944. december 19. és 1945. május 3. közötti 

időszakról hetvenöt bejegyzés olvasható. A naplókönyvet, amelyben a szöveg 

fennmaradt, Tix 1945. március 5-én kapta, feltehetőleg Geiszbühl Mátyás fegyintézeti 

lelkésztől. Ebbe a kötetbe másolhatta be utólag, vagy részben emlékezetéből írhatta 

meg a korábban történteket. A gyakran és rendszeresen vezetett bejegyzések több mint 

egy hónapra megszakadnak január 20. és március 4. között. A kimaradásnak lehet 

köze ahhoz, hogy Tix március elején kapta meg a naplókönyvet, így könnyen 

előfordulhat, hogy egyszerűen nem volt már papírja, vagy ekkoriban keletkezett 

jegyzeteit később sem másolta le. A könyvecskében a rendezett, számozott és 

dátumozott bejegyzések mellett karikatúrák és rajzok, piszkozatok is szerepelnek. A 

napló alapján jól rekonstruálható egy vizsgálati fogoly helyzete, amely a kórházban 

elhelyezett Jávor Pál és Vattay Antal, vagy az irodán dolgozó Almásy Pál 

„lehetőségeihez” képest még inkább keserű volt.  

A memoárszerzők között felülreprezentált a politikusok, katonatisztek aránya, 

mégsem feltétlenül van összefüggés a szövegek értéke és az emlékezők (korábbi) 

különleges helyzete között. A Sopronkőhidán rövidebb-hosszabb ideig fogvatartott 

négy miniszterelnök közül mindegyik visszafogott terjedelemben emlékezett meg a 

fogságáról. Kállay Miklós a több hónapos sopronkőhidai fogságára mindössze négy 

oldalon kerül szóba, míg Lakatos Géza a soproni tartózkodásával együtt számolva 

nyolc és fél oldalban foglalta össze a vele történteket. Pattantyús Ábrahám Dezső 

valamivel bővebben emlékezett meg a sopronkőhidai „üdüléséről”, ahogy erről 

szarkasztikusan fogalmazott, Esterházy Móric emlékeiből Gecsényi Lajos tett közzé 

részleteket. (Gecsényi, é. n.; Kállay, 1991; Kéry, 2017; Lakatos, 1992) A negatív rekorder 

                                                           
5 A napló eredeti példánya Tix Miklós örököseinek tulajdonában van, másolatban a szerző 

rendelkezésére áll. 
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Hennyey Gusztáv mindössze két és fél oldalban foglalta össze az őrizetbevételétől 

számított fél év eseményeit. (Hennyey, 1992) Az egyházi személyek közül Mindszenty 

József epizódszerű sopronkőhidai tartózkodásának emlékei szintén „elvesznek” a 

különben nagy terjedelmű visszaemlékezésében. (Mindszenty, 2015) A katonatisztek 

és vezérkari szolgálatban állt személyek esetében szerencsésebb a kutató: közülük 

kiemelendők Kádár Gyula és Hardy Kálmán visszaemlékezései. Utóbbi talán még 

Kádárnál is részletgazdagabban, véleményét szabadabban érzékeltetve és nagy 

terjedelemben beszéli el saját és sopronkőhidai társainak történetét. (Hardy, 2008; 

Kádár, 1984) Ami az ellenállási mozgalomban résztvevőket, valamint a 

munkásmozgalomhoz tartozó szerzőket illeti, közülük terjedelmében és 

információtartalmában messze kiemelkedik Markos György visszaemlékezése 

(Markos, 1971).  A nem önálló kötetként megjelent memoárok közül jó alapanyagul 

szolgálnak a különféle interjúk leiratai. (Lásd például: Kubinyi, 1989) 

Új és kivételes forrás Nika Géza Hadbíró voltam (1936–1945) című visszaemlékezése, 

amely egy mindeddig kiadatlan kéziratban maradt fenn.6 Jelen ismereteink szerint ez 

az egyetlen olyan szöveg, amely a hadbírói perspektívából tekint vissza az 

eseményekre. Bár jelentősen nem módosítja az eseményekről eddig kialakult képet, 

érdekes és értékes kontrollforrása az eddig ismerteknek. Nika a Németországba 

történt kitelepülés után hadbíró társaival együtt Oberaudorfban tartózkodott és 

amerikai fogságba került. Ezt követően internálták, majd 1945 decemberében kiadták 

Magyarországnak. A Budapesti Népbíróság 1946. október 26-án főbüntetésként három 

és fél évi börtönbüntetésre ítélte. Kihallgatásai a Katona Politikai Osztályon és a 

Politikai Rendészeti Osztályon zajlottak, raboskodásának elsődleges helyszíne a 

Markó utcai törvényszéki fogház volt. A Népbíróságok Országos Tanácsa 1947. április 

24-én felmentette az ellene felhozott vádak alól és elrendelte a szabadlábra helyezését. 

Fizikai munkát vállalt, majd egy ügyvédi irodán vállalt kisegítő munkát, habár a jogi 

1948 júliusában az újabb letartóztatástól tartva elhagyta Magyarországot és 

Franciaországba távozott, végül Kanadában, Montrealban telepedett le. (Nika, 1998) 

Különleges forrásanyagát képezik Sopronkőhida történetének a rajzok, karikatúrák. A 

publikált források közül a legismertebbé Révay Kálmán alkotásai váltak, aki azokat 

rendkívül jó humorral megírt szövegekkel együtt adta közre. (Révay, 1946) 

Publikálásra kerültek Szávay Edit vázlatai, valamint Szita Szabolcs a Kisalföld 

hasábjain jelentette meg Krúdy Ádám rajzait. (Szávay & Szabó, 1994; Szita, 1994a, 

1994b, 1994c)  

                                                           
6 Az eredeti kézirat Nika Géza örökösének tulajdonában van, másolatban a szerző 

rendelkezésére áll. 
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1. ábra Szávay Edit rajza a fegyintézet udvaráról. (Szávay & Szabó, 1994) 

 
2. ábra A fegyintézet udvara, 20. század eleje (Megyery, 1905) 

 

Krízis és térbeliség 
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Aligha vitatható, hogy Magyarország 1944–1945 folyamán a történelmének egyik 

legmélyebb krízisét élte át, használjuk a szónak bármelyik modernkori értelmét.7 E 

krízis egyik legfőbb tulajdonsága volt, hogy a háborús pusztítás mellett felforgatta az 

addigi élet kereteit és számtalan embert és intézményt kényszerített és hozott 

mozgásba. Ebből kifolyólag érdekes egy olyan elzárt tér története, ahol 

„összesűrűsödik” a történelem, a korszak egy jellemző elegye válik kutathatóvá. 

Sopronkőhida kapcsán a tér és történelem ezen összefüggésére Simonffy András 

érzékletesen hívta fel a figyelmet: „Az akkori Magyarország sok számottevő 

személyisége, s ha a rabtartókat is ideszámítjuk, akkor elmondható, hogy néhány 

hektárnyi területen csaknem fél évig együtt élt az ország teljes társadalmi 

keresztmetszete […].” (Almásy, 1984: 11)  

A 20. században még sokáig úgy tűnhetett, hogy a térbeliség kérdése leginkább a 

matematika és a természettudományok egzakt nyelvén és szempontrendszerén 

keresztül közelíthető meg. Az 1960-as évek óta azonban mintha a 

humántudományokat megtermékenyítő, különféle „fordulatok” pezsgését látnánk. A 

térbeli fordulat (spatial turn) követői számára a tér nem üres, nem élettelen, nem 

objektumok egymáshoz való viszonyából álló konstrukció, hanem az ember, a 

társadalom által létrehozott produktum, belakott és átélt környezet. (Bővebben lásd: 

Berger, 2018) A térbeli megközelítésben rejlő lehetőségeket a magyar történetírók is 

felismerték. (Gyáni, 2007) Olyan 20. századi történelmet kutató történészek is vannak, 

akik valamely térnek a történetét krízishelyzet idején vizsgálják, valamint a krízist 

átélő emberek térélményére fordítanak figyelmet – a teljesség igénye nélkül, példaként 

említhető Tulipán Éva munkája a Köztársaság tér 1956-os történetéről, vagy Huhák 

Helénának a Bergen-Belsen-i koncentrációs táborról írt tanulmánya. (Huhák, 2019; 

Tulipán, 2014)  

A térbeliség és a börtönök viszonya kapcsán aligha megkerülhető Michel Foucault 

francia filozófus, történész életműve, aki nem mindennapi perspektívából vizsgálta a 

tér, az ember, a tudás és a büntető hatalom viszonyát. A Felügyelet és büntetés című 

munkája sem jellemezhető egyszerű börtöntörténeti vagy kriminológiai munkaként, 

sokkal inkább annak a változásnak az eredőit keresi és jelképezi, amely Foucault 

                                                           
7 Az antik görög gondolkodásig visszanyúló krízis kifejezést általában olyan eseménynek 

tartják, amelynek során instabil, veszélyes helyzet alakul vagy alakulhat ki, s hatással lehet 

egyénekre, csoportokra, közösségekre és az egész társadalomra. Más megközelítés szerint a 

krízis inkább események sorozatának egy többé-kevésbé meghatározott szakasza, 

fordulópontja, amelynek folytán a jövőbeli események alakulása jó vagy rossz irányba fordul, 

döntő változáshoz vezet. (Bővebben lásd: Karabatzaki, 2017) 
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szerint a 17–18. században ment végbe és létrehozta a testet-lelket kifinomult módon 

tanulmányozó, kezelésbe vevő, normalizáló, fegyelmező társadalmat.8 E folyamatban 

építészeti értelemben is meghatározónak tartotta a Jeremy Bentham által megálmodott 

panoptikon koncepcióját.9 (Foucault, 1990) A börtönök és térbeliség kérdését Foucault 

egy másik munkája eltérő fogalmi keretek között vetette fel, az Eltérő terekről című, a 

heterotópia fogalmát körülíró, rövid, vázlatos szövegben. (Bővebben lásd: Johnson, 

2016) Foucault-t az általa szerkezeti helyeknek10 nevezett terek közül azok érdekelték 

különösen, amelyeket a kívüliség tereinek tartott. Ilyenek volnának az utópiák (nem-

helyek) is, ám azokkal ellentétben Foucault rámutat, hogy léteznek olyan valóságos, 

lokalizálható helyek is, amelyek hasonló tulajdonságokkal bírnak. Utóbbiakat, az 

utópia szó mintájára a heterotópiáknak (eltérő helyeknek) nevezte. A heterotópiák: „[…] 

a társadalmi intézményrendszeren belül kialakított helyek, amelyek egyfajta ellen-

szerkezeti helyként, megvalósult utópiaként reprezentálják, kétségek elé állítják, 

kiforgatják a kultúra belsejében fellelhető, valódi szerkezeti helyeket; azok a helyek, 

amelyek külsőek minden helyhez képest, mégis tökéletesen lokalizálhatók.” (Foucault, 

2000: 149) 

Foucault a börtönöket a deviáció heterotópiái közé sorolta, melyeknek lényege, hogy 

azok számára alakítják ki, akik a társadalom, vagy valamifajta emberi közeg 

viszonylatában válságba kerülnek, vagy viselkedésük az átlaghoz, a megkövetelt 

normákhoz képest deviánsnak számít. (Foucault, 2000) Bár a jelen kutatás nem 

vállalkozik teljességgel a heterotopológia (heterotópiák leírásának) módszerére, 

kísérletet tesz arra, hogy a történeti forrásokhoz térérzékenyen nyúljon és Foucault 

alapelveire tekintettel olvasva azokat, keresse a heterotópiák tulajdonságait: 

                                                           
8 Ezen tanulmány nem szándékozik követni a Foucault által genealógiának elnevezett 

módszert. Foucault-nak a történetírás céljáról alkotott elképzeléseire és módszerére jelentős 

hatást gyakorolt Friedrich Nietzsche. Kevésbé ismert, hogy Martin Heidegger kései 

munkáinak Foucault-ra gyakorolt hatása sem lebecsülendő, mely szövegekben a német 

filozófus maga is egyre inkább a térbeliség kérdései felé fordult. (Elden, 2001) 
9 Bentham elképzelése szerint a panoptikon olyan tökéletesen megtervezett épületet és 

felügyeleti rendszert jelent, amelynek célja, hogy egyetlen őrszem az összes fogvatartottat 

megfigyelhesse azok tudta nélkül.   
10 Foucault szerint a jelenkorban az idővel szemben a térbeliség válik egyre meghatározóbbá, 

amely különféle szerkezeti helyek kapcsolatain alapul, s kérdései az információtárolás, a 

kódok, elemek, halmazok kezelésének problémái körül forognak. Közéjük sorolta a 

demográfia területét is, melyben az emberek számára leginkább érzékelhető szerkezeti helyek 

megmutatkoznak. Amennyiben elképzeljük a rácsozatok, kapcsolódások, viszonyok, 

hálózatok világát, legyen szó egy város utcahálójáról vagy elvont kapcsolatrendszerekről – 

abba belefoglalhatók az emberek is, illetve az „emberelemek” szomszédossági viszonyai, 

tárolásmódjai, forgalma, azonosítása, osztályozása s mindezek típusai és kezelése. (Foucault, 

2000) 
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figyelembe véve a fegyintézet és a hadbíróság intézményét, funkcióit, a fegyintézet 

különféle tereinek jelentőségét, a hagyományos emberi időben beálló szakadáshoz 

való viszonyt, vagy akár az emberi testtel és a halottakkal való bánásmódot.  

 

A fegyintézeti tér kialakítása 

 

A Sopron városától kb. 5 km-re, a Pozsonyi országút mentén található területen 1854-

ben porosz gyáriparosok alapítottak cukorgyárat, amely később az Offermann és társai 

részvénytársaság keretében működött több mint két évtizeden keresztül. A 

gyártelepen, melynek központi épületéből magas, karcsú kémény emelkedett,11 150 

férfi és 150 női munkás dolgozott (Fábián, 1981). Az ígéretes üzletről utóbb kiderült, 

hogy nem kedveznek számára a terület mezőgazdasági és közlekedési adottságai, a 

tulajdonosok ezért a gyár működését 1881-re felszámolták és Petőházán folytatták a 

cukoripari vállalkozást (Fábián, 1981; Thirring, 1886; Tömördi, 2010).  

Ezekben az években lépett életbe az 1878. évi V. törvénykönyv (Csemegi-kódex), 

amely új követelményeket támasztott az egyébként is túlterhelt letartóztató 

intézetekkel szemben. Ez annak a hosszabb, Európában lezajló folyamatnak volt az 

eredménye, amely a korábbi, kivégzéseken, testi kínokon, a nyilvánosságon és 

megszégyenítésen alapuló büntetések helyett a szabadságvesztés-büntetést és a 

nevelés eszközeit helyezte előtérbe. (Foucault, 1990; Lőrincz & Nagy, 1997; Mezey, 

2018) A büntetési formák közé bekerülő fegyházbüntetés előírásait és a 

magánzárkarendszer kialakításának feltételeit a fegyintézetek csak korlátozottan 

tudták teljesíteni, ami új és a kornak megfelelő intézmény építését indokolta. A soproni 

fegyintézet létesítéséről szóló 1884. évi XX. törvény elfogadása után vásárolta meg az 

állam a sopronkőhidai cukorgyár területét és pályázatot írt ki az új intézmény 

megtervezésére, megépítésére Németh A., 1994).  

A terület kiválasztásában nem volt mellékes a térbeli megfontolás. Korábban 

alkalmasnak találtak büntetés-végrehajtási célokra katonai erődöket, várakat (Illava, 

Liptóvár, Munkács), de kolostorépületeket (Márianosztra, Szamosújvár) és korábbi 

nevelési intézményt, katonai akadémiát (Vác) is. Hasonlóképpen mozgatta meg a 

sopronkőhidai cukorgyár épülete is Pauler Tivadar igazságügyminiszter fantáziáját, 

aki dicsérte annak belső elrendezését, s külső falait és melléképületeit meghagyásra 

érdemesnek vélte (Főrendi Ház, CXIV. országos ülés, 1884. május 8. Maszák, 1884). E 

tereknek, korábbi funkcióik alapján közös jellemzői, hogy elzárhatók és 

ellenőrizhetők, nagyszámú ember elhelyezésére, mozgásának és feladatainak 

                                                           
11 A cukorgyárat ábrázoló festményt Németh Alajos közölte (Németh A., 1994). 
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megszervezésére, csoportosítására, valamint munkavégzésére voltak alkalmasak. Az 

élet e falak között – utalva a Foucault által előszeretettel boncolgatott nevelési, 

fegyelmezési kérdésekre – napirendek, osztályozások, szabályzatok, sajátos 

időbeosztások szerint zajlott, csak úgy, mint a börtönökben. Azonban túlzás volna 

pusztán e szempontokat hangsúlyozni, hiszen Sopronkőhida esetében a modern 

büntetés-végrehajtási igények miatt kevés kompromisszumot köthettek a cukorgyár 

épületeivel: azokat bár részben felhasználták, mégsem nem voltak meghatározók a tér 

kialakításában. A fegyintézet központi épülete egy „H” betűt formázó, háromemeletes 

zárkaépület lett, amely két hosszú, párhuzamos szárnyból áll, s középen egy 

merőleges összekötő szárny fog egybe. Az ilyen típusú elrendezés célja az átláthatóság 

volt, hogy a lehető leghatékonyabban és a legkisebb erőforrás alkalmazásával tudja az 

őrszemélyzet a lehető legnagyobb mértékben ellenőrizni a fegyintézeti teret. Bár 

építészeti szempontból a „H” alakzat eltér a Bentham panoptikonjától, szándéka 

mégis hasonló volt, melyben külön figyelmet érdemel a fény szerepe is. (Foucault, 

1990) A Sopron című lap főszerkesztője, Németh Ferenc 1886-ban az alábbi módon 

foglalta össze benyomásait: „A két hosszú épületszárnyat összekötő folyosón 

vagyunk. Sajátságos, kimondhatatlan érzés futja át az ember kebelét, mikor ide, az élő 

halottak sírboltjába belép. A falak mellett jobbról is, balról is vasrácsozatú folyosók 

futnak egymás mellett mind a három emeleten. A földszinten éppen úgy, mint az 

emeleteken, sorban egymás mellett vannak az ún. zárkák, mindegyik egy-egy fegyenc 

számára berendezve. […] S minthogy az épület alakja H betűhöz hasonlít, az összekötő 

folyosó két pontjáról (végpontjáról) egyszerre be lehet látni így az összes folyosókat és 

az ezekre nyíló valamennyi zárkát annál könnyebben, mert a nappali világítást a 

folyosók a végükön lévő, s a földszinttől egész az épület magasságáig érő ablakoktól, 

valamint az épület tetőzetén alkalmazott hat felülről világító üvegnyílástól, éjszaka 

pedig az egymástól csekély távolságban felállított, illetőleg lógó villanyos lámpáktól 

nyerik.” (Németh A., 1994: 14) 

A főépület szárnyaiban 686 zárka – eredetileg mindegyiket magánzárkának szánták – 

és 11 sötétzárka került kialakításra. A zárkákat erősen vasalt ajtókkal látták el, amelyen 

csak az őr által nyitható, az étel beadásához szükséges ajtócskát és polcot, valamint 

egy kis gömbölyű lyukacsos pléhből készült figyelőnyílást alakítottak ki. A 

figyelőnyíláson keresztül az őr észrevétlenül tudta megfigyelni a fegyencet. A 

magánzárkák bár meglehetősen puritánok voltak, ám messze álltak a középkori 

tömlöcök rémítő világától: priccs, asztalka, szék és kübli mindegyikben volt. (Lőrincz 

& Nagy, 1997; Németh A., 1994; Thirring, 1886) 

A fegyintézet különleges világában nem csupán az elkülönítést szolgáló, büntető 

jellegű terek voltak megtalálhatók, hanem az adminisztráció, az ellátás, a 
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munkavégzés, valamint az elítéltek testével, lelkével és nevelésével foglalkozó 

intézmények helyiségei is. Az 1886-os átadásra elkészült az igazgatósági épület és 

néhány lakás is, ami a fegyintézet alkalmazottai vehettek birtokba. A következő 

években további munkatermekkel, raktárakkal, kórházzal, fürdővel, mosodával, 

konyhával és pékséggel, illetve istállókkal bővült az intézmény. (Lőrincz & Nagy, 

1997; Németh A., 1994) E markánsan eltérő funkciójú terek egybegyűjtése a 

heterotópiákra jellemző vonás. Mindez Foucalt szerint elsősorban persze annak 

érdekében alakult így, hogy a nevelő és normalizáló hatalom minél kifinomultabb 

módszerekkel tanulmányozhassa és vehesse munkába az embert. (Foucault, 1990, 

2000) Hozzá kell tenni, e sajátos világ szereplői azonban nem csak fegyencekből álltak.  

Adminisztráció, üzemeltetés és őrség – akik családjaikkal a fegyintézetet körülvevő kis 

telepen éltek, két világ határán való állandó átlépésben voltak. Ott találjuk még az 

orvosokat, a fegyintézeti lelkészeket, akik szintén helyben éltek vagy Sopronból és a 

környékről jártak be ellátni feladatukat. A hivatalos nevén Soproni Királyi Országos 

Fegyintézet és Szigorított Dologház társadalmának történetét és lakóinak életét 1944 

őszén – a források fényében ezt kell állítanunk –, háttérbe szorította a főépületet és a 

kórházépületet részben megszálló hadbíróság és katonai őrség. Érdemes 

megemlékezni a fegyintézet világának ekkori vezetőiről. Az igazgatói tisztet 

ekkoriban dr. Stráner Ernő töltötte be. Főtisztek Trenka András, Babella Vilmos és 

Dénes Gyula voltak, a fegyintézeti őrség parancsnoka Németh Gyula volt. A lelkészi 

szolgálatot Geiszbühl Mátyás római katolikus pap és Bárdosi Jenő evangélikus lelkész 

végezték. A fegyintézet főorvosi feladatait a soproni Erzsébet-kórházban dolgozó dr. 

Varvasovszky János látta el. (Lásd: A sopronkőhidai fegyintézet állományának 

igazolási kérdőívei, 1945; Németh A., 1994; Németh Gy., 1980a)  

 

A Honvéd Vezérkar főnökének bírósága III. és térfoglalása 

Sopronkőhidán 

 

A hírhedtté vált hadbíróság működéséről egyáltalán fellelhető iratok fejlécein 

szerepelt a „M. Kir. Honvéd Vezérkar Főnökének Bírósága III.”  (egyszerűsített 

formában is ismert Vkf. bírósága III.) elnevezés, amely később a „M. Kir. Honvédség 

Főparancsnokának Bírósága III.”  néven is szerepelt. Székhelye Budapesten a Hadik-

laktanyában, míg működésének fő színtere a Margit körút 85. szám alatti katonai 

büntetőintézetben volt. A hadbíróságot illették még „a Nemzet Totális Mozgósításával 

és Harcbaállításával Megbízott M. Kir. Tárcanélküli Miniszter Mellé Beosztott 

Tábornok Bírósága” („Kovarcz-féle bíróság”) névvel is. Ennek oka abban keresendő, 
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hogy ugyanazon hadbírói állományból jártak el a különböző „cégérek” alatt, s felettük 

így két illetékes parancsnok is ellenőrzést gyakorolhatott. A helyzetet jól jellemzi 

Szabó András hadbíró százados vallomása, aki szerint a Kovarcz-féle hadbíróság 

esetenként a Vkf. III. bíróság tagjaiból alakult. (A Budapesti Népbíróság tárgyalási 

jegyzőkönyve Szabó András és társai ügyében, 1946. október 26.)  

A hatáskörök kérdését és az átfedésben működő két hadbíróság viszonyait némileg 

tisztázzák a parancsnokok jogköreire vonatkozó jogszabályok. Az egyik parancsnok 

értelemszerűen a Honvéd Vezérkar főnöke volt, akinek ilyen jellegű illetékessége és 

különbírósági intézményének története még 1941-re vezethető vissza. Az 1941. 

október 28-i 7650/1941. M. E. számú rendelet az 1930. évi III. tc. 59. §-ában 

meghatározott hűtlenségi bűncselekmények esetében a bűnvádi üldözés elrendelését 

kizárólag a Honvéd Vezérkar főnökének hatáskörébe utalta.12 A honvédelmi igények 

alapján kidolgozott paragrafus a „polgári” büntetőjogot is meghatározta, s a 

különbíróság katonák és civilek felett egyaránt ítélkezhetett. A szöveg velejét az a 

megfogalmazás jelentette, amely alapján hűtlenséget követ el az, aki  „[…] a magyar 

állam vagy szövetségese fegyveres erejének vagy a velük közösen működő fegyveres 

erőnek szándékosan hátrányt vagy az ellenségnek szándékosan előnyt okoz.” (1930. 

évi III. tc. 59. §)  

A rugalmasan alkalmazható formulát a hadbíró szakírók szerint az első világháború 

keserű tapasztalatai és az elavult (katonai) büntetőjog, a kémkedésben megjelenő 

technológiai kihívások ihlették. (Gerő, 1931) Sokatmondó, hogy Ambrózy Árpád 

tábornok-hadbíró államvédelmi bíróságnak nevezte a Honvéd Vezérkar főnökének 

különbíróságát. (Ambrózy, 1943) A háborús folyamatok az eljárásokat egyszerűsítő, 

gyorsító, a jogorvoslat lehetőségét elvető, egyre kevesebb garanciát biztosító 

jogszabályok létrehozását eredményezték. (Lásd: Kelemen, 2013) A fennmaradt 

kisszámú forrásból rekonstruálható ítélkezési gyakorlat alapján a jogtörténeti 

kutatások arra jutottak, hogy a különbíróság alkalmas volt politikailag elfogult ítéletek 

meghozatalára. (Takó, 2019; Vargyai, 2001) Figyelemreméltó, hogy az 1944. október 

28-án kiadott 3830/1944. M. E. sz. rendelet a honvéd büntetőbíráskodásban a bűnvádi 

üldözés elrendelésére még egyedül a Honvéd Vezérkar főnökét jelölte meg mint 

                                                           
12 A háború után az első bíróságvezetőt, Babos József hadbíró ezredest többek között azzal 

vádolták, hogy egyfajta értelmi szerzője volt a Honvéd Vezérkar főnöke különbíróságának. 

Babos a népügyészséghez benyújtott észrevételeiben viszont erős érveket hozott fel amellett, 

hogy a különbíróság ötlete nem tőle, hanem a 2. vkf. osztály berkeiből eredt. A javaslatot Babos 

emlékei szerint a defenzív alosztály vezetője, Hajnácskőy László szerkesztette és Kuthy László 

vk. alezredes referálta Ujszászy István vezérőrnagynak, utóbbi pedig Szombathelyi Ferenc 

vezérezredesnek, aki a honvédelmi miniszter és a kormány elé vitte az elgondolást. 

(Észrevételek az 1945. N. ü. 1562/1. szám alatt benyújtott vádiratra, d. n.) 
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kizárólagos és illetékes parancsnokot, míg mindössze tizenegy nappal később, 

november 8-án e jogokkal nagy részben felruházták a Kovarcz Emil tárcanélküli 

miniszter mellé rendelt tábornokot is, aki az 1944. november 8-án kelt, 3940/1944. M. 

E. számú rendeletből nyerte felhatalmazását. A „m. kir. honvédelmi miniszter által a 

nemzet totális mozgósításával és harcba állításával megbízott m. kir. tárcanélküli 

miniszter mellé beosztott tábornok” illetékessége a tényleges szolgálatot teljesítő 

honvédek és csendőrök kivételével bárkire, így polgári személyekre is kiterjedt. A 

bűncselekmények, melyeket üldözni volt hivatott, egyszerűen összefoglalva a 

különféle hűtlenségi bűncselekmények, katonai bűntettek és vétségek, a tiltott 

csapatgyűjtés, fegyveres erő elleni bűntett, hadifogoly megszökéséhez nyújtott 

segítség és a különféle szabotázscselekmények voltak. A felsoroltokon kívül a 

legfontosabb: a parancsnok illetékes volt az 1944. október 15-i „eseményekkel 

kapcsolatban tanúsított magatartás miatt folyamatba jutó bűnügyekben” s ez esetben 

akkor is érvényes volt a jogköre, ha az elkövető honvéd vagy csendőr személy volt. A 

pozíció létrehozása jogi értelemben is igényelt némi „kreativitást”, ugyanis Kovarcz 

Emil katonai rögtönbíráskodásban nem lehetett volna illetékes parancsnok, ezért egy 

seregtesttel nem rendelkező tábornokot rendeltek mellé, aki elláthatta ezt a feladatot. 

(Major, 1988) Ezt a tisztséget Syposs János vezérőrnagy töltötte be. Az átfedésekkel teli 

működést jól illusztrálja a Kiss János altábornagy és társai elleni eljárás, melynek 

folyamán a Honvéd Vezérkar főnöke helyett mint illetékes parancsnok, vitéz 

Feketehalmy-Czeydner Ferenc vezérezredes, vezérkari főnök-helyettes, míg Kovarcz 

Emil helyett mint illetékes parancsnok, Syposs János látták el kézjegyükkel a 

keletkezett kegyelmi tanácskozási jegyzőkönyvet, s emelték jogerőre a meghozott 

ítéleteket. (Erről lásd: Domokos, 1978)   

A Vkf. bírósága III. bíróságvezetője Dominich Vilmos hadbíró őrnagy volt. Töredékes 

iratokból arra következtethetünk, hogy a Kovarcz-féle hadbíróság bíróságvezetője egy 

időben Borsos Elek hadbíró őrnagy volt, aki nem települt át Budapestről 

Sopronkőhidára.13 Borsosra a szintén hadbíróként dolgozó Major Ákos viszont mint 

Dominich helyettesére emlékezett. (Major, 1988) A hadbíróság működését 

figyelemmel kísérte a hatalom. Dominich Vilmos többször egyeztethetett magával 

Szálasival, s a fegyintézetbe több prominens nyilas vezető is ellátogatott, köztük Vajna 

Gábor belügyminiszter is. (Almásy, 1984) A Nemzeti Számonkérés részéről inkább a 

bizalmatlanság, a fenyegetés nyilvánult meg a hadbírók felé. Még a Margit körúton 

                                                           
13 A Kiss János és társai per anyagában két olyan, a Kovarcz-féle hadbíróság fejlécével ellátott 

irat található, amelyen a bíróságvezető aláírása „Borsos”. A két aláírás azonban némileg eltér 

egymástól. (A Kovarcz-féle bíróság rendelkezései Boldizsár Iván és társai ügyében, 1944)  
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történt, hogy Kiss János és társainak tárgyalásán Radó Endre csendőr századossal az 

élen, felfegyverkezve töltötték meg a tárgyalótermet a „számonkérők”, fenyegető 

légkört kialakítva. (Domokos, 1978; Kelemen Kornél tanúvallomási jegyzőkönyve, 

1948) A szervezet vezetője, Orendy Norbert csendőr ezredes egy alkalommal 

haragosan kelt ki a hadbírók ellen, amiért a várakozásaival ellentétben szabadlábra 

helyeztek egy embert. (Nika, 1998) A magas rangú tisztségviselők látogatásain túl 

pedig egyfajta „mindennapos” felügyeletet látott el Barcsay Árpád nyugállományú 

csendőr alezredes (a Szálasi védelméért felelős Fekete Front és a Nyilaskeresztes Párt 

különféle rendvédelmi alakulatainak egyik vezető alakja). Róla először egy 1945. 

március 1-jei naplóbejegyzésében tett említést Almásy Pál, melyben a hadbíróság 

feletti „nyilas ellenőrnek” nevezte. Szerepe leginkább abban merült ki, hogy szigorúbb 

bíráskodást, több halálos ítéletet követelt és rendszeresen gorombáskodott a 

környezetével. (Almásy, 1984) 

A Sopronkőhidán politikai okokból fogvatartott személyek három csoportra 

oszthatók: vizsgálati foglyokra, elítéltekre, és védőőrizetesekre. Előbbi két kategória 

nem szorul különösebb magyarázatra, annál inkább érdekes a védőőrizetben tartottak 

helyzete. A minden bizonnyal német mintára átvett kifejezés az internáláshoz 

hasonlatos őrizetet jelentett. Sopronkőhida részleges kisajátítása 1944. november 18-

án kezdődött, igazolhatóan innentől számítva voltak a fegyintézetben politikai 

okokból őrizetbe vett személyek, az ún. védőőrizetesek. (Lásd a kötet végén publikált 

listát: Szávay & Szabó, 1994) Őket követték a Margit körútról december közepére 

áttelepülő hadbíróság tagjai és a fogságukban lévők. A Stráner Ernő vezette 

fegyintézeti alkalmazottaknak nem volt beleszólása a védőőrizetesek és a hadbíróság 

ügyeibe. Az első néhány hét rendezetlen viszonyait leszámítva nem felügyelhették az 

általuk lefoglalt épületszárnyat, szerepük lényegében arra korlátozódott, hogy az 

utasítások alapján helyet biztosítsanak a politikai foglyoknak, akiket a hadbíróságot 

kísérő őrség kezelt és vett át. (Almásy, 1984; Markos, 1971; Németh Gy., 1980a) Annak 

ellenére is így volt ez, hogy a fegyintézet felügyeletét ellátó igazságügyminiszter 

Budinszky László is Sopronkőhidára költözött, egyenesen a fegyintézeti igazgató 

lakását vette igénybe. (Németh Gy., 1980a) A szó szerint vett térfoglalás első vesztesei 

nem politikai, hanem köztörvényes elítéltek voltak: hogy helyük felszabaduljon, 1944. 

november 24-én 516 fő szigorított dologházast Németországba vitettek 

munkaszolgálatra. (Hetény, 1984; Németh Gy., 1980a)  

Miután a hadbíróknak és velük utazó családtagjaiknak szállást biztosítottak, a 

hadbíróság vezetősége megkezdte az irodák és a tárgyalóterem kialakítását a 

fegyintézettel szemben lévő iskola épületében. Az iskolaépület kiszemelése, a termek 

alkalmassága kézenfekvő volt, Nika Géza többször utal rá, hogy korábban, amikor 
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1942 folyamán a keleti fronton szolgált, ott is gyakorta használtak iskolát a hadbíróság 

céljaira, s nem változott ez 1944–1945-ben sem: még a Németországba történő 

kitelepülés során is többször iskolaépületeket vettek igénybe, holott akkor már nem 

igazán kerülhetett szóba bírósági hivatali munka vagy a tárgyalások megtartása. 

(Nika, 1998) A sopronkőhidai iskola tárgyalótermének szomorú hangulatáról markáns 

emlékképet őrzött Nika, aki a Bajcsy-Zsilinszky Endre ügyében hozott ítélethirdetés 

atmoszférájára így emlékezett: „Koromsötét, téli időben történt az ítélethirdetés az 

iskola tárgyalótermében. Az asztalon két égő gyertya között feszület.” (Nika, 1998) 

A bírósági funkció betöltéséhez szükséges iskolaépület kiválasztása mellett az 

ítéletvégrehajtás helyszínének kialakítására is sor került. Németh Gyula emlékei 

szerint a hadbíróság illetékeseinek első dolga volt a fegyintézet gazdasági udvarának 

hátsó részén a vesztőhelyet és a golyófogót felállítani. (Jegyzőkönyv Németh Gyula 

őrparancsnokkal, 1945. május 4.) Sopronkőhida ekkor vált kivégzési helyszínné, 

amelyben kontinuitás maradt fenn a háború után is: a Sopronkőhidán 1945 áprilisától 

működő szovjet hadifogolytábor felszámolása után a fegyintézet a Baden bei Wienben 

székelő szovjet katonai bíróság börtöneként működött egészen 1948. januárjáig, s ezen 

idő alatt halálos ítéleteket is hajtottak itt végre.14 (Bognár, 2017; Kuntz & Pantali, 2014) 

 

A „Grand Hotel Siti” társadalma 

 

Révay Kálmán a börtönszlenget használó, humoros kommentárjaiban a „Grand Hotel 

Siti” vagy „Denevér Siti” névvel illette az intézményt – Johann Strauss Denevér című 

alkotásával utalva annak „operett” jellegére. (Révay, 1946) A „siti” lakói furcsa 

visszatükröződését adták a Horthy-kori magyar társadalomnak. A védőőrizeteseket, 

a két világháború közötti társadalom reprezentánsait és a prominensnek számító 

vizsgálati foglyokat a kórházépületben helyezték el, amelyen belül szinte szabadon 

mozoghattak, nem voltak szigorúan elkülönítve egymástól. Hardy Kálmán így írta le 

az épületet: „Jól megépített egyemeletes ház volt, a keleti frontja az udvarra nézett és 

földszinten, meg az emeleten is széles, több ablakos folyosóról lehetett a földszinten, 

az északi részen, egy téglaalakú terembe jutni; ugyanilyen terem a ház déli oldalán az 

emeleten volt. A földszinten volt ezen kívül az orvosi rendelő, váróhelyiséggel meg 

egy házi gyógyszertárral; azután lépcsőház vitt az emeletre, a lépcsőháztól balra volt 

egy külön szoba, előszobával és WC-vel, mellette egy fakályhás fürdőszoba. Az 

                                                           
14 Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy erről az időszakról meglehetősen kevés 

információ alapján következtethetünk. A nevesíthető áldozatok közül leginkább Kiss Szaléz 

ferences szerzetes neve lehet a legismertebb. (Rózsás, 2000) 
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emeleten volt egy nagy terem, mellette egy raktárhelyiség – azontúl egy kisebb szoba, 

WC-vel és azután következett a már említett terem.” (Hardy, 2008: 484–485) 

A társadalmi szempontból kevésbé „jelentős” vizsgálati foglyok és az elítéltek 

„cellások”, a főépület egyik szárnyának lakói lettek: „A szokásos egyes zárka volt. 

Ágy, azaz szalmazsák a vaságyon, egy darab pokróccal, a kübli, egy asztal, egy hokli 

és kész. […] Az ablak alatt elhúzódó csöveknek úgy látszik, csak szimbolikus 

jelentőségük volt. Jéghidegek voltak, legfeljebb morzézni lehet majd rajtuk.” (Markos, 

1971: 204) 

A Sopronkőhidán hosszabb-rövidebb ideig fogvatartott személyeket nem lehet a 

teljesség igényével felsorolni, ezért csupán jelzésértékkel emelhető ki néhány közülük. 

A fogvatartottak száma körülbelül hatszáz főre becsülhető a naplók, a fennmaradt 

különféle listák, adatfelvételek, jegyzőkönyvek, igazolási és népbírósági iratok, a 

memoárok és más „mozaikok” alapján.15 A társadalom felsőbb rétegeit, akik szinte 

kivétel nélkül a „kórháziak” közé tartoztak, a már említett miniszterelnökök, 

miniszterek, magas rangú katonatisztek, arisztokraták és közéleti szereplők 

képviselték.16 Egyházi személyek közül pedig – Mindszenty Józsefen kívül – Füzessy 

Miklós görög-katolikus orvos-lelkészt, Popovits István görögkeleti teológiai tanár 

nevei a legismertebbek, de rajtuk kívül is akadt nem egy plébános vagy szerzetes. 

Minisztériumi tisztviselők17 mellett a hadiipar szempontjából fontos üzemek és 

bányák vezetői is kerültek ide, így például az Urikány-Zsilvölgyi Bánya 

vezetőségéből.18 A kulturális életből a legismertebb személyeket Jávor Pálon kívül 

Egyed Zoltán kritikus és Titkos Ilona színművésznő jelentették. 

A „cellások” zöme a társadalom alsóbb rétegeiből került ki, akik multietnikus 

környezetet alkottak. Voltak köztük ruszinok, előfordult olasz és lengyel személy is, s 

                                                           
15 E források és információmorzsák egy részét bajos volna lábjegyzetben felsorolni. 

Személyneveket és bizonyos adatokat tartalmazó jelentős anyag Utassy Loránd hagyatékában 

lelhető fel, amely a Oberaudorfban és Bernauban készült dokumentumokat tartalmazza, az 

oda hurcoltak adataival. Ilyen még az Almásy Pál által közölt lista, szintén a Németországba 

hurcoltak egy jelentős részének neveivel. Hasonlóan informatív a Szávay Edit vázlatai mellett 

közölt védőőrizetesekről készült lista másolata. (Bajorországi iratok, Utassy Loránd hagyaték, 

1945; Almásy, 1984; Szávay & Szabó, 1994) 
16 A korábban említetteken kívül e sorba tartozott még a teljesség igénye nélkül: Szombathelyi 

Ferenc volt vezérkari főnök, Nagy Vilmos, Antal István, Kánya Kálmán volt miniszterek, Lázár 

Károly testőr-altábornagy, Szent-Miklósy István vezérkari őrnagy a Legfelsőbb Honvédelmi 

Tanácstól, herceg Hohenlohe Lajos és felesége, herceg Montenouvo Ferdinánd, Töreky Géza 

nyugalmazott kúriai elnök is. 
17 Ide sorolható például Kertész István külügyi tisztviselő, Beökönyi László a belügyi tárcától 

vagy Pásztóy Ámon.  
18 Fluck András igazgató, valamint Breuer György a feleségével és Vajk Arthur.  
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jelentős számban, kb.150-170 fő, szállítottak Sopronkőhidára a hadbíróság csáktornyai 

kirendeltségén elítélt muravidéki délszláv parasztokat is, akiket 

partizántevékenységgel vagy partizánok segítésével vádoltak. (Almásy, 1984; Révay, 

1946) A róluk fellelhető forrásanyag neveket, születési dátumokat és értesítési címeket 

tartalmaz, amelyből arra következtethetünk, hogy elsősorban a Csáktornya környéki 

kis falvakból, tanyákról származtak és sok esetben családostul kerültek 

Sopronkőhidára – férfiak, nők, idősek és fiatalok egyaránt. (Bajorországi iratok, 

Utassy-hagyaték, 1945) Rajtuk kívül volt fogva tartva újságíró, orvos, tudós, építész, 

kereskedő is, fiatalok és egyetemisták. Az ellenállási mozgalom tagjai közül említhetők 

a Bajcsy-Zsilinszky és Kiss János-féle ügyben letartóztatásba került Almásy Pál, Makay 

Miklós és Révay Kálmán, valamint testvérpárok: Koczkás Gyula és Ferenc, Zerkowitz 

Péter és Oszkár. A felsorolás és csoportosítás folytatható lenne a győri ellenálló 

fiatalokkal, „városházi” ellenállókkal, Szent Györgyi Albert mozgalmához 

tartozókkal, VASAS ifikkel vagy épp a kommunista párt egyes tagjaival, akik közül 

Rajk László és Markos György számítottak „rangidősnek”.19  

A férfiak számára létesített fegyintézetben eddig nem volt példa arra, hogy fiatal 

lányokat és asszonyokat kelljen elhelyezni. Helyzetükkel kapcsolatban elmondható, 

hogy a források keveset szólnak róluk, arról, hogyan élték meg a rabságukat. A 

Sopronkőhidát megjárt nők száma 130 főre becsülhető. Közülük nőtörténeti 

szempontból – jelen ismereteink szerint – egyedül Földi Juliannával kapcsolatban 

született életrajzi feldolgozás. (Pető, 2020) A védőőrizetes „kórháziak”, valamint a 

„cellás” nők helyzete összességében nem különbözött a „kórházi” és a „cellás” 

férfiakétól. A forrásokra jellemző, hogy leggyakrabban házastársi nevükön említik 

őket a források, így például: Kochné, Inkey báróné, Csizmarek Mátyásné, báró 

Kendeffyné, valamint a volt vezérkari főnök Vörös János fiának, Tibornak a felesége 

(aki két kisgyermekével együtt került a fegyintézetbe). (Almásy, 1984; Révay, 1946) 

Titkos Ilona színművésznőt rövid tartózkodása alatt az idős urak között, az életkoruk 

összeadása alapján „ezeréves cellának” nevezett szobában helyezték el egy spanyolfal 

mögött. (Kéry, 2017) A hölgyeket Révay Kálmán is megörökítette karikatúrái között, s 

szintén neki köszönhetően készült rajz és rövid leírás a „cellásokat” képviselő horvát 

lányokról, Dimitrovics Miráról, Knezich Ivánkáról, valamint Tratnyek Miroszlaváról. 

Nehéz sorsukról így emlékezett Révay: „Az egyik csáktornyai csoporttal együtt 

törékeny, finom arcú, szomorúszemű kislányt hoztak be a fegyházba, a szlovén 

Tratnyek Miroszlavát. Nyolc mázsával20 sújtotta a bíróság. Mira halkan, vontatottan 

                                                           
19 Az ellenállási tevékenységért kivégzetteket és a meghaltakat lásd lentebb. 
20 Börtönszleng, azaz nyolc évvel. 
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beszél. A csendőrök majdnem agyonverték, mert nem akart vallani. A csáktornyai 

tömegszálláson öngyilkosságot kísérelt meg. Felvágta az ereit, de elkötötték… Most 

lázas. Talán jobb lett volna, ha…” (Révay, 1946: 203) 

 

Időtöltés, kapcsolatok, az ellenállás esélyei 

 

Sopronkőhidán a fogvatartottak életét a nyitások és zárások rendszere, a napirend és 

a katonai büntetőintézet adminisztrációja határozta meg. (V.ö.: Foucault, 2000) A 

kezdeti rendezetlenséget követően kialakult az étkezések, a mindennapos séták 

(általában délelőtt és délután) és a szentmisék rendje, amelyek szakaszokra osztották 

a mindennapokat. A sopronkőhidai fogvatartottak számára az egymással való 

kapcsolat fenntartását, sőt a szervezkedés esélyét az adminisztrációban való részvétel 

és a különféle fegyintézeti terek látogatása tette lehetővé. Ezek közül néhány példát 

emelünk ki az alábbiakban.  

Az adminisztratív teendők azonban megkívánták, hogy egyes elítélteket is 

alkalmazzanak az irodán, akik ezáltal befolyással bírtak az eseményekre, biztosították 

az információáramlást a „cellások” és a „kórháziak” között, különféle előnyöket 

tudtak kieszközölni a társaik számára. Ahogy Markos György ironikusan 

megjegyezte, a „hatalomátvételt” a börtönírnoki feladatkörbe kerülő Révay Kálmán és 

Almásy Pál intézték, akik hamarosan házimunkássá emelték a VASAS ifiket, valamint 

javaslatukra a gazdasági hivatalba kerültek ellenálló társaik: Koczkás Gyula, Makay 

Miklós, raktárkezelőnek pedig Csűrös Lajos. A börtönírnokoknak befolyása volt a 

„cellások” elhelyezésére is, és lehetőségeikhez mérten teljesíteni tudták a különféle 

kívánságokat.  (Részletesebben lásd: Almásy, 1984; Markos, 1971; Révay, 1946) Az 

orvosi teendők ellátásában is részt vettek fogvatartottak, így Szabó-Hárs Sándor orvos-

alezredes és Vályi-Nagy Tibor orvos-százados. (Almásy, 1984; Révay, 1946)  

A „társadalmi életre”, az óvatos beszélgetésekre azokban a fegyintézeti terekben volt 

lehetőség, ahol közösségi tevékenység folyt. Félmondatokat lehetett váltani és a 

szokásos „börtönüzleteket” (élelmiszer, dohány, bor vételezése) lehetett bonyolítani 

az udvari sétán, a kórházi váróteremben és a templomban. (Tix, 1945) Bár az őrség, 

akár büntetéseket is alkalmazva ügyelt a „három lépés” távolság betartatására, az 

emberek fegyelmezett elkülönítésére, ez nem sikerülhetett teljességgel. A 

„küblihíradót” a cellákat látogató házimunkások szolgáltatták, akik kübliürítéskor, 

ételosztáskor üzeneteket és híreket adtak át. (Markos, 1971) A kórházépületben 

Lakatos Géza hátrahagyott egy kis rádiót az egyik szobában, amellyel fogni lehetett a 

különféle angol, német és más adásokat – Almásy és Révay pedig biztosították a 

hírcserét a főépület és a kórház között. (Almásy, 1984; Hardy, 2008; Kádár, 1984) A 
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templomban szigorúan külön padsorokban különítették el a főépület foglyait a 

védőőrizetesektől, valamint a karzaton helyet foglaló Kállay Miklóstól, akire SS őrség 

vigyázott. Kállay úgy emlékezett, hogy a karzaton való megjelenésekor felállással 

tisztelegtek neki a raboskodó társai, míg mások, akik a lenti padsorokban foglaltak 

helyet, inkább arra, hogy amikor felcsendült a Boldogasszony anyánk, az egykori 

miniszterelnöknek könnyek csorogtak az arcán. (Kállay, 1991; Markos, 1971) 

Különlegesség, hogy húsvétra készülődve megengedték a fogvatartottaknak, hogy 

Passió-játékot próbáljanak és kórusban gyakoroljanak. (Tix, 1945) A szentmiséken volt 

lehetőség végig tekinteni a sorstársakon és lelki erőt meríteni. Tix Miklós erre így 

emlékezett, érzéseit és morális értékítéletét a kívüliség-belüliség ellentétpárjára 

felfűzve: „Nézem a védőőrizeteseket, akik a kórházban laknak, mindnek az arcán a 

gond, a bánat von barázdákat. Körülöttem a sok civil politikai fogoly, szakállas, 

elvadult, sötét külső, belül mind lángoló magyar, egy szebb jövőért harcoló becsületes 

magyar. A külvilág számára csak egy mocskos, koszos hazaáruló, legjobb esetben »a 

büdös kommunista«.” (Tix, 1945) 

A fegyintézetben töltött időhöz való viszonyt az napirenden kívüli idő eltöltésének 

problémája jelentette. Erre lehetőséget kínált a kissé monomániásnak ható leltározás 

és járkálás (Markos György emlékszik erre), az olvasás, az írás, a rajzolás – s a 

kórháziak számára adódott lehetőségek: sakk, bridzs, beszélgetés, szellemidézés. 

(Hardy, 2008; Jávor, 1989; Markos, 1971; Szita, 1994c; Tix, 1945) Ám mindez a 

„szórakozás” állandóan vegyült a komor hangulattal: „A szobában valami 

pörgettyűjátékot találtak ki, azt játsszák mániákusan, reggel óta, »ember, ne 

mérgelődj«, ez a neve. Bánatosan buta játék.” (Jávor, 1989: 45) 
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3. ábra Révay Kálmán rajza a fegyintézet templomáról. (Révay, 1946) 

Az időhöz való viszonyt másrészről leginkább a hadbírósági tárgyalások menetrendje 

és a fronthelyzetről érkező hírek határozták meg, amelyek egyszerre keltették a 

szabadulás reményét és a félelmet a halálos ítélettől, a Németországba való 

elszállítástól, a „kinyírástól”. (Almásy, 1984; Jávor, 1989) A legnyugodtabbnak a 

szabadságvesztésre elítéltek lehettek, hiszen ők már nem számítottak kivégzésre, s 

majdhogynem abban is biztosak lehettek, hogy ha túlélik a következő hónapokat, 

büntetésüket már nem kell kitölteniük. A vizsgálati foglyokra, akik ellen eljárás folyt, 

viszont nyomasztó súlyként telepedett rá a halálos ítélet lehetősége. Ami a 

védőőrizeteseket illeti, szintén bizonytalanságban éltek: „mi a kiszámíthatatlan idővel 

küzdünk” – írta Jávor Pál, aki tömören így foglalta össze szorongását. (Jávor, 1989) Tix 

Miklós naplójában fennmaradt egy skicc, amely Magyarország körvonalain belül a 
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frontok előrehaladását a hónapok neveivel látta el (tudósítva arról, hogy lényegében 

pontos hírekhez jutott a szovjet csapatok előre nyomulásáról), valamint friss házasként 

a feleségétől távoltöltött időt számolta. (Tix, 1945) 

A „Grand Hotel Siti” társadalma egyszerre várta a németek és nyilasok háborús 

vereségét és egyszerre rettegett a gondolattól, hogy Németországba kitelepítsék őket. 

A külvilágban uralkodó állapotokról – a látogatókon és a cenzúrázott leveleken kívül 

– az újonnan érkezők viselkedésén keresztül értesülhettek: „Érdekes, itt bent látjuk 

élesen, hogy milyen terror lehet odakint, az »új fiúk« az első 3-4 nap soha egy szót sem 

mernek beszélni – kint már hozzá voltak kénytelenek szokni a hallgatáshoz és 

nyeléshez. […] Komolyan, talán jobb is, hogy idebent vagyok, mert ahogyan én 

ismerem magam, két napon belül visszahoznának ide, ha kiengednének.” (Tix, 1945) 

A fogvatartottak ellenérzéseiket azonban nem csupán írásban fejezték ki, hanem 

voltak, akik „tüntettek” a maguk módján vagy lázadásról szövögettek terveket.  A 

kórházi fogvatartottak közül többen egyre terebélyesedő szakállat növesztettek. 

Révay, humorához híven, úgy számolt be a különös divatról, mint egy járványról, 

amely felütötte a fejét a kórházban: „A szakáll valamennyi műfaját megtalálhattad itt 

a Kossuth-szakálltól a Ferenc-Józsefig. A Marx-szakálltól a Balbo-szakállig.” (Révay, 

1946: 189) Szerinte a borotválkozás elhagyásának kiváltóoka a borbélyi teendőket 

ellátó köztörvényes elítélt, Monda úr volt, akit besúgónak és a németek feltétlen 

hívének tartottak. Ám, ennél tágabb jelentéssel is bírt a bozontos viselet. Jávor Pál 

öntudatosan növesztette rabsága egyre szúrósabb eredményét. Végül sikerült kivívni 

a szemlét tartó bíróságvezető, Dominich Vilmos felháborodását, aki nem csupán 

Jávorra és az újdonsült szakállnövesztőkre ripakodott rá, hanem a világ életében 

szakállt viselő Esterházy Móricra is.  Dominich 1945. február 8-ával beszüntette a 

szakáll-divatot, amely december vége óta egészen biztosan hódított a fegyintézetben. 

(Jávor, 1989; Révay, 1946)  

 

A fogvatartottak között a Németországba történő kitelepítésről szinte állandóan 

keringtek a hírek, amelynek tervét és a hadbíróság működését megkísérelték 

elszabotálni. A Veress Lajos és társai ellen indított eljárás tárgyalásának napjaiban, 

1945. február 11–12-én a közös cellában tartózkodó Burgetti István és Horváth Zoltán 

századosok magas lázzal feküdtek és a tífuszos megbetegedés tüneteit mutatták. 

Valójában dr. Vályi Nagy Tibor adott be nekik olyan injekciót, amitől a tüneteket 

produkálták. (Révay, 1946; Vályi-Nagy, 1998) 1945. február 16-án vesztegzárat 

rendeltek el és a fegyintézet különböző épületrészei között megszűnt az átjárás, 

megnehezült a hadbíróság működése is. Utóbbi körülmény sajnos nem akadályozta 
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meg Németh László János és Stelczer Lajos győri ellenállók kivégzését, amelyet 

hadbírói jelenlét hiányában, teljesen szabálytalanul hajtottak végre.  A vesztegzárral 

kapcsolatban úgy vélték, hogy akár március 9-ig is fent lehetne azt tartani, azonban 

Dominich Vilmos hamar szertefoszlatta a reményeket, február 21-én szemlét tartott és 

másnap feloldották a zárlatot. (Almásy, 1984) 

 

1945 márciusában – erősen feltételezhető, hogy a közeledő frontról érkező hírek 

hatására – egy naiv terv is felmerült még az ellenállásra. Révay Kálmán, aki igyekezett 

megnyerni az őrség megbízható és emberséges tagjait, csak úgy, mint a köztörvényes 

elítélteket előkészületeket tett arra, hogy adott pillanatban megakadályozzák a 

foglyok Németországba való kiszállítását, megszökjenek, vagy átvegyék az irányítást 

a fegyintézet felett. „Hála apagyilkos barátaimnak, végre szert tettem egy olyan 

kulcsra, amely az összes cellákat nyitotta. A megbízható őrökből állandó figyelő-

szolgálatot szerveztem és jegyzékbe vettem azokat az őröket, akik veszedelmesek 

lehettek reánk nézve. A dologház asztalosműhelyéből és fáspincéjéből előkerültek a 

fejszék, majdnem valamennyi jó izom-állapotban lévő házi szalmazsákjában el volt 

rejtve egy. […] egyik mackós barátom ekkor szappanlenyomatot készített a 

raktárkulcsról. Éjszaka rendeztük a raktárban lévő pisztolyokat aszerint, hogy 

melyikhez volt lőszer. Meg is töltöttük és töltve helyeztük vissza a bőrtáskába. 

Felkészültünk a letéti értékek megmentésére is.” (Révay, 1946: 211)   

A tervért – Hardy Kálmán szavait idézve – „élt-halt” a 2. magyar hadsereg korábbi 

parancsnoka, Veress Lajos, aki már Sopron elfoglalását is beleképzelte az akcióba.21 

(Hardy, 2008) A Veressel való tervezgetésre Almásy Pál is többször utalt a naplójában. 

(Almásy, 1984) A lázadást nem sikerült kellően megszervezni, a hadbíróság 1945. 

március 28–29. folyamán pedig a foglyokkal együtt elhagyta a fegyintézetet. Minden 

esetre a szervezkedés nem volt hiábavaló, hiszen Veress Lajosnak az őrség egyik 

beszervezett tagjával együtt sikerült a magyar határ átlépése előtt megszöknie. 

(Hardy, 2008) 

 

                                                           
21 A tervekről kissé más elbeszélésben megemlékezik Kádár Gyula is. (Kádár, 1984) 
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4. ábra Révay Kálmán rajza: "Vesztegzár a Grand Hotel Sheety"-ben címmel. (Révay, 1946) 

 

Halál, kivégzés és temetés Sopronkőhidán 

 

Sopronkőhida a Vkf. bírósága III. érkezését követően vált kivégzési helyszínné. A 

kivégzéseket, összesen tizenegyet, golyó és kötél által hajtották végre. A hadbíróság 

azonban nem rendelkezett hivatásos ítéletvégrehajtóval, ezért a kivégzéseket az őrség 

hajlandóságot mutató tagjai végezték fizetségért cserébe, meglehetősen 

szakszerűtlenül, ami nagy undort, erkölcsi felháborodást keltett a fogvatartottakban. 

(Almásy, 1984; Jávor, 1989; Sztasák Mátyás elleni népbírósági eljárás, 1949)  

Sopronkőhidán ítélték halálra, de Sárváron végezték ki Dely Lajost. A 20 éves 

fiatalember öccsével, Józseffel együtt került a hatóságok markába. A testvérpár 

Bókaházáról származott, vallási felekezetük szerint pedig a Jehova Tanúi közé 

tartoztak.  A „szektának” minősített és betiltott kisegyház hívei ellen 1939-től fogva 

különböző intézkedésekkel léptek fel a hatóságok, amiért megtagadták a fegyveres 

szolgálatot. Dely Józsefet 15 évi fegyházbüntetésre ítélték, míg Lajost Sárvárra 

szállították, hogy ott példát statuálva a nyilvánosság előtt hajtsák végre a kivégzést – 
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ott székelt akkoriban a Nemzeti Számonkérés is. (Csapody, 2016) Az esemény érdekes 

módon reflektál a Foucault által a Felügyelet és büntetésben vázolt folyamatokra, 

ugyanis ezesetben a büntető hatalom a háborús körülmények hatására visszatért az 

elrettentésül szolgáló, brutális és nyilvános büntetés eszközéhez. 

Nem meglepő, hogy fegyintézetben előfordultak sikeres és sikertelen öngyilkossági 

kísérletek is. A magát „partizánvezérnek” kiadó, az ellenállási mozgalomban való 

részvételéért halálraítélt Topa János a kivégzése előtti napon kísérelt meg 

öngyilkosságot sikertelenül. Szenvedésének hangjait a zárkaépület lakói is hallhatták: 

„Szegény Topa megőrült, a papucsát ette és sikoltozott, nagyon rossz hallani.” (Tix, 

1945) 

Valószínűleg a magányos elhelyezés és a néma kétségbeesés kergette halálba Dallos 

György elektromérnököt, akire a zárkájában másnap találtak rá élettelenül. Dallos, aki 

Bay Zoltán professzor jobbkezeként az Egyesült Izzó megmentésén dolgozott, szintén 

az ellenállási mozgalom tagja volt. Kapcsolatai a Szent-Györgyi Albert-féle 

mozgalomtól a Szovjetunió Barátainak Magyarországi Egyesületéig (Szubme) 

terjedtek. (Almásy, 1984; Koroknai, 2004)  

A fűtetlen cellák és a rossz élelmezés – különösen, ha az illető nem tudott kitől 

csomagot kapni vagy plusz élelmet venni – könnyen vezetett legyengüléshez és 

betegséghez. Így vesztette életét Zsebeházy Lajos, egyetemi hallgató, aki a 

fegyintézetben halt meg 1945. március 2-án.  Ordas Pál, a MAORT okleveles 

gépészmérnöke március 15-én, a soproni 526. számú hadikórházban hunyt el, miután 

kiütéses tífusz gyanújával oda beszállították, valószínűleg temetésére is ott került sor. 

(Almásy, 1984; „Ki volt Zsebeházy Lajos?”, 1966) 

A halottakat és a kivégzetteket (az említett Dely Lajos és Ordas Pál kivételével) a 

sopronkőhidai rabtemetőben temették el. A kis földdarab néhány kilométerre Dél-

nyugati irányban feküdt a fegyintézettől. A megszokott szabályok szerint 

Sopronkőhidán a fegyenceket felboncolták, majd a halottaskamrában helyezték el. A 

test szállítását és a temetést fegyencek végezték, valamint a fegyintézeti lelkész 

jelenlétében megtartott szertartás keretében búcsúztatták el. A „fejfán”, amely két 

tenyérnyi fadarabból, később pedig kőből (kőkockából) készült, nevet nem, csak a 

törzsszámot tüntették fel. Ha fegyenc volt az elhunyt, akkor a kőkockán „F”, ha 

dologházi, akkor „D” jelet és a törzsszámot tüntették fel. (Németh A., 1994; Németh 

Gy., 1980) Jávor Pálnak az egyik fegyenc panaszolta el, hogy a német őrség agyonlőtte 

azt a kutyát, aki addig a rabtemetőbe kísérte a halottakat az utolsó útjukon. (Jávor, 

1989) 

Michel Foucault, aki a temetőket is a heterotópiák közé sorolja, a temetői tér 

időbeliséghez való viszonyát a halál utáni élet „kvázi-örökkévalóság” helyszínének 
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tartja. (Foucault, 2000) Ám, hozzátehetnénk, a történelmi emlékezet szempontjából a 

„kvázi-örökkévalóságot”, az élőknek a halottak földi maradványaival való kapcsolatát 

a sírok megjelölése biztosíthatja.  

                                                           
22 Számos helyen tévesen Pesti Barnabásként szerepel, ami valójában egy felvett név volt. 

(Lásd: Liptai, 1987) 

Deutsch József 1901(?) (~43 éves) 

Festő, grafikus. Izraelita 

1944. december 21.  

Golyó általi kivégzés 

Getzler József22 (Pesti / 

Fächer Barnabás) 

Szül.: Sátoraljaújhely, 

1920. október 4. (24 éves) 

Vegyészmérnök, 

kommunista mozgalmár. 

Izraelita 

1944. december 24.  

Golyó általi kivégzés 

Kreutz Róbert Szül.: Budapest, 1923. 

január 3. (21 éves) 

Szakmunkás, Vasas ifi, a 

kommunista ifjúsági 

mozgalom tagja. Izraelita 

1944. december 24.  

Golyó általi kivégzés 

Pataky István Szül.: Budapest, 1914. 

szeptember 21. (30 éves) 

Szakmunkás, Vasas ifi. 

Római katolikus 

1944. december 24.  

Golyó általi kivégzés 

Bajcsy-Zsilinszky Endre Szül.: Szarvas, 1886. 

június 6. (58 éves) 

Politikus. Evangélikus 

1944. december 24.  

Kötél általi kivégzés 

Fisch Emil Szül.: Kiskunfélegyháza, 

1898. november 6. (46 

éves) 

Vegyészmérnök. Izraelita 

1945. január 9.  

Kötél általi kivégzés 

Topa János Szül.: Szatmárnémeti, 

1919. november 8. (25 

éves) 

Munkás. Református 

1945. január 9.  

Kötél általi kivégzés 
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1. táblázat A sopronkőhidai rabtemetőben eltemetett kivégzett és meghalt 

személyek, 1944–194526 

                                                           
23 A fiatal egyetemistáról kevés forrás áll rendelkezésre, nevét több helyen is másképp írják. A 

legtöbb helyen Kádár (Klein) Elekként szerepel, azonban a felette halálos ítéletet hozó Nagy 

Árpád hadbíró százados ügyében több helyen, így a vádiratban is Vendelként hivatkoznak rá. 

(Lásd: a Budapesti Büntetőtörvényszék B.XLIV. 18552/1949-11. sz. ítélete, 1950) 
24 Lásd: Németh A., 1993 
25 Bár Dallos zsidó származású volt, valószínűleg „kikeresztelkedhetett”. 
26 A táblázat adatait számos forrás megerősítik. Ezek közül kiemelendő: Almásy Pál naplója, a 

rabtemetőben elhelyezkedő sírokat jelelölő Sallay Jenő-féle vázlatrajz, valamint A magyar 

antifasiszta ellenállás és partizánmozgalom kislexikona. (Almásy 1984; Liptai, 1987; Sallay 

Jenő sopronkőhidával kapcsolatos iratai, 1945) 

Kádár (Klein) Elek (Ernő 

Vendel)23 

Szül.: ? (huszonéves) 

Orvostanhallgató. 

Kikeresztelkedett zsidó,24 

római katolikus 

1945. január 15.  

Kivégzés 

Odescalchi Miklós Szül.: Tuzsér, 1902. május 

6. (42 éves) 

Repülő hadnagy. Római 

katolikus 

1945. január 21.  

Kötél általi kivégzés 

Németh László János Szül.: Zalaegerszeg, 1923. 

május 28. (21 éves) 

Joghallgató, műhelyírnok, 

karpaszományos tizedes. 

Római katolikus 

1945. február 16.  

Kötél általi kivégzés 

Stelczer Lajos Szül.: Levél, 1914. március 

9. (30 éves) 

Kereskedelmi ügyvezető. 

Evangélikus 

1945. február 16.  

Kötél általi kivégzés 

Dallos György Szül.: Szeged, 1910. május 

14. 

Elektromérnök. Római 

katolikus25  

1945. február 26.  

Öngyilkos (önakasztás) 

Zsebeházy Lajos Szül.: n. a. ~21 éves 

Másodéves egyetemi 

hallgató. Római katolikus 

1945. március 2.  

Betegségben elhunyt 

(mellhártyagyulladás, 

TBC) 
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A hadbíróság érkezésével megtiltották a sírok megjelölését, egyúttal feledésre is ítélve 

a hűtlenség vádjával kivégzetteket, akiket külön temetési szertartás nélkül földeltek el. 

A kivégzettek testét, miután a kivégzésen jelenlévő orvos megállapította a halált, 

értelemszerűen nem boncolták fel. Az 1944. december 24-én kivégzett Pataky István, 

Getzler József, Kreutz Róbert és Bajcsy-Zsilinszky Endre esetében a következőképpen 

zajlott a folyamat. A Miatyánkot a kivégzés után imádkozta el a lelkész, majd két őrt 

állítottak a holttest mellé. A halottat fél óra múlva levették a bitófáról és a hullaházban 

helyezték el. Eközben folyt a sírásás. A kivégzetteket a fegyencekkel szállíttatták ki és 

temettették el, koporsó nélkül. (Jegyzőkönyv Németh Gyula őrparancsnokkal, 1945. 

május 4.)  

Az 1944–1945 folyamán a rabtemetőben eltemetett halottakról mégis készültek 

feljegyzések. A fertőrákosi kommunista pártszervezet titkára, Sallay Jenő hátrahagyott 

egy vázlatrajzot, amely az 1944 decembere és 1945 márciusa között eltemetett 

személyek sírjainak egymáshoz való viszonyát ábrázolja. A két sorba temetett 

személyek elrendezése arra utal, hogy valószínűleg külön sorba temették az 

izraelitákat/zsidó származásúakat és a keresztényeket. Egyetlen kivétel ez alól Dallos 

György elektromérnök, aki zsidó származású volt (a neve mellett a vázlatok „r. k.” 

megjelölés szerepel). Úgy tűnik, hogy az ekkoriban kivégzett vagy meghalt politikai 

foglyok számára a fegyenctemető dűlőút felőli sarkában új sorokat nyitottak, 

valószínűleg külön a dologháziaknak és izraelitáknak, valamint a keresztényeknek. 

Bajcsy-Zsilinszky Endre sajtóban is leközölt exhumálási jegyzőkönyvének részleteiből 

kiderül, hogy a „nagy halott” sírja volt az első a fegyenctemető dűlőút felőli oldala 

irányából. (Sallay Jenő sopronkőhidával kapcsolatos iratai, 1945; „Bajcsy-Zsilinszky 

Endre exhumálásának hiteles jegyzőkönyve”, 1945) A sírokat végül a fertőrákosiak 

jelölték meg névtáblákkal és helyeztek el virágokat rajtuk. (A fertőrákosi kommunista 

párt összefoglaló jelentése, 1945) 

 

Epilógus 

 

A Sopronkőhida történetéről fennmaradt források közötti aszimmetria bár 

nehézségeket is okoz a kutató számára, új megközelítésekre is lehetőséget ad. Ezek 

közül az egyik lehet a térbeliségre vonatkozó információk és összefüggések keresése 

és mind mélyebb feltárása. A 19. század második felében létesített fegyintézet a 

büntetőjogi fejlődés egyik eredménye volt – amelynek összefüggései a modern 

(európai) társadalmak kialakulásának mélyére vezetnek. A sopronkőhidai 
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fegyintézetet 1944–1945 folyamán részlegesen birtokba vevő Honvéd Vezérkar 

főnökének bírósága III. létrejötte viszont immár az első világháború tapasztalatait 

magában hordozó, a civil szempontokat a katonai és hadviselési érdekeknek alávető 

büntetőjogi változások nyomán jött létre. A különbíróság a hadviselés érdekeit volt 

hivatva biztosítani és érvényesíteni – könnyen hűtlenségnek minősítve bármit, ami ezt 

veszélyeztethette. A totálissá váló háború folytatását ellenzők és a német szövetséggel 

szakítani kívánó politikusok, katonatisztek, egyházi személyek, a Horthy-korszak 

reprezentánsai kerültek Sopronkőhidára, valamint a fegyintézetben várta sorsát 

számos német- és nyilasellenes ellenálló, mellettük pedig nagy számban voltak jelen 

délszláv földművesek, „partizánok”, de egyszerű „vétkesek” is, a Nemzeti 

Számonkérés túlkapásainak áldozatai.  

A krízis olyan esemény vagy eseménysorozat, amely döntő változáshoz vezet. A 

korabeli társadalom teljes keresztmetszetét magába foglaló „Grand Hotel Siti” 

világában tehát egyaránt megtalálhatók voltak azok, akik hónapokkal korábban még 

a hatalmat birtokolták, s azok is, akik abban reménykedtek, hogy erkölcsi és politikai 

tőkéjük lesz az 1945 után kibontakozó világban. A korabeli naplókból, a későbbi 

visszaemlékezésekből és a kisszámú elsődleges forrásból megeleveníthető 

Sopronkőhida belső élete, térbelisége, társadalmisága és időbelisége. Jóllehet, a 

tanulmányban a terjedelmi keretek miatt csupán felvázolt példák további kutatásra és 

kidolgozásra szorulnak, arra mégis alkalmasak, hogy érzékeltessék, hogyan éltek 

együtt e körülbelül hatszáz főt érintő társadalmi „mintavétel” elszenvedői, s fogva 

tartóik Sopronkőhidán, a második világháború utolsó hónapjaiban. 
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VIRÁNYI PÉTER: 

APOKALIPSZIS. Propaganda a nyilas uralom 170 napja alatt 

(1944. október 15-1945. április 4.) 

„A közvéleményt meg lehet mérgezni,  

de csak olyan méreggel, amelyik ízlik neki.”1 

 

1944. október 15-én a rádió előtt ülők délben még Horthy fegyverszüneti bejelentéséről 

értesülhettek, sötétedéskor viszont már Szálasi Ferenc hatalomátvételéről szóltak a 

hírek. A néhány óra alatt meghiúsult kiugrási kísérlet után ekkorra már a nyilasoké 

volt a Rádió épülete, Budapest stratégiai szempontból fontos pontjait szintén a 

németek által felfegyverzett hungarista pártszolgálatosok vették ellenőrzésük alá. A 

nyilas puccsal másnap kezdetét vette a XX. századi magyar történelem talán 

legsötétebb néhány hónapja, a nyilaskeresztes rémuralom. (Barakonyi–Kolozsi) 

1944.  október 15 után az állami- kormányzati kommunikáció céljai, módszerei és 

jelképrendszere megváltozott. Megfogalmazást nyer az igény a totális propagandára, 

amely — a náci minta alapján - jól megfogalmazott üzeneteket juttatna el minden 

lehetséges eszközzel és fórumon a tömegeknek. Tanulmányomban az 1944. október 

15-e utáni időszak nyilas propagandáját mutatom be. 

 

* 

A propaganda művészete 

 

„A propaganda annak a művészete, hogyan vehetünk rá másokat arra, hogy úgy 

viselkedjenek, ahogy e tevékenység hiányában nem tennének” — írja Lindley Fraser a 

propagandáról írott könyvében. Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban több 

évtizede foglalkoznak a szakemberek a politikai propaganda tudományos 

vizsgálatával, Magyarországon azonban ez alig kutatott terület.  

A politikai propaganda fogalmát általában kétféleképpen közelítik meg. Vagy úgy 

tekintik, mint vélemények reklámját, azaz különböző gondolatok, tények, ismeretek 

megfelelően csoportosított, könnyen érthető formában való terjesztését abból a célból, 

hogy valamely eszmének, nézetnek, ideológiának híveket toborozzanak. Vagy a 

propagandát olyan tudatos tevékenységnek tekintik, amely az emberek magatartását, 

                                                           
1 Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij 
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cselekvését szavak, gesztusok, képek, dallamok és más szimbólumok segítségével egy 

meghatározott célnak megfelelően igyekszik alakítani.  

A propaganda fogalmának meghatározása azért nehéz, mert nem alakult ki egységes 

vélemény sem tárgyát, sem feladatait illetően. Ezért a propagandáról – vagy az egyes 

részletkérdéseiről – szóló feldolgozásokban a legkülönfélébb értelmezési lehetőségek 

fordulnak elő. Azért van így, mert ez a tevékenység annyira szerteágazó és összetett, 

hogy nem lehet pár mondattal „jó” vagy „rossz” dologként beskatulyázni Nehéz 

definiálni egy olyan jelenséget, ami ennyire intenzíven jelen van mindennapjainkban. 

Ebből adódóan a propaganda fogalmának, tartalmának sok meghatározásával lehet 

találkozni. Többségük tartalmaznak releváns elemeket és tükrözik a szerzők és a kor 

értékvilágát. 

A propaganda a társadalmi kommunikáció egyik formája, és csak ott működik. De 

nem a társadalom egésze hozza létre, hanem mesterségesen állítják elő a társadalom 

tagjai számára. Hasonlóan az interperszonális, vagy csoport-, vagy szervezeti-, avagy 

a tömegkommunikációhoz. A propaganda évszázadok, sőt, évezredek óta ugyanúgy 

működik, ami változott azok az eszközei. (Virányi 2020: 14.) 

Álljon itt egy olyan definíció, amely szintetizálja a definíciókat. „A propaganda, 

marketingkommunikáció elemeként egy olyan technika, amely elősegíti bizonyos 

nézetek, eszmék, ideológiák megismerését, terjesztését, bevésését, elsajátítását. Célja: 

hogy az emberek attitűdjét, érzelmeit, gondolkodását, magatartását, viselkedését egy 

adott nézettel kapcsolatosan, az elfogadás irányába befolyásolja, megerősítse. Vagyis 

informál, befolyásol és tudatot formál. A propaganda által bevetett eszközök, elvek, 

eljárások, technikák, a médiumok, szervezetek a szűken értelmezett reklámozással 

azonosak. Mint technika, a reklámot utánozza. A propaganda a reklámozás eszközeit, 

módszereit felhasználva, nem csak értéket közvetít, hanem értéket is teremt.” A 

politikai marketing nem más, mint egyfajta burkolt formája a propagandának, ahol az 

állam nem közvetlenül szól a néphez, hanem egy harmadik félen keresztül közvetíti 

üzenetét. (Virányi 2017: 34) Tény, hogy ez a meghatározás igencsak széles kört ír le, és 

technikai szempontú, de rámutat arra a viszonyra, mely az üzenet kibocsájtója és 

befogadó közt alakul ki. Ez alapján technikaként szemlélem a propagandát, amely 

hasonló más technikákhoz. Vagyis egy eszköz, amellyel hatékonyabban végezhetünk 

el valamit, mint nélküle. A politikai propaganda hasonló elven alapul, mint a modern 

kereskedelmi reklám, megpróbálja megvizsgálni a lakosságot foglalkoztató 

problémákat úgy, hogy az adott pártot, politikust akképpen mutassa be, hogy ő 

megoldást tud kínálni a problémákra. A politikai propaganda elve Goebbelshez 

köthető. 6 pontban foglalta össze azokat az elemeket, amelyek elengedhetetlenek a 

propagandához. Ezek a „törvények” történelmileg kollektívek, bármely kor, bármely 
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társadalmába beillesztjük ezt az elméletet, akkor is működik. Goebbelsi propaganda 6 

eleme: 1. „Kerüld az elvont gondolatokat, és az érzelmeket vedd célba!” 2. „Kevés 

üzenetet küldj, de azokat folyamatosan sulykold!” 3. „Használj felszínes, általánosító 

véleményeket, sztereotípiákat!” 4. „Az érvelés legyen egyoldalú – soha ne árnyalj!” 5. 

„Folyamatosan kritizáld az ellenfeledet!” 6. „Keress egy ellenségképet és folyamatosan 

rágalmazd!”. (“Minden, amit tudni akart a propagandáról - Média 2.0”) 2 ((Publikálta: 

Doob 1950 Bacsárszki) 

Az 1920-as - 30-as évek közgondolkodását és tudományos gondolkodását a 

lövedékelmélet (bullet theory) avagy injekcióstű modell jellemezte. Eszerint a média nagy 

és közvetlen hatást gyakorol az emberekre: a nyomtatott sajtóból, a filmből és a 

filmhíradóból, a köztéri plakátokból, a rádióból érkező üzenetek, mintegy lövedékként 

csapódnak a közönség testébe, maradandó elváltozást okozva benne. (Bajomi-Lázár 

2020: 153) Az elméletet a legkoherensebb formában Harold Lasswell 

kommunikációkutató, fejtette ki az 1927-ben írt A világháború propagandatechnikái 

című munkájában. (Virányi 2020: 18.) 

Tanulmányom tárgya az a propagandahadjárat, amelyet a Hungarista Mozgalom 

folytatott hatalomra jutásukat követő 170 nap alatt. A teljesség nélkül, elsősorban az 

1944. október 15-e utáni időszak nyilas propagandáját mutatom be. 

 

A Hungarista mozgalomról 

 

A mozgalom története 1938-ban kezdődött. Ekkor volt a legaktívabb a párt és a párttal 

szemben fellépő hatalom. Egymást érték a zászlóbontó nagygyűlések, az illegális 

röpiratszórások, utcai verekedések, demonstrációk, tüntetések és a hatalom reakciói: 

rendőri intézkedések, bírósági tárgyalások, internálások, bebörtönzések. Már az év 

első napján körülbelül százezer „1938, Szálasi”, „1938, a miénk” feliratú röplapot és 

Szálasit ábrázoló levelezőlapot szórtak szét az aktivisták, melyeknek hátlapján 

„Célunk a hatalom átvétele” felirat volt olvasható. 

A nyilasok a „keresztény-nemzeti kurzus" keresztény-nemzeti ellenzékét képviselték, 

önmagukat azonosították a keresztény szellemmel és a nemzettel is. Küldetésüknek 

vélték, hogy megvédjék Európát. Mindentől, ami liberális, demokratikus, szekuláris 

és nem keresztény. 

 

                                                           
2 Bacsárszki Ágnes: Minden, amit tudni akartál a propagandáról. Forrás: 

http://media20.blog.hu/2015/09/20/a_propaganda_anatomiaja_368 
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Szálasi úgy tekintett magára, mint aki megmutathatja a használhatatlanná vált addigi 

irányzataival csődbe jutott Európának a jövő autentikus modelljét.3 (Révész 2016) 

A Hungarista Mozgalom 1938-ban a propagandának szinte minden eszközét 

bevetette: 

— jelszavak, nyilaskeresztek stb. felfestése járdára, házak falaira; 

— tüntetések, sztrájkok, demonstrációk szervezése; 

— Szálasi arcképének és arcképével ellátott tárgyaknak (érmék, tükrök stb.)     

árusítása;  

— titkos rádióadás; 

— röpiratok, röplapok terjesztése; 

— plakátok; 

— nagygyűlések, beszédek; 

 „mozgalmi élet” (előadások, pártvacsorák, kirándulások, rendezvények stb.); 

— sajtó. 

A központi propagandát (sajtó) hatékonyan egészítették ki a tömeggyűlések, 

tüntetések, röplapok és a helyi szervezetekben zajló „mozgalmi élet”, a személyes 

kapcsolat a párttagok között. Mindehhez még a propagandának olyan „kiegészítői” 

társultak, mint az erőszak, a megfélemlítés (például verekedések kiprovokálása), az 

anyagi juttatások (pártalkalmazottak számára) és az ideológiai oktatás (kezdetben 

rendszeresen adnak elő a pártközpontban, majd pártiskolát is szerveznek). 

A központi propaganda biztosítására a Hungarista Mozgalom két sajtóorgánummal 

rendelkezett. Az egyik a Fiala Ferenc által szerkesztett Összetartás, a párt hivatalos 

hetilapja volt, de olyan veszteségesen működött, hogy 1938 nyarán a megszüntetésére 

is gondoltak. A másik újság, a Magyarság 1938. május végétől került a párt irányítása 

alá. Ez utóbbi lett az 1938-as propagandahadjárat motorja. Maga a lap 1920-ban indult 

ellenzéki, legitimista napilapként és Pethő Sándor főszerkesztő vezetése alatt4 

németellenes, liberális szellemiséget tükrözött. A Magyarság tulajdonosa, Rupprecht 

Olivér, azonban 1938 májusában eladta a lapot a Hungarista Mozgalomnak. Mivel a 

párt vagyonát három hónappal korábban a Belügyminisztérium lefoglalta és 

elkobozta, valószínűleg a németek folyósították a pénzt a tranzakcióhoz. A 

Magyarsággal a párt egy olyan jelentős sajtóorgánumhoz jutott, amellyel más 

nemzetiszocialista lapok, mint a Nyilaskereszt, Nyilas Népszava, Támadás, Győzünk, 

Szittyakürt nem vehették fel a versenyt, sem színvonalban, sem példányszámban. 

(Tóth A. 52– 53) 

                                                           
3 Szálasi pályáját Karsai László rajzolta meg a Szálasi Ferenc - Politikai életrajz című, 2016-

ban a Balassi Kiadónál megjelent könyvében. 
4 1934—1938 
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A hungarista propaganda nemcsak azzal az eszközzel élt. hogy folyamatosan a 

figyelem középpontjában tartotta Szálasi Ferencet, hanem azzal is, hogy felerősítette a 

propagandában már korábban is meglévő olyan vonásokat, mint a mozgalom 

keresztényi jellegének hangsúlyozása, de megjelent a mozgalom és az üldözött kora 

kereszténység párhuzamba állítása is. (Tóth A. 54.) 

A Szálasi-kép meghatározó eleme az erő, a hősiesség, a fanatizmus, a fegyelem, a 

militarizmus és az eltökéltség mellett ‒ a börtönbüntetés miatt ‒ a szenvedés, 

üldöztetés, mártírium, áldozathozatal, kötelességtudat és a magányos hős motívuma 

volt. (Turbucz 259.) 1938-ban egy olyan folyamat indult el, amelyben a 

nemzetiszocialista ideológiák egyik alapvető vonása, a, vezérelv” találkozott az 

üldözött kereszténység és a keresztfán szenvedő Krisztus gondolatával. A 

„szenvedés” fogalma kapcsolja majd össze a Vezér és a Próféta (Krisztus) fogalmát, és 

az „üldöztetés” kategóriája adja az alapját a hungarista és kora keresztény mozgalom 

párhuzamba állításának a propagandában. 

Mindez tudatosan irányított folyamat volt. De létezett egy nem tudatos folyamat is, 

amely a propaganda hatására ment végbe és amely azt eredményezte, hogy a Szálasit 

vezérüknek elfogadó emberek képzeletében Szálasi és a Próféta (Krisztus) azonossá 

vált.  

A propagandára az a feladat várt, hogy új elemekkel bővítse a párt és a hagyományos, 

szélsőjobboldali katona-Vezér képét. A szélsőjobboldali ideológiák jellegzetes 

fogalmai, mint „harc”, „győzelem”, „becsület”, „hűség”, „bátorság”, „férfiasság”, 

„erő”, „fegyelem”, „fanatizmus", „keménység” az újságcikkekben, röplapokon és 

beszédekben bizonyos mértékben háttérbe szorultak vagy átértékelőtek, és mind 

nagyobb súllyal kezdett szerepelni a kereszténységre jellemző szóhasználat és 

szimbólumrendszer. Azaz egyfajta „fajelmélet” helyettesítőjévé vált: aki keresztény, 

az nem zsidó. (Keresztény nem az, aki felvette a keresztséget: Jól tudjuk, hogy a frissen 

kereszteltek, vagy soha meg nem kereszteltek... első adandó alkalommal ismét 

gyűlölködő ellenségeivé válnának minden kereszténységnek.” (Magyarság, 1938. 

augusztus 2. 4. l.) 

1944. október 16-a után állami szintre emelkedett a Szálasi-kultusz. Megszűntek azok 

a korlátok – legalábbis elviekben –, amelyek korábban akadályozták széles körű 

építését. Azért csak elviekben, mert akkorra az ország már hadszíntérré vált, a kultusz 

hatékony terjesztésére így nem volt mód, ráadásul idő sem állt rendelkezésre, hogy 

teljes formájában kiépüljön. (Turbucz 260.) Az antiszemitizmusnak kétségkívül nagy 

szerep jutott a propagandában. 
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A propaganda olyan közösséget kínál, amelyben az emberek elismertek lehetnek 

alacsony gazdasági és társadalmi státusuk ellenére is; mindez csak attól függ, 

mennyire hajlandók magukat alávetni a Vezérnek. Minél hűségesebbek az. eszméhez, 

A propaganda központi figurája Szálasi Ferenc. A Magyarság legtöbb cikke az ó 

személyével foglalkozik, de gyakran említik a nevét más cikkekben is. Számos cikk 

pedig a nevét sem említi, de közvetetten róla is szól. Ilyenek például a Hitlerről, 

Mussoliniról, Codreanuról szóló írások. Az 1938-ban zajló Szálasi-perrel egy időben 

kezdik el közölni a Farkas István által írt Hitler-életrajzot, amelynek címe: 

Várbörtönből a kancellári székbe. A 42 részes sorozatot a következőképpen fejezik be: 

„Olyan vezér, aki a kor új áramlatait a valóságba átvinni akarja... készüljön föl a 

szenvedésekre... Azok pedig, akik ma szenvednek, boldogan fogják nézni milliók vele 

érző könnyeiből épült lelki díszemelvények magasából az előttük elvonuló új 

Magyarországot, melynek alapjait ők vetették meg.”  

Szálasi személye nemcsak azért került a propaganda középpontjába, mert egy 

politikai párt, egy mozgalom első számú vezetője, ennél sokkal fontosabb funkciót tölt 

be: ő a példaadó, a magyar katonai ideál és a közösségért szenvedő „szent” is. Ezáltal 

egyesül személyében a mozgalom katonai és keresztényi jellege. Azonos és mégis más, 

mint a mozgalom győzelméért szenvedő hívei. Áldozatának nagysága az, ami 

megkülönbözteti őt másoktól — legalábbis a propaganda szerint. 

 

A jelszavaknak a propagandában nagyon fontos szerepük van, hiszen tömören, 

könnyen megjegyezhető formában olyan megállapítást tartalmaznak, amelyek 

„igazságát” senki sem kérdőjelezi meg. A „Nagypéntek nélkül nincs Feltámadás” az 

egyik legismertebb hungarista jelszó lesz. A keresztre feszítés és a feltámadás említése 

a Krisztus-párhuzamot erősíti és mivel az éppen börtönben ülő Szálasinak 

tulajdonítják, így áldozatvállalásának válik jelképévé. A röplapokon és körleveleken 

ez idő tájt megjelenő dátumozás is ezt mutatja: „a magyar Feltámadás I. évében”, 

„Szálasi évében”, „Szálasi letartóztatása napján”. A Szálasi-kép meghatározó eleme az 

erő, a hősiesség, a fanatizmus, a fegyelem, a militarizmus és az eltökéltség mellett ‒ a 

börtönbüntetés miatt ‒ a szenvedés, üldöztetés, mártírium, áldozathozatal, 

kötelességtudat és a magányos hős motívuma volt. Az üldözött kereszténységgel vont 

párhuzam eredményeként Szálasi Jézussal került párhuzamba. Szálasi személye a 

börtönévek alatt is központi szerepet töltött be a szélsőjobboldal történetében. A 

fogoly Szálasi köré ugyanis a pártpropaganda a mártír nimbuszát költötte, s mintegy 

személyével bizonyította a szélsőjobboldal kérlelhetetlen ellenzékiségét. Ezt az imázst 

elsősorban a baloldali és keresztény elemeket ügyesen ötvöző Málnási Ödön építette 

fel. Ő találta ki ugyanis az olyan szlogeneket, mint a „Nagypéntek nélkül nincs 
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feltámadás”, mely eredetileg ugyan revíziós jelszó volt, később azonban Szálasi és más 

párttagok börtönbüntetésére, s a mozgalom hatalmon kívül rekedtségére is 

alkalmazták. (Paksa 2011:68) A „Nagypéntek nélkül nincs Feltámadás” szlogen 1938. 

november 6-ától a Magyarság fejlécén is olvasható volt. (1. ábra) 

 

 

1. ábra Magyarság címlapja, 1939. szeptember 1 5  

A nyelv mellett, a nyilas propaganda több elemet is átvett a keresztény szertartásokból 

és szimbólumokból, ezek: a közös istentisztelet (mise), közös étkezés (agape), 

szentáldozás, ima, ereklyék, képek tiszteletben tartása (kultusz), szín- és 

számszimbólumok.  

A hungarista mozgalom szimbolisztikájának egyik jellemzője volt, a zöld színhez való 

ragaszkodás. A zöld ing (a nyilasegyenruha része) és a nyilaskereszt zöld színe ugyan 

korábbi, de 1938-ban festik ki az Andrássy úti pártközpontot belülről zöldre, ebben az 

évben a pártközpont zöld levélpapíron levelezik, és a hungarista mozgalom történetét 

tárgyaló, 1939 elején megjelenő kiadvány címe is: Zöld könyv.6 A „zöld inget” később 

                                                           
5Forrás: 

https://adt.arcanum.com/hu/view/MagyarsagMilotayPetho_1939_09/?query=Magyars%C3%

A1g%201939%20szeptember&pg=0&layout=s 
6 Csomóss Miklós vezetésével létesült elsőként nemzetiszocialista párt Magyarországon 

1928-ban. Alapítótársa, Szűts István javaslatára vették be jelképeik közé a zöld inget, hogy a 

szociáldemokraták félkatonai sportszervezetének kékingeseit ellenpontozni tudják. Az 

ugyancsak a korábbi szélsőjobboldali mozgalmakból induló Böszörmény Zoltán vezetésével 

alakult meg a Nemzeti Szocialista Magyar Munkáspárt. Tagjai barna inget viseltek, de az 

eredeti náci zászlót nem teljesen vették át, a benne levő horogkeresztet zöld színűre festették 

át, ezzel mintegy a magyar nemzeti trikolór nemzetiszocialista metamorfózisát mutatva fel. 
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kiegészítették fekete zubbonnyal, lovaglónadrággal és csizmával (ill. birgerlivel), 

fekete nyakkendővel, fekete sísapkával (nyilas sapkarózsával) és antant-szíjjal.  

Jelen volt a számmisztika is. A „9323” -t — kiabálják az utcán Szálasi hívei, ezt a számot 

festik fel a járdákra, házfalakra, és azon a vacsorán, amelyet Szálasi névnapja 

alkalmából rendeznek, a falon ez a szám áll Szálasi képe felett. A mozgalom Zöld 

könyve „megváltó szimbólumnak” nevezi Szálasi rabszámát. A szám összenőt a 

személyével, és szimbólummá vált. (Tóth A. 60.) (2. ábra) 

 

 

2. ábra 9323 A„megváltó szimbóluma” 7  

A rabszám azért is volt elfogadható szimbólum a mozgalom tagjai számára, mert a 

Hungarista Mozgalomban, a többi nyilaspárttal összehasonlítva is, magas volt a 

börtönviselt személyek száma. 1938 végére a Hungarista Mozgalom négy vezetője 

közül három már börtönben ül. Börtönviseltnek lenni tehát nem volt szégyen a 

pártban. A propagandában kimutatható, hogy nem tettek különbséget a köztörvényes 

                                                           
7 Forrás: https://docplayer.hu/44619792-Szalasi-ferencnek-a-szegedi-csillagborton-9323-as-

szamu-fegyencenek-malnasi-odonnek-a-budapesti-gyujtofoghaz-rabjanak.html 
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bűncselekményekért és a politikai okokból elítéltek között. Egy volt a lényeg: 

börtönben ült, tehát „üldözött". (Tóth A. 64.) 

Hatalomátvétel 

 

1944. október 15-én vasárnap 13 órakor Mátrai Betegh Béla „Egy kis séta” című 

novelláját olvasta volna fel.  Ezt a bemondó be is jelentette, majd megindult a szünetjel. 

Közben Hlatky Endre kormánytanácsos, Zimmer Ferenc MTI főszerkesztő, és Frigyesy 

János igazgató hívatták Tavaszy Sándor bemondót. A Horthy-féle proklamációt kellett 

beolvasnia. Néhány perc telt el, amíg a szöveget végigolvasta, majd megköszörülte a 

torkát. 13 óra 3 perckor leállt a szünetjel és kigyulladt az adást jelző lámpa: jelezvén 

hogy adásban van. A proklamációt többször is beolvasták. "Ma már minden józanul 

gondolkodó ember előtt kétségtelen, hogy a németek ezt a háborút elvesztették! 

Történelmi felelősségem tudatában meg kell hogy tegyek minden lépést, hogy a 

felesleges vérontást elkerüljük. A háborúból való kilépés nem sikerült, néhány óra 

múlva nyilasok nyomultak be az épületbe. Több munkatársat letartóztattak, 

elhurcoltak, így Zimmer Ferencet, Haraszthy Elemér turnusvezetőt. Tavaszy 

Sándornak sikerült elmenekülnie. (A Magyar Rádió háborús évei) 

Néhány óra alatt meghiúsult kiugrási kísérlet után már a nyilasoké volt a Rádió 

épülete, Budapest stratégiailag fontos pontjait szintén a németek által felfegyverzett 

hungarista pártszolgálatosok vették ellenőrzésük alá. 21 óra 20 perckor újabb 

proklamációt olvasott be a Magyar Rádió, immár Szálasi Ferencét. (Kovács 2008) 

Ebben gyakorlatilag bejelentette a hatalom átvételét, és ami német szempontból a 

legfontosabb volt: a fegyveres harc folytatását, és a totális mozgósítást, valamint 

hadparancsában garantálta, hogy Magyarország minden erejével kitart a 

tengelyhatalmak mellett. Horthy Miklós 1944. október 16-án német nyomásra Szálasi 

Ferencet nevezte ki miniszterelnöknek és lemondott kormányzói méltóságáról. 

(Kovács 2008) A 16 tagú új magyar kormány - a Nemzeti Összefogás Kormánya - 1944. 

október 17-én már hivatalba is lépett. A nyilas puccsal másnap kezdetét vette a XX. 

századi magyar történelem talán legsötétebb néhány hónapja, a nyilaskeresztes 

rémuralom. (Barakonyi–Kolozsi) 

 

Az éter hullámait október 15-én délután betöltő ellentmondásos hírek és utasítások 

megzavarták és tanácstalanná tették a fegyveres erőket és a polgári lakosságot. A 

munkások, mint általában a tömegek, passzívak maradtak, és rádiókészülékeiken 

csüggtek abban a reményben, hogy a helyzetet majd megmagyarázzák nekik. Mint 

március 19-én, a megszállás idején, az embereken egyfajta kollektív tehetetlenség lett 
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úrrá, mely keveredett a küszöbönálló változásoktól való, a sokéves 

kommunistaellenes és zsidóellenes propaganda által táplált félelemmel. A passzivitást 

elmélyítette, hogy vasárnap lévén, az üzemek zárva maradtak. 

Lényegében akkor dőlt el a hungarista hatalomátvétel győzelme, amikor Horthy 

felismerte, hogy a nemzet nélkül, a nemzet ellenére nem képes a fegyverszünetet 

végrehajtani.  

1944. október 16-án az addig a német követségen várakozó Szálasi és többi nyilas 

vezető bevonult a budai várba. Tette mindezt azután, hogy a Mussolinit is kiszabadító 

Otto Skorzeny SS-elitalakulata kisebb tűzharc után előkészítette számára a terepet... A 

puccsról a magyar sajtó vagy közömbösen, vagy éppen ellenkezőleg, kitörő 

lelkesedéssel számolt be. Az 1878-tól működő Pesti Hírlap népszerű melléklapjában, 

a Képes Vasárnapban, dr. Szerelemhegyi Ervin felelős szerkesztő a hatalomátvételét 

afféle fotóképregényként jelenteti meg öt oldalon. (Nyilas hatalomátvétel) (3. ábra) 

 

3. ábra Képes Vasárnap 1944. október 24-i számának címlapja 8  

A rendkívüli intézkedések bevezetésének indoklásánál Budinszky 

igazságügyminiszter arra hivatkozott, hogy október 15-én „őrjöngő réteg ömlött ki a 

főváros utcáira. . . a német katonákra kézigránátot dobáltak, a zsidóházakban 

elhelyezett, kibombázott keresztény lakosokat kiverte az utcára és azt ordította: 

                                                           
8 Forrás: 

https://adt.arcanum.com/hu/view/PestiHirlapKepesMelleklet_1944/?pg=626&layout=s 
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keresztény vér fog folyni Budapesten".9 A nyilas igazságügyminiszter szavait azonban 

egy héten belül a nyilas propagandaminiszter, Kassai Ferenc cáfolta meg a Münchener 

Neueste Nachrichten tudósítójának adott interjújában, mondván: Szálasi 

hatalomátvétele a legnagyobb rendben és nyugalomban zajlott le, „ a magyar 

fővárosban nyoma sem volt ezen a napon a nyugtalanságnak".10 (Teleki É. 168.)  

Hatalomra jutásuk után a nyilasok rögtön komoly propagandába kezdtek. Új lapokat 

jelentettek meg, ellenőrzésük alá vonták a még működő többi újságot, a filmhíradó és 

az utcákon is sugárzott rádióadás ugyanúgy a nyilas ideológiát osztotta, mint az 

utcákat járó hangszórós autók és a kiragasztott plakátok. Hamis hangulatjelentésekkel 

talán magukkal is el akarták hitetni, hogy a háborús szenvedéseket ekkor már 

testközelből ismerő magyarok nagy lelkesedéssel fogadják a hungarista szólamokat, 

azonosulnak vezérükkel és nagy számban csatlakoznak a fegyveres alakulatokhoz. 

(Barakonyi–Kolozsi) 

A kormány október 18-án adta ki az Országépítés első terve címet viselő 

kormányprogramját. Ez nem tartalmazott újdonságot a Szálasi nézeteit korábbról  

ismerőknek. A középpontban a zsidókérdés megoldása és a hungarista állam kiépítése  

állt. Utóbbi az államszervezet radikális átalakítását és totális egypártrendszert is 

jelentett. (Paksa 2011: 87) 

Szálasi számára fontos volt hatalma látszólagos törvényességének igazolása. Ezért az 

1937: XIX. törvénycikknek a kormányzói tisztség megüresedésére vonatkozó előírása 

értelmében összehívták az Országtanácsot. Ez 1944. október 27-én úgy döntött, hogy 

új kormányzót egyelőre nem választanak, de az államfői jogkör gyakorlását 

ideiglenesen és nemzetvezető elnevezéssel Szálasi Ferencre ruházzák. Ezt november 

2-án a képviselőház, majd másnap a felsőház foghíjas ülése is kénytelen volt elfogadni. 

(A nyilas diktatúra) Így született meg az 1944: X. törvénycikk, melynek alapján 

november 4-én Szálasi a Szent Korona előtt letette a nemzetvezetői esküt. Szálasi 

Ferenc volt az első olyan magyar vezető, aki a kormányfői, az államfői és a hadsereg 

vezetőjének feladatait is ellátta. (A nyilas diktatúra) 

Szálasi Hubay Kálmánt december 6-án azzal bízta meg, hogy 1945. február 1-ig 

készítsen javaslatot a Nemzetvédelmi Propaganda Szervezet felállításáról és 

jogköréről, a kulturális egyesületek racionalizálásáról, készítsen elő tervpályázatot 

Budapest újjáépítéséről, készítse el a Hungarista Rend alapszabályait és szervezze meg 

ennek Káptalanját, tegyen javaslatot a hősi kultusz ápolására és az egész országra 

                                                           
9 OL K. 428. 823. október 23. 
10 Ugyanott, október 30. 
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szóló egységes hősi emlékmű megtervezésére készítsen tervpályázatot.11 (Karsai 2012. 

282.) Hubay elkészítette a Hungarista Hűségrend Káptalanjának szervezetéről, a 

Nyilaskeresztes Rend, a Hungarista Csillagrend alapszabályairól szóló tervezetét. 

Ebből kiderül, hogy egyfajta új, nyilas Vitézi Rendet akart Szálasi megszerveztetni. A 

Hungarista Hűségrend Nagymestere címet Magyarország Nemzetvezetője kapta, ő 

nevezte (volna) ki a rend prelátusát, kancellárját, kincstárnokát, titkárát, irattárosát, 

írnokát, hírnökét. Ugyancsak Szálasi nevezte volna ki a Hűségrend Káptalanjának 

tagjait is. A Rendnek öt fokozata lett volna: a kiscsillaggal, a közép és nagycsillaggal 

kitüntetettek, a babérkoszorús és a briliáns nagycsillagos Nyilaskeresztesek. (Karsai 

2012. 282.) 12 

Szálasi meggyőződése volt, hogy az ő küldetése a különböző társadalmi csoportok 

harmóniájának létrehozása, a nyilaskeresztes mítoszgyártás „Hungária Egyesült 

Földjeinek” megalkotása, a Kárpát-medencei „Ősföld” újrateremtése. (Barakonyi–

Kolozsi)  

Lázas munkában a propaganda 

 

1944.  október 15 után az állami- kormányzati kommunikáció céljai, módszerei és 

jelképrendszere megváltozott. Ennek okai, hogy a Szálasi rezsim egy totalitáriánus 

rendszer volt, az addig relatíve meglevő demokratikus berendezkedést egy diktatúra 

váltotta fel.  A kommunikációban tetten érhetők a német kommunikációs minta 

elemei. A jelképek között megjelent a nyilaskereszt, a és a rúna írásjelű SS jelzés.  

Sajátos, addig kevésbé használt jelkép volt a halálfej, amely a plakátokon mindig a 

„vörös rém” megtestesítése volt.  Katonai jelvény részeként ugyan már korábban is 

használták a rohamtüzérek, de ez az alakulatok kis száma miatt nem volt elterjedt.  

 

Jelkép lett a honvédségtől eltérő egyenruha    is a    hungarista pártszolgálatosok fekete 

formaruhája, mely egyrészt a német SS egyenruhát követte, másrészt a fekete szín 

asszociálható volt a halállal. Szálasi Ferenc arcképe is sok plakát eleme lett, ez merő 

újdonság volt, -   hiszen   Horthy   Miklós kormányzó huszonnégy éves országlása alatt 

erre kevés példa akadt. A plakátok azonnal magukra vonták a figyelmet vastag 

betűikkel, éles vonalaikkal, harsány színeikkel és jelmondataikkal A kommunikációs 

célok között kiemelt fontosságú volt a buzdítás a végsőkig való kitartásra, toborzás a 

magyar SS- és egyéb hungarista alakulatokba, a munkásság mozgósítása a hadiipari 

                                                           
11 MOL-K814-Mf-X-7076-16.719-209. Hubay Kálmán levele Kőfaragó-Gyelnik Vilmoshoz, 

Kőszeg, 1945. január 13. 
12 MOL-K814-Mf-X-7076-16.719-734-757.   
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termelés fokozására. A hungarista állameszmény terjesztése és a végső harcra történő 

buzdítás érdekében propaganda csoportokat hoztak létre. Széles körben, így 

plakátokon is terjesztették a nemzetvezető hallhatatlan mondásait, például: „a nemzet 

szolgálatában meghalni lehet, de elfáradni nem, inkább hős egy pillanatig, mint 

rabszolga egy életen át” stb.  (Paál 25.) 

A nácikat másoló nemzetiszocialista mozgalom átvette a németektől a karlendítéssel 

történő köszönést, az NSDAP programját és propagandáját, és az SA mintájára 

rohamosztagot szerveztek. Azt ígérték, hogy a gazdasági válságot a zsidók 

vagyonának elvételével és szétosztásával fogják megoldani. Hangos és látványos 

akciókkal (utcai felvonulások, szórólapok és plakátok, tüntetések, rivális pártok 

híveivel verekedések) hívták fel magukra a figyelmet. Hitler hatalomra jutását 

követően fellendült a magyar nyilas(keresztes) szervezkedés. (Ekkor vezették be a 

magyar nemzetiszocialisták új jelképét, a zöld nyilaskeresztet.) A nyilasok nem 

elégedtek meg a Gömbös-kormány által meghirdetett reformokkal, 

hanem „rendszerváltást” követeltek: az élet minden területét irányító pártállamot és 

az állampolgárok vagyoni egyenlősítését. 

A nyilasok mindent megtettek a munkásság megnyerésére. Az üzemekben, ahol több, 

mint húsz munkást foglalkoztattak, üzemi tanácsot kellett szervezni, amelynek fő 

feladata a hungarista szemlélet hirdetése volt. Bevezették a 13. havi fizetést, a 

nyereségrészesedést, intézkedtek a tömeges elbocsátások elkerülésére, s üzemi 

tanácsok felállítását rendelték el. Munkaviszonynak ismerték el a mozgalomban 

eltöltött időt, s kárpótlásról rendelkeztek az 1938 után szélsőjobboldali tevékenységük 

miatt üldözöttek javára. A parasztság megnyerésére földreformot terveztek. Ezek 

azonban megtévesztő intézkedések voltak: például a földreform egyfajta új-

jobbágyságot teremtett volna, az üzemi tanácsok a pártirányítást valósították volna 

meg a munkásság hivatásrendekbe kényszerítésével párhuzamosan. A társadalom 

egészét igyekeztek betagolni a Dolgozó Nemzet Hivatásrendjébe, amelynek gyökereit 

az olasz fasiszta állam korporációs rendszerében lehet megtalálni. (ADT) Programját 

1944. november 8-án tették közzé, bevezetését november 23-án és december 2-án két 

nemzetvezetői rendelettel hirdették ki, kiépítésére már nem maradt idő. A tervezett 14 

hivatásrend (munkások, parasztok, katonák, kereskedők, egészségvédők, egyháziak, 

édesanyák, a nemzet nevelői, köztisztviselők, bányászok, céhbeliek, közlekedési 

alkalmazottak, banktisztviselők, szabadfoglalkozásúak) átfogta volna a társadalom 

egészét, egy-egy hivatásrendbe összefogva vagyoni és társadalmi helyzettől 

függetlenül mindenkit. "Kiküszöbölni tervezte a munkaadók és a munkavállalók 

érdekellentéteit, s biztosította volna az érdekvédelmet és az érdekképviseletet. 

November 8-án ez utóbbi érdekében betiltottak minden, korábban érdekvédelemmel 
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foglalkozó szervezetet és egyesületet. Szálasi a munkások hivatásrendjének vezetőjévé 

önmagát állította, hogy megnyerje magának a munkásságot." (ADT) A 

nacionalizmussal átitatott fasiszta szociális demagógia tehát nem volt egyéb elterelő 

manővernél. Az október 15-e után pozícióba ültek gyors gazdagodásáról s annak 

módjáról hallgatva, a gazdasági élet németekkel közös tönkretételéről, az ország 

kirablásáról és javainak elpusztításáról, a lakosság nyomorba döntéséről a figyelmet 

elterelve az ígérgetések megtévesztő hatásában bíztak. Gera József a novemberi 

nagytanácson mondott beszédében többi között kijelentette: most már semmi sem áll,,. 

. . többé útjában annak, hogy a születési kiváltság helyett a jellembeli kiválóságot, a 

tehetséget és a munkát tekintsük az emberek értékmérőjének. . . munkabékének kell 

lennie, amelyről még csak beszélni sem lehet akkor, ha a munkás — úgy a szellemi, 

mint a kétkezi — felelőtlen proletársorban tengődik. . . Mi majd kiemeljük a dolgozót 

a proletár felelőtlenségből. . . a munkát a tőkével és a termeléssel arányosan részesítjük 

a termelés jóhasznából. . ," (Összetartás, 1944. november 7.) Ennek elhangzása után a 

propaganda miniszter az „alsó néprétegek" tehetségének kibontakoztatása érdekében 

javasolta a munkásság gondolkodó rétegeinek fokozatos bekapcsolását a szellemi 

életbe. 1944 novemberében — „lehetőséget adott arra, hogy azok a munkások, akik 

fizikai munkájuk közben szellemi életet is élnek, gondolataikat prózában vagy versben 

kifejezik, összegyűljenek és egybefogott erejükkel hassanak a magyar kultúréletre is.” 

(Teleki É. 171.) 

 

1944 őszén vonzó volt a Nyilaskeresztes Párt tagjának lenni. Például a pártvezetés a 

párttagok számára kiváltságos helyzeteket teremtett, még a bíróságok hatásköréből is 

kivonta őket. A nyilas lapok nagy hangon cikkeztek arról, hogy „egymásnak adják a 

kilincset párthelyiségeinkben olyan emberek, akik most fedezték fel a Hungarista 

Mozgalmat, s amikor a szervezetvezető megtagadja felvételüket — fennálló 

pártrendelet értelmében —, hangos méltatlankodással távoznak . . . Mert Nemtörődöm 

Miska vagy Óvatos Peti most féltéglával melldöngető mindenfelé kicsorgó 

hungarizmusát, és senki nem tud olyan százszázalékosan ragaszkodni a vezérhez, 

mint éppen ő." ( Összetartás, 1944. október 26.) 

Szálasi a hatalomátvétel után a totális diktatúra megteremtésének legfontosabb 

eszközét a párt uralmának biztosításában látta. Ennek érdekében követelte a nyilas 

hatalom belső fegyveres védőgárdájának kiépítését, a párthadsereg megerősítését, 

jogainak kiszélesítését, a rendőrséggel és csendőrséggel azonos elbírálását, illetve 

föléjük rendelését. A belső karhatalom, a pretoriánus gárda jelentőségét Szálasi jól 
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ismerte az olasz OVRA13, még inkább a rémtetteiről hírnévre szert tett német Gestapo, 

a fasiszta pártok vezette politikai titkosrendőrségek és az SS szervezetei, a náci párt 

fegyveres osztagai tevékenységéből. A Nyilaskeresztes Párt az SS-hez hasonló 

fegyveres párthadsereggel rendelkezett, amelyet „világnézeti karhatalomnak", vagy 

,,a párt belrendészeti szervének" neveztek. A párt fegyveres gárdája — miként az SS 

— több szervezettel rendelkezett, közülük legfőbb a pártszolgálat volt. Szálasi a 

pártszolgálatot a honvédséggel, a rendőrséggel és a csendőrséggel együtt emlegette, 

kimondva, hogy „az országban csak négy fegyveres testület lesz . . . aki ezen kívül 

szervezkedik, ki lesz irtva”. A Nyilaskeresztes Párt fegyveres törzsgárdája, a „régi 

mozgalmisták" mindenre elszánt csoportja a pártszolgálatban tömörült.".14 

A pártszolgálatosok részére pártiskolát tartottak fenn. Az előadásokhoz az 

irányelveket Szálasi Ferenc és más nyilas vezetők adták. Az iskola vezetője Mosonyi 

Győző volt. A pártiskola két hónapos volt, 83 tanórával. Egy-egy tanfolyamon 60 

pártszolgálatos vett részt. (Népbírósági Közlöny) 

 

Rádió 

 

A Magyar Rádió — 1895–1920 között Magyar Telefon Hírmondó—élére 

kormányzóhű- kormányhű személyeket neveztek ki, így 1942. március 1–1944.  

március 20.  között Náray Antal szolgálaton kívüli vezérőrnagyot, a kormányzó 

bizalmi emberét.  Ugyancsak fontos szerepe volt a kommunikációban a Magyar 

Távirati Irodának. Leveldi Kozma Miklós katonatisztként vezette a nemzeti hadsereg 

szegedi fővezérségén a „védelmi és propaganda” osztályt.  1920-tól vezetése alatt lett 

az MTI európai színvonalú tájékoztató intézménnyé.   

1944. október 15 után Szálasi bizalmi embere- Kolozsváry Borcsa Mihály 

kormánybiztosként felügyelete a Rádió és az MTI munkáját.15  

                                                           
13 OVRA olaszul: Organizzazione Vigilenza di Repressione Antifascista. A Gestapo olasz 

előfutára volt. 
14 Lásd OL Bm. Szálasi-per. 5. t. XVI. 9/24. 
15 1938-tól az Imrédy-kormány sajtóosztályát vezette. 1939-ben a Magyar Élet Pártja 

országgyűlési képviselője lett. 1939 júniusától már az Országos Magyar Sajtókamara elnöke 

volt. 1939-ben visszatért újságjához, és ismét a Függetlenség főszerkesztője lett. A Sztójay-

kormány idején 1944. április 15-én Horthy Miklós kormányzó Sztójay Döme miniszterelnök 

előterjesztése alapján államtitkár-kormánybiztos hatáskörbe nevezte ki. A Lakatos-kormány 

idején felmentették hivatalából, de a nyilas hatalomátvételt követően újra ellátta ezeket a 

tisztségeket. Az általa irányított propagandagépezet elsődleges szempontja a háború további 

fenntartása, a német veszteségek eltussolása, a harcban álló katonák töretlen lelkesítése volt. 
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Kinevezése gyakorlatilag korlátlan hatalmat jelentett a sajtó, a rádió, a könyvkiadás és 

a külföldi hírszolgálat működése felett. Feladata volt, hogy megakadályozza a zsidó 

írók műveinek megjelenését, valamint egy kézben összpontosítsa a hazai és a külföld 

felé irányuló híreket, vagyis a kormányzatnak megfelelően befolyásolja a 

közvéleményt. 1944. június 16-án elnökként részt vett meg a zsidó szerzők könyveinek 

nagyszabású megsemmisítési akcióján. „Hivatalos jelentések szerint a szertartáson 120 

zsidó származású magyar és 130 külföldi szerző művét zúzták be. A propagandacéllal 

lefilmezett ünnepség során 447 627 könyvet, 22 teljesen megrakott tehervagon 

rakományát semmisítették meg. (Braham 1997: 511) A rádiókészülékek száma 1939-

ben 370.000 volt, 1943-ban több mint 800 ezer. (Ehmann) A családtagokkal együtt a 

hallgatók száma 3.500.000 főre tehető. A rádió napi 17 órában szolgáltatott műsort, ami 

hetente 119 órát jelentett. Már 1938-ban Máté—Törék Gyula ny. testőr— alezredes 

szorgalmazta, hogy a rádió heti két órában közvetítsen „katonai hangjátékokat”, 

melyekkel ellensúlyozni lehetne a katona ellenes propagandát, „lángra lehetne 

gyújtani az ősi magyar katonai öntudatot”. Ugyancsak bizalmi beosztás volt a 

Sajtóellenőrző Bizottság vezetője. A bizottság volt gyakorlatilag a háborús cenzúra 

szerve, melynek vezetője Ullein-Reviczky Antal volt, aki Horthy Miklós közvetlen 

környezetéhez tartozott. A Magyar Filmiroda Rt.  készítette hetente a Magyar 

Filmhíradót, melyet 1926-tól a kormány rendelkezésére az ország összes, -mintegy 600 

filmszínházában kötelező volt levetíteni. 

Amint a rádióadó a szélsőjobboldaliak kezébe került kampányt kezdtek a 

„judeobolsevista veszély" ellen, zsidóellenes erőszakcselekményekre bujtogatva. A 

vitriolos propagandát, mely egyúttal „a belső ellenség érdekszövetsége" ellen is 

irányult, csak katonazene és „hivatalos" nyilas közlemények szakították félbe. Ezek 

közé tartozott Szálasi napiparancsa, a Nyilaskeresztes Párt, a Hungarista Mozgalom 

és a 1943-ban -más adatok szerint már 1942-ben - megalakult Keleti Arcvonal Bajtársi 

Szövetség (KABSZ) proklamációi. Az utóbbiak különösen harsány zsidóellenes 

kirohanásokat tartalmaztak, továbbá az új rezsimnek tett hűségnyilatkozatokat a 

rendőrség, a csendőrség és a hadsereg részéről. A rádió-kampány Horthy-ellenes 

röpcédulák terjesztésével egészült ki, melyek „a zsidók bérencének és országa 

árulójának" bélyegezték a kormányzót. A háború alatt a magyar rádió a politikai 

propagandát szolgálta: élőben közvetítette pl. Hitler egyes beszédeit. A Sztójay-

                                                           

1945 elején a sajtókamara bevételével és irattárával együtt Németországba menekült a 

szovjetek elől, ahol azonban a Himler Márton vezette OSS (Office of Strategic Services) 

kiadta Magyarországnak mint háborús bűnöst. A Népbíróság halálra ítélte, és 1946. 

december 6-án golyó által kivégezték (Kivégezték Kolosváry-Borcsa Mihályt. Néplap, III. évf. 

276. sz. (1946. dec. 7.) 3. old. 

about:blank
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kormány 1944-ben betiltotta minden külföldi rádióállomás hallgatását. Az 1944. 

március 19-e után kinevezett új vezetők propagandaműsora a Világnézeti Akadémia 

volt, melyben a németek hűséges emberei fejtették ki ideológiájukat és további harci 

cselekményre buzdítottak. (A Magyar Rádió háborús évei)  

1944. december 24-én a szovjet csapatok körülzárták Budapestet, a budapesti rádió 

megszüntette adásait. Aznap 23.57 perctől már Magyaróvár sugározta tovább a 

műsort. Ettől kezdve a németek tervszerűen kezdték leszerelni a rádió műszaki 

berendezését. Felrobbantották a 314 méter magas 120 kW-os lakihegyi adóállomást, de 

a nagyadón kívül az ország összes műsorszóró állomását is teljesen vagy részben 

tönkretették. (“A Magyar Rádió háborús évei) 

1944. október végétől a nyilas kormányszervek minden mozgatható hírközlő 

berendezést elindítottak Nyugatra, elsősorban Magyaróvárra. Például a Sándor utcai 

stúdióból a vágókocsik és a lemeztár nagy részét a rónafői kastélyba telepítették, a 

lakihegyi 20 kW-os Telefunken-adót a Pápa melletti Borsosgyőrben raktározták el. A 

Katona rádió 1944. november 6-án kapta a parancsot, hogy települjenek át Nyugat-

Magyarországra. A lakihegyi adó november 24-én 9 órakor elhallgatott, és 1944. 

"november 30-án a visszavonuló német robbantó alakulatok földre döntötték a magyar 

rádiózás jelképévé vált 314 méteres antennát. 

A front közeledtével a Rádió munkatársait is evakuálták. Az adóberendezések egy 

részét ők szerelték le, – nyugatra menekítették, vagy elrejtették, – más berendezéseket 

a németek hurcoltak el. A Katonai Rádió egészen karácsonyestéig működött 

Budapesten, 23 óra 57 perctől kezdve a mosonmagyaróvári stúdió sugározta a műsort 

a rónafői kastélyból.  

 

Filmhíradó 

 

A nyilas hatalomátvételt követően a filmügyi kormánybiztos Bariss Dezső 

díszlettervező lesz A propaganda kérdése azonnal az új irányítás figyelmének 

középpontjába kerül, és éles hangon kritizálják a korábbi évek gyenge eredményeit. 

Megfogalmazást nyer az igény a totális propagandára, amely — a német minta alapján 

- kevés, de jól megfogalmazott üzenetet juttatna el minden lehetséges fórumon a széles 

tömegeknek. A Magyar Film Iroda vezetését október 18-án vették át a nyilasok, akik a 

hungarista ideológia és a szervezeti rend (köszönés, viselkedés szabályozása stb.) 

bevezetése mellett Hungarista Híradó néven folytatták a heti híradók gyártását. A 

sorozatból ránk maradt három rész és tizennégy hír leplezetlenül használja a német 

propagandaanyagokból – főleg a Deutsche Wochenschau-ból átvett retorikát, kockáin 
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a szélsőséges ideológia minden alapeleme és sztereotípiája visszaköszön. A 

Hungarista Híradó főcíme megújult. A Kárpát-medence hegy – és vízrajzi térképén 

megjelenik a nyilas jelkép, amelynek árnyéka rávetül a térképre. A térkép először 

szorul háttérbe az egyéb képi elemek mellett. A nyilaskeresztes embléma hangsúlyos 

beemelésével eltávolodik a revíziós gondolattól és konkrét ideológiához kívánja 

kapcsolni a nézőt. A nyilaskereszt árnyéka kifejezetten fenyegető. (4. ábra) 

 

4. ábra Híradók nyitóképei 16  

A filmhírek hangvétele sokszor nem tekinthető semlegesnek, az írott és elhangzó 

szövegek olykor erős érzelmeket kifejező szavakat használnak, de az intenzív 

zenehasználat is gazdag emóciós skálán mozog. A korszak filmhíradóiban a szövegek 

háttérbe szorulnak a képekkel szemben, ezért a nézőnek elsősorban a látvány alapján 

kell tájékozódnia. A felvételeken gyakran mutatnak olyan szimbólumokat, amelyek 

jelentősége a társadalom számára a szakrális jelképekhez hasonló, és amelyek a 

nézőknek ismerős, vagy éppen az adott pillanatban bevezetésre kerülő kulturális 

referenciapontok. Például a nyilas hatalomátvételről beszámoló öt és fél perces anyag 

gúnyosan állítja szembe a fronton harcoló katonák hősiességét az otthon maradt 

piperkőc, tunya és gyáva fiatalokkal, és antiszemitajelenetekkel illusztrálja, hogyan 

seftelnek a sárga csillaggal megbélyegzett zsidók „a sötét kapualjak mélyén”. A 

következő képeken már az ország fejlődését szabotáló munkások láthatók, akik a 

téglahordás helyett tucatnyian kvaterkáznak vagy fekszenek a napsütésben. Mindezt 

a hirtelen felcsendülő nyilasinduló dallama ellenpontozza, ekkor a kommentátor áttér 

a hungarista mozgalom vívmányaira. A film záróképein a harctér eseményeiről 

                                                           
16 Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=KCI2rDsNT7E 
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tájékoztat, miközben aláfestő zeneként a nyilasmozgalom indulója, az Ébredj, magyar! 

zendül föl. A Hungarista Híradó propagandája erősen elütött a Magyar Film Iroda 

korábbi anyagaitól. A hír itt a hatalomváltás, amely összeolvad a munkára és harcra 

való mozgósítás jelszavával. A koncepció - a kamerahasználat, a kommentátori 

szöveg, az aláfestő zene — az érzelmekre hat. Az ideológia megjelenése nyílt és 

látványos, ahogy a hozzá kapcsolódó agitatív szándék is az. A hungarista sorozat 

rákövetkező hírei, ha visszafogottabban, de szintén ezt az irányvonalat követik, ezért 

tanulságos összehasonlítani a Magyar Világhíradó 1944-ben készült többi darabjával. 

(Barkóczi J. 119) 

A januártól az októberi nyilas hatalomátvételig tartó időszak tartalomelemzése 

érdekfeszítő eredményre vezet, de a filmhíradókban megjelenő eseményeknél 

izgalmasabbak, amelyek ezekben az anyagokban nem jelennek meg. Külföldi hírek 

nincsenek, az országhatáron kívül legmesszebbre mutató kitekintés a fronttudósítás. 

Az 1930-as évek első felében jellemző kulturális sokrétűségnek és nemzetközi 

nyitottságnak a nyoma sem maradt, ami a háborús viszonyok között érthető. De 

kimaradnak olyan beszámolók is, amelyek a belpolitika fontos eseményeivel, az 

ország sorsát közvetlenül érintő változásokkal kapcsolatosak. Például az 1944. 

márciusi kínálatban — amikor Horthy és Hitler találkozója után megkezdődött 

Magyarország megszállása - kizárólag sporttudósítások, bulváranyagok szerepelnek, 

a német csapatok bevonulásáról nincs semmilyen információ. A filmhírek címei is 

mutatják, hogy a híradó által konstruált valóság mennyire messze távolodik a 

történelemből ismerttől. A minden iránt érdeklődő, ezerszemű filmhíradó vaksága ez 

esetben nem véletlen, hanem a kormányzati hírkontroll eredménye. Feltűnő az is, 

hogy a holokauszthoz köthető események, a deportálások témája szintén hiányzik az 

anyagból. (Barkóczi J. 122) 

Az MTI hírszolgálata 1944 novembere és 1945. január 25. között nem működött, a 

felszerelés egy részét elhurcolták, a többi eszközt a munkatársak elrejtették. A Távirati 

Iroda leállásával eltűnt az irányadó anyavállalat a Filmiroda mögül, ezért a hírelveket 

közvetlenül a cég új, nyilas irányítói határozták meg. A Magyar Világhíradó híradásai 

a Hungarista Híradóval párhuzamosan továbbra is készülnek, a jól bejáratott márka 

az évvégéig működőképes marad. A hírek között megsokasodnak a Nyilaskeresztes 

Párt akcióival és a hungarista mozgalommal kapcsolatos anyagok - ideológiájuk teljes 

szimbólumrendszerével együtt -, és gyakran jelenik meg a nemzetvezető Szálasi 

Ferenc. Az 1078. híradó 5. hírében a Budapesten átvonuló, lerongyolódott, nemegyszer 

mezítlábas hadifoglyok menete látható, akiknek a nemzetközi jogokat tiszteletben 

tartó magyar hatóságok pihenési és tisztálkodási lehetőséget biztosítanak. A front 
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mozgásával tovább szűkült a híradósok látóköre: a magyar gyártású anyagok az utolsó 

két hónapban már nem az országra, hanem kizárólag Budapestre összpontosítanak. 

Az egykor globális láthatárral induló magyar filmhíradózás lokálissá válik az ellenség 

gyűrűjében, majd az 1944-es szomorú karácsonyi készülődésről szóló - javarészt 

korábbi felvételekből összeállított — hírrel átmenetileg megszűnik létezni. 

A Magyar Film Iroda munkatársai a front közeledtével a cégnél korábban készült, 

archivált anyagok jelentős és értékesebbnek ítélt részét a budafoki borospincékben 

rejtették el, amit az alkohol után kutató szovjet katonák véletlenül felrobbantottak. Az 

elszállított kópiák megsemmisültek, csupán a telephelyen őrzött példányok maradtak 

fenn. Ismeretlen okból a filmhíradók ez utóbbi kupacba kerültek, ezért az ostrom alatt 

— néhány kultúrfilmmel és a játékfilmek forgalmi pozitívjaival együtt - a Könyves 

Kálmán körúti székhely udvarán, egy félig földbe ásott raktárban pihentek, és szinte 

sértetlenül fennmaradtak. (Barkóczi J. 123.) 

 

A plakát 

 

A plakát a kereskedelmi és kulturális tematika mellett, már a kezdetektől jelentős 

szerepet játszott a politikai propaganda területén is.  

A II. világháború idején az új témákat formai változás is követte. A megfogalmazás 

durvább, a megjelenítés markánsabb, köznapibbá vált. A plakátok készítését, a 

plakáthelyek bérbeadását nem irányították központi szervek. A pártok, katonai., 

félkatonai szervezetek szükségleteik és anyagi eszközeik függvényében készítették a 

plakátokat. A kommunikációs célok között kiemelt fontosságú volt a buzdítás a 

végsőkig való kitartásra, toborzás a magyar SS- és egyéb hungarista alakulatokba, a 

munkásság mozgósítása a hadiipari termelés fokozására. A hungarista állameszmény 

terjesztése és a végső harcra történő buzdítás érdekében propaganda csoportokat 

hoztak létre. Széles körben, így plakátokon is terjesztették a nemzetvezető mondásait, 

például: „Vagy megsemmisítünk, vagy megsemmisülünk”. (5. ábra.) 

A háborús plakátokból lényegesen kevesebb maradt fenn, mint más 

propagandaanyagokból. Ennek oka, hogy az Ideiglenes Nemzeti Kormány 530/ 1945. 

M. E. számú rendelete, melynek 1. §. alapján „Meg kell semmisíteni a könyv-nyomdák, 

könyvkiadó vállalatok, könyvkereskedők, köz- és kölcsön-könyvtárak, iskolai 

könyvtárak, valamint magánszemélyek birtokában levő minden fasiszta szellemű, 

szovjetellenes és antidemokratikus sajtó-terméket (könyv, folyóirat, napilap, 

hirdetmény, röplap, képes ábrázolat stb.), tekintet nélkül arra, hogy az a magyar vagy 

más nyelven jelent meg. (Paál 7.) 
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5. ábra Nyilas plakát17  

A sajtó 

Három nappal később, miután Németország megszállta Magyarországot. a liberális, 

független és baloldali sajtót betiltották. Az 1944. április 6-i kormányrendelet a 

miniszterelnököt felhatalmazta, hogy államérdekből bármikor felfüggesszen vagy 

megszüntethessen bármilyen időszaki kiadványt. A tájékoztatásügyi 

államtitkár Kolosváry-Borcsa Mihály lett, Szálasi hatalomátvétele után pedig Fiala 

Ferenc nyilas képviselő, az Összetartás főszerkesztője.18 Hamarosan már csak két 

nyilas lap jelent meg eredeti formájában. (Buzinkay 1993: 64.) 

1944. október 16 után több hungarista profilú újságot összevontak, s papírhiány miatt 

csökkentették terjedelmüket. Így jött létre a Függetlenség és az Esti Újság 

összevonásával november 14-én a Függetlenség – Esti Újság, ami december 31-től 

Kőszegen jelent meg Dunántúli kiadás alcímmel. A lapnak egyébként 1944 

novemberében–decemberében volt úgynevezett légi kiadása is, amit repülőgépről 

dobtak le a szovjet megszállás alatt álló területekre. Ugyancsak összevont újságként 

jelent meg október 26-tól a Nemzeti Újság és az Új Nemzedék, mégpedig Nemzeti 

Újság – Új Nemzedék címen. Az összevont lapok esetében megfigyelhető személyi 

változások azt mutatják, hogy a hungaristák teljeskörűen igyekeztek ellenőrizni a 

területükön megjelenő sajtót. Ezt bizonyítja, hogy több helyi lap is nyíltan 

hungaristává alakult. Így például a Soproni Hírlapnál igen gyorsan megbízható 

pártemberekre cserélték a korábbi munkatársait. Nem volt viszont személyi változás 

                                                           
17 Forrás: http://users.atw.hu/priskos/plakatok/hun/plakat.jpg 
18 Szálasi hatalomra kerülése után az Összetartás a kormány hivatalos lapjává vált, annak 

kiadója október 16-tól névleg is Kassai Ferenc propagandaminiszter.  
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a Tapolca és Vidéke élén, a lap enélkül is hungarista szellemű lett. A Szombathelyen 

megjelenő Dunántúli Néplap esetében pedig nem is váratott magára októberig a 

változás, a helyi hetilap már 1944. április 15-től A Magyar Nemzetiszocialista Párt 

Vasmegyei Főkerületének hivatalos lapja alcímmel jelent meg. A nemzetiszocialista 

pártok 1944. novemberi egyesülését követően hamarosan ez a Pálffy-párti lap is 

megszűnt (november 24-én), s helyét átvette a már említett Hungarista című lap. A 

helyi sajtó palettáján új színfoltként jelentek meg ekkor a Nyilaskeresztes Párt helyi 

tagszervei által kiadott újságok. Ezek többnyire csak néhány lapszámot értek meg. Így 

például a Váci Hungarista Híradó, a Pápai Újság, és a Nógrád. Az 1944 novemberében 

Budapestet elhagyó Szálasi-kormány természetesen magával vitte a hivatalos 

közlönyt is, ami ezután nem Budapesti Közlöny címen, hanem Hivatalos Közlöny cím 

alatt jelent meg. A hatalomra került nemzetiszocialisták gombamód szaporodó, bár 

ellátási nehézségekkel küzdő lapjai kivétel nélkül a háborúban való kitartás 

propagálását szolgálták. (Paksa 2011. 159) Budapest hosszú ostroma idején a 

röplapokon kívül más sajtótermék nem jelent meg.  

 

A szimbólumok. 

 

A politikai jelképek gyakran váltanak ki és mozgósítanak emberi érzelmeket. A 

propaganda szimbólumokkal manipulál, és ezen keresztül formál közös magatartást.  

A nyilaskereszt Szent László király hadijelvénye volt. Így a nyilasok számára egyrészt 

kifejezte a „lovagkirály” szellemiségével való jogfolytonosságot, másrészt utalt a 

kalandozó magyarságra is, kiknek nyilaitól rettegett Európa minden szeglete. A 

nyilaskereszt utalás volt arra a „turáni” – íjfeszítő – népek körében (pl. hunok, 

mongolok) általánosan megfigyelhető szimbolikára, hogy a szakrális világkirály 

(törzsfő, fejedelem) vertikálisan Istennel összeköti a népet, ugyanakkor horizontálisan 

a négy égtájra fölfeszülve „a világföldet a világtengerig” meghódítja, és kibékíti 

önmagában. Ennek maradványa volt a magyar királykoronázáskor, a „királydombra” 

fölvágtató király általi „négy vágás” a négy égtáj, „világirány” felé, ami utalás az Attila 

hun királyhoz köthető mondához („Isten kardja”). (Takács Boglárka 2012) "A 

nyilaskereszt a görög kereszt (egyenlő szárú kereszt) olyan változata, ahol a szárak 

nyilakban végződnek." (Nyelv és Tudomány)  

A nyilaskeresztet nem az 1930-as évek Magyarországán indult nyilas mozgalom 

használta először, nyílvégű kereszt és háromszögvégű keresztnéven ugyanez a jel 

szerepel például Bárczay Oszkár 1897-ben megjelent heraldikai kézikönyvében is. A 

címertanban a nyílvégű keresztnek nincsen sajátos jelentése, a számos 
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keresztvariáció közül az egyik – Bárczay megfogalmazásában „felsorolásuk annyival 

inkább fölösleges, mert a változatuknak száma majdnem végtelen”. (Bárczay 

114.))Miért pont ezt a szimbólumot választották maguknak a nyilaskeresztesek, ha 

nem volt különleges jelentése? Az ok meglehetősen egyszerű: hasonlított a 

horogkeresztre. "Az első magyar nemzetiszocialista szervezetek szinte egy az egyben 

a német náciktól vették át jelképrendszerüket." A Böszörmény Zoltán által alapított 

Nemzetiszocialista Magyar Munkás Párt például a náci karlendítést a „Heil Hitler” 

helyett az „Éljen Böszörmény” felkiáltással kombinálta! Nem meglepő tehát, hogy a 

magyar szélsőjobb először német mintára a horogkeresztet választotta szimbólumául, 

a német fekete helyett a magyar zászló zöldjére utaló zöld színben. Azonban 1933-ban 

a Gömbös-kormány betiltotta a horogkeresztet – arra hivatkozva, hogy az egy másik 

állam, Németország jelképe –, így a különböző szervezeteknek mást kellett keresniük. 

Böszörmény pártja a horogkereszt betiltása után a kaszáskeresztet választotta 

helyettesítőnek – a keresztbe tett kaszák emlékeztettek a horogkeresztre és a 

parasztságra is utaltak. A Dunántúlon viszont a nyilaskereszt mellett döntöttek. 

Szálasi pártja eleinte sem a nyilaskeresztet, sem a kaszáskeresztet nem használta. 

Azonban ahogy Szálasi hungarista mozgalma megerősödött és magába olvasztotta a 

korábban egymással rivalizáló pártocskákat, a vezér átvette az addigra már széles 

körben elterjedt nyilaskeresztet is. A nyilasok ideológiát is gyártottak hozzá, eszerint 

a szimbólum Szent László Árpád-házi király jelvényére utalt. (“Nyelv és Tudomány) 

(6. ábra)  

 
7. ábra Szent László legendája az 1300-as évekből 19 

Ki választotta épp a nyilaskeresztet a magyar nemzetiszocialisták jelképéül? Több 

különböző álláspont is létezik, de egyik mellett sem szolgál döntő bizonyíték. 

                                                           
19 Forrás: Nyelv és tudomány 
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A Magyar Katolikus Lexikon Mecsér Andrást nevezi a nyilaskereszt „állítólagos” 

kitalálójának. Mecsér az első világháború után Németországban élt, ott került 

kapcsolatba a nácizmussal, így Hitler első magyar követői közé tartozott. A 

hatalomátvétel után Szálasi Berlinbe küldte nagykövetének. 

Sokak viszont Pálffy Fidél grófnak tulajdonítják a kétes dicsőséget. A gazdag 

arisztokrata Pálffy a gazdasági világválság során anyagilag tönkrement, majd a 

szélsőjobboldali eszmékben keresett önigazolást. A gróf szintén az első magyar 

nemzetiszocialisták közé tartozott: saját pártot is alapított, később pedig Szálasival állt 

össze. Pálffy a nyilas hatalomátvétel után földművelésügyi miniszter lett. (Nyelv és 

Tudomány) 

"Van, aki azonban a másik pártalapító Meskó Zoltánt tartja a nyilaskereszt kiötlőjének. 

Meskó Zoltán egyik fia, Meskó Lajos is emellett állt ki kissé kusza 

visszaemlékezéseiben, érdekes módon egy másik magyar királyra hivatkozva: 

„fölveszi az ősi nyilas keresztet, amelyet Nagy Lajos a birodalomépítő király pénzén 

talált”. "Egy másik kortárs forrás szerint Meskó és fia „a lovas nomád magyar 

történelmi hagyományokra” kívántak utalni." (“Nyelv és Tudomány) Regéczy-Kiss 

Zoltán 1941-ben írt cikkében arról írt, hogy 1941 tavaszán már régóta, és ekkoriban 

még elsősorban karszalagokon használt piros-fehér sávos „árpád házi” színösszetétel 

is először Meskó: Eszme, Erkölcs, Korlátozott Magántulajdon c. füzetén szerepelt 

először, ő volt az, aki ezeket „az ősi magyar színeket évszázadok után először 

használatba” vette.20 Szemlátomást törekedtek arra, hogy valami nagyon ősi és nagyon 

magyar szimbólumra hivatkozzanak... csak épp az nem volt világos, pontosan honnan 

is eredeztethető ez az ősi jelkép." (“Nyelv és Tudomány) 

Szálasi a „HIT” szó betűiből alakított rovásjelképet használta, ezzel is kifejezve a 

sajátosan magyar jelleget. A különböző pártegyesülések után átvételre került a 

nyilaskereszt, de annak közepére egy fehér „H” betű került. (Takács Boglárka) 

 

Nyilas logók 

A nyilasok más tekintetben is lelkesen próbálták mozgalmukat minél ősibb 

gyökerűnek feltüntetni, ugyancsak ezért használták az Árpád-sávos zászlót. 

Rákóczi kora után a magyar címeren kívül, a hétszer vágott mező vörös-ezüst színű 

Árpád-házi sávos motívumát, a Nyilaskeresztes Párt – Hungarista 

                                                           
20 Válasz a „Magyarság” -nak a győzelmes igazság nevében. Szózat, 1941. április 7., 5. 
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Mozgalom használta fel először, a politikai mozgalom és párt jelképein a második 

világháború évei alatt. Több változatot követően rendszeresítették az 1939-ben 

megtervezett pártzászlót. A magyar jelleget kihangsúlyozó Árpád-sávot illesztettek a 

zászlóra (mely a nyolcszor vörössel és ezüsttel vágott „eredeti” Árpád-sávval 

ellentétben kilenc sávot –öt piros, négy fehér – tartalmazott) úgy, hogy a zászlórúd felé 

eső harmadában vörös négyzet alapon, 45°-kal elforgatott fehér négyzetben állt a zöld, 

„H” betűvel ékesített nyilaskereszt. Ez az elrendezés utalt a középkori 

zászlóhasználatra. Az új típusú – kilenc sávos – „Árpád-sáv” a mozgalom szándéka 

szerint megújítandó magyarság öt – egymást feltételező – társadalmi csoportját (a 

nemzettartó paraszt, a nemzetépítő munkás, a nemzetvezető értelmiség, a 

nemzetmegtartó nő-gyermek-ifjúság, a nemzetvédő fegyveres erők) jelképezte (öt 

vörös sáv), amelyet a hungarizmus erkölcsi (kereszténység), szellemi (nacionalizmus) 

és anyagi (szocializmus) alapjai, valamint a magyar nemzetet és a Kárpát-Duna 

Nagyhazát alkotó népszemélyiségeket (magyarság, szlovákság, ruszinság, románság, 

németség, szerbség) összefogó konnacionalizmus tartanak össze (négy fehér sáv). 

(Szegő 2005A sávok jelentése: „az új típusú árpádsáv a mozgalom szándéka szerint 

megújítandó magyarság öt – egymást feltételező – társadalmi csoportját (a nemzettartó 

paraszt, a nemzetépítő munkás, a nemzetvezető értelmiség, a nemzetmegtartó nő-

gyermek-ifjúság, a nemzetvédő fegyveres erők) jelképezte (öt vörös sáv), amelyet 

a hungarizmus erkölcsi (kereszténység), szellemi (nacionalizmus) és anyagi 

(szocializmus) alapjai, valamint a magyar nemzetet és a Kárpát-Duna Nagyhazát 

alkotó népszemélyiségeket”. Hatalomra kerülése után Szálasi elrendelte, hogy 1945. 

január 1-től a nemzeti ünnepeken a „középületek és lakóházak fellobogózása 

alkalmával a piros-fehér-zöld trikolór mellett minden egyes esetben ugyanolyan 

méretben” a hétsávos (árpád sávos), piros-fehér régi magyar nemzeti lobogót, „amely 

alatt Szent László és Rákóczi Ferenc fejedelem csapatai is harcoltak”, tűzzék ki. (Karsai 

2012. 234.) 

Szálasi   figyelmét   nem   kerülték   el   a   címer, az   állampecsét, és   a   kitüntetések   

sem. Természetesen mindenütt aktív szerepet kapott a nyilaskereszt, valamint a 

hungarizmus használatos kifejezései. Így a magyar címer pajzsa és a Korona közé 

került a nyilaskereszt, az állampecsétre   a „Magyarország   nemzetvezetője” felirat.   

Szálasi   a   régi   nemzetvédelmi keresztek   viselését   megtiltotta, viszont   tervbe   

vette   a   Hungária   Csillag   Rend, és   a Nyilaskeresztes Rend jelvényeinek 

megtervezését. (7. ábra.) 
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8. ábra Állampecsét21 

A Nyilaskeresztes Párt tervei között szerepelt a nemzeti trikolór mellé kiteendő árpád 

sávos „régi magyar nemzeti zászló” rendszeresítése, de erre már nem került sor.  

(Dömötörfi 2003) 

Az Andrássy út 60. pincezárkájának foglyaként Szálasi felidézte jelvényük és zászlójuk 

történetét: „A nyilaskereszt és a hungarista lobogó ősi, történelmi magyar jelvények. 

Szt. László a pajzsán nyilaskeresztet hordott, innen vettük át. A hungarista lobogó 

színei és összetétele az Árpádházi királyok lobogója szerint, ahogyan az Árpád házi 

Bélák hordatták maguk előtt és mint Árpád házi lobogók ismeretesek.  Ebbe a 

lobogóba helyeztük bele az ismerős módokon a nyilaskeresztet. A Hungarizmus tehát 

nemcsak ideológiájának eszmei és gyakorlati felépítésében különbözik az összes 

többitől, hanem külsőségeiben is.”22 (Karsai 2012. 233.) 

 

Zene, dal 

 

Zeneművek nem csupán politikai mondanivalójuk miatt képezték fontos részét egy 

párt szerveződésének, hanem közösségformáló erejük miatt is. Ez a legegyszerűbb 

propagandaeszköz, hiszen semmilyen tárgyi feltételt (papír, nyomdai anyagok, stb.) 

nem igényel. A zene politikai agitáció céljára való felhasználása nem volt újdonság. 

(Virányi 2022:64.) A mozgalomnak a hivatalos indulója volt az Ébredj, 

magyar! melynek zenéjét Sámy Zoltán szerezte, szövegét Uy Károly és Bitskey Miklós 

                                                           
21 Forrás: https://hu.m.wikisource.org/wiki/F%C3%A1jl:Seal_of_Hungary_%281945%29.svg 
22 BFL-XXV-1-a-293/1946-8547. Szálasi Ferenc ceruzával írott naplója, 1945. október 25. 
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írták. A munkástagozat népszerű indulója volt a Testvér, elég a szolgaságból! kezdetű 

ének. Ez a hungarista hatalomátvétel után, mint Hungarista Győzelmi Induló lett 

ismert. Ekkor írták át a második sorában a „lerázzuk” szót „leráztuk” -ra, mert 

szerintük a „feudálkapitalista” rendszert Magyarországon a hungarizmus döntötte 

meg. Zenéjét Sámy Zoltán szerezte, szövegírója nem ismert. Az Erdélyi József 

szövegére készült Riadó a Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség hivatalos indulója volt.  

Sámy a nemzetiszocialista hatalomátvétel után, 1944. október 26-tól Sámy zeneügyi 

kormánybiztos és a Hungarista Mozgalom Hűségszékének tagja lesz. Hatáskörébe 

tartozott az Operaház, a Zeneművészeti Főiskola, a Nemzeti Zenede és a többi 

zeneiskola, az összes zenekar és azoknak átszervezése, a Zeneszerzők Szövetkezete, az 

összes zenés színház, a Hangversenyrendező vállalatok, a Zeneműkiadók és 

természetesen a Rádió zenei műsorainak felügyelete. (Egy nyilas az Operaház élén) „A 

magyar muzsikát csak magyarok fejleszthetik naggyá!”  - nyilatkozta Sámy kinevezése 

után a Magyarságnak. Majd így folytatta: „A művészetet akarom szolgálni 

nemzetiszocialista szellemben. Az igazi művészetet abban a letisztultabb erkölcsi 

vonatkozásban amelyet mi hungarista szellemnek nevezünk.” Az interjúban választ is 

adott Sámy a „hogyanra”: „A destruktív zsidó-liberális szellemet végleg fel kell 

számolni az Operaházban”. (Magyarság 1944. nov. 4.)  

Ugyanekkor nevezik ki Kiss Ferencet a Színművészeti Kamara és Baris Dezső 

nyugalmazott őrnagyot a film és mozi ügyek élére. 

 

Eskü 

 

A polgári közigazgatást teljesen alárendelték a katonainak, a főispánokat és a fontos 

állami intézmények vezetőit leváltották és saját embereiket állították a helyükre, 

amit Gál Csaba felügyelt. Gál november 1-jén megkapta kinevezését a személyügyek 

országos kormánybiztosává, azzal a feladattal, hogy a hivatalok ellenőrzését végző 

pártmegbízottakat nevezzen ki. (Paksa 2011: 151) Az állami tisztviselőknek, miként a 

fegyveres testületek tagjainak is, új hivatalos esküt kellett tenniük a nyilas puccs után. 

A Horthy-rendszerben a „mindentudó és mindható Istenre” kellett esküdni, hogy 1. 

Magyarországhoz; 2. annak alkotmányához; és [nem nevesítve a személyt] 

Magyarország kormányzójához hű lesz az esküt tevő. A nyilas esküforma, amely a 

réginél csaknem háromszor hosszabb volt, már csak a „mindenható Istenre” -formulát 

használta és” Magyarország államügyének ideiglenes vezetésével megbízott 

Miniszterelnöke Szálasi Ferenc iránti” hűséget követelt meg már első helyen. Az 

alkotmány helyére a „Hungarista eszmerendszer” került. A parancsok, rendelkezések 
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végrehajtásán túl az esküt tevők azt is megfogadták, hogy hazánk külső és belső 

ellenségeivel „soha a legkisebb egyetértésbe sem” bocsátkoznak, és semmiféle titkos 

társulatba sem lépnek be.23. (Karsai 2012. 278.) Megszüntették a feudális eredetű címek 

(főméltóságú, nagyságos stb.) használatát és eltörölte az „úr” megszólítást, ami helyett 

a hungarista „testvér” került bevezetésre. 

A nyilaskeresztes párttagok zöld inget viseltek és a párt jelvényével ellátott 

karszalagot kaptak, egymást testvérnek, Szálasit „pártvezető testvérnek” szólították. 

A fegyelem fenntartása végett Szálasi parancsára a pártban tegeződést csak a 

magasabb tisztségviselő kezdeményezhetett. A nyilaskeresztes párttagok részére a 

népszerűvé lett és Európa-szerte elterjedt „Heil Hitler" mintájára nagy gonddal 

fogalmazták meg az egymás közötti üdvözlés szabályát. „A köszöntésnél — így szólt 

a rendelkezés — a jobb kart kinyújtva előre és felfelé lendíteni (a tenyér lefelé nézetben 

és zárt újakkal), miközben a köszöntő »Kitartás«, a köszöntött pedig »Éljen Szálasi!« 

üdvözlést mondanak."  A köszöntést, miután kiterjesztették a honvédségre és más 

fegyveres erőkre, kötelezővé tették a hivatalos polgári érintkezésnél is, és használatát 

elrendelték a hivatalos levelezésnél. A nyilaskeresztes „Kitartás " kötelezővé tétele a 

párt számára, és a közvélemény számára is formailag a totális fasizmus elfogadásának 

látszatát keltette. Használói — bár szép számmal voltak köztük megfélemlítettek — 

általánosságban valóban a szélsőséges fasizmus hívei voltak vagy azzal szemben 

lojalitást tanúsítottak. Aki viszont nem volt hajlandó ily módon üdvözölni vagy 

visszaköszönni, „lelepleződött”, mint a fasizmus, a hungarizmus nyílt ellensége, s vele 

szemben a felfegyverzett párttagok helyben használhatták. (Teleki É. 180–18) 

 

Hungária 

 

Építészet a politika és a propaganda viszonya nem új keletű. A megvalósult, vagy meg 

nem valósult épületek tervrajzai, dokumentumai mindennél jobban kifejezik azt a 

léptéket, amelyet egy meghatározott időszakban hatalmi propaganda céljaira 

használtak.  

Az új nemzet szellemi arcát Szálasi valóban grandiózus koncepció alapján akarta 

megalkotni. Először is 10.000 új magyar falut akart építtetni, ezekbe pedig kitelepíteni 

a gyárakat, ipartelepeket, megszüntetve Budapest külvárosi proletár negyedeit. A 

munkásság – legalább is Szálasi szerint – „a magyar vidék egészséges légkörében” 

                                                           
23 BFL-XXV-1-a-293/1946-7262 
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majd valóban nemzeti gyökeret kap, Budapest pedig végre betöltheti majd feladatát, 

az ország kultúrközpontja lesz. Itt fogják kinevelni az ország szellemi vezetőit, többek 

között oly módon, hogy minden esztendőben országszerte, a legkisebb faluban és 

Budapesten is megtartják a „hősi életszemlélet napját”. (Karsai 2012. 281.) 

Érdekes eszme-, építészet-, politika-, nemzet- és kultúrtörténeti tárgyi relikviát talált 

1988-ban Rozsnyói Ágnes történész a müncheni székhelyű Bajor Tartományi 

Levéltárban. Az derült ki, hogy a nyilasok Szálasi-vár néven egy hatalmas méretű, 

hungarista birodalmi központot kívántak felépíteni a Budaörs feletti csíki-hegyek 

között. A Budaörs feletti Csíki-hegyek által körbefont Felsőszállás és Alsószállás 

völgyek lettek volna a nyilas város központjai. Ezt a körülbelül 100 hektáros területet 

úgy alakították volna ki, hogy az akár egymillió embert is be tudjon fogadni. A 

Hungáriára keresztelt felvonulási tér alatt egyébként nemcsak több tucatnyi 

kéreggarázst, hanem egy személy- és teherszállításra is alkalmas nagyobb méretű 

földalatti pályaudvart is elképzeltek. Huszonnégyökrös-hegy oromra egy grandiózus 

méretű műalkotást terveztek. A „Kelet kapujaként” is funkcionáló, arcukkal nyugat 

felé néző két óriás közül a „Táltos” a tudományt, a „Kobzos” pedig a művészeteket 

személyesítette meg. A két, 35-40 méter magasra tervezett kőmonstrum lábánál Attila, 

Árpád és Szálasi egész alakos szobrát kívánták felállítani. A bálványként is 

funkcionáló műalkotást lényegében a nemzetvezető által annyira magasztalt 

„gondwánai kultúra első európai emlékoszlopának” szánták, amelynek értelmét maga 

Szálasi az 1945. január 6-án Irottkőn megalapított Gondwánai Mozgalom 

alapszabályában úgy fogalmazta meg, hogy a gondwánai világmozgalom, amely 

egyelőre Eurázsia területére terjed ki. Működése titkos, célja pedig az eurázsiai 

gondwánai népek és nemzetek erkölcsi, szellemi és anyagi jólétbe való felemelése a 

Hungarista Mozgalom világnézeti elvei alapján, (…) a destruktív fajkeveredésű zsidó 

nép biológiai kiirtása útján. Gondwána ennek megfelelőn Szálasi eszmerendszerében 

nem az egykori szuperkontinenst jelentette, hanem egy zsidómentes világot. A tér 

központi eleme egy olyan 36-40 emeletes, vasbetonból és acélból kizsaluzott 

felhőkarcoló lett volna, amelyet az „északi hegylánc” központi elemének kinézett 

Szállás- és Szekrényes hegyek tetejére álmodtak meg. Az épület magasságát 250 

méterben adták meg. Ezt a komplexumot szánták a magyar tudományos és művészeti 

akadémia központjának, ahol 25 ezer diák tanulhatta volna a hungarizmus lényegét. 

Az egyetemnek természetesen nemcsak katonai, hanem műszaki, teológiai, 

bölcsészeti, gazdasági, jogi, orvosi és természettudományi karok is lettek volna. 

(“Szálasiék Hungária néven álmodtak meg egy új metropoliszt Budapest felett”) A 

Münchenben megtalált dokumentum arról is értekezett, hogy a Hungária Egyetem 

honvédelmi karának 9 országnagyot, 7 népnagyot, 9 hivatásrendi-vezetőt, 10 
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kormányszéki vezetőt, 20 szakvezérkari vezetőt, 20 országos végrehajtói vezetőt és 5 

vezérkari főnököt kellett volna kinevelnie évente. Az évi 80 fős keretszámot azonban 

pár év múlva már fel kívánták emelni 150, majd 450 főre, amely számításaik szerint 

pont ahhoz volt elegendő, hogy 35 év elteltével a hungarizmus eszméje országos 

méretű legyen mind a hadsereg vezérkara, mind a lakosság kőrében. Á nyomdai 

kiadást meg nem ért könyvecske szerzője bár ismeretlen, de több mint valószínű, hogy 

az Andrássy út 60. szám alatti Hűség Házának is hívott pártközpontban írták le a 

nemzetvezető tudtával és engedélyével. Paradoxon, de tény, hogy a hungaristák az 

iromány sokszorosítására, nyomdai kiadására csak a világháború után akartak sort 

keríteni. A papírköteg egyébként még a nyilas kormányszervek nyugatra menekülése 

közben került Németországba, majd onnan az amerikaiak kezébe, akik csak az 1960-

as évek végén szolgáltatták vissza annak egy részét Magyarországnak.24 (Jamrik 2021) 

* 

Ami hatalommal bír, erőszakos és hatékony, az egyben igaz és legitim is, mert nem 

más, mint a népről, a nemzetről szóló, történelmen átívelő, mitikus tendenciák 

kifejeződése. A vezér a népet és a történelmet megtestesítő, élő mítosz, és a hatalom 

megjelenítője. E hatalom az erőszakkal, pusztítással, hódítással megerősített mítoszból 

táplálkozik. (Finchelstein 2020) A Nyilaskeresztes Párt- Hungarista Mozgalom 

hatalomra kerülését követően mindent megtett a nemzet totális harcba állításáért. 

Egyrészt a mozgósítást a legkeményebb megtorlások kilátásba helyezésével és 

végrehajtásával („helyben felkoncoltatik”) végezték, másrészt a legkülönfélébb 

hangzatos elnevezésű alakulatokba toborozták önkénteseknek a fiatalokat. Így létezett 

rohamzászlóalj, harccsoport, légió, őrzászlóalj stb. Nem tudom, valaha készült-e arról 

tanulmány, felmérés, hogy a plakátok— mint kommunikációs eszköz—mennyivel 

járultak hozzá az ország háborús erőfeszítéseinek fokozásához, a háborús 

áldozatvállaláshoz, a honvédség harci elszántságának növeléséhez. A katonai 

kommunikáció mindvégig, mint idegen terület volt jelen a magyar királyi 

honvédségnél.  A nyilas kommunikáció, propaganda manipulatív hatása abban 

nyilvánult meg, hogy technikájában azt alkalmazta, mintha a társadalom is egyféle 

emberből állna. Ez volt a propagandájának egyik legfontosabb célja, sikerük záloga. 

Szálasi egy önálló, sajátosan magyar eszmerendszert dolgozott ki. Ez az ő 

megfogalmazása szerint a „nemzetiszocialista korszellem magyar gyakorlata”, s nem 

egyszerű kópiája a sajátosan német jellegű hitlerista nemzetiszocializmusnak, avagy a 

                                                           
24 MOL-K814-Mf-X-7076-Mf-16.731-1046-1052. Szerző és keltezés nélküli, géppel írott 

másolat.  
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sajátosan olasz jellegű fasizmusnak. A propaganda célja, hogy Szálasival 

azonosuljanak az emberek. Ez azért is könnyen ment, mert megvolt az igény, hogy az 

emberek egy Vezérnek alárendeljék magukat maximális erőt, hatalmat tulajdonítva 

neki. A Vezérnek való behódolás egyben a hatalomban való részvételt jelentette 

számukra. 

Karsai László doktori értekezésének téziseiben világosan megfogalmazza azt 

azalapkérdést, miszerint: „…egy olyan félművelt, primitív pszichopata, 

megszállott fanatikus hogyan tudta mégis a Horthy-rendszer leghatalmasabb 

szélsőjobboldali ellenzéki mozgalmát megszervezni?” Úgy vélem, hogy Szálasi a 

hatalom megszállottja volt. Minden cselekedetét és minden beszédét könnyen és 

azonnal meg lehet magyarázni, ha ezt az indító okot keressük megnyilatkozásai 

hátterében. Minden eszköz szentnek tart hogy célját a hatalmat elérje. Karsai 

László olyan tényekre hívja fel a figyelmet, mint a szociális demagógia, a 

vezérkultusz, az antiszemita propaganda, a tudatos pártépítés, a nyilas 

pártaktivisták szervezettsége, valamint az alsó társadalmi rétegek 

kiszolgáltatottsága és a szegénység, sőt az adott időszakban az új 

kommunikációs módszerek használata.  
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CSAPODY TAMÁS 

 

Nyilas terror Nyugat-Dunántúlon 

(1944. december 2. – 1945. április 1.) 

 

 A szovjet csapatok előretörése miatt a nagykanizsai internálótáborokat felszámolták 

1944. december 2-án. A frontvonal azonban megmerevedett és a nyilasok 

ujjászervezték a közigazgatást. Folyamatosan razziákat tartottak. A korábban 

szabadon bocsátott internáltakat nem tudták szisztematikusan begyűjteni, de közülük 

sokakat összeszedtek. A bevonulási parancsnak nem engedelmeskedőkre, a szökött 

munkaszolgálatosokra kínzás és kivégzés várt. Közéjük tartoztak a hűtlenség miatt 

korábban Nagykanizsára internált Jehova tanúi is. Az elfogott öt Jehova tanúját 

megverték, elektromos árammal megkínozták, de így is négyen kitartottak katonaság 

elutasító meggyőződésük mellett. Közülük három fő demonstratív kivégzésére 1945. 

március első napjaiban került sor a körmendi nagylaktanya udvarán. A kivégzettek a 

körmendi izraelita temető kerítésénél ismeretlen sírhelyen nyugszanak, míg az egyik 

szerencsés Jehova tanú túlélőt kényszermunkára vitték Ukrajnába. 

 

* 

 

Nagykanizsán 1945. április 1-jén, húsvét vasárnapján fejeződött be a második 

világháború, ekkor foglalták el a szovjet csapatok az akkorra már csak mintegy 20 000 

lakost számláló várost. A szomszédos Somogy megyét jóval korábban elérték, így a 

Nagykanizsától mintegy 70 kilométerre fekvő Kaposvár már 1944. december 2-án 

felszabadult. A szovjetek nagy lendülettel haladtak ugyan nyugat felé, de 

támadásukat megtörte a szintén jelentős erőket felvonultató német és magyar csapatok 

ellenállása.  

Mindkét fél számára fontos volt a zalai olajmezők birtoklása, valamint a 

Jugoszláviában harcoló, visszavonulásra kényszerített német csapatok további 

sorsának alakulása. A Balaton (Balatonkeresztúr) és a Dráva (Barcs) között húzódó 

német Margit-vonal Zala megye határától mintegy 50 kilométerre volt. Ezen a 

Marcali–Mesztegnyő–Böhönye–Nagyatád–Barcs frontszakaszon megmerevedett az 

arcvonal; a front ezek után több hónapon keresztül hullámzott, egészen 1945 

tavaszáig, a védelmi vonal áttöréséig. (Káli 1945: 183) 

A szovjet csapatok 1944 végi gyors előre nyomulása miatt a közigazgatás felkészült a 

menekülésre és a lakosság kitelepítésére. December elején a nyilasok egy része az 



ÚT (ELÁGAZÁSOK) MAGYARORSZÁG 1944 – 1945 
 

128 

 

akkor Magyarországhoz tartozó Muraszombatra menekült. A kitelepítés 

előkészítéseként számolták fel a nagykanizsai internálótáborokat is. A városban 1939-

től két – országos szinten is jelentősnek számító – kisegítő toloncház működött. 

(Csapody 2018: 84) Ezeket a belvárosban álló, hajdani Kvártélyházban lévő 

Igazságügyi Palotában (I. számú) és a volt Kávégyárban (II. számú) alakították ki. 

Zsidók, cigányok, Jehova tanúk, nazarénusok, valamint politikai és közbiztonsági 

okokból internált férfiak, nők és gyerekek kerültek ide, kezdetben mintegy 1600-an. A 

létszám az 1944 tavaszi deportálásokkal összefüggésben tovább nőtt. 

 

A Kávégyárban fogvatartott férfiakat 1944. december 2-án, a Kvártélyházban 

elhelyezett nőket pedig egy nappal később engedték szabadon. Hivatalosan kiállított 

„szabaduló levél” amit kaptak,1 s az igazolásként is használandó okiratban arra 

utasították őket, hogy jelentkezzenek a jegyzőnél állandó lakhelyükön.2 Azonban már 

csak nyugat felé volt lehetőségük továbbmenni, mivel a fronton nem volt átjárás. Azok, 

akik nem akartak nyugatra menekülni, vagy a már felszabadult területekről 

származtak, Nagykanizsán és környékén kerestek menedéket (egyben rejtekhelyet) és 

megélhetést biztosító munkát. 

A frontvonal azonban megmerevedett s emiatt a nyilasok közül is csak kevesen 

hagyták el Zala megyét, sőt még arra is volt idejük, hogy újjászervezzék a 

közigazgatást. Különösen nagy energiát fordítottak a front közelsége miatt a rend 

fenntartására, ami egyet jelentett a lakosság háborús igényeknek történő teljes 

alárendelésével. Gyakori razziákkal próbálták megakadályozni a hadsereg bomlását, 

folyamatosan hangsúlyozva a honvédelem érdekeit. A leventéket is mozgósították a 

megyében, 1944. december 8-án nagyobb számban. Elsősorban a Zalaegerszeg–Rédics 

útvonaltól délre eső községekből soroztak: egymás után adták ki a 16–48 év közötti 

férfiakat behívó parancsokat, amelyekkel a sárvári, körmendi és pápai központokba 

kellett bevonulniuk. (Teleki 1974) Az elfogott be nem vonulókra és az őket bújtatókra 

statáriális ítélkezés várt. Az 1945. február 2-án tartott általános razzia alkalmával már 

összesen 7681 személy jutott erre a sorsra és közülük 150 főt meg is gyilkoltak.3 

 

                                                 
1 Az internálótáborból ekkor elengedett Jehova tanúi közül többen is úgy emlékeztek vissza, 

hogy a tábor foglyait Németországba akarták deportálni, de az adott helyzetben erre már nem 

volt idejük. Nem találtam olyan dokumentumot, amely alátámasztotta volna ezt az állítást. 
2 Az internálótábor parancsnoksága nem volt ebben következetes, mivel más esetekben a 

jelentkezési kötelezettségre vonatkozó kitételt áthúzta a szabaduló levélen. 
3 Magyar Nemzeti Levéltár (a továbbiakban: MNL) Országos Levéltára (a továbbiakban: OL), 

Filmtár 16721. db. 275. Idézi: Teleki Éva (1974) Nyilas uralom Magyarországon. 1944. október 16. – 

1945. április 4. Budapest, 1974. 
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A nagykanizsai toloncházak és a Jehova tanúi 

 

A kávégyári férfi internálótáborban 1939 és 1944 között mintegy 150-200 nazarénus és 

170 Jehova tanúja raboskodott, az Erzsébet téri női táborban pedig úgy 80 Jehova 

tanúja és néhány nazarénus. Internálásukra az egyesülési szabadságról szóló 1938-as 

törvény, az 1939-es új honvédelmi törvény, egy a „szekták” betiltását elrendelő 1939-

es belügyminiszteri rendelet,4 és „a kitiltásról és a rendőrhatósági felügyelet vagy 

őrizet alá helyezésről szóló miniszterelnöki rendelet”5 alapján került sor. A háborúra 

készülés időszakában a „honvédelem érdekeit veszélyeztető szektákat” állam- és 

egyházellenesnek minősítették, tagjaikat a vallásgyakorlással összefüggő 

magatartásuk, valamint a honvédelmi kötelezettség különböző formáinak elutasítása 

miatt halálra ítélték, bebörtönözték, internálták vagy rendőri felügyelet alá helyezték. 

(Csapody 2016: 7) A nazarénus fogvatartottak valamivel korábban, valószínűleg már 

1944 előtt elhagyhatták az internálótáborokat.6 A Jehova tanúinak 1944. december eleji 

szabadon bocsátása nem jelentette a büntetésük eltörlését, vagyis azt nem tekintették 

kitöltöttnek. A nyilas hatalom kényszerűségből ugyan elengedte őket, jogi értelemben 

azonban helyzetüket inkább lehetett olyan büntetés-félbeszakításnak tekinteni, amely 

bármikor folytatható. A politikai, jogi és katonai exlex helyzetben közvetlen fogva 

tartásuk megszűnt ugyan, szabadok is voltak, de szabadságukat, sőt életüket is 

bármikor elveszíthették. Helyzetük így bizonyos szempontból még bizonytalanabbá 

vált, mint amilyen az internálótáborban volt. Nem is beszélve arról, hogy az 

internálótáborban mégiscsak saját hittestvéreik között éltek, és a közösség adta 

kohézió erőt jelentett s valamilyen szerény védelmet is adott. Szabadon bocsátásuk 

után megszűnt az egységes fellépés lehetősége, még ha néhányan együtt is tudtak 

maradni, és próbálták segíteni egymást. A december elején kiürített internálótáborok 

1944 végén kezdtek újra megtelni. A toloncházak voltaképpen be sem zártak, hanem 

a pillanatnyi bizonytalanság elmúltával tovább üzemeltek, azzal a különbséggel, hogy 

az internáltak már nem dolgozhattak külső munkahelyeken, mint addig. (Teleki 1974: 

275) A korábban szabadon bocsátottak tovább növelték a Zala megyében lévő 

megbízhatatlannak minősülő személyek számát. Őket már nem tudták ugyan 

szisztematikusan begyűjteni, de a folyamatos ellenőrzések során közülük is sokakat 

                                                 
4 A m. kir. belügyminiszter 1939. évi 363.500. sz. rendelete, a honvédelem érdekeit 

veszélyeztető szekták működésének megszüntetéséről. Magyar Rendeletek Tára (a 

továbbiakban: MRT) 1940, 2376-2377.  
5 A m. kir. minisztérium 1939. évi 8.130. M. E. sz. rendelete, a kitiltásról és a rendőrhatósági 

felügyelet vagy őrizet alá helyezésről. MRT 1940, 1269.  
6 Ifj. Fumacs Ferenc nazarénus elektronikus levele Csapody Tamásnak. Baja, 2020. február 14. 

(A szerző birtokában.) 
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összeszedtek. A nyilasok önkényétől függően immár szinte bárki bármiért 

bekerülhetett a táborba, ahol sokakat megkínoztak, többeket megöltek, néhányan 

pedig csak végleg eltűntek.7 

 

 
 

1. ábra A nagykanizsai internálótábor mai épülete8 

Zsondor János és Hőnisch Antal elfogása9 

A december elején elengedett Jehova tanúi szétszóródtak Nagykanizsán és környékén. 

Egy 14 fős csoport Nagykanizsától délre keresett menedéket. Somogy megyében, a 

Csurgó melletti Szenta községben fogadta be őket a négyfős Bódis család, az 

                                                 
7 A toloncházak dokumentációja megsemmisült. A toloncházak 1944. december 2. és 1945. 

április 1. közötti működéséről a népbírósági perek anyagai és a visszaemlékezések alapján 

tudunk képet alkotni. 
8 Nagykanizsa főterén álló Igazságügyi Palota ma a Zrínyi Miklós – Bólyai János Általános 

Iskola Bólyai János Tagintézményének ad otthont (Erzsébet tér 9.). Az internálótáborra 

emlékező, 1959-ben, az épület aulájában elhelyezett vörös márványtábla mára lekerült onnan 

és ismeretlen helyen van. A szerző felvétele, 2020. július 17. 
9 Zsondor János (Ján Žondor/Ján Zondor/Zondor Ján/Žondor Ján) (Tašuľa/Tasolya, 1923. jún. 

2. – Körmend, 1945. márc. 7. 11 óra) tasolyai földműves, napszámos. Hőnisch (Hönisch) Antal 

(Rahó, 1911.? – Körmend, 1945. márc. 7. 11 óra 15 perc) rahói kőműves. Rahón a Hőnisch 

vezetéknévnek számos írásmódja ismert, egyaránt írták hosszú és rövid ő-vel és s-sel vagy 

sch-val. A kivégzés után kiállított dokumentumokban vezetéknevét Hőnisch-ként rögzítették, 

majd ez a változat terjedt el a Jehova Tanúi Egyházban (a továbbiakban: JTE). Magam is ezt a 

változatot használom. 
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úgynevezett Belső vízimalom tulajdonosai. A népes társaságot két helyen szállásolták 

el. Az egyik a faluban lévő házuk volt, ahol az akkor 22 éves Bódis János és édesanyja,10 

a vízimalom hivatalos tulajdonosa, a tragikus körülmények között özvegyen maradt 

Bódis Mihályné lakott.11 A másik szállás a vízimalomnál lévő házban volt, ahol Bódis 

János nagynénjei és nagyanyja élt. Mindkét helyen volt egy-egy szabad szoba. Az 

építési engedély dokumentációja szerint12 a malomépülethez csatlakozott egy 

fűrésztelep is, amely fölé 1940 augusztusában egy lábakon álló, 10 m hosszú és 11 m 

széles gépszínt építettek. A malom 200-250 méter távolságban volt a szomszédoktól, 

és saját kúttal is rendelkezett. (Az egyszerű tervvázlatból arra lehet következtetni, 

hogy maga a malomépület dupla alapterületű lehetett, mint a felépített gépszín.) A két 

szálláshely közel volt egymáshoz, a malomból a Kotyogó patak mentén, néhány perc 

alatt el lehetett jutni a mai Petőfi Sándor utca 3. szám alatti Bódis-házhoz.  

A 14 (magyar, szlovák és ruszin) személyből tízen voltak férfiak és négyen nők. A 

végül hét hónapra befogadottak között volt a kétfős rahói Faltinszki család,13 valamint 

vejük, illetőleg sógoruk, Hőnisch Antal. Hiszem Mihály, Molnár György és Zsondor 

János mellett a többiek is jórészt kárpátaljai és felvidéki lakosok voltak.14 Elvégezték a 

malom és a ház körüli munkákat, amiért nemcsak szállást kaptak, hanem búzát is a 

tulajdonosok a rekvirálások elől elrejtett készletéből.15 De a faluban is dolgoztak, 

                                                 
10 Bódis (Bodis) János (1922.? –?) szentai molnár, később nagyatádi lakos, aki 1992-ben maga is 

a JTE tagja lett. 
11 Bódis Mihály molnár 1936-ban tragikus körülmények között elhunyt. Molnárok Lapja, 1936. 

február 8. 63. 
12 Jegyzőkönyv és Vázrajz. Özv. Bódis Mihályné szentai lakos építési engedély iránti kérelme. 

Szenta, 1940. aug. 28. Nytsz.: 2020/1940.; A gépszín felépítése engedélyezésre került. 

Véghatározat. Csurgó, 1940. szept. 10. MNL Somogy Megyei Levéltára (a továbbiakban: SML) 

IV. 414. Csurgói járás főszolgabírójának (főjegyzőjének) iratai 4009/1940. 
13 Faltinszki János két fia közül Faltinszki Tibor (Rahó, 1919. aug. 28. – Rahó, 2002. okt. 24.) volt 

apjával Szentán. A másik fiát, a korábban szintén Nagykanizsára internált Faltinszki Pétert 

(Rahó, 1922. jan. 4. – Rahó, 1990. jún. 15.) valószínűleg behívták munkaszolgálatra 1944-ben. 

Faltinszki Jánosné, szül. Brandin Terézia (Rahó, 1886.? – Nagykanizsa, 1942. okt. 31.) a 

nagykanizsai internálótábor foglyaként a helyi közkórházban hunyt el, betegségben. 

Nagykanizsai halotti anyakönyv 1940–1942. 434. fsz. 73. Az életrajzi adatoknál a kérdőjel 

ismeretlen adatot jelez. 
14 Hiszem Mihály (Michal Hisem) (Tasolya, 1927. júl. 15. – Tasolya, 2011. nov. 29.). 

Csehszlovákiában 1947-ben katonai szolgálat elutasítása miatt hat hónap börtönre, 1952-ben 

néhány hónap (jáchimovi uránbánya), 1958-ban pedig négy év (Kladno) kényszermunkára 

ítélték. Molnár György (Tasolya, 1926.? –?), File Lenke (Vári, –?) vagy Pólyik Lenke (Vári), 

Gulácsi Etelka (Tivadar, 1923. febr. 1. – Rahó, 2013. szept. 9.), Simon Amália (Budapest, –?), 

egy Erzsébet keresztnevű nő, valamint Papp László (Naprágy, –?). 
15 Itt tartózkodásukról Hiszem Mihály és Bódis János visszaemlékezéseiből kaphatunk képet. 

Szerző nélkül [Sz. n.]: Interjú Hiszem Mihály (1927–2011) testvérrel. Náboženská spoločnosť 



ÚT (ELÁGAZÁSOK) MAGYARORSZÁG 1944 – 1945 
 

132 

 

amiért a helyiek élelmiszerrel fizettek. A járőröző katonák már ismerték, ezért békén 

hagyták őket. Viszonylagos nyugalmuknak a nyilasok egyre durvább fellépése vetett 

véget. 

  

  
2. ábra Zsondor János fényképe16 3. ábra Hőnisch Antal és felesége, Faltinszki Jolán17 

  

Bár a helyzet veszélyes volt, 1945 januárjában Hiszem Mihály, Hőnisch Antal és 

Zsondor János elhatározták, hogy meglátogatják hittestvéreiket a szomszédos Zala 

megyében. (Valószínűbb, hogy inkább a szomszéd falvak valamelyikében – Cs. T.) 

Nagyon hideg volt és Hiszemnek nem volt megfelelő lábbelije, ezért ő végül nem 

tarthatott velük.18 Ez lett a szerencséje, mivel visszafelé Zsondort és Hőnischt a 

nyilasok elfogták, majd hónapokkal később Körmenden kivégezték. 

                                                 

Jehovovi svedkovia, Bratislava [Csehországi és Szlovákiai JTE, Pozsony] Archívuma (a 

továbbiakban: NSJSA) Nytsz.: nincs.; Sz. n.: Találkozás Jehova tanúival a második világháború 

utolsó évében. Elmondja Bódis János a 73 éves nyugdíjas molnár (Bódis János élettörténete). 

H. n. 1995. Magyarországi Jehova Tanúi Egyház Archívuma (a továbbiakban: MJTEA), Nytsz.: 

Él-006. 
16 A fénykép valószínűleg az 1940-es évek legelején, Tasolyán készült családi fotó részlete. 

Forrás: MJTEA Nytsz.: Fo-0706. 
17 A fénykép feltehetőleg Rahón készült az 1930-as évek legvégén. Forrás: Mostbacher János 

kisegyházkutató magángyűjteménye, Pécs. 
18 Sz. n.: Interjú Hiszem Mihály (1927–2011) testvérrel i. m. 
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A Szentán maradtak helyzete az elfogások után még veszélyesebbé vált, mert ezek 

után a csendőrök bármikor eljöhettek értük. Az eredeti csoport férfi tagjaiból már csak 

hatan maradtak a kis faluban, mert az elfogottakon kívül időközben ketten (tudni, 

hogy kik?? sajnos nem) más községbe mentek. A maradók így összeköltöztek a 

malomnál lévő szállásra. Az ács- és asztalos munkához jól értők kialakítottak a malom 

gépházának padlásán egy tökéletesen álcázott búvóhelyet, s a férfiak éjjel-nappal a 

szalmazsákokkal ellátott helyiségben tartózkodtak. Az oda felvezető csapóajtót 

átalakították, álcázták, a padlás faburkolatát pedig teljesen átfestették. Rövidesen 

csatlakozott hozzájuk az időközben katonakötelessé vált és a csendőrök által már 

előállítani kívánt Bódis János is. A nők eközben szabadon mozogtak, s ellátták őket 

élelemmel és információval, 1945 januárjától áprilisig. Végül valamennyien 

megmenekültek. (A padlásnak hamarosan új lakói lettek: a felszabadító bolgár 

csapatok katonái elől ekkor a nők kerestek itt menedéket – szintén sikerrel.)19 

 

 
4. ábra Térképvázlat A szentai malom és környéke 

 

                                                 
19 Faltinszki Tibor visszaemlékezése. (Cím nélküli, autográf, másfél oldalas visszaemlékezés.) 

Rahó, kb. 1995. (Barta Dezső rahói Jehova tanújának magántulajdonában.) A malom 1952-ben 

történt államosításától kezdve Bódis János gépészként és gatter-kezelőként dolgozott itt 

tovább. A jó állapotban lévő, gázturbinás malommá átalakított üzem a helyi 

termelőszövetkezet tulajdonába került, és az 1980-as évekig folyamatosan működött, majd a 

TSZ lebonttatta. 
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5. ábra A szentai malomban lévő pajta és istálló egybeépült épülete20 

 

Augusztin János, Szabó Bertalan és Helmeczi Sándor elfogása21 

 

Az 1944. december legelején szabadult Jehova tanúi közül többen ott kerestek 

menedéket, ahol korábban „kihelyezett internáltakként” dolgoztak. A kenézlői Papp 

László visszaemlékezése szerint22 egy öt fős csoportot, Horváth József (más forrás 

szerint Horváth Ferenc) nagykanizsai hentes és mészáros, valamint felesége fogadott 

be.23 Augusztin János és nővére, Augusztin Mária, Papp László és nővére Papp Berta, 

valamint Szabó Bertalan nemcsak munkát és az éhínség közepette bőséges ellátást 

kaptak, de viszonylag biztonságos elhelyezést is.  

A hentes két, a Jehova tanúihoz hasonló korú alkalmazottjának volt olyan igazolása, 

amely mentesítette őket a bevonulás alól, mivel a közellátás biztosításában vettek 

                                                 
20 Forrás: A szerző felvétele. 2020. július 17. 
21 Augusztin (Auguszti) János (Kistoronya /Malá Tŕňa/, 1923. jan. 12. – Somotor /Szomotor/, 

1981. dec. 21.) kistoronyai kovács. Az eredetileg Szabolcs megyei magyar Augusztin család 

tagjai Csehszlovákiában és Szlovákiában egyaránt az Auguszti formában használták a 

vezetéknevüket. Szabó Bertalan (Láca /Lácacséke/, 1921. aug. 23. – Körmend, 1945. márc. 2. 11 

óra15 perc) semjéni lakos, földműves, lóápoló. Helmeczi Sándor (Mátyus, 1920. nov. 19. – 

Tiszaeszlár, 1993.?) 1952-től tiszaeszlári lakos. 
22 Papp László: Győzelem a halállal szemben. Budapest, 1992. április 22. MJTEA Nytsz.: Do-

3086. 2–4. Papp László (Kenézlő, 1921. febr. 23. – Bp., 2002. okt.?) kereskedelmi utazó, 

segédkertész, üzletszervező. 1949 és 1953 között a JTE országos vezetőségének tagja, 1949-től 

budapesti lakos. 
23 Nagykanizsán ebben az időszakban több Horváth nevű hentes és mészáros dolgozott: 

Horváth Ferenc (Magyar u. 95.), Horváth Ferenc (Ország út 10.), Horváth József (Petőfi u. 6.).  

Nagykanizsa megyei város címtára 1937. Összeállította Benedek Rezső. Nagykanizsa 1937. 33. 
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részt. A papírokat kölcsönadták Augusztinéknak, akik így szabadon tudtak 

közlekedni. Teljes biztonságot azonban ezek a dokumentumok sem nyújtottak. A 

mentesítéseket végül visszavonták és a két alkalmazottat behívták katonának. A 

hentesnek nem maradt más segítsége, csak a Jehova tanúi, akik immár igazoló papírok 

nélkül mozogtak a városban. 1945. február második felében, egy munkavégzés nélküli 

vasárnap,24 a nappali razzia során el is fogták Augusztin Jánost és Szabó Bertalant. 

Horváthék hiába álltak ki határozottan mellettük, nem sikerült elérni szabadon 

bocsátásukat. A hentes a történtek után a szintén veszélyben lévő Papp Lászlót és 

nővérét a közeli Nagyfakos nevű tanyára menekítette. A várostól mintegy nyolc 

kilométerre lévő, ma Nagykanizsához tartozó Nagyfakoson többen dolgoztak már a 

korábban szabadon bocsátott Jehova tanúi közül. Őket itt is érte a szovjet csapatok 

bevonulása.25 

Szabó Bertalan után elfogták a Horváth hentes által élelemmel támogatott Radi 

Erzsébetet is,26 aki szintén semjéni volt és a nagykanizsai internálótáborban találkozott 

Szabóval. A lány előzőleg két napon keresztül várakozott az Erzsébet téren, hogy 

beszélhessen a férfivel és ennivalót adhasson át neki. A második nap Szabó láthatta is 

őt futólag, két katona kíséretében, de „arcán látni lehetett az ütések helyét”.27 

 

 
6. ábra Szabó Bertalan28 

                                                 
24 A visszaemlékező szerint 1945. február második felében, egyik vasárnap fogták el a két férfit. 

Valószínűleg február 18-án vagy 25-én. Papp L.: Győzelem a halállal szemben i. m. 4. 
25 Uo. 1–4. 
26 Radi Erzsébet azért került Nagykanizsára, s maradt 1941 tavaszától négy éven át az 

internálótábor foglya, mert nem volt hajlandó elhagyni a JTE-t. 1949-ben férjhez ment Deák 

Jánoshoz, aki szintén négy évet töltött a táborban. 
27 Deák Jánosné, szül. Radi Erzsébet: Hogyan kerültem kapcsolatba az igazsággal? Semjén, É. n. 

MJTEA Él-0209. 2. 
28 Forrás: MJTEA Nytsz.: Fo-0225 
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Helmeczi Sándor nem a malomban és nem is a hentes-mészárosnál keresett magának 

menedéket. Egy másik csoporttal ő is ott folytatta a munkát, ahol korábban fogolyként 

dolgozott – egy Nagykanizsa környéki (utólag már nem beazonosítható) – 

gazdaságban, mezőgazdasági munkásként. 1945. február 9-én néhány munkatársával 

együtt elindult Nagykanizsán keresztül, hogy élelmet szerezzen a gazdaság tőlük 

távol fekvő központjában. A városban azonban belefutottak egy razziába. 

Kihallgatásukra feltehetően az Erzsébet téri internálótáborban került sor. (Először a 

csendőrök, majd pedig a nyilas Nemzeti Számonkérő Szék [a továbbiakban: NSzSz] 

polgári ruhás tagjai kezébe kerültek.) Itt találkozott Helmeczi Sándor Szabó 

Bertalannal. Mivel egyikük sem volt hajlandó bevonulni katonának, vagy katonai 

célokat szolgáló munkát végezni (tankcsapda telepítése vagy katonai repülőtér 

építése), az NSzSz hűtlenség bűncselekménye elkövetésének alapos gyanúja miatt a 

vezérkari főnök külön bírósága elé utalta őket.  

 

Az öt elfogott Jehova tanúja 

 

Az internálótáborból elengedettek közül végül öt Jehova tanút fogtak el 1945 elején. 

Közülük a legkevesebbet a felvidéki Kistoronyáról származó Augusztin Jánosról 

tudunk. A Sátoraljaújhely szomszédságában lévő, ma Szlovákiához tartozó, mintegy 

ötszáz lelket számláló kistelepülés magyar többségű és református vallású volt. Így 

minden bizonnyal az Augusztin család is magyar anyanyelvű és eredetileg református 

volt. Nem tudjuk, de szinte biztos, hogy a háború alatt a családnak mind az öt tagját 

internálták vagy bebörtönözték. (A három kiskorú gyermeket nem.) Az ekkor kb. 22 

éves Augusztin Jánost nővérével, Máriával együtt legalább 1942 októberétől kezdve 

Nagykanizsán tarották fogva.29 A mai magyar–ukrán határ magyar oldalán fekvő 

Mátyusról származó Helmeczi Sándor szintén református családba született. Szülei 

1933-ban, ő később lett a Jehova Tanúi Egyház ((JTE) tagja. Visszaemlékezéséből 

tudjuk, hogy 1940 szeptemberében tagadta meg a levente-foglalkozásokon való 

részvételt.30 Ez a honvédelmi törvénybe ütköző magatartás először rendőri 

felügyeletet, 40 napi elzárást, majd pedig internálást vont maga után. 1941 júliusában 

                                                 
29 Augusztin János édesapja Augusztin Ferenc cipész volt. Édesanyját őrizetbe vették, majd 

szívbetegsége miatt elengedték. A család harmadik őrizetbe vett gyermeke Augusztin István, 

napszámos volt. Kimutatás a Kistoronya községből őrizetbe vett „Jehova Isten Tanúi” 

elnevezésű tiltott szektatagokról. Csörgői körjegyző. Csörgő, 1942. okt. 21. 1–2. MJTEA Nytsz.: 

Do-435. Augusztin Mária (Kistoronya /Malá Tŕňa/, 1921. jan. 2. – Kistoronya /Malá Tŕňa/, 1978. 

szept. 8.) szintén Nagykanizsán volt fogoly. 
30 Helmeczi Sándor: Cím nélkül. Tiszaeszlár, H. é. n. MJTEA Él-0014. 1. 



CSAPODY TAMÁS: NYILAS TERROR NYUGAT-DUNÁNTÚLON  

 

137 

 

került Nagykanizsára. Hőnisch Antal katolikus hitben született Rahón. Szülei 

sohasem, míg ő feleségével együtt 1937-ben lett a JTE tagja. Három éve volt a 

kisegyház tagja és öt éve volt házas, amikor 1941 elején letartóztatták, és az 

aknaszlatinai határvidéki rendőr kirendeltségre vitték. Ezután került Nagykanizsára, 

szintén Jehova tanúja apósával, anyósával és sógoraival együtt.31 Felesége ez idő alatt 

a budapesti Margit körúti fogházban raboskodott.32 

Szabó Bertalan a mai magyar–szlovák–ukrán hármas határ közelében, a 

Magyarországhoz tartozó Lácán született, de a közeli Semjénben élt. Szülei az 1920-as 

évek végén lettek a JTE tagjai,33 így a Bertalan fiúkat eredetileg feltehetően református 

vallásúként anyakönyvezték. A szegényparaszti családból származó, hat elemit 

végzett, izmos testalkatú és jó műszaki érzékkel megáldott Szabó a lakóhelyéhez 

közeli, Szlovákiához tartozó perbenyiki uradalom ménesénél dolgozott lovászként. A 

királyhelmeci szolgabíró 1940. augusztus 10-ére magához hívatta a környéken élő 

Jehova tanúit. Szabó bűne a leventeszolgálat megtagadása vagy a tiltott hitterjesztés (a 

„házankénti munka”) lehetett.34 Szabó Bertalant a szolgabíró végül – nyolc hittársával 

együtt – internálta. A férfi csak a fogva tartása alatt keresztelkedett meg és lett 

hivatalosan is a JTE tagja. A csendőrök láncra fűzve kísérték őt és hittársait a 

perbenyiki vasútállomásra, ahonnan 1940. augusztus 13-án a kistarcsai 

internálótáborba vitték őket. Innen 1941 májusában többedmagával – előttünk 

ismeretlen okból – átszállították a nagykanizsai internálótáborba.35 Ezekben az 

években a Szabó család minden egyes tagja büntetését töltötte valahol.36 A család 

semjéni háza ezért sokáig üresen állt, és a benne lévő ingóságok nagyrésze eltűnt.37 

                                                 
31 Hőnisch Antal sógora, Faltinszki Péter a nagykanizsai internálótáborban ismerkedett meg 

Gulácsi Etelkával (Tivadar, 1923. febr. 1. – Rahó, 2013. szept. 9.). Később Rahón kötöttek 

házasságot.  
32 Faltinszki Jolán (Rahó, 1914. szept. 12. – Rahó, 1989. jún. 22.) rahói lakos, háztartásbeli. 

Férjével, Hőnisch Antallal 1935. november 15-én kötöttek házasságot Rahón.  
33 Telefoninterjú Ifj. Szabó Ferencné, szül. Tóth Jolánnal (Karos, 1930. febr. 30. –), Szabó 

Bertalan Budapesten élő sógornőjével. 2015. ápr. 21. (A feljegyzés a szerző tulajdonában.) 
34 A leventeszolgálat megtagadásáról lásd Ifj. Szabó Ferencné, szül. Tóth Jolán közlése. 

Mostbacher János kutató telefoninterjúja. 2015. jún. 9. (A feljegyzés M. J. tulajdonában.) A 

hitterjesztés lehetőségéről lásd Sz. n.: Deák Zoltán elmondása alapján került lejegyzésre. Az 

1946 előtti keresztényüldözés néhány megnyilvánulása. H. n. 1996. nov. 15. MJTEA Él-0011. 1.  
35 Deák Albert visszaemlékezése. H. é. n. MJTEA Él-0009. 1–2. 
36 Szabó Bertalan édesanyja, id. Szabó Ferencné, szül. G. Tóth Zsófia a budapesti Margit körúti 

fogházban nyolc hónapot raboskodott, édesapja, id. Szabó Ferenc fölműves és Bertalannál egy 

évvel idősebb fivére, ifj. Szabó Ferenc (Láca, 1919. nov. 14. – Semjén, 1981. jún. 11.) földműves, 

a kistarcsai internálótáborba került 1943-ban. 
37 Ifj. Szabó Ferencné, szül. Tóth Jolán közlése. Mostbacher János kutató telefoninterjúja. 2015. 

jún. 9. (A feljegyzés Mostbacher János tulajdonában.) 
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Szabó Bertalan közel három és fél évig volt a nagykanizsai internálótábor foglya. A 

táborban ismerte meg a Tiszaújváros közelében lévő Polgár községből származó 

Jehova tanúja Daragó Annát, aki menyasszony-jelöltje lett.38 (Szabó búcsúlevelében 

Ancusként tett róla említést.) Daragó Anna, akit szüleivel együtt vittek az 

internálótáborba, már otthon volt, amikor választottját kivégezték. A háború 

befejezése után értesült a történtekről és felkereste Szabó Bertalan szüleit Semjénben. 

 

Zsondor János Tasolyán született 1923-ben, a mai szlovák–ukrán határ szlovák oldalán 

fekvő, néhány száz lelket számláló kis faluban. A településen már 1920 előtt is 

nagyrészt szlovákok laktak. Zsondor a hétköznapokban a szlovák nyelvet használta, 

de mivel édesanyja magyar volt, így feltételezhetően ő is beszélte a nyelvet. 

(Búcsúlevelét szlovákul írta.) A Zsondor család női ága – édesanyja és két lánytestvére 

– tagja volt a JTE-nak, míg édesapja és két fiú testvére nem. A honvédelmi törvény által 

bevezetett „kivételes hatalom” adta szigorú körülmények között a család vallási 

megoszlásának súlyos következményei lettek. A törvény ugyanis előírta, hogy a 

leventeköteles személy apjának gondoskodnia kell arról, hogy fia eleget tegyen a 

leventekötelezettségének,39 továbbá büntetni rendelte, ha ennek teljesítését az apa 

szándékosan megakadályozta.40 A levente-foglalkozásokon részt venni nem akaró 

Zsondor Jánost édesapja jelentette fel,41 így a 15 éves fiút akkor 50 napig Szobráncon 

tartották fogva.42  1943 végén az ungvári határvidéki rendőrkapitányság elhatározta a 

tizenkilenc éves Zsondor internálását. A rendőrség ugyanis megállapította, hogy 

„Zsondor János a Jehova tanúi tiltott szekta híve és internálására azért került sor, mert 

a szekta kebeléből nem akart kilépni”.43 Budapestre vitték, ahol a nagykanizsai 

internálásáról döntöttek.44 

                                                 
38 Szabó Bertalanné, szül. Máté Zsuzsa varrónő, üzemvezető közlése. Telefoninterjú, 2015. máj. 

9. (A feljegyzés a szerző tulajdonában.) Máté Zsuzsa id. Szabó Ferenc unokájának, ifj. Szabó 

Ferenc fiának, Szabó Bertalannak volt a felesége. 
39 A leventekötelezettség teljesítését biztosító kötelezettségek: 1939. évi II. tc. 11. § (1) (2). 

Magyar Törvénytár. 1939. évi törvénycikkek. Bp. 1939. 11. 
40 A leventeköteles gondviselőjének és munkaadójának kihágásai. 1939. évi II. tc. 172. § (1) (2). 

Magyar Törvénytár i. m. 96. 
41 Matej levele Bór testvérnek. Matej keresztnevű Jehova tanújának kézzel írt, aláírt, szlovák 

nyelvű, fél oldalas levele a Bór vezetéknevű, szintén Jehova tanúja hittestvérének. H. é. n. 

NSJSA Nytsz.: nincs. 
42 Uo. 
43 Sz. n.: Internáltak egy jehovást. Kárpáti Híradó, 1943. május 5. 5. 
44 Hisem Julius (Julius/Július Hisem / Hisem/Hiszem Gyula) visszaemlékezése. (Cím és 

helymegnevezés nélküli, szlovák nyelvű, másfél oldalas, gépelt visszaemlékezés.) 2002. júl. 10. 

1. NSJSA Nytsz.: nincs. 
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Internálótábor, bíráskodás, kivégzés 

 

Az ismét elfogottak közül a legkevesebbet Augusztin Jánosról tudunk. Az adatközlők 

egyike sem tett róla említést, sőt kifejezetten kerülték nevének említését, aminek az 

volt az oka, hogy hitelveik megsértését egységesen negatívan ítélik meg. A 

„megalkuvónak”45 tartott személyt – amennyiben az nyilvánosan nem bánja meg tettét 

– nem tekintik többé hittestvérüknek, személyéről nem emlékeznek meg. Így 

fordulhatott elő, hogy évtizedekig homály fedte az ötödik letartóztatott Jehova 

tanújának kilétét. Teljes nevének első nyilvános említésére csak 2002-ben került sor.46 

A nagykanizsai toloncházban fogvatartottak népbíróság előtt tett vallomásai segítettek 

végül annak rekonstruálásában, hogy mit is követett el Augusztin, amiért hittársai 

megalkuvónak tartották. 

 
7. ábra Az Augusztin család Kistoronyán 1940 körül47 

 

NSzSz nagykanizsai vezetője Fieder György volt,48 aki a Zalai megyei nyilas 

propagandaosztály vezetőjével, egyben a megye nyilas fegyveres szolgálatának 

                                                 
45 A JTE szerint „megalkuvó” lesz az a bemerítkezett Jehova tanúja, aki nem tart ki végsőkig a 

hitük alapelvei mellett. Ezek közé tartozik a katonaság elutasítása is. 
46 Németh József interjúja Papp Lászlóval. (A körmendi emléktábla avatáson, a MJTEA által 

készített videó-felvétel.) Körmend, 2002. márc. 7. MJTEA (Video 4.). Nytsz.: Vi-93. 
47 A felső sorban balról az első Augusztin János, mellette Augusztin Mária, míg az első 

sorban balról az első Augusztin István. Forrás: Tóth Károly, Zemplén község, Szlovákia. 
48 Fieder (Fider/Fiedler) György (Nagysitke, 1900. márc. 16. – Bp., 1961. aug. 10.) 

fűszerkereskedő, honvéd, nyilas megyevezető, a nagykanizsai NSzSz egyik vezetője. 
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megszervezőjével, Szerecz Lászlóval49 együttműködve fogatta el, rabolta ki és kínozta 

meg a razziákon begyűjtött személyeket. Fieder 1945 novemberében zajló népbírósági 

perének iratai között találunk információkat Augusztin Jánosról. A beidézett tanúk 

egyike, Simoncsics József gépkocsiszerelő50 a következőket vallotta: Fieder berendelte 

őt 1945 elején ingyenes gépkocsijavításra, mert „a hungarizmusért kötelesség ingyen 

dolgozni”. Ő erre nem volt hajlandó, ezért Fieder megfélemlítésként „az irodája 

mellett lévő kínzókamrához vezette”. Simoncsics elmondása szerint: „ott láttam egy 

hosszú asztalt és a fal mellett egy padot. Az asztalon 3 db autómágnes össze volt 

drótozva. A mágnes között egy tárcsakerék, amelyből egy hajtókar állt ki, mely 

forgatás által áramot fejlesztett. A mágnes másik végén 3 vagy 4 szál drót (csupasz) 

volt. Fieder parancsára bevezettek egy előttem ismeretlen nevű fiatalembert, akiről 

később megtudtam, hogy internált jehovás, akit Horváth Ferenc nagykanizsai hentes-

mesternek adtak ki a táborból dolgozni. Amikor bevezették, a fekete ruhás fiatalember 

azt kérdezte tőle: ’Hajlandó-e fegyvert fogni, vagy se’? A fiatalember azt felelte, hogy 

nem, mert tiltja a vallása. Fieder erre azt mondta, hogy: ’Ne gatyázzatok vele, ha szép 

szóval nem megy, intézzétek el!’ Ugyancsak a fekete ruhás fiatalember rácsavarta a 

jehovás ujjaira és a nyakára a mágnesből kivezető drótokat és meghajtotta a 

tárcsakereket, minek folytán áramot vezettek rá. A jehovás fiatalember azonnal 

elterült, ordított és azt kiabálta, hogy hajlandó vagyok fegyvert fogni. Erre levették 

róla a drótokat és kivezették.”51 Ezt követően egy másik, előtte ismeretlen fiatalembert 

is bevezettek, akiről nem lehetett tudni, hogy milyen vallású volt. Ő a kínzás hatására 

azt üvöltötte, hogy „ne öljetek meg!”. Simoncsics végül annak ellenére sem jutott erre 

a sorsra, hogy továbbra sem volt hajlandó ingyen dolgozni. „Mindössze” annyi történt, 

hogy Fieder drótszálas korbáccsal kétszer végigvágott rajta, aminek a nyomán 

kiserkent a vére.52 

Villanyárammal történő kínzásról számolt be Beck Emil nagykanizsai kereskedő is. Őt 

február 6-án azért állították elő, mert zsidó létére keresztény nőt vett el feleségül. Látta, 

hogy Fieder mosolyogva nézte végig, amint egy fiatalembert úgy „villanyoztak meg”, 

                                                 
49 Szerecz László (Pölöskefő, 1913. máj. 15. –?) magántisztviselő, kereskedő, szabósegéd, 

hadnagy, aki Ukrajnában századparancsnokként szökött munkaszolgálatosokat végeztetett ki. 

A Német Szövetségi Köztársaságban, majd Ausztriában telepedett le, különböző álneveket 

használva a hungarista Út és Cél című folyóirat főszerkesztője lett, majd Nagy-Britanniába 

emigrált. Szerecz László dossziéja. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a 

továbbiakban: ÁBTL) 3.1.5. 0-12835/2. 
50 Simoncsics József (Nagykanizsa, 1915. júl. 8. –?) nagykanizsai gépkocsiszerelő, sofőr. 
51 Simoncsics József tanúvallomása. Fieder György népbírósági dossziéja. ÁBTL 3.1.9. V-

48273/1. 25–26. 
52 Uo. 
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hogy fülére és nemi szervére tették a vezetéket.53 Simoncsics és Beck nem elszigetelt 

esetekről számoltak be. Ugyanebben a perben ugyanis rajtuk kívül még három olyan 

tanú tett vallomást, akit egy vagy több alkalommal kínoztak meg árammal. (A 

népbírósági perben megszólalók ezt „megvillanyozásnak” nevezték.) További két 

fogvatartott látott ilyet vagy volt erről tudomása, sőt, egy toloncházban szolgáló 

alhadnagy is beszélt erről.54 

A nagykanizsai hentes-mesternél dolgozó és megvillanyozott „jehovista” csak 

Augusztin János lehetett. Az eset után valószínűleg napokig feküdni kényszerült, mint 

a többiek, akikkel a táborban hasonlóképpen bántak el.55 A tény, hogy mégis nem 

„megalkuvó” hittársaival együtt kerülhetett a körmendi nagylaktanyába, arra enged 

következtetni, hogy ismét csak megtagadhatta a katonai szolgálatot, ahol ismét 

megpróbáltatásokon kellett keresztülmennie. Először Helmeczi Sándor hittársával 

együtt neki kellett az udvaron Zsondor és Hőnisch vérét fűrészporral leszórnia, majd 

a holttesteket deszkaládába fektetnie. A lelki megpróbáltatás után minden bizonnyal 

ismét megverték, mert feladta meggyőződését és „végleg engedett a rá nehezedő 

nyomásnak”.56 

Az ötödik elfogott személy azonosítása után vált érthetővé a történet egy másik 

összefüggése is. A visszaemlékezésekből korábban csupán annyit tudtunk, hogy 

Szabó Bertalant körmendi fogva tartásának ideje alatt egyedül a felvidéki származású 

„Mária” látogatta. Mostbacher János kutatónak sikerült tisztáznia, hogy a férfi 

látogatója Augusztin Mária volt.57 Ő is a hentesnél dolgozott, tanúja volt a két férfi 

elfogásának és a hozzátartozó jogán látogatta testvérét. Megtalálta a módját annak is, 

hogy hittestvérét is felkeresse. Követte őket Körmendre, és ő lett Szabó Bertalan 

búcsúlevelének címzettje. 

Augusztin János és Mária a háború befejezése után visszatért korábbi lakóhelyére, a 

csehszlovákiai Kistoronyára. A férfi 1948-ban feleségül vette egyik hittársát, és bár 

„hitében meggyengült”, a JTE tagjaként halt meg. Szabó Bertalan Augusztin Máriára 

bízta búcsúlevelét, csomagjait és pénzét. Az asszony üzent is a férfi Semjénbe 

                                                 
53 Beck Emil tanúvallomása. ÁBTL 3.1.9. V-48273/1. 69–70. Ugyanilyen kínzásról számolt be 

dr. Magyar Miklós (Tata, 1887. máj. 20. –?) állatorvos is, aki 1944. december 13-tól volt a 

toloncházban. Dr. Magyar Miklós tanúvallomása. Nagykanizsa, 1945. dec. 14. ÁBTL 3.1.9. V-

48273/1. 86. 
54 Fieder György népbírósági dossziéjában megszólaló tanúk. ÁBTL 3.1.9. V-48273/1. 30–32. 
55 Hirsch Teréz vallomása (Nagykanizsa, 1896. máj. 10. –?) nagykanizsai mosónő. Zsidó 

származása miatt kísérték be az internálótáborba 1945 februárjában. Fieder György 

népbírósági dossziéja. ÁBTL 3.1.9. V-48273/1. 39. 
56 Konrád János: Országbeszámoló Jt magyarországi történetéről. Budapest, 1971. Kézirat. 34. 
57 Mostbacher Jánosnak Szabó Ferencné, szül. Tóth Jolánnal készített telefoninterjúja, 2015. jún. 

9. (A feljegyzés M. J. tulajdonában.)  
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visszatért szüleinek, hogy ha majd kipiheni a háború fáradalmait, akkor jelentkezni 

fog náluk. Ez azonban elmaradt s levelet sem kaptak tőle. Így soha nem derült ki, hogy 

mi volt a csomagban és mi történt azzal a pénzzel, aminek elköltését Szabó egyébként 

is Mária döntésére bízta. A búcsúlevél azonban megérkezett a szülőkhöz egy semjéni 

Jehova tanúján keresztül. A helyzet minden bizonnyal kínos lehetett Mária számára, 

mivel az öccse „megalkudott a hitben”, míg Szabó Bertalan mindhalálig kitartott. 

Augusztin Mária élete végén elhagyta hitét és az egyházat.58  

 

Ítélkezés 

 

A nyilas uralom időszaka kívül esett a joguralom és az igazságszolgálatatás 

érvényesülésének keretein. A Szálasi-féle jogalkotás a látszat megőrzésére, a 

jogalkalmazás a formalitás (többé-kevésbé) tiszteletben tartására koncentrált csupán. 

A nyilas hatalomátvételt követő jogszabályalkotás és jogalkalmazás messze túlmutat 

a háborúban vagy rendkívüli állapotban alkalmazott, önmagában véve is súlyos 

emberi jogi kérdéseket felvető gyakorlaton. (Farkas 2014: 48) A kivégzések jogi 

hátteréről, a joggyakorlatról mégis szólni kell néhány szót. A hatályos jogszabályok 

szerint, amennyiben a vád tárgyát bűntett képezte, háromfős haditörvényszéknek 

kellett eljárnia. Ez egy hadbíróból mint tárgyalásvezetőből és két katonai állományban 

lévő tisztből állt. Az ítélet ellen nem lehetett perorvoslattal élni, az az illetékes 

parancsnok megerősítésével jogerőssé vált. (Kelemen 2015: 123–152)  

Az összes Körmenden kivégzett közül egyedül a feltehetőleg legelsőként (1945. január 

22.) sorra kerülő Lakatos Henrik körmendi honvéd tárgyalási jegyzőkönyve maradt 

fenn.59 Az ötoldalas jegyzőkönyvben rögzítettek a hatályos büntető eljárásjogi 

szabályoknak megfelelő tárgyalásról tanúskodnak.60 A jegyzőkönyv értelemszerűen 

tartalmazza a bíróság összetételét, a katonai bűncselekmény elkövetésének leírását és 

az ítélet kimondásának jogszabályi hivatkozásait. A nyilvánosság kizárásával 

                                                 
58 Ifj. Szabó Ferencné, szül. Tóth Jolán közlése. Mostbacher János kutató telefoninterjúja (2020. 

ápr. 13.) és Tóth Károly elektronikus levele Mostbacher Jánosnak (2020. máj. 28.). (A feljegyzés 

és a levél M. J. tulajdonában.) 
59 Lakatos Henrik (Kunszentmárton, 1923. szept. 23. – Körmend, 1945. jan. 22. délelőtt), 

körmendi földműves, r. k. honvéd. Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Levéltár (a 

továbbiakban: HM HIM HL) https://bit.ly/3bXg3gA, Lakatos Henrik; MNL Vas Megyei 

Levéltára (a továbbiakban: VaML), Körmend iratai 1945–1946. Körmendi halotti anyakönyv 

1945. 18. sz. Lakatos Henrik Szabó Sándor (Mezőlak, 1912. márc. 12. –?) egyházasrádóci lakos 

pajtájában bújt el. Lakatost Szabó feljelentése nyomán fogták el. 
60 Szabó Sándor vizsgálati dossziéja. Tárgyalási jegyzőkönyv. Nytsz.: II.H.187/45. sz./III.13. 

Körmend, 1945. jan. 20. ÁBTL 3.1.9. V-133158. 5–10. 

about:blank
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működő, rögtönítélő bíróság elnöki tisztét Kricsfalussy Sándor alezredes töltötte be,61 

a tárgyalásvezető dr. Magyar Andor hadbíró főhadnagy,62 a vádló dr. Bicsánszky 

Mihály hadbíró főhadnagy volt.63 A védelmet dr. Szalamin Zoltán zászlós látta el.64 A 

jegyzőkönyvvezető a tizedesi rangban lévő, de szintén jogvégzett dr. Veszelovszky 

István,65 volt kassai járásbírósági jegyző lett. Valamennyien kárpátaljai származásúak 

voltak, tehát valószínű, hogy a bíróság tagjai eredetileg is a M. kir. kassai VIII. honvéd 

kerületi parancsnokság állományába tartoztak. Ítéletüket pedig mint a „M. kir. 

szombathelyi 3. honvéd kerületi parancsnokság bírósága: II. mint rögtönítélő 

bíróság”66 hozták meg. Lakatos Henrik vádlottat a „légvédelmi sötétedés ideje alatt”, 

a szökés és a szökésének előkészítése közben elkövetett lopás bűncselekményeinek 

elkövetése miatt halálra ítélték. Az ítéletet két nappal később hajtották végre a nagy-

laktanya udvarán.67 

Ismerünk egy nem a kassai VIII. honvéd kerületi parancsnokság állományába tartozó 

hadbírót is. Dr. Sparas László68 főhadnagyot a tífuszjárvány miatt a szombathelyi 3. 

honvéd kerületi parancsnokságról vezényelték át 1945 februárjában. A körmendi 

bíróság vezető parancsnoka volt mintegy két héten keresztül. Tanúvallomása szerint 

csak Körmenden összesen 9-10 halálos ítéletet hozott, amelyek közül hármat hajtottak 

végre.69 

A kivégzett Jehova tanúi után nem maradt fenn tárgyalási jegyzőkönyv vagy a halálos 

ítéletek dokumentumai. Mindössze annyit tudunk, hogy őket először a Honvéd 

Vezérkar Főnökének különbírósága70 elé vitték Csáktornyára,71 ami egy rögtönítélő 

                                                 
61 Kricsfalussy (Kricsfalusi/Kricsfalusy) Sándor (Kricsfalussy-Hrabár Sándor) (Majdánka, 1897. 

jún. 1. – Szekszárd, 1978. nov. 17.) csendőr ezredes. A tárgyalási jegyzőkönyvben Kricsfalussy 

Sándor néven mint katona és mint alezredes szerepel. 
62 Dr. Magyar Andor (Ungnyárád, 1909 –?) hadbíró főhadnagy. 1945 után a nyíregyházi 

törvényszék bírája. 
63 Dr. Bicsánszky Mihály munkácsi joggyakornokként kezdte pályáját. 1945 után a 

sátoraljaújhelyi megyei bíróság bírája, majd 1949-től a szerencsi járásbíróság elnöke volt. 
64 Dr. Szalamin (Szalámin) Zoltán Kassán volt kir. törvényszéki titkár, majd bíró az Ungvári 

Kir. Törvényszéken. 1945 után a Fővárosi Bíróság bírája. 
65 Dr. Veszelovszky Istvánt 1946-ban a közszolgálatból elbocsátották. 
66 Tárgyalási jegyzőkönyv. i. m. 1. 
67 Uo. 5. 
68 Dr. Sparas (Schparas) László Ödön (Némethidegkút, 1918. márc. 22. –?) főhadnagy, hadbíró, 

tanácsi osztályvezető, budapesti lakos. Ausztriába menekült, és amerikai hadifogságból tért 

vissza Magyarországra. – ez a dátum itt mire vonatkozik? hadifogságának időszaka, - törlöm 
69 Timár Miklós hadbíró ügye. ÁBTL V-36553. 178–179. 202. 
70 A nyilas uralom végén az eredetileg a honvéd vezérkar főnökének különbírósága nevű 

bíróság, az illetékességi körtől függően két különböző néven működött. 
71 Helmeczi S.: Cím nélkül i. m. 2. 
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bíróság volt. A Vas és Zala megyében elfogott személyek feletti ítélkezés azonban a M. 

kir. szombathelyi 3. honvéd kerületi parancsnokság hadbíróságának illetékességi 

körébe tartozott, ezért Csáktornyáról a szombathelyi hadbíróságra szállították őket, 

majd a zalaegerszegi 72., onnan pedig a körmendi 27. bevonulási központba. Akárcsak 

Lakatos Henrik esetében, felettük is a M. kir. szombathelyi 3. honvéd kerületi 

parancsnokság bírósága ítélkezett, annak Körmenden kihelyezett hadbírósága által. 

A halálos ítéleteket a Körmenden állomásozó, M. kir. kassai VIII. honvéd kerületi 

parancsnokság hajtotta végre.72 Az ítéleteket szökésért, katonai szolgálatra való be 

nem vonulásért szabták ki. A Jehova tanúi hűtlenség73 vádjával kerültek hadbíróság 

elé, amely vádpont feltehetőleg végig megmaradt, és ez adott jogi alapot a 

halálbüntetés kiszabására. A hűtlenség törvényi tényállása ugyanis olyan tágan került 

meghatározásra, hogy a bíróság szinte bármilyen magatartást annak minősíthetett. 

(Takó 2018: 97–120) (Elsősorban az állam elleni és a honvédelem érdekeit sértő 

bűncselekmények körében.) Az elfogott Jehova tanúi pedig vallási meggyőződésüknél 

fogva semmilyen katonai vonatkozású szolgálatot, tevékenységet, munkát nem voltak 

hajlandók ellátni vagy elvégezni. Részben ezért is kerültek a nagykanizsai 

internálótáborba. A razziák során történt elfogásuk után sem voltak hajlandók a 

tankcsapda vagy katonai repülőtér építésre. Mindezek teljes mértékben megalapozták 

a hűtlenség bűncselekményének elkövetését, és jogi alapot szolgáltattak a 

halálbüntetés kiszabására. A katonaszökevények, a szökött munkaszolgálatosok 

esetében minden bizonnyal ugyanez volt a helyzet. 

 

Kivégzések 

 

Körmenden két kivégzési helyről számolnak be a források. A városközpontban történt 

nyilvános kivégzésnek semmilyen emléke nem maradt volna fenn, ha Komjáthy 

Kálmán nem emlékezett volna meg róla.74 Ő szemtanúként és körmendi 

                                                 
72 M. kir. kassai VIII. hadtest (Kassa, majd Miskolc) A M. kir. honvéd törvényszéknek nem 

maradtak fenn Körmendre vonatkozó dokumentumai. A vizsgált időszakból (1945) egyáltalán 

nincsenek források a HM HIM HL-ben. 
73 1930. évi III. tc. a katonai büntetőtörvénykönyv életbeléptetéséről és a közönséges 

büntetőtörvények egyes rendelkezéseinek ezzel kapcsolatos módosításáról és kiegészítéséről. 

59. §. Magyar Törvénytár, 1930. évi törvényczikkek. Bp. 1931. 1–103. §. 81–116. 
74 Komjáthy Kálmán (Körmend, 1929. dec. 29. – Körmend, 2016. ápr. 12.) körmendi 

festőmester, amatőr helytörténész, néprajzkutató. Komjáthy Kálmánnal több alkalommal 

beszéltem telefonon (2015. márc. 17. és 24., 2015. ápr. 1. és 20.). Ezek és a tanulmányban idézett 

írásai alapján úgy gondolom, hogy egyetlen Jehova tanú kivégzésénél sem volt jelen. (A 

feljegyzések a szerző tulajdonában.) – ő mást mondott? Komjáthy két kivégzést látott, ebből a 



CSAPODY TAMÁS: NYILAS TERROR NYUGAT-DUNÁNTÚLON  

 

145 

 

helytörténészként többször is beszámolt erről. (Komjáthy 2001: 31, Komjáthy 2002: 13) 

A valóság azonban minden bizonnyal az, hogy a ténylegesen felállított bitófára senkit 

sem akasztottak fel, amint azt más körmendi szemtanúk egybehangzóan meg is 

erősítik. (Pósfalvi 1995: 4) A városban kizárólag a M. kir. honvédségi laktanya, más 

néven nagylaktanya udvarán történtek kivégzések. 

 

 
8. ábra A körmendi nagylaktanya alaprajza a kivégzés helyével 

 

A fogdaépület az „E” alakú épületegyüttes északi (jobb) oldalán lévő önálló épület 

volt. A kivégzéseket az „E” alakú főépület és ennek jobb oldalán látható, különálló 

épület közötti, feketével megjelölt részen tartották. 75 

                                                 

szempontból hiteles tanú. Az általa látott kivégzések esetében a kivégzett személyek nem 

Jehova tanúi voltak. Komjáthy a rendszerváltás után azt kommunikálta, hogy Jehova tanúk 

kivégzését látta. Mindennek a bizonyításába nem szeretnék belemenni, annak terjedelme és 

bonyolultsága miatt. 
75 Forrás: A szerző által készített fénykép a Körmendi gyalogsági laktanya tervrajzáról. MNL 

VaML V.K.36.b. 57. cs. A laktanya tervrajzáról készített fényképet az MNL VaML engedélyével 

közlöm. 
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A fogvatartottak számos atrocitásnak voltak kitéve a kivégzésükig. Veréssel 

megpróbálták megállapítani, hogy közülük kik a leventekötelesek, a katonakorúak, a 

katonaszökevények vagy szökött munkaszolgálatosok. A közeli kislaktanyában vert 

tanyát a NSzSz, amely a válogatás során ki is rabolta a fogvatartottakat. (Pósfalvi 1995: 

7) A leventéket elindították kiképzésre Németországba, a katonákat bevonultatták, a 

többieket pedig elítélte a Rába étterem emeletén székelő hadbíróság. (Pósfalvi 1970: 7) 

A halálos ítéletek és a kivégzettek pontos számát nem ismerjük. Amennyiben dr. 

Sparas László hadbíró – korábban idézett – tanúvallomásában igazat állított, akkor az 

is elképzelhető, hogy a halálos ítéleteknek mintegy 30 százalékát hajtották végre. 

Kivégzéseket naponta, vagy majdnem minden nap tartottak. Voltak azonban napok, 

amikor két, sőt három főt is kivégeztek. (Göncz 2006: 21)  

Valószínűsíthető, hogy a kivégzések 1945. január elejétől folytak, annak ellenére, hogy 

az első dokumentálható eset csak január 22-én történt. Amennyiben mégis ezt a 

dátumot tekintjük a kezdeti, míg a kivégzéseknek egész biztosan véget vető bombázás 

időpontját (1945. március 27.) a végső időpontnak, úgy mintegy 50 főt végezhettek ki 

a nagylaktanyában ebben az időszakban. Ehhez képest mindössze nyolc fő kivégzését 

tudjuk egyértelműen dokumentálni, valamint további négy fő esetében 

valószínűsíthető, hogy a kivégzettek között voltak.  

Farkas József 14 évesen több kivégzést is látott.76 Leírása szerint a halálraítélt szemét 

bekötötték, felolvasták az ítéletet, és az öt főből álló osztag tíz méterről adta le a 

lövéseket Légrády Gyula77 főhadnagy parancsára.78 Komjáthy Kálmán, aki összesen 

két kivégzés szemtanúja volt, szintén megemlékezett a kivégzőosztag parancsnokáról. 

Komjáthy jól ismerte őt, mert leventeként, hetenként két éjjel hírvivő szolgálatot kellett 

teljesítenie a Koronaszálló ügyeleti szobájában.79 Az egyik alkalommal a szolgálatban 

lévő tiszt a kivégző osztag parancsnoka volt. (Komjáthyt elküldte italért, majd 

hölgyvendége megérkezése után neki kellett biztosítania az éjszaka nyugalmát.) 

Komjáthy az 1980-as évek végén még csak a főhadnagy nevének kezdőbetűit árulta el. 

                                                 
76 Farkas József (Körmend, 1931. aug. 18. – Körmend, 2014. febr. 19.) helytörténész, Körmend 

volt polgármestere. 
77 Légrády Gyula (Nagykölked, 1917. júl. 15. – Bp., 1956. nov. 9.) hadnagy, körmendi lakos, a 

Körmendi Honvéd Gyűjtőállomás parancsnoka (1944. dec. 4. – 1945. márc. 27.). Ausztriában 

esett angol fogságba. Később pályamunkás, minőségi ellenőr, esztergályos, bérelszámoló, 

budapesti lakos. Légrády Gyula anyaga. HM HIM Központi Irattár (a továbbiakban: HM HIM 

KI) 59294. 1993-ban posztumusz főhadnaggyá léptették elő. 
78 Körmend 1945. április 1-től i. m. 2. 
79 A nagylaktanya utcájának (Hunyadi) és Körmend főutcájának (Rákóczi) a 

kereszteződésében lévő hatalmas épület adott otthont a Korona szállónak és a Rába 

étteremnek. 
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(Komjáthy 2001: 30, Komjáthy 1989: 32) Évtizedekkel később, 2002-ben ezt azzal 

indokolta, hogy tekintettel kívánt lenni a főhadnagy körmendi rokonaira.80 

 

 

9. ábra Légrády Gyula hadnagy sírja a körmendi köztemetőben81 

A nagylaktanyában kivégzett Jehova tanúiról a rendszerváltozást követően a 

Magyarországi Jehova Tanúi Egyház (a továbbiakban: MJTE) rendszeresen 

megemlékezett. Az első emléktábla felavatására a kivégzés után 57 évvel, 2002 

márciusában került sor.82 Az eseményről a MJTE lapja is beszámolt.83 Ezt a rövid 

híradást a Szlovákiában élő egykori katona-szemtanú, későbbi Jehova tanúja, Bobela  

                                                 
80 Németh József interjúja Komjáthy Kálmánnal. (A körmendi emléktábla avatáson, a MJTE 

által készített videó-felvétel.) Körmend, 2002. márc. 7. MJTEA (Video 5.). Nytsz.: Vi-93. 
81 Forrás: A szerző felvétele. 2020. július 23. 

82 Az első emléktábla avatása 2002. március 7-én volt. A táblát a tűzoltóság falán helyezték el. 

(Tűzoltólaktanya, Hunyadi J. utca 37.) A több mint ötszáz résztvevővel lezajlott eseményről a 

helyi és az országos sajtó is beszámolt. 
83 Sz. i.: Megemlékezés kivégzett Tanúkról. Őrtorony, 2003. január 15. 32.  
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János84 is olvasta. A cikk nyomán 2003-ban maga is megírta visszaemlékezését.85 E 

szerint alegységét Körmenden szállásolták el akkoriban, s katonatársaival együtt 

kivezényelték őt is kivégzésekhez, elrettentésül. Állítása szerint mindhárom Jehova 

tanújának a kivégzését látta, mintegy 50 méterről.86 Emlékezetében különösen a kettős 

kivégzés maradt meg. Úgy emlékezett, hogy Hőnisch Antal bátran viselkedett, és 

utolsó mondatait is felidézte: „Jehova tanúi nem félnek emberektől, hanem ahogy 

Jézus mondta, inkább attól félnek, akinek hatalma van, hogy elpusztítsa a testet és a 

lelket a gyehennában”.87 A kivégzőosztag parancsnoka ebben az esetben Sendri 

hadnagy volt, akinek a felszólítására egy önként jelentkező akadt csupán a kivégzésre, 

a katonai egység szakácsa. (Ő a laktanyát ért bombatámadás során halt meg, nem 

sokkal később ugyanitt az udvaron.) A sorba állított katonák közül a parancsnok 

minden ötödiket léptette ki a kivégzésben való részvételre. Az osztag minden tagjának 

meghatározták, hogy a test melyik részére kell céloznia. Az egyik Jehova tanú fejére 

célzó katonának annyira remegett a keze, hogy elvétette a lövést, Bobela szerint ezzel 

további kínszenvedést okozva neki. Végül a kivégzőosztag parancsnoka, Sendri 

hadnagy golyója fejezte be a kivégzést.88 A kivégzésekre 10 óra 15 perc és 17 óra között 

került sor, római katolikus pap jelenlétében. (Somlósy 1982: 4)  

 

A szemtanúk elmondása alapján a nagylaktanya E alakú épületének északi udvarában 

tartották a kivégzéseket. Az épület északi végén, a magában álló épület volt a 

fogdáknak is helyet adó irodaépület. Innen léptek ki az elítéltek, majd a hatalmas 

laktanyaudvart elválasztó észak-déli kerítés elé állították őket. A kíváncsiskodó 

körmendiek az északi kapun keresztül jól láthatták a történteket.89 Az eredeti 

                                                 
84 Bobela János (Jan Bobela, Bobela Ján) (Utcás/Ulič, 1921. febr. 6. – Utcás/Ulič 2006. okt. 10.) 

feltehetőleg a M. kir. kassai VIII. hadtest katonája. Bobela János 82 éves korában maga is a JTE 

tagja lett. 
85Ján Bobela visszaemlékezése. (Cím nélküli, másfél oldalas, szlovák nyelvű visszaemlékezés.) 

Snina (Szlovákia), 2003. febr. 6. NSJSA Nytsz.: nincs. 
86 Uo. 1. Bobela János a kivégzések sorrendjét és dátumait tekintve téved, de visszaemlékezése 

az összes többi részlet vonatkozásában hitelesnek tekinthető.  
87 Bobela János Szabó Bertalannak tulajdonította ezeket a Máté evangéliumából vett szavakat, 

de visszaemlékezése alapján nyilvánvaló, hogy azok kizárólag Hőnisch Antaltól 

származhattak. Téved abban is, hogy a két kivégzés nem egyszerre, hanem 15 perc eltéréssel 

történt. 
88 Ján Bobela visszaemlékezése i. m. 1. 
89 A nagylaktanyában folyó kivégzések ismert szemtanúi: Bobela János, Farkas József, Göncz 

Mihály, Komjáthy Kálmán, Pósfai János (Pósfai H. János), Somlósy Sándor, Varga Sándor és 

Vető József. Utóbbi eddig meg nem nevezett visszaemlékezése (naplórészlete): Vető József: 

Visszaemlékezés a végnapokra. Népszabadság, 1968. április 3. 6. A nagylaktanya fogdájában 



CSAPODY TAMÁS: NYILAS TERROR NYUGAT-DUNÁNTÚLON  

 

149 

 

kőoszlopok nélküli északi kapu és a kőkerítés ma is ugyanaz. A kivégzésekre az 

egykori markotányos ház (laktanya kantin) helyén felépített, ma még álló 

csarnoképület dél-keleti sarkánál került sor. Itt állt egykor egy vakolatlan téglafal, 

előtte földbe ásott faoszlopokkal, amikhez a halálra ítélteket kikötözték. (Komjáthy 

2001: 30) A nagylaktanyának ez az északi része hamarosan egy modern lakóparknak 

ad majd otthont. 

 

 
10. ábra A körmendi nagylaktanya északi kapuja90 

 

                                                 

fogvatartott Tóth István látta a kivégzetteket. Tóth István: Horthy és Tito katonája. Vasra verve 

(7.). Magyar Szó, 1996. december 3. 4. 
90 Forrás: STYL Ruházati Vállalat helyi üzeme, 1970. (Fotó: Vizi László). (A Hungaricana 

adatbázisban 3176-os számon nyilvántartott fotó.). Képtulajdonos: Berzsenyi Dániel 

Könyvtár, Szombathely. 
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11. ábra A nagylaktanya fogdaépülete ma91 

 

Búcsúzás 

 

A három kivégzett közül ketten (Szabó Bertalan és Zsondor János) hagytak hátra 

búcsúlevelet. (Nem tudjuk, hogy a harmadik kivégzett, Hőnisch Antal élt-e ezzel a 

lehetőséggel.) Szabó levelének fennmaradt az eredeti példánya, bár ennek számos 

átirata vált ismertté az egyháztagok körében.92 Zsondor János ceruzával írt szlovák 

nyelvű búcsúlevele eredetileg nagyon halvány volt,93 ezért azt húga tollal lemásolta és 

                                                 
91 Forrás: A szerző felvétele. 2020. július 22. 
92 Szabó Bertalan autográf, aláírt, keltezés nélküli búcsúlevele két félbehajtott, egyenként 192 x 

265 mm-es oldalból és összesen (címzéssel, aláírással, bibliai helyekkel együtt) 42 sorból áll. 

Ismeretlen eredetű, mára megbarnult papírra, tintaceruzával írta, ami mára elsötétült. A 

második oldal hátoldalán vagy a hozzácsatolt harmadik oldalon hivatalos bejegyzés „Láttam”, 

alatta „945. III / 2”, alatta „Dr” és olvashatatlan aláírás, alatta, feltehetően katonai rangfokozat, 

ami szintén olvashatatlan. Szabó Bertalan búcsúlevelének eredeti példányát a MJTEA-ban 

őrzik. Nytsz.: Do-0024. 
93 Sz. n.: Interjú Hiszem Mihály (1927–2011) testvérrel. NSJSA Nytsz.: nincs. A JTE-ban nincs 

semmilyen jelentősége annak, hogy egyházának a tagjai milyen nemzetiségűek. Ennek nem 

mond ellent, hogy Zsondor Jánost a magyarországi és Ján Žondor néven a szlovákiai JTE is 

saját mártírjaként tartja számon. 
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ennek a másolatnak maradtak fenn a különböző változatai szlovák és magyar nyelven 

(2. sz. melléklet. Szabó Bertalan és Zsondor János búcsúlevele.)94 

A búcsúlevelek címzettjei a hittestvér Marika, a szülők, a menyasszony-jelölt, az 

internálótábor bezárása utáni szállásadók, és maga a vallási közösség voltak. A 

kivégzés előtt írt levelek leginkább a tanúságtételről szólnak, amit az Újszövetségből 

vett idézetekkel támasztottak alá, bennük a természetfeletti és a természetes világ 

találkozik – ebben a sorrendben. A búcsúlevelek Jehova Istenhez és Jézus Krisztushoz 

való hűségük, a hit megvallásának, az elkötelezettség kifejezésének, a 

tántoríthatatlanságnak a lenyomatai. Nyoma sincs bennük sem elkeseredésnek, sem 

az átélt szenvedések miatti keserűségnek vagy a méltatlan ítélet okán érzett 

elégedetlenségnek. A hátramaradottaknak ők kívántak vigasztalást nyújtani, mivel 

vallották, hogy a közeli haláluk után – bibliai hasonlattal – csak „lepihennek” és 

feltámadásuk pillanatában valamennyien ismét találkozni fognak. A meglepő 

összeszedettséggel, tudatossággal és gondossággal, ugyanakkor egyszerű szavakkal 

megfogalmazott leveleket a JTE, és az egyetemes keresztény egyház mártír-irodalma 

fontos részeinek tekinthetjük. 

 

 
12. ábra Szabó Bertalan búcsúlevele95 

                                                 
94 Zsondor János búcsúlevelét a magyarországi és a szlovákiai JTE archívumában fellelhető 

változatok közül, a véleményem szerint a leginkább hitelesnek tartott, magyar nyelvű 

fordítását közlöm. Ez a 2021-ben előkerült változat Zsondor János húgának kézzel írt másolata 

az eredetiről. Forrás: Michal Petrakovic pozsonyi egyházkutató, Jehova tanú.  
95 Forrás: MJTEA Nytsz.: Do-0024. 
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A kivégzettek eltemetése 

 

A három kivégzett Jehova tanúja halottvizsgálati bizonyítványában „Az idő, melyben 

a halott eltemetendő” című rovatban 17 óra szerepel. Minden bizonnyal a többi 

kivégzett esetében is így történt ez. A kivégzettek halotti anyakönyvében a körmendi 

eltemetést szintén rögzítették, de a hely megadása nélkül.96 A körmendi temetésekről 

azonban az öt generáció óta temetkezési vállalkozóként dolgozó Kovátsik (Kovatsik) 

család be tudott számolni.97 A halottakat a nagylaktanyából sötétedés után szekéren, a 

belvárost kikerülve, az akkor még kevésbé beépített területeken keresztül vitték a 

köztemetőbe,98 és a katonák által megásott egyedi sírhelyekbe temették el őket. (Az 

egy napon kivégzetteket, így a két kivégzett Jehova tanút valószínűleg egy sírba 

temették.)  

A sírokat a temető főbejáratához közel, a közúttal és egyben a temető autóparkolójánál 

lévő kerítéssel párhuzamosan futó kerítésrész melletti, akkor még üresen álló 

parcellarészben (A5) ásták meg.99 Ennek a kerítésen belüli parcellarésznek a legvége 

az izraelita temető máig meglévő téglafalához illeszkedik. Az azóta elveszett temetői 

főkönyvbe feltehetően nem jegyezték be a halottak neveit, és mivel később is jeltelenek 

maradtak a sírok, a rátemetésnek nem volt akadálya. A mára teljesen megtelt 

parcellarészben semmi nem utalt arra, hogy mintegy 50 kivégzett személy is nyugszik 

itt.100 Gerencsér Lajos burgenlandi és Gergely Márton körmendi egyháztagok a 

közelmúltban megjelölték a három kivégzett Jehova tanú általuk feltételezett 

eltemetésének helyét, s a helyi önkormányzattal egyeztetve 2020. november 4-én egy 

kisméretű, emléksziklának nevezett emlékművet állítottak a katolikus temető mellett 

lévő izraelita temető egykori főbejáratától balra eső kerítésrész előtt, amelyen egy 

bibliai idézet mellett felsorolták a három kivégzett férfi nevét. 

                                                 
96 Szabó Bertalan, Hőnisch Antal, Zsondor János. HM HIM Hadisír nyilvántartó adatai. 

(https://bit.ly/3NM2AFK, letöltés 2022. febr. 13.) 
97 Kovátsik Gyula közlése. Telefoninterjú, 2022. febr. 14. (A feljegyzés a szerző tulajdonában.) 
98 Körmendi városi, központi vagy római katolikus temető (Rákóczi Ferenc utca 2.). 
99 Kovátsik Gyula (1949 –) temetkezési vállalkozó, a Kovátsik és Társai Temetkezési Bt. 

vezetője (a továbbiakban: KTT), a szintén temetéssel foglalkozó nagyapjától, Kovatsik 

Istvántól (1890–1963) hallott a kivégzettek eltemetéséről. Kovátsik Gyula megemlítette, hogy 

a nevezett parcellarészben később bárhol sírt ástak, mindenhol találtak csontokat. 
100 Gerencsér Lajos burgenlandi és Gergely Márton körmendi egyháztag a közelmúltban 

megjelölték a három kivégzett Jehova tanú általuk feltételezett eltemetésének helyét, s a helyi 

önkormányzattal egyeztetve egy kisméretű, a Jehova tanúi által „emléksziklának” nevezett 

emlékművet állítottak a katolikus temető mellett lévő izraelita temető egykori főbejáratától 

balra eső kerítésrész előtt. Az emléksziklát 2020. november 4-én állították fel, és a három 

kivégzett férfi nevét és születési adatait, valamint egy bibliai idézetet tartalmaz. 
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13. ábra Szabó Bertalan kivégzéséről szóló értesítő101 

 

 

 
14. ábra A kivégzett Jehova tanúinak emlékhelye Körmenden102 

                                                 
101 Forrás: MJTAE Nytsz.: Do-0188. 
102 Forrás: Gergely Márton felvétele. 2020. nov. 4. (A szerző tulajdonában.) 
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A felszabadulás után – Helmeczi Sándor sorsa 

 

Helmeczi Sándor visszaemlékezése szerint a nagylaktanyát szétbombázták még a 

hadbírósági tárgyalása előtt, és ekkor súlyos sérüléseket szenvedett.103 Az eseményt 

hittestvéreinek kivégzését követő negyedik napra tette. 1945. március 11-én azonban 

nem érte légitámadás Körmendet. Valójában az 1945. március 27-ei szovjet 

bombázásra gondolhatott, amikor a laktanyában valóban nagyon sokan 

megsebesültek vagy meghaltak. Ez azonban a kivégzést követő huszadik napon 

történt. Valószínű tehát, hogy a hadbíróságok egészen a bombatámadásig ítélkeztek, 

tehát a két Jehova tanú kivégzését követő 20 napban is hoztak még halálos ítéleteket, 

valamint történtek kivégzések. Nem tudjuk, hogy a körmendi hadbíróság miért nem 

hozott ítéletet Helmeczi ügyében, s források hiányában nem tudjuk ellenőrizni 

Helmeczi visszaemlékezésének ezen részleteit sem. A körmendi halotti anyakönyv 

bejegyzései szerint az 1945. március 27-ei bombatámadás sérültjei közül többen a 

körmendi közkórházba kerültek, és ott haltak meg. Őket a kórház kertjében temették 

el. (Hasonló már korábban is történt az intézményben elhunytakkal.) Helmeczi Sándor 

szerint őt nem ide, hanem a M. kir. 113. honvéd tábori kórházba vitték, amely 

akkoriban települt át Körmendre. Közlése szerint a kórházzal együtt őt is a 

Körmendtől mintegy tíz kilométerre délnyugatra fekvő Ivánc községbe menekítették 

tovább. Iváncon operálták ki a hátából és lábából a szilánkokat.104 A tábori kórház 

körmendi és ivánci időszakáról nem maradtak fenn katonai egészségügyi iratok.105 Az 

ivánciak nem emlékeznek oda települt tábori kórházra, sem a kórházból elvitt 

betegekre.106 Azt tudjuk azonban, hogy a szovjet csapatok 1945. március 30-án, 

Körmend felszabadítása előtt két nappal foglalták el a falut. A krónikaíró szerint 

április 8-án érkezett meg ide egy olyan szovjet tiszt, aki tolmácsot keresett. Helmeczi 

visszaemlékezése szerint „tolmácson keresztül hiába próbáltam magyarázni, hogy 

fogoly vagyok és nem vagyok katona, pont azért, mert nem fogtam fegyvert, de ez 

nem hatotta meg őket. Hadifogolyként elhurcoltak Ukrajnába.”107 Helmeczi történetét 

alátámasztja, hogy a szovjetek Iváncról valóban elhurcoltak 67 fiút és 116 férfit 

                                                 
103 Helmeczi S.: Cím nélkül i. m. 4. 
104 Uo. 
105 A vonatkozó kórházi dokumentumok kizárólag 1944-ről maradtak fenn. HM HIN HL, M. 

kir. 113. honvéd tábori kórház (Pápa), 1. doboz, III. 57. 1944. 
106 Sz. i.: Ivánc története. Települési Értéktár – Ivánc. (https://bit.ly/3yUcil5, letöltés 2022. febr. 

14.) Az ivánci köztudatban sem maradt fenn az idetelepített körmendi kórház emléke. 

Gyarmati Tibor, ivánci polgármester, helytörténész közlése. Telefoninterjú, 2020. ápr. 16. (A 

feljegyzés a szerző tulajdonában.) 
107 Helmeczi S.: Cím nélkül i. m. 4. 
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„málenkij robotra” a 16 és 45 év közötti korosztályból. Ugyanezen a napon, április 8-

án vittek el a Szovjetunióba 32, „átmenetileg, menekültként, rokonként” Iváncon 

tartózkodó személyt is. További adat is alátámasztja Helmeczi ivánci elhurcolását. A 

Szovjetunióba került és ott meghalt magyar katonák adatbázisában108 két olyan 

személy is van, akinek a fogságba esés helyeként Ivánc és a 113-as tábori kórház 

szerepel.109 Helmeczi Sándor visszaemlékezése szerint Ukrajnába került 

kényszermunkára, ahol hadifogolyként a romeltakarításnál dolgozott. A szeme 

azonban megbetegedett és ezért „az elsők között hazaengedtek. Így már 1945. 

szeptember 7-én110 idehaza voltam a falunkban”.111 Összesen tehát mintegy 47 hónap 

internálás, magyar vizsgálati- és szovjet hadifogság után végül hazatért Mátyusra.112 

 

 

15. ábra Helmeczi Sándor fényképe113 

 

                                                 
108Elhurcolva – távol a hazától. Magyar katonák szovjet fogságban 1941–1955. 

(https://bit.ly/3asNqrr, letöltés 2020. jún. 12.) 
109 Herkules István (Jászjákóhalma, 1903.? – Novaja Ljalja /Oroszország–szverdlovszki terület/ 

1946. febr. 10.) jászjákóhalmai honvéd. Fogságba esett: Ivánc, 1945. márc. 28.; Kovács Ferenc 

(Makó, 1903.? 

 – Szjasztroj–leningrádi terület, 1946. jan. 30.) makói honvéd. Fogságba esett: Ivánc, 1945. márc. 

29. 
110 A MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltárának online adatbázisa a szovjet fogságból hazatérők 

egészségügyi vizsgálatának 1946 augusztusától rendelkezik adatokkal, korábbi 

nyilvántartások nincsenek. 
111 Helmeczi S.: Cím nélkül i. m. 5. 
112Helmeczi Sándor 1948-ban házasságot kötött egyik hittestvérével, majd 1952-ben 

Tiszaeszlárra költöztek. 
113 A fényképen látható Helmeczi Sándor bal szemének sérülése. A fényképe ezért az ukrajnai 

kényszermunkából való hazatérését követően, feltehetően Mátyuson készült. Forrás: 

Kormány Miklósné magánarchívuma, Tiszaeszlár. 
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Összefoglalás 

 

A magyar állam mindent megtett annak érdekében, hogy az ország egész területén, a 

visszacsatolt területeken pedig hangsúlyosan üldözze a betiltott „szekták” tagjait. A 

nazarénusokra és a Jehova tanúira is igaz volt, hogy „országszerte folyt” a „szektának 

az egyház és a nemzet testéből való gyökeres kioperálása”.114 Ebben az egyházi és 

világi hatóságok szorosan együttműködtek. (Massalsky 1940: 271) A szemtanúk 

visszaemlékezése szerint római és görögkatolikus, valamint református és evangélikus 

papok és lelkészek is voltak azok között, akik közreműködtek az 1945 márciusában 

kivégzett Hőnisch Antal, Szabó Bertalan és Zsondor János internálásában.115 

 

A nagykanizsai internálótáborba vitt és onnan 1944. december 2-án elengedett Jehova 

tanúja férfiak mintegy negyede a visszacsatolt felvidéki és kárpátaljai területről 

származott. (Csapody 2018: 104) A közülük ismét elfogott öt személy is innen, vagy 

közvetlenül szomszédos területekről érkezett a dél-magyarországi városba. Fiatalok 

voltak (négyen 21–25 év közöttiek, Hőnisch 35 éves). Valamennyien falusi 

környezetből, iparos és szegényparaszti nagycsaládból származtak, s internálásuk 

előtt mezőgazdasági vagy szakipari munkából éltek. Szüleik korábban a történelmi 

egyházak valamelyikéhez tartoztak (többségében reformátusok voltak), és maguk is 

ebbe az egyházba születtek. Szüleik, majd fiatal felnőttként ők maguk is 

megkeresztelkedtek az új hitben, s így a hivatalos nyilvántartás szerint „felekezeten 

kívüliek” lettek. (A három kivégzett „halottvizsgálati bizonyítványba” is ez a 

besorolás került. Kettőjük neve mellett az áll, hogy „polg.[ári] egyén”, míg a „hadisír 

nyilvántartó” adatbázisában mindhárman „honvéd” -ként szerepelnek. Mindez annak 

ellenére, hogy egy (betiltott) keresztény felekezet tagjaként sohasem tettek eleget 

semmilyen honvédelmi kötelezettségnek, és polgári személyként is katonai bíróság 

ítélkezett felettük. Jogi értelemben a hűtlenség katonai bűncselekményét követték el, 

miközben vallási értelemben mindvégig hűek maradtak keresztény hitükhöz. Ők az 

erőszakmentesség jeles hazai képviselői, a katonai szolgálatmegtagadás történetének 

hősei és egyben keresztény mártírok, az egyházaktól függetlenül létező egyetemes 

kereszténység vértanúi. 

                                                 
114 Sz. i.: Felgöngyölítik a jehovások frontját. A nemzet testéből ki kell operálni ezt a bomlasztó 

veszedelmet. Nyírvidék – Szabolcsi Hírlap, 1942. november 26. 4. 
115 Jehova tanúinak írásos visszaemlékezései között, mindhárom település esetében 

fennmaradt erre vonatkozó információ. Rahón a katolikus pap működött közre az 

internálásban. Faltinszki T. visszaemlékezése, i. m. Tasolyán az evangélikus lelkész fizikai 

erőszakot is alkalmazott a Jehova tanúival szemben. Hisem J. visszaemlékezése i. m. 1. 
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Az elfogott, de ki nem végzett Augusztin János és Helmeczi Sándor hazatérése után 

hittársával házasságot kötött s mindketten a JTE tagjaként fejezték be életüket.116 A 

tanulmányban említett három nő közül Szabó Bertalan menyasszony-jelöltje, Daragó 

Anna férjhez ment egy nem Jehova tanúja szabómesterhez, de megbetegedett és 30 

éves kora előtt meghalt.117 Hőnisch Antal felesége, Faltinszki Jolán visszatért Rahóra, 

és Jehova tanúként halt meg. Augusztin János nővére, Mária házasságot kötött egy 

Nagykanizsán megismert földművessel, Marozsán Józseffel,118 akit az 

internálótáborból a buchenwaldi, majd a dachaui koncentrációs táborba is 

elhurcoltak.119  

A nagykanizsai internálótáborok és a körmendi laktanyák kegyetlen bűntények 

elkövetésének helyszínei voltak ebben az időben. Az elkövetett jogsértések (kínzások, 

felkoncolások, kivégzésként definiált gyilkosságok) elrendelőinek és végrehajtóinak 

nevét csak elvétve ismerjük, későbbi sorsukról pedig alig tudunk valamit. Szerecz 

László nyilas vezetőt például – távollétében – életfogytig tartó kényszermunkára ítélte 

1948. április 28-án a népbíróság, de ő egy percre sem vesztette el szabadságát és 

Nyugat-Európában tovább folytatta hungarista tevékenységét. Dr. Sparas László 

hadbíró főhadnagy elítélésére sem került volna sor, ha egy vesztegetés és sikkasztás 

bűntette miatt indított büntetőeljárás kapcsán fény nem derül a múltjára. 1954-ben a 

nem népbírósági eljárás keretei között született ítélet szerint nemcsak a konkrét ügy 

miatt, hanem „emberek törvénytelen kivégzésével elkövetett háborús bűntett” miatt 

is ítélték el tíz évre.120 Sparas feltehetően az 1956-os forradalom kitöréséig lehetett 

börtönben, s 1957 februárjában külföldre disszidált. A jogerős ítélete azt is jelenti, hogy 

katonaszökevények kivégzése még háborús körülmények között, még a statáriális 

eljárás időszakában is háborús bűncselekmények számíthatott. 

Fieder György nyilas megyevezetőt a népbíróság háborús és népellenes bűntett miatt 

kötél általi halára ítélte, amit a másodfokon eljáró Népbíróságok Országos Tanácsa 

életfogytig tartó szabadságvesztésre módosított. Közel tizenegy évig volt a váci 

fegyház és börtön foglya, majd egyéni kegyelemben részesült többek között azért, mert 

                                                 
116 Tóth Károly elektronikus levele Csapody Tamásnak, 2020. ápr. 14. (A szerző tulajdonában.) 
117 Ifj. Szabó Ferencné született Tóth Jolán közlése. Mostbacher János kutató telefoninterjúja. 

2015. jún. 9. (A feljegyzés M. J. tulajdonában.) 
118 Marozsán József (Porcsalma, 1916. jan.1. – Kassa, 1984. nov11. 13.) porcsalmai napszámos, 

földműves. 
119 Ludwig Stikel – Papp László: Faluvégi Dénes életrajza. H. n. 1992. okt. 6. MJTEA Nytsz.: Él-

12. A szövegben említett koncentrációs táborok archívumaiban nincsen róla adat. 
120 Legfelsőbb Bíróság ítélete. Budapest, 1954. március 30. Bf.V.2540/1954/66.sz. Timár Miklós 

hadbíró ügye. ÁBTL V-36553. 178–179. 202. 
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a börtön mosóüzemben dolgozva 125–130 százalékot teljesített, és mert megbánta 

mindazt, amit elkövetett.121 Elítéléséig a nagykanizsai internálótáborban, 

bűncselekményei elkövetésének színhelyén tartották fogva.122  

A Jehova tanúin és Csizmadia Sándoron kívül Vas és Zala megyében a statáriális 

kormányzásnak több száz halálos áldozata volt. Többségükről nem rendelkezünk 

semmilyen adattal, újsághír nem nevesítette őket, halotti anyakönyvekben sem 

szerepelnek. A halálraítéltek száma Körmenden elérhette a 150 főt is a vizsgált 

időszakban, és közülük mintegy 50 főt végezhettek ki a nagylaktanyában. Nyolcukat 

biztosan azonosítani tudjuk, további négy fő beazonosítása a mai napig bizonytalan. 

A halálraítéltek és a kivégzetteknek kb. a 70%-át a mai napig nem ismerjük. Nemcsak 

a nevüket, de temetési helyüket sem tudjuk pontosan beazonosítani. Jel nélkül 

hantolták el őket a körmendi köztemetőben, és sírjaik jeltelenek is maradtak. A 

felkoncolt vagy kivégzett katonaszökevényeknek, a munkaszolgálatosoknak, a 

zsidóknak és katonai szolgálatot megtagadóknak nem járt jelzett sír, őket az akkori 

hatalom még ezzel is büntette haláluk után. Az elkövetők közül többeket életükben, 

vagy már haláluk után, de valamilyen formában rehabilitáltak, míg az áldozatok egy 

része esetében ez a gesztus még várat magára. 

A kivégzett Jehova tanúinak emlékét a körmendi temetői emlékmű mellett 2015-től a 

budapesti Holokauszt Emlékközpont udvarán is emléktábla őrzi.123 Mindhármukat (a 

bókaházi Dely Lajossal együtt) a JTE egésze mártírként tartja nyilván.124 Zsondor 

Jánost a magyarországi és Ján Žondor néven a szlovákiai JTE is. A világ egyik 

legjelentősebb, a washingtoni Holokauszt Emlékmúzeum holokauszt-áldozatokat 

nyilvántartó adatbázisában Zsondor János neve is szerepel.125 A Nyugat-Dunántúlon 

                                                 
121 Börtönbüntetésének ideje: 1945. okt. 10. – 1956. júl. 4. Fieder György népbírósági dossziéja. 

ÁBTL 3.1.9. V-48273/1. 107. 
122 Ez a nem lényegtelen körülmény egyben azt is jelenti, hogy az 1938. április 20-án megnyitott 

toloncház története nem ért véget a szovjet csapatok bevonulásával. Körmenden pedig a 

szétbombázott nagylaktanyában a megszálló szovjet csapatok szállásolták el magukat. A 

katonai infrastruktúra újrahasznosítása folyamatos volt. 
123 Jehova tanúi emléktábla avatás. Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény, 
2015. dec. 14. https://www.jw.org/hu/hirek/friss-hirek/regiok-szerint/magyarorszag/holokauszt-

emlekkozpont-emlektabla-jehova-tanui/ Ezen Dely Lajos (Bókaháza, 1924. máj. 8. – Sárvár, 1945. 

márc. 12. 11 óra), bókaházi földműves, Sárváron kivégzett Jehova tanúja neve is szerepel. Róla 

bővebben: Csapody T.: A kisegyházakat betiltó rendelettől a rögtönítélő bíróság működéséig – 

egy konkrét eset tükrében i. m. 9–37. 
124 Zsondor Jánost a magyarországi és Ján Žondor néven a szlovákiai JTE is mártírjai között 

tartja számon. 
125 United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) [Egyesült Államok Holokauszt 

Emlékmúzeuma, Washington], The Holocaust. Holocaust Survivors and Victims Database [A 

holokauszt túlélőinek és áldozatainak adatbázisa]. USHMM, Janos Zsondor, Nr: 20570., Lajos 
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kivégzett Jehova tanúi ezáltal már kanonizált módon is a holokauszt áldozatai közé 

tartoznak. 

 

 
16. ábra A kivégzett Jehova tanúinak emléktáblája a Holokauszt Emlékközpontban126 
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KELEMEN ROLAND 

A háború hatása a katonai igazságszolgáltatásra. A 

szuverenitását vesztett magyar állam katonai 

igazságszolgáltatása 

 

A német megszállást, majd pedig 1944 őszén a nyilas hatalomátvételt követően 

kialakult politikai rezsimek jelentős hatást gyakoroltak a katonai igazságszolgáltatás 

szabályanyagára és gyakorlatára is. Ezek közül a legsúlyosabb következményekkel a 

külön eljárások átalakítása járt.  

A főszabályként korábban csak a harcokkal érintett területeken alkalmazott, a katonai 

bűnvádi eljárás külön eljárását jelentő hadrakelt seregre vonatkozó ítélkezés személyi 

és területi hatályát folyamatosan bővítették, végül az egész ország területére 

elrendelték, ezzel annulálva mind a katonai, mind a polgári eljárás számos garanciáját. 

Szintén jelentős hatást gyakoroltak a Honvéd vezérkar főnökének bíróságára, amely 

1944 őszén két bíróságra bontottak szét, hogy a politikai célokat jobban tudja szolgálni. 

Emellett az ideológiai célok mentén átalakították a fegyelmi eljárást, vagy a katonai 

statáriális eljárás, továbbá megszűntették a rendőrség civil jellegét. 

 

* 

 

Bevezetés  

„… fegyelem nélkül nem építhetünk biztonsággal a 

hadsereg ütőképességére, kellő fegyelem nélkül az előbb-

utóbb elbukik és vele együtt az ország is elvész” Jilly 

László (hadbíró) 

„Mihelyt a bírónak lelkiismerete parancsa helyett akár az 

állami végrehajtó hatalom gyakorlóinak, akár politikai 

vagy társadalmi irányzatoknak avagy hatalmaskodó peres 

feleknek tetszéséhez kell alkalmaznia ítéletét, nem bíró az 

többé.” Juhász Andor (Kúria elnöke) 

A fenti két krédónak tekinthető idézet több a katonai igazságszolgáltatásra jellemző 

alapvető törvénykezési elvet foglalja össze. Jilly László arra a sajátos jogviszonyra 
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világít rá, amelyben a katonai karakterű szervek (Farkas 2012a: 3–6) állománya a 

feladataikat teljesítik, mely jogviszonynak kiemelt, működési minimumot jelentő 

eleme a fegyelem. (Hautzinger 2010) Másfelől viszont utal ezen szervek 

államműködésben betöltött szerepére, vagyis a Stumpf István által Az erős állam – 

alkotmányos korlátok című munkájában az állam alapfeladataiként jellemzett 

belbiztonságra és honvédelemre. (Stumpf 2014: 27)  

 

Az alkotmányos kontroll viszont elvárja, hogy maguk a katonai karakterű szervek az 

általuk alkalmazott kényszermonopóliumot alkotmányos, jogállami keretek között 

gyakorolják, amiből viszont következik, hogy e szervek állománya feletti büntetőjogi 

kontrollnak is szükségszerűen jogállami keretek között kell megvalósulnia. Ez pedig 

átvisz minket Juhász Andor gondolataira, amely a jogállami törvénykezéssel szembeni 

egyik alap princípiumot a bírói függetlenséget fogalmazza meg. E szerint a bíró – 

ahogy a polgári korszakban hatályos 1869:4. tc. is kimondta – kizárólag a 

jogszabályoknak van alárendelve, ítélkezését befolyásmentesen kell ellátnia, saját 

lelkiismerete által vezényelve. A fentiek hiányában nem beszélhetünk sem 

működőképes katonai karakterű szervekről, sem alkotmányosan körülhatárolt 

kényszermonopóliumról, sem pedig jogállami igazságszolgáltatásról. E szemüvegen 

keresztül érdemes megvizsgálni a második világháború időszakában megvalósuló, a 

katonai büntető alaki jogra vonatkozó jogalkotást, hogy mennyiben felel meg ezeknek 

az elveknek.  

 

Ahhoz viszont, hogy megfelelő következtetéseket tudjunk levonni, szükségszerű, 

hogy a háború előtt hatályos eljárási szabályokat legalább vázlatosan ismerjük, 

ugyanis a fenti alapelvek csak akkor kérhetőek számon, ha korábban ezek 

érvényesültek. A másik, amit rögzíteni kell, hogy a vizsgált korszakra az alkotmányos 

államfejlődés túllépet azon az elven, hogy háború idején hallgat a jog, tudniillik ekkora 

– így Magyarországon is – a demokratikus berendezkedésű államok mindegyikében 

megalkotta a törvényhozás a különleges jogrendi szabályanyagokat, amely éppen 

ezen időszakokban kívánta alkotmányos keretek között tartani az állam működését. 

(Kelemen 2022a; Kelemen 2022b; Kelemen 2020a; Kelemen 2020b; Farkas 2019)  

A második világháborús szabályozást ezek fényében érdemes vizsgálni, emellett 

fontos tapasztalati következtetéseket adhat ezen alrendszerek jogállami elvek mentén 

való feladatellátása, illetve ezek hiányának összevetése az állami szervezetrendszer 

működőképességével. 

. 
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Katonai büntető alaki jog rendszere Magyarországon a második 

világháborút megelőzően 

Égetően szükséggé vált az 1900-as évek első évtizedének végére egy új, modern 

eljárási elveken nyugvó katonai büntető perrendtartás megalkotása. E kérdés már a 

kiegyezéstől állandó témája volt a magyar közéletnek és törvényhozásnak, azonban 

az egyes javaslatok soha nem jutottak el a törvényhozás szintjére. (Kelemen 2020c: 

479–490) Így szinte a korszak egészében rendeleti úton valósították meg – 

alkotmányos határokat feszegetve, olykor átlépve – a szükséges újításokat. „Ezen 

időszakot követően jelentett politikai és jogfejlődési szempontból is áttörést az 1912. 

év, melynek folyamán az aktuálissá váló és jelentős viharokat kavaró 

véderőtörvények mellett napirendre kerültek a közös hadsereg és a honvédség 

katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló törvénytervezetek is.” (Farkas 2014: 44) 

A reformtörekvés az 1912:32 és 33. törvénycikkekben öltött testet. A honvéd bűnvádi 

perrendtartás két okból bírt nagy jelentőséggel. „Nemzeti szempontból azért fontos, 

mert ezzel katonai igazságszolgáltatásunk újból visszatért a nemzeti alapokhoz. 

Kultúrtörténeti szempontból pedig azért jelentős ez, mert ez az eljárási szabályzat a 

legmodernebb elvekre építette fel a katonai igazságszolgáltatást.” (Cziáky 1940: 204) 

Az eljárásokat a nyilvánosság, a szóbeliség és a közvetlenség elvei határozták meg. A 

vádló, a vizsgáló és az ítélőbíró személye elkülönült. Nóvuma a kódexnek, hogy nem 

csak általánossá tette a védő alkalmazásának lehetőségét, de a törvényben 

meghatározott esetekben kötelező is volt az alkalmazásuk. A tárgyalások főszabály 

szerint nyilvánosak voltak. Az ítéleteket a király nevében hozták, és lehetőség volt 

ellenük perorvoslattal élni. 

A jogszabály hatálybalépését követően még úgy kellett ítélkeznie egy akkor modern 

elveken nyugvó perrendtartás szerint eljáró hadbírónak, hogy a büntetés kiszabásánál 

egy ekkor már anakronisztikus anyagi kódexet kellett alkalmaznia, amely a büntetés 

lényegét még a megtorlásban látta. Ez az állapot lényegében 1931-ig, az új katonai 

büntető törvénykönyv (1930:2 tc.) hatálybalépéséig maradt fenn, amely „esetén már 

legalább részben prevencióról lehet beszélni, hiszen a büntetési tételek a szükséges 

szigor megtartása mellett ésszerűsödtek és közeledtek a polgári büntetőjog elvárás 

rendszeréhez és elveihez”. (Farkas 2012b: 120) 

A Honvéd Katonai büntető perrendtartás (továbbiakban: HKbp.) által felállított 

igazságszolgáltatási rendszert három részre lehetett osztani:  

1. az általános rendszere vagy az ún. békebeli rendszerre,  

2. a rögtönítélő bíráskodásra vonatkozó szabályokra mint külön eljárásra és  
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 3. a hadrakelt seregeknél folytatott törvénykezésre mint különleges fórumra. 

A korábbi eljárási szabályok a katonai bűnvádi eljárásban széles hatáskört 

biztosítottak a bírói felsőbbségi joggal bíró parancsnoknak. (Kelemen 2020d) Az új 

kódex szintén mentett át hatásköröket ebből a felsőbbségi jogból, amelyet új 

terminussal ekkortól már az illetékes parancsnok jogkörének neveztek. A korábbihoz 

képest jóval korlátozottabbak voltak az átmentett hatáskörök, amely abból adódott, 

hogy a katonai bűnvádi eljárást próbálták közelíteni a modern, jogállami polgári 

bűnvádi szabályokhoz. A katonai körök és néhol a katonai jogviszony sajátossága 

miatt megszüntetni nem lehetett teljesen eme jogkört. Az illetékes parancsnok 

jogosultságai voltak: az eljárás megindítása; az eljárás törvényben meghatározott 

eseteiben fegyelmi útra terelése; terhelt szabadságelvonása vagy szabadságra 

engedése; bíróság határozatára a megerősítési záradék felvitele; kegyelmezés joga 

halálbüntetés, rögtönítélő és hadra kelt fórumok esetében. Viszont ennek 

ellensúlyaként garanciális jellegű szabályok voltak, hogy az illetékes parancsnok a 

főtárgyaláson nem vehetett részt, (HKbp 256. §) és intézkedéseivel szemben 

felfolyamodásnak volt helye. (HKbp 322. §) 

A bírósági eljárások főszabályként nyilvánosak voltak, ami annyit jelentett, hogy 

felnőtt férfiak részt vehettek a főtárgyaláson. Helyszűkében korlátozható volt a 

hallgatóság száma. A nyilvánosság kizárólag törvényben meghatározott esetekben 

volt kizárható. (HKbp 256–258. §)  

A HKbp. „békeidős” bírósági szervezetrendszere három szinten épült fel: 

dandárbíróság, a hadosztálybíróság és a Legfelsőbb Honvéd Törvényszék. A bírósági 

hierarchia alsó fokán a dandárbíróságok helyezkedtek el. Hatásköre kihágásokra és 

hat hónapnál nem súlyosabb szabadságvesztéssel sújtható vétségekre terjedt ki, ha a 

terhelt nem tiszt volt. (HKbp 20. §) A dandárbíróság ítéletével szemben fellebbezésnek 

volt helye. (HKbp 336. §) A hadosztálybíróság a dandárbíróság fellebbviteli fóruma 

volt, valamint hatáskörébe tartoztak a bűntettek és mindazok a vétségek (kihágások), 

amelyek a dandárbíróságok hatásköréből ki voltak véve. A fellebbezések intézése 

során elrendelhette az ügyirat kiegészítését, vagy felvilágosítást kérhetett, lehetősége 

volt bizonyítás elrendelésére is. (HKbp 341. §) Tárgyaláson kötelező volt a honvéd 

ügyész jelenléte. (HKbp 345. §) A honvéd katonai büntető igazságszolgáltatási 

szervezet legmagasabb fokán a Legfelsőbb Honvéd Törvényszék állt, amelynek alá 

volt rendelve a honvédség összes bírósága. A Legfelsőbb Honvéd Törvényszék 

feladatai két nagy csoportba voltak sorolhatóak; az első csoportot az ítélkezési 

feladatok képezték, a második csoportba a jogegységesítési feladatok tartoztak. (HKbp 

22. §) A békeidős eljárási szabályok és szervezet tehát egy modern, jogállami alapokon 
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nyugvó rendszert teremtett meg. Érdemes röviden kitérni a rögtönítélő és hadrakelt 

seregbeli eljárás szabályaira is a második világháborús érintettségük okán. 

A rögtönítélő vagy más néven statáriális bíráskodást az adott szervezet keretein belül 

alkalmazták. A hadosztályhoz utalt illetékes parancsnok előzetes kihirdetés nélkül 

elrendelhette a rögtönbíráskodást törvényben meghatározott bűncselekmények 

esetében. (HKbp 433. §) Emellett csak kihirdetett rögtönbíráskodás esetében volt 

lehetséges statáriális eljárás. E kérdésről a honvédelmi miniszter hozott határozatot, 

aki e jogkört rendkívüli viszonyok között átruházhatta a hadosztálybírósághoz utalt 

illetékes parancsnokra. (HKbp 435. §) Az illetékes parancsnok jogköre volt, hogy 

kihirdetett rögtönbíráskodás idején döntsön arról, miszerint az alárendelt katonai 

kötelékre és egyénekre szükséges-e alkalmazni a rögtönbíráskodást. (HKbp 434. §) 

Rögtönítélő eljárást az illetékes parancsnok a honvéd ügyészhez intézett írásbeli 

parancsával kezdeményezhetett, azzal szemben, akit tetten értek, vagy akinek 

bűnössége valószínűleg be fog bizonyulni. (HKbp 438. §) Az ügyekben határozatot a 

hadosztálybíróságnál összeülő rögtönítélő bíróságok hoztak. Eljárását az illetékes 

parancsnok utasításának kézhezvételét követően a honvéd ügyész haladéktalanul 

kezdeményezte, hogy a bíróság fel tudjon készülni akár halálbüntetés azonnali 

végrehajtására is. Nem volt helye sem alakszerű nyomozó eljárásnak, sem vádiratnak. 

A bíróság határozatát főszabály szerint félbeszakítás nélküli tárgyaláson hozta meg. 

Az ügyész feladata volt a bizonyítékok rendelkezésre bocsátása, különösen a sértett, 

tanú, szakértő megidézése vagy elővezetése. Rögtönbíráskodás a nap bármely 

időszakában és akár szabad ég alatt is megtartható volt. Az eljárás maximális 

időtartama hetvenkét óra lehetett, a terhelt bíróság elé állításától számítva. Ezen 

eljárásban is lehetőség volt védő állítására. (HKbp 442–443. §) A vádlottat csak 

egyhangú határozattal mondhatták ki bűnösnek, ha a bíróság egy tagja is „nem 

bűnösre” szavazott, abban az esetben a rögtönítélő bíróság végzésben mondta ki, hogy 

nincs helye további rögtönítélő eljárásnak. Ezt közölték az illetékes parancsnokkal, aki 

intézkedett a rendes eljárás megindításáról. A bíróság határozatát köteles volt írásba 

foglalni és megküldeni az illetékes parancsnoknak, akinek a megerősítése után vált 

jogerőssé az ítélet, az illetékes parancsnok gyakorolta – a király felhatalmazása alapján 

– a kegyelmi jogot is. Az ítélettel szemben nem volt helye rendes jogorvoslatnak. 

Amennyiben az illetékes parancsnok jogi okból nem találta megerősíthetőnek az 

ítéletet, ebben az esetben rendes eljárásra utalta az ügyet. (HKbp 445–449. §) 
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A hadrakelt seregek ítélkezésre vonatkozó szabályok kellő pontossággal határozták 

meg a hadra kelt sereg fogalmát: „a hadrakelt sereg számára szóló szabályokat kell 

alkalmazni:  

1. mindazoknál a mozgó parancsnokságoknál, csapatoknál, osztályoknál és 

intézeteknél, a melyek a hadrakelt sereghez vannak beosztva, a mozgosítási 

állomás elhagyásának időpontjától leszerelésükig;  

2. a hadifelszerelést felvett mindazokon az erődített helyeken, a melyek a 

működő hadsereg (hadtest) körletében vagy fenyegető ellenségeskedés miatt 

hadiállapotban vannak. Ily viszonyok kezdetét és végződését az erődített hely 

parancsnokának közzé kell tennie.” (HKbp 452. §)  

A legfőbb parancsnok polgári személyeket is eljárás alá vonhatott, amennyiben a 

törvényben meghatározott bűncselekményeket követték el. A hadrakelt seregeknél az 

általános szabályoktól eltérően a törvény más egyéneket nevezett meg illetékes 

parancsnokként, jogköreik azonban megegyeztek a korábban felvázoltakkal. 

Vizsgálóbíróság nem működött hadra kelt sereg mellett, csak ítélő bíróság, azaz tábori 

haditörvényszék. Ezeknek ugyanazon bűncselekményekre terjedt ki a hatásköre, mint 

a hadosztálybíróságoknak. Az eljárást az illetékes parancsnok kezdeményezhette, 

amellyel egyidejűleg kirendelte az eljáró nyomozásvezetőt, akit a vizsgálóbíró összes 

joga megilletett. „Jegyzőkönyvet csak olyan nyomozócselekményről kellett 

szerkeszteni, mely a főtárgyaláson előreláthatólag bizonyítékul fog szolgálni és ott 

nem volt megismételhető. Különben elég, ha a nyomozásvezető röviden feljegyzi a 

kihallgatott egyének vallomásának rövid tartalmát.” (Apáthy 1918: 51) Az illetékes 

parancsnok a vádemelés mellett döntött, ezzel egy időben kijelölte a vád 

képviseletében eljáró honvéd ügyészt és azt a hadbírót, aki a főtárgyaláson 

tárgyalásvezetőként közreműködött. A vád képviselője a vádparancs alapján 

büntetőindítványt szerkesztett, amelyet közölt a hadbíróval, aki gondoskodott az 

ítélőbíróság megalakulásról, és közölte a vádat a terhelttel, továbbá kötelező védelem 

esetén, ha a vádlott nem élt ezzel a jogával, számára védőt rendelt ki. A tárgyalások a 

többi bíróság tárgyalásától eltérően főszabály szerint nem voltak nyilvánosak. A tábori 

haditörvényszék döntésével szemben nem volt helye jogorvoslatnak, az ítélet az 

illetékes parancsnok megerősítésével vált jogerőssé. A halálos ítéletet csak a hadsereg 

főparancsnoka erősíthette meg. 

Látható, hogy a két speciális fórum esetében az egyes eljárási alapelvek már csak 

limitáltan érvényesültek, azonban ezek meglehetősen szűk körben voltak 

alkalmazhatóak, főszabály szerint háborús időszakban, de ezen eljárások esetében is 

ekkor még számos garanciáról rendelkezett a jogalkotó. 

 



KELEMEN ROLAND: A HÁBORÚ HATÁSA A KATONAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSRA. A 

SZUVERENITÁSÁT VESZTETT MAGYAR ÁLLAM KATONAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSA 

 

167 
 

A világháborús vereség és a Trianoni békeszerződés (Nagy 2021; Nagy 2020; Gottfried 

– Nagy 2019; Nagy 2018; Takó 2020a) a katonai igazságszolgáltatás rendszerét sem 

hagyta érintetlenül. Az 1925:13. törvénycikk megszüntette a dandárbíróságokat, 

továbbá hatályon kívül helyezte az ezek személyi állományára, eljárására vonatkozó 

szabályokat, egyúttal a hadosztálybíróságot honvéd törvényszékké nevezte át. 

(1925:13. tc.) Csáky Károly honvédelmi miniszter indokolásában kitért arra, hogy a 

trianoni békeszerződésben foglaltak miatt az állami szervezetet egyszerűsíteni kellett, 

ami létszámcsökkentéssel járt. (Indokolás „a honvédség igazságügyi szervezetének 

módosításáról” szóló törvényjavaslathoz) A honvédelmi miniszter indokolása a 

megszüntetés okaként kiemelte továbbá: egy a dandárbíróság hatáskörébe tartozó 

vétségek jórészt HKbp 2. §-a szerinti fegyelmi jogkörben is megtorolhatóak; kettő a 

dandárbíróságnál szolgáló hadbírókkal szemben nem volt feltétel a jogi végzettség, és 

ahogy fogalmazott, ez „a gyakorlatban nem vált be”. (Indokolás „a honvédség 

igazságügyi szervezetének módosításáról” szóló törvényjavaslathoz) Az 1925:13. 

törvénycikkel módosított szervezet lényegében 1946-ig állt fenn. 

Az 1930-ban megalkotott első magyar katonai büntető törvénykönyv jelentős 

mérföldkő volt a katonai jogalkotás területén, eljárásjog terén viszont csak kisebb 

változásokat eredményezett, amelyek az új anyagi joghoz való igazításból eredtek, 

amit lényegében 1930:3. törvénycikk (továbbiakban Élt.) szabályozott. 

Az illetékes parancsnok jogait a honvéd vegyes-dandárparancsnok és a honvédség 

főparancsnoka gyakorolhatta. Ha hűtlenség bűntettét vagy vétségét katonai titokra 

követték el, akkor csak utóbbi járhatott el. A fegyelmi jogkör alkalmazhatóságának 

törvényi feltételeit annyiban módosították, hogy szabadságvesztés büntetésnél már 

csak a hat hónapot meg nem haladó szabály érvényesült, (Élt. 4., 9. §) és kizárólag 

vétségek voltak megtorolhatóak fegyelmi úton. „Ennek az elvnek az alapja pedig a 

gyakorlati tapasztalatokból leszűrt az a megfontolás, hogy a fegyelemre sok esetben 

előnyösebb, ha a bűnt azonnal nyomon követi a talán enyhébb fegyelmi megtorlás, 

mint a súlyosabb, de később kiszabott bírói büntetés.” (Jilly 1940: 203) 

A honvéd törvényszékeket a továbbiakban már nem a honvéd 

hadosztályparancsnokságok, hanem a vegyes-dandárparancsnokságok 

állomáshelyein kellett felállítani, és székhely szerint megjelölni. (Élt. 9. §)  

Háború esetén polgári személyek felett a kormány rendelhette el a katonai 

igazságszolgáltatás alkalmazását, ennek eseteit az Élt. -ben rögzített speciális 

hűtlenségi tényállásokkal egészítették ki. A főtárgyalás nyilvánosságát főszabályként 

fenntartotta, azonban kiemelte, hogy ez a semmisség terhe mellett valósult meg, 

viszont szintúgy főszabályként a hűtlenségi ügyben indított eljárások főtárgyalása már 
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a nyilvánosság kizárásával történt. A jogorvoslati rendszerben a büntetés kiszabását 

illetően lehetővé tette a fellebbezést, de taxatíve meghatározta azokat az eseteket, hogy 

mikor lehetséges a vádlott terhére vagy javára fellebbezéssel élni. (Élt. 10–37. §) 

Rögtönítélő bíróság esetében módosította az illetékes parancsnok diszkrecionális 

jogkörét. Az Élt., bár csak csekély mértékben, de csökkentette azt azzal, hogy 

kimondta, csak akkor rendelhető el rögtönbíráskodás, ha a „megzavart fegyelem 

helyreállítása elrettentő példaadást tesz szükségessé”. (Élt. 42. §) Viszont háború 

idején kihirdetés nélkül is engedte a statáriális bíráskodást a hűtlenség egyes eseteiben. 

A rögtönítélő eljárásban a halálbüntetés kísérlet, részesség és sikertelen felbujtás 

esetében is alkalmazható volt. (Élt. 48. §) 

Az Élt. rendeleti szabályozási lehetőséget biztosított az illetékes miniszternek a hadra 

kelt seregek ítélkezésére vonatkozó szabályokra vonatkozóan „az eljárás gyorsítása és 

egyszerűsítése érdekében”. (Élt. 50. §) Ennek során a HKbp. ez irányú rendelkezéseitől 

eltérő rendelkezéseket is megállapíthatott, azonban csak az ott meghatározott 

alapelvek figyelembevételével. A jogalkotó indokolása szerint erre azért volt szükség, 

mert „háborús viszonyok kaleidoszkópszerű változásai folytán a legjobban átgondolt 

törvény alkalmazásakor is merülhetnek fel előre nem látható hiányok vagy akadályok, 

melyeknek gyors megszüntetése fontos katonai érdek”. (Élt Indokolás: 448) Az Élt. -

ben rögzített változások csak kisebb terrénumban érintették a katonai bűnvádi 

igazságszolgáltatást, azonban összességében megállapítható, hogy a HKbp. 

garanciális szabályainak sok esetben jelentős lerontását jelentették, ami a jogállam 

visszahúzódásának jeleként értelmezhető. 

 

A katonai büntető alaki jog szabályainak metamorfózisa a második 

világháború időszakában 

 

A második világháborút megelőzően a kormány a katonai igazságszolgáltatás több 

területét is érintő jogalkotási felhatalmazást kapott, ezeket az Élt. -ben (a korábbiakban 

meghatározott módon) és az 1939-ben elfogadott honvédelemről szóló törvény 

(továbbiakban Htv.) kivételes hatalmat szabályozó részében rögzítették. 

A különleges jogrend bevezetésére az első világháborús törvényhez hasonlóan háború 

vagy annak közvetlenül fenyegető veszélye esetén volt lehetőség, a kormány 

valamennyi tagjának felelőssége mellett. A Htv. részletesen szabályozta az 

Országgyűlés hatáskörébe tartozó azon jogalkotási területeket, ahol a kivételes 

hatalom birtokában a kormány jogszabályokat alkothatott. 
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„A törvény alkalmazta a »periculum In: mora« elvet is, amelyre figyelemmel a 

minisztérium a kivételes hatalom ideje alatt a tételes jogszabályi felsorolásban nem 

szereplő rendkívüli intézkedéseket is meghozhatott, amennyiben annak késedelme 

veszéllyel járt volna.” (Farkas – Kádár 2016: 279) Amely egyfelől lehetővé tette, hogy 

a törvényalkotáskor fel nem merülő ügykörökben is alkalmazni lehessen a kivételes 

felhatalmazásokat, másfelől viszont gyengíti a felhatalmazó jogszabály garanciális 

jellegét, és partalanná teheti a felhatalmazott kivételes hatalomgyakorlását. 

A törvény felhatalmazása viszont nem volt elég konkrét ezen a téren, és nem szűkítette 

le megfelelően az érintett tárgyköröket, főként akkor, mikor úgy rendelkezett, hogy a 

kormány „megtehet rendelettel minden olyan közigazgatási, magánjogi, eljárási és a 

törvényhozás hatáskörébe tartozó egyéb intézkedést, amely a rendkívüli viszonyok 

által előidézett helyzetben a honvédelem érdekében elkerülhetetlenül szükséges s 

evégből a fennálló törvényektől eltérő rendelkezéseket állapíthat meg”. (Htv. 141. § 

(2)) Hangsúlyos itt a „törvényhozás hatáskörébe tartozó egyéb intézkedések” fordulat, 

amely a parlamentáris berendezkedések sajátossága miatt, vagyis a nyitott 

törvényalkotási hatáskör okán minden jogalkotási tárgykört lefedett annyi 

megkötéssel, hogy „az állami főhatalom szervezetét és működését érintő, a 

törvényhatósági és községi önkormányzat rendszerét módosító vagy megszüntető 

rendelkezéseket kibocsátani, továbbá az egyébként fennálló törvényi 

felhatalmazásokon túlmenően anyagi büntetőjogi szabályokat megállapítani nem 

lehet”. (Htv. 141. § (3)) 

Eme szakasz alapján adott felhatalmazás abszolút jellegét tompítani kívánták azzal, 

hogy a megalkotott rendeleteket haladéktalanul be kellett mutatni az országgyűlés két 

házából összeálló 36 tagú országos bizottságnak, amely célszerűségi és helyességi 

vizsgálatot végezhetett, melynek következtében akár intézkedhetett is a kormány 

felelősségre vonása felől. (Htv. 141. § (5)–(6)) „Fontos kiemelni: a magyar törvényhozás 

a háború éveiben nem volt részese a döntési mechanizmusnak. Legfeljebb teret adott 

a döntések bejelentésének.” (Vargyai 2001: 257) Vargyai Gyula véleménye szerint a 

törvény lehetővé tette, hogy „a kormány magán a kivételes hatalmon is túllépjen, 

kivételessé tegye a kivételes hatalmat”. (Vargyai 1984: 37) A miniszteri indokolás ezen 

szabályozást úgy igazolta, hogy megpróbált rámutatni arra a tényre, miszerint a 

korábbi törvény (1912:63. tc.) hiányossága pontosan az volt, hogy a kormány csak 

taxatíve meghatározott esetekben élhetett ezen jogkörével, így nem tudott megfelelően 

reagálni a felmerülő problémákra. Levente Nándor, a korszak jeles honvéd 

koronaügyésze a kivételes hatalom terjedelmét elfogadhatónak, sőt szükségszerűnek 

tartotta, mivel véleménye szerint „alig lehet elképzelni, hogy a mögöttes országrész az 
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ellenséges támadásoktól teljesen mentes maradjon. Ezért mutatkozik célszerűnek arról 

gondoskodni, hogy azokon a területeken… egyszerűsített és gyorsított szabályok 

alkalmaztassanak.” (Levente 1942: 6–7) Összességében viszont elmondható, hogy a 

kivételes hatalom ilyen módon történő megkettőzése, korlátlanná tétele nem 

összeegyeztethető a kivételes hatalom jogállami szabályozásának garanciális 

jellegével, amely jól mutatja az 1912-es és 1939-es politikai, társadalmi viszonyai 

közötti releváns különbséget. 

A büntető igazságszolgáltatásra vonatkozó rész vizsgálata előtt két tényt le kell 

szögezni: egyfelől a Htv. általános jellegű felhatalmazása lehetővé tette olyan 

tárgykörökben is jogszabályok megalkotását, amelyeket a törvény pontosan nem 

nevesít, másfelől e területen az Élt. már biztosított szabályozási lehetőséget a 

kormánynak a hadrakelt seregek perrendtartásának, illetve a hűtlenség tényállásának 

körében. Feltehetően ezek okán a Htv. szabályait vizsgálva azt láthatjuk, hogy abból 

expressis verbis nem volt kiolvasható annak lehetősége, hogy a kormány a polgári 

személyek felett katonai igazságszolgáltatást rendeljen el, vagy a katonákra vonatkozó 

büntető anyagi, illetve eljárási szabályokat módosítsa. 

 

1939. szeptember 1-én gróf Teleki Pál miniszterelnök a Htv. felhatalmazásával élve 

elrendelte a kivételes hatalom alkalmazását. (m. kir. minisztérium 1939. évi 8.100. M. 

E. számú rendelete) 

1. A hadrakelt seregekre vonatkozó szabályok módosításai 

Az Élt. 50. §-a kimondta, hogy „a háború idejére szóló anyagi büntetőjogi 

rendelkezések hatályosságának tartama alatt és korlátain belül, hacsak a minisztérium 

kivételt nem tesz, a katonai büntetőbíráskodásban a HKbp. -nak a hadrakelt sereg 

számára szóló szabályait kell alkalmazni” (Élt. 50. §) – ennek okán a háború idején 

megalkotott jogszabályok szinte kizárólag a hadra kelt seregekre vonatkozó 

igazságszolgáltatási szabályokat érintették.  

A korszak jogi gondolkodását jól mutatja, hogy Várallyai Boda Imre hadbíró 

véleménye szerint a módosításokra többek között azért volt szükség, mert ezzel 

„szakítanak azzal az idejétmúlt törekvéssel, hogy a katonai igazságszolgáltatás 

kiválóságát biztosítékjellegű megkötésekkel érje el… Ettől a felismeréstől áthatva 

azután megkötések helyett inkább a büntetőhatóságok működésének célszerű 

könnyítésével igyekeznek a háborús igazságszolgáltatás célját elérni.” (Várallyai Boda 

1942: 628) Ezzel szemben viszont Jilly László azt írta, hogy a hadra kelt ítélkezés csak 

annyiban térhet el a békebelitől, amennyire a célszerűség és az eljárás gyorsítása 

megköveteli, „mert alapelve a jog és igazság követelményeihez képest éppúgy a vád, 



KELEMEN ROLAND: A HÁBORÚ HATÁSA A KATONAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSRA. A 

SZUVERENITÁSÁT VESZTETT MAGYAR ÁLLAM KATONAI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSA 

 

171 
 

a védelem, a szóbeliség, a közvetlenség és a bizonyítékok szabad bírói mérlegelése, 

mint a békebeli eljárásban”. (Jilly 1943: 390) A háború előrehaladtával előbbi álláspont 

folyamatosan nagyobb teret nyert. 

 

Az első ilyen jogszabályt 1941-ben bocsátották ki, amely már címében (1941. évi 2.750. 

M. E. számú rendelet) is megfogalmazta célját, hiszen a hadra kelt seregbeli bűnvádi 

eljárás gyorsításáról és egyszerűsítéséről szólt. Az illetékes parancsnok jogkörét 

kiterjesztette a hat hónapot meghaladó szabadságvesztéssel büntetendő vétségekre és 

bűntettekre is, azzal a megszorítással, hogy csak abban az esetben alkalmazhatta a 

parancsnok a fenyítést, ha az adott eset körülményeiből arra következtetett, hogy hat 

hónapnál súlyosabb büntetést nem lehetne kiszabni. Ez ténylegesen gyorsítást 

jelentett, de azt is látni kell, hogy az illetékes parancsnok, aki nagy valószínűség szerint 

nem jogvégzett személy volt – bár mellé minden esetben volt beosztva jogász 

képesítésű hadbíró –, kvázi egyesbíróként járt el akár bűntettek megítélésében is. 

A haditörvényszékek összetételére vonatkozó szabályokat is módosította a rendelet. 

Ez alapján legénységi egyénnel, polgári személlyel vagy legénységi állományú 

hadifogollyal szembeni eljárásban, amennyiben a vád vétségre vagy kihágásra szólt, 

egy hadbíró mint egyesbíró járt el, aki mindazokkal a hatáskörökkel rendelkezett, 

amikkel az elnök. Amennyiben a vád tárgyát bűntett képezte, akkor a haditörvényszék 

egy hadbíróból mint tárgyalásvezetőből és két katonaállományú tisztből állt, akik 

közül a magasabb rendfokozatú volt az elnök, neki rangban a tárgyalásvezetővel 

minimum egy rangban kellett lennie. Tiszt, hadifogoly tiszt vagy hasonlóállású 

személy bűnügyében a bíróság az előbbi szerint alakult meg, azzal a kiemelt feltétellel, 

hogy a két katonaállományú tisztnek magasabb rendfokozatúnak kellett lennie a 

vádlottnál. A büntető indítványnak a terhelttel való közlése és a főtárgyalás között 

minimum egy napot kellett hagyni, kivéve, ha az erről lemondott. ((1941. évi 2.750. M. 

E. számú rendelet 1–2. §) 

A hadifoglyokra vonatkozó büntető rendelkezéseket egy Genfben 1929-ben 

elfogadott, Magyarországon 1936-ban törvényben kihirdetett egyezmény szabályozta. 

(Totth 1941: 800–807) Ez kimondta, hogy „a hadifoglyok a fogvatartó hatalom 

hadseregében érvényes törvényeknek, szabályzatoknak és rendeleteknek vannak 

alárendelve”. (1936:30. tc.) Rögzítette, hogy csak olyan cselekményekért és olyan 

szankcióval sújthatóak, amelyek a fogvatartó személyi állományára is hatályban 

voltak. Tiltotta a testi fenyítést, a fénynélküli helyiségben való fogva tartást, valamint 

az egyéni cselekményekért csoportos szankció kiszabását. Kiszabott büntetés után 

nem voltak részesíthetők más elbánásmódban, mint a többi fogoly, de rangvesztés 
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büntetés nem volt kiszabható. A legszigorúbb fegyelmi büntetés velük szemben az 

elzárás volt, amely maximum harminc napig tarthatott. A hadifogoly elleni bűnvádi 

eljárásban mindig kötelező volt a védelem biztosítása, valamint a védőválasztás 

szabadságának is érvényesülnie kellett. (1936:30. tc. 45–67. §) 

Az egyezmény hadra kelt seregbeli eljárás esetében az Élt. -ben foglalt egyedi 

személyekre vonatkozó felhatalmazást általánossá tette. Vagyis az illetékes 

parancsnok nem csak egyedi esetben dönthetett úgy, hogy ha az eljárást „nem 

rangosztályba sorolt havidíjas ellen kell folytatni, az illetékes parancsnok a hozzá 

beosztott igazságügyi szervet felhatalmazhatja a nyomozó és a rögtönítélő eljárásnak, 

valamint a vizsgálati fogságnak elrendelésére, a nyomozásvezetőnek és a vádlónak 

önálló kijelölésére, a bizonyítékok beszerzése iránti önálló intézkedésre, továbbá az 

önálló vádemelésre, végül a tárgyalásvezetőnek kijelölésére és a tábori 

haditörvényszék egybehívására”. (Élt. 54. §) 

Külön eljárásként szabályozta a rendelet azt a procedúrát, amikor a nyomozó eljárás 

és a büntető indítvány mellőzhető volt. Ennek alapvető feltétele volt, hogy a terheltet 

tetten érjék, vagy beismerő vallomást tegyen. További feltételként szabta meg, hogy a 

terhelt nem lehetett tiszt (hasonlóállású vagy hadifogoly), és a bűncselekmény, amely 

a vád tárgyát képezte, tíz év szabadságvesztésnél többel nem fenyegethetett, valamint 

a „gyanúsított legkésőbben a tényvázlatnak (följelentésnek) az illetékes parancsnok 

bírósághoz való beérkezését követő nyolc napon belül – nyomozó eljárás és írásbeli 

büntető indítvány mellőzésével – közvetlenül haditörvényszék elé állítható, föltéve, 

hogy bűnössége a haditörvényszék elé állításától számított nyolc nap alatt 

bebizonyíthatónak ígérkezik”. (1941. évi 2.750. M. E. számú rendelet 7. §) Erről az 

illetékes parancsnokhoz beosztott rangidős hadbíró határozott. A vádló kötelessége 

volt a szükséges bizonyítékok beszerzése. 

Az eljárás leghosszabb időtartama maximum nyolc nap lehetett, amit a terhelt 

haditörvényszék elé állításától kellett számítani. Amennyiben nem tudtak ennyi idő 

alatt eredményre jutni, a bíróság végzéssel kimondta, hogy ezen különleges eljárást 

nem lehetett lefolytatni, és nyomozati szakba visszahelyezte az ügyet. Nem jelentette 

a különleges eljárás akadályát, ha végül tíz évnél súlyosabb büntetést szabtak ki, 

viszont akkor nem volt lefolytatható, ha a gyanúsított ellen más – ezen eljárás feltételei 

alá nem eső – eljárás is folyamatban volt. (1941. évi 2.750. M. E. számú rendelet 7. §) 

 

A „főtárgyalási jegyzőkönyv mellőzése és az ítélet egyszerűsítése” elnevezésű eljárás 

szintén külön eljárás volt. Ezt abban az esetben lehetett alkalmazni, ha a vádlott nem 

tiszt vagy hadifogoly tiszt (hasonlóállású) volt, és a főtárgyaláson beismerő vallomást 

tett, és azt az ügy egyéb iratai is megerősítették, továbbá a haditörvényszék öt évnél 
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nem súlyosabb büntetést állapított meg. Ekkor a főtárgyalásról nem kellett 

jegyzőkönyvet készíteni, az ítélet indokolásának is csupán azt kellett tartalmaznia, 

hogy a vádlott beismerő vallomást tett, valamint azokat az egyéb adatokat, amelyek 

vallomását alátámasztották. (1941. évi 2.750. M. E. számú rendelet 11. §) 

Mivel jogorvoslatnak nem volt helye hadra kelt seregeknél, az ítélet megerősítését 

megpróbálták garanciális szabályok közé helyezni akként, hogy „ha az illetékes 

parancsnoknak olyan hadbíró áll rendelkezésére, aki nem vett részt a főtárgyaláson és 

magasabb, rendfokozatú vagy rangban idősebb a tárgyalásvezető hadbírónál, azt ítélet 

megerősítésére vonatkozó elhatározása előtt ennek írásbeli jogi véleményét 

követelheti be. A legfőbb parancsnok köteles ily véleményt beszerezni, ha alárendelt 

illetékes parancsnok terjeszti fel hozzá ítéleteit megerősítés végett.” (1941. évi 2.750. 

M. E. számú rendelet 12. §) 

1942-ben már a katonai igazságszolgáltatás területén is érzékeltette hatását a 

szélsőjobboldali ideológiák térnyerése. Ezen év március 23-tól ugyanis nem lehetett 

zsidó származásúnak tekintendő személyt felvenni a honvédségi védők lajstromába 

és azon névjegyzékbe sem, amely ezen védők helyetteseit rögzítette, azokat pedig, 

akiket már felvettek, törölni kellett. (1942. évi 1.160. M. E. számú rendelet) 

Ugyanezen évben módosították mind a tábori haditörvényszéknél, mind pedig a 

rögtönítélő bíróságnál az ítélet kihirdetésére vonatkozó szabályokat. Mindkét 

bíróságnál, ha halálbüntetést mondtak ki, rövid indokolt véleményt kellett adni arról, 

hogy a halálraítélt méltó-e a kegyelemre. Rögtönítélő bíróságnál csak a 

haditörvényszék tagjai lehettek jelen, míg a tábori haditörvényszéknél a vádló is. 

Ezután az ítéletet meg kellett küldeni a bűnügyi iratokkal együtt az illetékes 

parancsnoknak, aki jogosult volt határozni kegyelem kérdésében. (1942. évi 6.510. M. 

E. számú rendelet)  

2. A honvéd vezérkar főnökének bírósága 

Az Élt. és a Honvédelmi törvény által adott felhatalmazás alapján a kormány 1941. 

október végén felállította „a vezérkari főnök ítélkező fórumát mindössze egyetlen 

törvényi tényállásban rögzített cselekmény elbírálására”. (Vargyai 1981: 365) A 

rendelet kizárólagos hatáskört biztosított a magyar királyi vezérkar főnökének az Élt. 

59. § szakasza szerinti hűtlenség bűntettének bűnvádi üldözésére (Takó 2020b) az ún. 

államvédelmi ügyekben. 

Ezen hatáskör kiterjedt a vádparancs kiadására, a vádemelésre és bizonyos fokig a 

nyomozati szakra is, ami azért is volt jelentős, mert a „Honvéd Vezérkar főnöke 

személyét illetően közvetlenül az államfő parancsai alatt állt, a honvédelmi 

miniszternek tárgyi tekintetben volt alárendelve”. (Szakály 2002: 184) Az illetékes 
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parancsnok csekély mértékű személyi függése és az Élt. 59. szakaszában 

meghatározott gumiszabály jellegű hűtlenségi tényállás megfogalmazása lehetőséget 

biztosított a jogalkalmazó számára a politikailag megalapozott ítéletek meghozatalára, 

megvalósítva azt akár az eljárási szabályok megsértésével is. 

A bíróság eljárására a hadra kelt seregek ítélkezésére vonatkozó szabályokat kellett 

alkalmazni, a korábban bemutatott 2750/1941. M. E. rendelet (továbbiakban: módosító 

rendelet) meghatározott szakaszaiba (1941. évi 2.750. M. E. számú rendelet 2–3., 11. §) 

és az alapító rendeletbe foglalt változtatásokkal. A módosító rendelet szerint kellett 

megalapítani a bíróságokat, amely különbséget tett polgári személy, legénységi 

személy és tiszti személy haditörvényszéke között. Egyesbíró csak vétség esetén 

járhatott volna el, de mivel az Élt. hűtlenségi szakasza csak bűntettről szólt, emiatt 

eleve kizárt lett volna e szakasz alkalmazása, ennek ellenére a gyakorlatban ez is 

előfordult. HL HM IV. Katonai igazságszolgáltatás szervei 82. vezérkar főnökének 

bírósága 610. f. h.v.f. bírósága 1943. – H.37. 5. lap ) 

Bűntett esetén a bíróságnak három tagból kellett volna állnia, egy hadbíróból mint 

tárgyalásvezetőből és két katonaállományú tisztből – utóbbiak közül a magasabb 

rendfokozatú elnökölt. A gyakorlatban ez sem valósult meg maradéktalanul, hiszen a 

fennmaradt iratokból kitűnik, hogy az esetek nagy százalékában csak két tagból álló 

bíróság járt el, (HL HM IV. Katonai igazságszolgáltatási szervei 82. vezérkar 

főnökének bírósága 1–2., 6., 10. dobozok iratai alapján) de az is előfordult, hogy öttagú 

bíróság (HL HM IV. Katonai igazságszolgáltatás szervei 82. vezérkar főnökének 

bírósága 610. f. h.v.f. bírósága 1942. – H.152. 13. lap) ítélkezett. Ha a védő kifogást emelt 

a bíróság összetételi hiányosságai miatt, akkor ezt a panaszt ugyanazon tanács bírálta 

el, mint amely a főtárgyaláson eljárt. (HL HM IV. Katonai igazságszolgáltatás szervei 

82. vezérkar főnökének bírósága 610. f. h.v.f. bírósága 1941. – H.4. 13. lap) 

A módosító rendelet által külön eljárásként nevesített nyomozó eljárás és büntető 

indítvány mellőzésével lefolytatott eljárás alkalmazásának feltételeit is rendkívül 

kiszélesítette az alapító rendelet azzal, hogy kimondta, az „arra alkalmas esetben 

tettenkapás vagy ténybeli elismerés esetén kívül is, továbbá az ott megjelölt büntetési 

tételre és a gyanúsított ellen esetleg már folyamatban lévő más bűnvádi eljárásra, – a 

11. §-t pedig a kiszabott büntetés mértékére való tekintet nélkül kell alkalmazni”. 

(1941. évi 7.650. M. E. számú rendelet  2. §) Továbbá lehetővé tette a főtárgyalási 

jegyzőkönyv mellőzését és az ítélet egyszerűsítését ötévi szabadságvesztésnél 

súlyosabban büntetendő bűncselekmények esetében is. Ezekkel a rendelkezésekkel 

tették lehetővé, hogy a vezérkari főnök bíróságának eljárása főszabály szerint ezen 

típusú eljárás lett. 
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A büntető indítványról történt közlés és a főtárgyalás között egy napnak lennie kellett, 

kivéve, ha erről a terhelt lemondott. Őt a büntető indítvány közlése előtt egy 

egyszerűsített formanyomtatványon (HL HM IV. Katonai igazságszolgáltatás szervei 

82. vezérkar főnökének bírósága 610. f. h.v.f. bírósága 1941. – H.9. 77. lap, Büntető 

indítvány közlése elnevezésű formanyomtatvány) nyilatkoztatták arról, hogy meg 

akarja-e ismerni a büntető indítvány tartalmát, akar-e új bizonyítékokat előterjeszteni, 

és a védőt maga választja-e, vagy számára a bíróság rendeljen ki, továbbá hogy 

belegyezik-e a határidőnek egy napra történő rövidítésébe. Az eljárás ilyen formája 

nehezen összeegyeztethető a HKbp. -be foglalt elvekkel. 

 

A tárgyalást a magyar királyi honvéd vezérkar főnökének ügyésze készítette elő, aki 

az iratok tanúsága alapján gondoskodott a bizonyítékok beszerzéséről, és tájékoztatta 

a tárgyalás kitűzéséről a vezérkari főnökséget és a honvédelmi minisztériumot. (HL 

HM IV. Katonai igazságszolgáltatás szervei 82. vezérkar főnökének bírósága 610. f. 

h.v.f. bírósága 1941. – H.9. 77. lap) A tárgyalások a nyilvánosság kizárása mellett 

zajlottak. A tárgyaláson a szakértők között a „hűtlenség tényállásban foglalt katonai 

hátrány vagy előny” tényállási elemek megvalósulásának igazolása érdekében katonai 

szakértőt vettek igénybe, akinek szakvéleménye – főként a kommunista egyénekkel 

szemben lefolytatott perekben – koncepciós jellegű volt.  

A bíróság ítéletével szemben nem volt helye jogorvoslatnak, csak a már korábban is 

említett panasznak (védő, vádlott részéről), amelyet az ítéletet hozó tanács bírált el. 

Volt arra is példa, hogy a bíróság elnöke kezdeményezett kegyelmi eljárást, mert „a 

büntetés mértéke tekintetében tárgyalásvezető és ülnök által elfogadott büntetés 

kiszabással szemben elnök aránytalanul súlyosnak tartja”. (HL HM IV. Katonai 

igazságszolgáltatás szervei 82. vezérkar főnökének bírósága 610. f. h.v.f. bírósága 1944. 

167.) Ebben az esetben is ugyanaz a tanács járt el, és utasította el az elnök indítványát, 

megfogalmazása szerint azért „nem ajánlja kegyelemre, mert olyan indokot nem lát 

fennforogni, mely kegyelemben való részesítésre méltóvá tenné”. (HL HM IV. Katonai 

igazságszolgáltatás szervei 82. vezérkar főnökének bírósága 610. f. h.v.f. bírósága 1944. 

167) 

Érdekes tény az, hogy a bíróság a kötőerő beállta után is szabadon megváltoztathatta 

ítéletét az illetékes parancsnokhoz való felterjesztés előtt. (Takó 2019) A bíróság ítélete 

a vezérkari főnök megerősítésével vált jogerőssé. A bíróság alapító rendelete 

kimondta, hogy halálbüntetést „kötéllel végrehajtani nem lehet, azt agyonlövéssel kell 

végrehajtani”, (1941. évi 2.750. M. E. számú rendelet 3. §) azonban ezt sem tartották be 

minden esetben, erre példaként szolgál Gábor Dezső esete, akit a szolnoki reptéren 
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akasztottak fel, melyre az ítéletéhez fűzött végrehajtási megjegyzés tanúbizonyságul 

szolgál. (HL HM IV. Katonai igazságszolgáltatás szervei 82. vezérkar főnökének 

bírósága 610. f. h.v.f. bírósága 1944. 167.) „A vezérkari főnök ítélkező fóruma politikai 

bíróság volt, amely politikai értelemben nem vádlottak, hanem ellenfelek, vagy 

ilyennek tekinthetőek felett ítélkezett, s zömében nem azok megbüntetésére, hanem 

megsemmisítésére törekedett.” (Vargyai 1981: 373) 

3. A szuverenitását vesztett magyar állam jogalkotásának a katonai 

igazságszolgáltatásra gyakorolt hatása 

„Magyarország katonai megszállásának előkészítését Hitler 1943 szeptember végén, 

az angol csapatok Balkánon várható partraszállását valószínűsítő és a Kállay-kormány 

különbéke iránti puhatolózásairól kapott információk hatására rendelte el.” (Tóth 

1994: 42) A Wehrmacht főparancsnokság hadműveleti osztálya a megszállási terv 

fedőnevének a Margarethét választotta. A végrehajtást Hitler 1944. március 18-án 17 

órakor rendelte el. A megszállás március 19-én kisebb ellenállások mentén 

megvalósult.  

Ezt követően a legfontosabb kérdés a németek számára a német érdekeknek megfelelő 

új kormány alakítása volt. Veesenmayer birodalmi meghatalmazott Imrédyt szerette 

volna miniszterelnöknek, végül Horthy határozott ellenállása miatt Sztójay Döme 

berlini követet bízták meg kormányalakítással. Március 23-án felállt a Sztójay-kabinet. 

Ezt követően megkezdődött a politikai tisztogatás is. Szombathelyi Ferenc 

vezérezredest, vezérkari főnököt lemondatták, helyére Vörös János altábornagyot 

nevezték ki. Horthy ellenezte ezen kinevezést, ezért vissza akarta állítani a 

főparancsnoki státuszt, és oda Lakatos Géza vezérezredest kívánta kinevezni. Vörös a 

németek támogatását a háta mögött tudva kijelentette, hogy Lakatos semmilyen magas 

pozíciót nem tölthet be. Ezzel párhuzamosan letartóztatott több száz embert, köztük 

többek között Bajcsy-Zsilinszky Endrét (aki fegyverrel állt ellen), Keresztes-Fischer 

Ferenc volt belügyminisztert és Baranyai Lipótot, a Nemzeti Bank elnökét. (Tóth 1994: 

45–53) Veesenmayer, Greiffenberg és Winkelmann tevékenysége biztosította a Német 

Birodalom számára a totális ellenőrzést és érdekei érvényesítését. Ezzel Magyarország 

szuverén államisága megszűnt, a Sztójay-kormány és a nyilas diktatúra időszaka 

történelmünk legsötétebb stációja. A bábkormány rögtön nekikezdett a katonai 

igazságszolgáltatás átalakításának is. 1944. március 29-én a háborús helyzet változásai 

folytán egyfelől elrendelték, hogy „a hátországban állomásozó mozgósított 

seregtesteknél – még ha nem is tartoznak a hadrakelt seregekhez – a honvéd katonai 

bűnvádi perrendtartásról szóló 1912. évi XXXIII. törvénycikknek a hadrakelt 

seregeknél követendő bűnvádi eljárására vonatkozó szabályait kell alkalmazni”.(1944. 
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évi 1.410. M. E. számú rendelete 1.§) Egy másik, ugyanezen a napon kelt rendelet pedig 

azon polgári személyek feletti ítélkezést helyezte a hadra kelt sereg bíróságainak 

hatálya alá, akiknek cselekményei már korábban is a katonai igazságszolgáltatás útjára 

tartoztak. Ezen rendelet újraszabályozta a hadra kelt seregekre vonatkozó, HKbp. -ben 

rögzített szabályokat.  

Az illetékes parancsnokok körét a következőképpen módosította:  

„1. a fővezér, illetőleg az a katonai parancsnok, aki a fővezér rendelkezése értelmében a 

hadrakelt sereg főparancsnokának jogkörét gyakorolja (hadseregfőparancsnok); 

  2. a hadrakelt sereg seregtesteinek parancsnokai;  

3. azok a katonai parancsnokok, akiket a hadrakelt sereg legfőbb parancsnoka az illetékes 

parancsnok jogaival felruház.” (1944 évi 1.420. M. E. számú rendelet 6. §) 

Az illetékes parancsnok fegyelmi határozatával szemben lehetőséget biztosított arra, 

hogy az érintett panasszal a honvédelmi miniszterhez forduljon. A rendelet a hadra 

kelt seregek mellett működő bíróságok elnevezését tábori ítélőbíróságra módosította. 

Egyesbíró járt el minden olyan esetben, amikor a vád tárgya vétség, kihágás vagy öt 

évnél nem súlyosabban büntetendő cselekmény volt. Minden más esetben háromtagú 

haditörvényszék járt el. A haditörvényszékek megalakulására vonatkozó szabályok 

nem változtak. (1944 évi 1.420. M. E. számú rendelet 11–15. §) 

 

A bíróságvezető jelentős jogosultságokat kapott; többek között a nyomozás 

megszüntetését; a nyomozásvezető és a vádló kijelölését; az önálló vádemelést; a 

büntetőindítvány visszavonását; szükség esetén új büntetőindítvány benyújtását; 

valamint a vádnak a főtárgyalás megkezdése előtti elejtését. A nyomozásvezető 

intézkedéseivel szemben a bíróságvezetőhöz, a bíróságvezető intézkedéseivel 

szemben 24 órán belül az illetékes parancsnokhoz lehetett előterjesztést benyújtani, 

ezen tárgyban hozott döntésekkel szemben nem volt helye további jogorvoslatnak. A 

védő érdekében, amennyiben jogtudó személy nem állt rendelkezésre, 

katonaállományú tiszt vagy tisztjelölt is eljárhatott. Tettenérés és ténybeli beismerés 

esetén a rövidített különleges eljárást az eddigi nyolc nap helyett tizennégy napon 

belül kellett befejezni. A tárgyalás főszabály szerint zárt volt, de az illetékes 

parancsnok a körülmények alapján elrendelhette a nyilvánosságot. (1944 évi 1.420. M. 

E. számú rendelet 19–27. §) A rendelet lehetővé tette, hogy a kormány „szükség 

esetén” a hadra kelt seregekre vonatkozó eljárási szabályokat ne csak a klasszikus 

esetekben és területeken rendelhesse el, hanem meghatározott bűncselekményekre és 

meghatározott földrajzi területekre is. (1944 évi 1.420. M. E. számú rendelet 2. § (2)) A 

rendeletben szabályozott egyes módosításokat a békebeli eljárásokra is alkalmazni 
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kellett, ezen szabályok voltak a fegyelmi eljárásokra, az ítélőbíróságra, az egyesbíróra, 

a haditörvényszékre, a rövidített eljárásokra vonatkozó szabályok. Emellett a békebeli 

eljárások esetében is főszabály lett a tárgyalások zártsága. (1944 évi 1.420. M. E. számú 

rendelet 45. §) Azt is meghatározta, hogy hadra kelt seregeken kívül kit tekintett 

illetékes parancsnoknak. Ennek alapján illetékes parancsnoki jogokat gyakorolhatta 

„a) a hadműveleti területen elfoglalt honvéd vezérkar főnöke helyett az országos katonai 

főparancsnok, honvéd légierők parancsnoka helyett az országos repülőparancsnok, honvéd 

hadtestparancsnokok helyett a honvéd kerületi parancsnokok;  

b) a Kbp. 30. §-a alapján külön rendelettel felruházott katonai parancsnokok”. (1944 évi 1.420. 

M. E. számú rendelet 46. §)  

A rendelet alapján az egész ország területén polgári személyek felett a honvéd 

büntetőbíráskodásban a háború idejére szóló különös anyagi büntetőjogi 

rendelkezések alkalmazását is. (1944 évi 1.420. M. E. számú rendelet 49. §) 

Mindezekből jól látható, hogy a hadra kelt seregekre vonatkozó igazságszolgáltatási 

szabályokat módosító jogszabály valójában jóval túlterjedt az Élt. és a Htv. 

felhatalmazásán, és olyan szabályokat is módosított, amelyekre a kormány nem volt 

felhatalmazva. 

 

1944. június 21-én kibocsátott rendelet megszüntette a rendőrség civil jellegét, és 

katonailag szervezett testületté alakította át. A csendőrséget és a rendőrséget egységes 

vezetés alá helyezték, amelyet a csendőrség és rendőrség felügyelője látott el, akit a 

honvédelmi és belügyminiszter felterjesztésére a kormányzó nevezett ki. A 

tevékenysége során a honvédelmi miniszternek volt alárendelve, kivéve a 

belügyminiszter hatáskörét érintő ügyekben. A rendőrség irányában egyik 

legfontosabb feladatának rendelték a katonai fegyelem fenntartását a testületben, 

amelyet erősítve a fegyelmi fenyítő hatalmat végső fokon gyakorolhatta. A rendelet 

kimondta a honvéd büntetőbíráskodás alá helyezésüket is, azonban az illetékes 

parancsnoki jogok gyakorlóját csak később kívánták kijelölni. (1944. évi 2.300. M. E. 

számú rendelet) „A rendőrség katonailag szervezett testületté alakításával a rendőri 

állományt jogilag katonává minősítette, s egyben büntetőjogilag a csendőrökkel egy 

jogállásúvá tette. A szervezet átalakítása során a rangrendszer katonai rendfokozati 

rendszerré történő átváltoztatását is magában foglalta.” (Dohy 2015: 25) A szabályozás 

nyilvánvaló célja az államszervezet további militarizálása, valamint a hatáskörök 

lehető legteljesebb koncentrálása volt, amely révén a rendészeti feladatok már szinte 

teljes mértékben a hadsereg vezetésének ellenőrzési körébe kerülhettek. 
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A román háborúból való kiugrás okozta német sokkot kihasználva Horthy – 

Veesenmayer engedélyével – leváltotta a Sztójay-kormányt, és helyébe Lakatos Géza 

vezérezredest bízta meg kormányalapítással, akinek nyilván nem volt szabadkeze. 

Lakatos kinevezésével Horthy abban bízott, hogy Magyarország is ki tud ugrani a 

háborúból, azonban a kormányba épített besúgok révén a német fél erről tudomást 

szerzett, és a Nyilaskeresztes Párt közreműködésével – és a hadsereg vezérkarának 

támogatásával – megkezdték a fegyveres hatalomátvétel előkészítését. (Keresztes 

2004: 14–16) Az október 15-i sikertelen kiugrási kísérletet követően a kormányzó 

október 16-án, a törvényesség látszatát keltve kinevezte miniszterelnöknek Szálasi 

Ferencet, és lemondott államfői tisztségéről. A megürült államfői posztot az 

Országtanács október 27-én szintén Szálasira mint nemzetvezetőre ruházta. Ezt 

november 3-án a foghíjas képviselő- és felsőház jóváhagyta. Létrejött ezzel a 20. 

századi magyar történelem második totalitárius államberendezkedése, a nyilas 

diktatúra. (Romsics 2005: 266–267) 

A nyilas állam rohamléptekkel kezdte meg a katonai igazságszolgáltatás átformálását 

is. November 25-én a rögtönbíráskodást a honvéd büntetőbíráskodás egész területére 

elrendelték. (4.100/1944. M. E. számú minisztériumi rendelet) 

December 3-án egyesítették a honvédelmi miniszter és a vezérkari főnök pozícióját. 

(100.791/eln. 1/a – 1944. számú körrendelet) A vezérkar főnökének különbírósága a 

nyilas uralom idején „kettős alárendeltségbe került. A tényleges honvédek ügyében 

továbbra is a Vezérkar Főnöke szerepelt, mint illetékes parancsnok. A polgári egyének 

ügyében (ideértve a nyugdíjas honvédeket is) a nyilas Kovarcz Emil miniszter mellé 

beosztott tábornok, Syposs János vezérőrnagy gyakorolta az illetékes parancsnoki 

jogkört.” (Bonhardt 2007: 212) A tényleges honvéd egyének ügyében ítélkező bíróság 

elnevezése a Királyi honvédség főparancsnokának II. bírósága lett, a másik bíróság 

elnevezése pedig a „Nemzet totális mozgósításával és harcba állításával megbízott 

magyar királyi tárca nélküli miniszter” mellé beosztott tábornok bírósága volt. A 

háború végén Sopronkőhidán működő bíróság volt az utolsó ilyen típusú bíróság a 

honvédség történetében. (HL HM IV. Katonai igazságszolgáltatás szervei 82. Vezérkar 

főnökének bírósága 610. f. h.v.f. bírósága 1944. H.679.) 1944 decemberétől lehetővé 

tették, hogy hűtlenségi ügyekben a terhelt távollétében is legyen mód a tárgyalásra és 

az ítélethozatalra, de kizárólag bűnösség megállapítására szorítkozhattak. 

Amennyiben a terhelt biztosan külföldön tartózkodott, részére védőt rendeltek ki. 

Előkerülése esetén új eljárást kellett lefolytatni.  (6.150/1944. M. E. számú rendelet) 

Az 1944. december 20-án kiadott rendelettel módosították a fegyelmi szabályzatot is, 

amely lévén a fenyítő hatalom birtokosa élet-halál ura lett. Innentől az elöljárók és 
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feljebbvalók részére kötelezővé tették a fegyverhasználatot többek között azzal 

szemben, aki válságos pillanatban csüggedve beszélt, fegyverét elhagyta, az 

engedelmességet megtagadta, ütközetben önkényesen eltávozott, zsákmányolt vagy 

fosztogatott, illetve gyáva, ingadozó magatartást tanúsított. 

Fegyelmi büntetésként lehetővé tették a közigazgatási úton történő lefokozást. 

Jogorvoslatra nyilvánvalóan semmilyen esetben nem volt lehetőség. Fenyítő hatalom 

gyakorlására a honvédség valamennyi alakulatának parancsnoka jogosult volt. 

Tisztek esetén kikötötték a lefokozásra jogosultak körét, így tábornokot a Honvédség 

főparancsnoka, törzstisztet a hadseregparancsnok, főtisztet a hadtest- és 

kerületparancsnok fokozhatott le fegyelmi eljárásban. (101.017/eln. 1/a – 1944 számú 

körrendelet) 

 

A hadseregben a rend felbomlását mutatta, hogy a katona egyének nem tartották be a 

szolgálati utat, és miniszterhez vagy párttagokhoz fordultak kéréseikkel, sőt egyes 

esetekben polgári bírósághoz. Ezeket a magatartásokat pönalizálta a jogalkotó, és 

bűncselekményként kezelte. (96.438/elnökség – 1944. számú körrendelet) Emellett 

több rendelet szólt annak helytelenítéséről, hogy a katonák a nyilasok által elvárt 

alakiságokat nem tartották be, öltözetükben civil vonások jelentek meg. (96.346/eln. 1.a 

– 1944. számú körrendelet) Az ideológiai megalománia csúcspontját jelentették azok a 

rendeletek, amelyekben a német területekre kihelyezett magyar csapatok ellátásának 

pozitív állapotait bizonygatták, emellett viszont felháborodva vették tudomásul, hogy 

a tisztek megtagadták az ideológiai nevelést, koldulnak, alamizsnát gyűjtenek, 

elhanyagoltak, öltözetük viseltes. A miheztartás végett leszögezte a rendelet írója, 

hogy „az új hungarista állam… a reformokat halálosan komolyan veszi és végre is 

fogja hajtani… Ezt mindenki vegye tudomásul, mert a máskép gondolkodókat a 

honvédségből el fogom távolítani.” (1.588/6. vk – 1945. számú körrendelet) A fegyelmi 

szabályzatban rögzítettek és a nyilas állam tevékenysége alapján az eltávolítás szó 

gyakorlati megvalósításának módja nagy kérdéseket nem hagyott maga után… 

 

Utószó 

 

A második világháborúba a katonai igazságszolgáltatás tekintetében kettős 

felhatalmazással lépett be a végrehajtó hatalom: az Élt, valamint a Htv. által 

biztosított jogalkotási hatáskörökkel, ez pedig meglehetősen széles mandátumnak 

bizonyult.  
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Az Élt. 54. §-a felhatalmazta a mindenkori kormányt, hogy háborús helyzetben az 

eljárás gyorsítása és egyszerűsítése végett rendeletet adjon ki, amely a törvénnyel is 

ellentétes lehetett. Ezen felhatalmazást erősítették a honvédelmi törvény kivételes 

hatalomról szóló rendelkezései. Ezen felhatalmazásokkal a kormány több esetben is 

élt a második világháború során. A hadrakelt seregek ítélkezésére vonatkozó 

szabályok 1941-ben megvalósuló újraszabályozása lényegében a háborús 

viszonyokhoz való igazodást, az eljárás gyorsítását jelentette.  

Magyarország kormányai az Élt. és a honvédelmi törvény által adott 

felhatalmazásukkal a katonai igazságszolgáltatás terén két esetkörben éltek vissza. 

Egyfelől a honvédségi védők lajstromában való szerepeltetés nemzetiségi (faji) alapú 

meghatározásával és a vezérkar főnöke különbíróságának életre hívásával, valamint 

az arra vonatkozó szabályok megalkotásával. A vezérkar főnökének bíróságánál 

nemegyszer még a bíróság megalakítására vonatkozó szabályokat sem vették 

figyelembe. Ítéletei pedig legtöbb esetben koncepciós jellegűek voltak. 

 

A szuverenitását a német megszállással elvesztő magyar államban a megszállói 

igényeket kielégítő kormányok – legyen az bábkormány vagy a nyilas diktatúra 

kormánya – rohamos léptekkel nekiláttak a HKbp. -n és rendszerén alapuló 

garanciák lerombolásához. A fegyelmi jog területén élet-halál urává tették a fenyítő 

hatalmat birtokló parancsnokot azzal, hogy kötelezővé tették számára a 

fegyverhasználatot egyes cselekmények esetében, valamint lehetővé vált a tisztek 

közigazgatási úton való lefokozása. A hadrakelt seregekre vonatkozó ítélkezés 

szabályainak átalakítása is sértette a HKbp. eredeti szellemét, betetőzve ezt azzal, 

hogy békeidős igazságszolgáltatásra is bevezették ennek egyes szabályait, így 

például a főtárgyalások zárttá nyilvánítását. 

A német megszállást követően a bevezetőben ismertetett princípiumok egyike sem 

érvényesült a katonai igazságszolgáltatás területén a bíróság független és pártatlan 

ítélkezésére esélyt sem teremtett a rendszer, sőt elvárta az ideológiailag is helytálló 

határozatok meghozatalát. Az igazságügyi szervezett bár törekedett a fegyelem 

fenntartására, azonban sok esetben maguk sem tudtak azonosulni az új jogszabályi 

és hatalmi környezettel. A katonai igazságszolgáltatás állapotai a háború végén 

visszatükrözik a magyar állam állapotát, amely egyértelműen minőségi visszalépést 

mutatott a háború előtti viszonyokhoz képest is, sőt 1944 végére gyakorlatilag 

ténylegesen, az állam egészére ható főhatalom és működő állami szervezetről nem is 

beszélhettünk. 
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BARTHA ÁKOS 

 

Az ellenállás ára 

 

 

A második világháború alatti náciellenes ellenállás fő értelmezési keretévé 1945 után 

az „antifasizmus” ideológiai konstrukciója vált. Ez a megközelítés egyrészt 

túlideologizálta és uniformizálta az ellenállás szövevényes jelenségét, másrészt 

szigorú morális keretezést is eredményezett. Az újabb nemzetközi szakirodalom ezért 

szívesebben foglalkozik a kollaboráció és az ellenállás közti szürke zónával, valamint 

az ellenállás valós eredményeivel, következményeivel. Utóbbi megközelítést 

igyekszik érvényesíteni ez a széleskörű forrásbázison és a vonatkozó szakirodalom 

alapján megírt tanulmány, mely a magyar ellenállás történetéről ad rövid áttekintést, 

különös hangsúllyal az erőszakra és a megtorlásokra.  

 

* 

 

Egy ismert bonmot szerint, ha az 1945 utáni (változó neveken szereplő) 

partizánszövetség összes tagja fegyverben lett volna 1944 márciusában, a németek 

nem mertek volna bejönni Magyarországra. De vajon valóban a fegyveres harc az 

ellenállás univerzálisan leghelyesebb módja? Tanulmányomban egy keveset 

emlegetett szempontjából: a megtorlások és az alkalmazott erőszak felől közelítve 

veszem számba a német megszállás alatti magyar ellenállást, reflektálva a nemzetközi 

szakirodalom friss eredményeire is. 

Szükséges tisztázni hogy, mit értünk ellenállás alatt, főképp mivel maguk a különböző 

német- és nyilasellenes csoportok sem voltak egységesek e tekintetben. Lehetett ez 

újságok hasábjain, egyesületekben és másutt kifejtett szellemi, a közigazgatásban 

szabotáló adminisztratív, a hatalom befolyásolását, illetve megragadását célzó 

politikai vagy fegyveres rezisztencia, de külön kategória az ember- és az értékmentés 

is (utóbbihoz közüzemek, gyárak, hidak védelme tartozik például).  A különböző 

csoportoknak más és más volt az ideológiai motivációja is. Ellenállásuk irányulhatott 

a német megszállás, vagy éppen bármely idegen hatalom (ideértve a Szovjetuniót is) 

behatolása ellen, de jelenthette a nácizmus, vagy akár általában véve a diktatórikus 

berendezkedések elutasítását. Takarhatott mindez fajvédő tartalmakat (pl. 

„svábellenességet”), de a szociális és nemzeti forradalmárnak egyszerre tűnő nyilas 

mozgalom iránti arisztokratikus ellenszenvet is. A való életben azonban leginkább e 

tényezők időben is változó arányú kombinációiról beszélhetünk az egyes csoportok és 
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személyek esetében. (Bartha 2021: 296–297) Ideológiai szempontokon túli, nem 

szívesen feszegetett téma, hogy különböző – életmentő – igazolásokkal, menlevelekkel 

vagyonokat lehetett szerezni 1944-ben. Vagyis „hamis levelekkel, különösen a nyilas 

időkben a feketepiacon kiterjedt kereskedelem folyt.” (Szécsényi 2014) 

 

Magyarországon nem volt a varsói csatához vagy a szlovák nemzeti felkeléshez 

hasonló nagyszabású, hónapokig – vagy éppen csak hetekig – tartó hősies, ám 

összességében sikertelen fegyveres tömegfelkelés. A témakör nemrég elhunyt 

legalaposabb ismerője, Gazsi József ugyanakkor csak Budapesten 85 ellenállási 

helyszínt és 43 „jelentősebb ellenállási csoportot” azonosított 1941 és 1945 között 

(Gazsi 1980: 86), s a lista tovább bővíthető olyan elemekkel, melyeket a szocializmus 

évtizedei alatt nem lehetett említeni. A szellemi ellenállás példája volt a Törzsökös 

Magyarok Tábora által szervezett budapesti szimpátiatüntetés Lengyelország 

lerohanása után. A Makay Miklós kamarai titkár által vezetett fajvédő tömörülés 

„néma tiszteletadására” 1939. szeptember 8-án – vagyis a világháború kirobbanása 

után bevezetett gyülekezési tilalom idején – került sor Bem József budapesti 

szobránál.1 Ez volt az első háborúellenes tüntetés – pontosabban kényszer szülte 

háborúellenes „flashmob” – Magyarországon, melyre több mint két évvel a Ságvári 

Endre által a Batthyány örökmécsesnél hasonló forgatókönyv alapján megrendezett, 

később a középiskolás történelemtankönyvekben megörökített demonstráció előtt 

került sor.2 A „törzsökösök” béketüntetése azért merült feledésbe, mert az 

ellenállásnak a világháború után – de különösen a formális kommunista 

hatalomátvételt követően – csak szűrt és koordinált emlékezete lehetett a Vasfüggöny 

keleti oldalán. Ez a mesterelbeszélés ideológiai alapvetésű volt és a kommunista 

élcsapat által vezetett folyamatos antifasiszta harc állt a középpontjában. (Kállai 1965, 

Kšiňan és társai szerk. 2012) Az antifasiszta doktrína jellegzetessége az is, hogy a 

fegyveres partizánharcot tartotta a legmegbecsülendőbb illegális tevékenységnek. Ezt 

                                                           
1 A szobor talapzatára elhelyezett „babérkoszorút övező lengyel és magyar szalag a következő 

felírást viselte: Bem József szellemének – a Törzsökös Magyarok Tábora. A kisebb küldöttség 

pár percig némán, levett kalappal tisztelgett a szabadságeszme hősének emlékműve előtt, az 

odasereglett pár száz főnyi törzsökös magyar pedig a téren szétszórva, minden hangos 

tüntetés nélkül, néma meghatottsággal, levett kalappal tisztelgett”. Az Est, 1939. szeptember 

10. 5. 
2 Ságváriék 200–300 beszervezett munkásfiatalja és egyetemistája 1941. október 6-án sétált az 

esti órákban az örökmécses közelében, hogy aztán megadott jelre egyszerre vonuljanak a térre, 

ahol Jambrich József az emlékműre helyezte „vörös virágból készült, nemzetiszínű szalaggal 

átkötött koszorújukat. A koszorún »A magyar szabadságért – a magyar ifjúság« felirat 

szerepelt”. Pintér 1975: 39, Dancs – Koós – Vida 1982: 88. 



ÚT (ELÁGAZÁSOK) MAGYARORSZÁG 1944 – 1945 

 

190 
 

nem csupán nagy példányszámban kiadott visszaemlékezések borítóján, de ifjúsági 

képregények formájában is népszerűsítették, még az érett Kádár-korszakban is. 

Az ellenállás militarizált emlékezete azonban nem kommunista találmány, s úgy 

tűnik, rendszerektől, országoktól és korszakoktól függetlenül uralja a téma 

elbeszélését. E tekintetben elég csupán futó pillantást vetni a filmipar legújabb 

termésére. A norvég ellenállás egyik kulcsfigurájáról, Max Manusról és a prágai 

Heydrich-gyilkosságról készül filmadaptációk egyaránt a robbantásokra és 

merényletekre szakosodott szabotázscsoportok tevékenységét heroizálják.3 Ezekben a 

filmekben csak említésszinten hallhatunk arról, hogy az Edvard Beneš vezette 

csehszlovák emigráns kormány által megrendelt és a Special Operations 

Executive (SOE) nevű brit szabotázsszervezet közreműködésével kivitelezett prágai 

Heydrich-merényletet a Lidice falu kiirtásával nevével fémjelzett tömeggyilkosság-

sorozat követte 1942 nyarán, s a megtorlásoknak végül többezer helyi áldozata lett. 

Max Manust – Jozef Gabčíkhoz és cseh merénylőtársaihoz hasonlóan – szintén a SOE 

képezte ki és vetette be Norvégiában. Az ő életét bemutató filmben sem kerül szóba, 

hogy a britek által bevetett deszantok tevékenységét Norvégiában a helyiek keserű 

haragja kísérte, akik főképp éppen a megtorlásoktól tartottak, okkal. Telavåg községet 

például 1942 áprilisában egy sikertelen SOE-akció után – melyben két német rendőr 

vesztette életét – tették a földdel egyenlővé, hogy aztán lakosságát koncentrációs vagy 

internáló táborokba hurcolják. A közvetlen megtorlásoknak mintegy száz halálos 

áldozata volt, miközben más SOE-akciók miatt is folyt a vér Norvégiában (Benett 1999: 

247–256) 

A militarizált ellenállás törhetetlennek tűnő emlékezeti kánonja egyúttal azt is 

érzékelteti, hogy a történészek meglehetősen csekély hatást gyakorolnak a populáris 

emlékezetkultúrára. Az utóbbi néhány évtizedben ugyanis éppen a demitizálás, 

megtorlás, kollaboráció hívószavak mentén értékelődött át a második világháborús 

ellenállás a nemzetközi szakirodalomban.4 Ezek a munkák sokfélék ugyan, de mind 

egyek abban a megállapításban, hogy az ellenállószervezetek önmagukban, a reguláris 

hadsereg támogatása nélkül csekély hatást tudtak gyakorolni a világháború 

alakulására. Leginkább hírszerző és esetenként hangulatformáló szerepük lehetett 

                                                           
3 Max Manus: 2008. Anthropoid: 2016. The Man with the Iron Heart: 2017. Van természetesen 

néhány témaérzékenyebb film is; egyikük például egy dán kollaboráns milicista szemszögéből 

láttatja a háborús erőszak igencsak sokoldalú brutalitását, az ellenállók és a civilek feszült 

kapcsolatát és a vakvéletlen szerepét. Vö. Skyggen i mit øje: 2021.  
4 Pl. Bennett 1999, Ueberschär szerk. 2008, Hassel 2011, Deák 2015, Anušauskas és társai szerk. 

2015, Vergez-Chaignon 2016, Deacon 2016, Gerwarth – Gildea 2018, Bene 2018, Wieviorka 

2019. 
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jelentős. Tevékenységükkel mindazonáltal rendkívül sok szenvedést hoztak a 

hátország lakosságára. „Az ellenállás illegális tevékenységgel járt, és illegális volt 

nemcsak a német vagy más megszálló erők szemében, de az volt a nemzetközi 

egyezmények és az ellenállók hazájának a törvényei szerint is. Legalábbis 

a kezdetekben az ellenállás népszerűtlen volt az ellenállók honfitársai között, akik 

joggal rettegtek a veszélytől és a nyomorúságtól, amit az ilyen tevékenység rájuk 

zúdíthatott. Ellenállni annyit jelentett, mint elhagyni a törvényes utat, bűnözőként 

cselekedni, az alvilág nyelvéhez, szokásaihoz folyamodni” – fogalmazott Deák István. 

(Deák 2015: 125) 

A megtorlás bizonyos mértékig kvantifikálható is a megszállt országokban, mivel a 

német hadosztályparancsnokok táblázatokban rögzítették ezeket a direktívákat. A 

megtorlási kvóta térben és időben is változott, emellett természetszerűleg sok függött 

az adott tiszt habitusától, személyes döntésétől is. Az mindenesetre egyértelmű és más 

források által is alátámasztott, hogy Kelet és Délkelet-Európában durvább volt a német 

megtorlás, mely nem csak a földrajzi helytől, de a feltételezett elkövető németek által 

megállapított származásától is nagyban függött, miközben több helyütt a terror egyre 

radikálisabb lett az idő előrehaladtával. Néhány példával illusztrálva mindezt: míg a 

szövetséges fasiszta Olaszország fővárosában felrobbantott 33 SS katona 335 római 

civil életébe került 1944 márciusában – vagyis ez esetben vélhetően 1:10-hez volt az 

előirányzott megtorlási arány –, addig egy lengyelek által lelőtt német katona „ára” 

ötven civil kivégzése volt 1940-ben, mely szám ennek kétszeresére nőtt 1941-re. 

Zsidónak minősített támadó esetén pedig egy az ezerhez is lehetett a megtorlási ráta 

Kelet-Európában. (Bennett 1999: 12, 102, 137, 228) 

A magyar ellenállás sajátos kiindulópontja, hogy az ország megszállására nem az 1938 

és 1941 közti nagy német offenzíva idején került sor, hanem éppen a német vereségek 

idején, a német szövetségből kiválni készülő magyar kormányzat leváltása céljából 

került rá sor 1944. március 19-én. A sátoraljaújhelyi fogház rabjai ebben az új 

helyzetben – értesülve a város német megszállásáról – úgy ítélték meg a helyzetüket, 

hogy nincs mire várni: 1944. március 22-én jugoszláv rabok vezetésével lefegyverezték 

őreiket és kitörtek az épületből. Az volt a céljuk, hogy átkelve a szlovák-magyar 

határon csatlakoznak a szlovák partizánokhoz. A Tiso-i Szlovákiában már 1942-ben 

működtek partizánok (Stanislav – Mičev 2019: 26), 1944-re pedig az ország középső és 

keleti felének erdős részein bujkáló emberekből tömeges méreteket öltött a szovjet 

deszantok által is felhasznált mozgalom. (Rychlík 2011: 204) A sátoraljaújhelyi 

fogházból kitört foglyok azonban nem jutottak el hozzájuk, s az utánuk indított, 

német-magyar kooperációban levezényelt embervadászat, a megtorlások, az 
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öngyilkosságok, majd a bírósági eljárás nyomán végrehajtott kivégzések legalább 

hatvan fogoly halálát eredményezték. (Székely szerk. 1994: 224–229) 

Bár a „jól értesültek” számoltak a megszállással, az esemény sokkszerűen érte a 

magyarországi német- és náciellenes erőket, akik közül ezreket fogtak el, internáltak 

vagy hurcoltak el 1944 tavaszán, preventív jelleggel. (Kriegstagebuch 1961: 233–238. 

Szita 2014: 84–86, 99–109) Mindeközben a Vörös Hadsereg az ország akkori határai 

felé közelített, s 1944 augusztus végén át is lépte a határt Erdélyben. A hadihelyzetből 

következett, hogy míg az ellenállás kiépítésére, centralizálására és az esetleges 

fegyveres felkelés megszervezésére más megszállt országokban évek álltak 

rendelkezésre, Magyarországon erre csupán hónapok maradtak (azok számára, akik 

éppen szabadlábon voltak). A nyilasok uralomra jutása előtt nem is a felkelés 

kirobbantása volt a cél Magyarországon, hanem a lobbimunka: a jelentősebb csoportok 

harcias röplapjaik ellenére mind a kormányzót igyekeztek rávenni a német-

szövetségből történő kiválásra, a háborúból történő kiugrásra és a demokratikus 

reformok levezénylésére. Még a „Békepárt”, vagyis a későbbi Kommunista Párt (KP) 

is emellett a cél mellett kötelezte el magát, a Magyar Front részeként legalábbis.5 

Rajk László és társai azonban már a jövőnek is dolgoztak és hozzáláttak a párt háború 

utáni arculatának kialakításához. Ez sem volt magyar jelenség: 1941 őszétől az 

erőszakos cselekedetekre (robbantásokra, merényletekre) szakosodó, illegális sajtót 

működtető kommunista csoportok Európa-szerte elkezdték monopolizálni az 

ellenállást, amire ráerősített, hogy a németek és kollaboránsaik maguk is minden 

ellenállási tett mögött kommunistákat sejtettek. (Wieviorka 2019: 98) Magyarországon 

a budapesti kommunista „vonal” a Horthy Miklós kormányzóval folytatott 1944 

koraőszi tárgyalások idején néhány fős akciógárdákat alakított és október 6-án véghez 

is vitték legismertebb tettüket: a Marót-csoporttal felrobbantatták6 Gömbös Gyula 

1944. június 21-én felavatott tabáni szobrát. A detonáció az épp arra tartó villamost 

sem kímélte, könnyebb sérülést okozva az utasoknak – emlékezett az akciógárdák 

vezetője, Fehér Lajos. (Fehér 1969: 38) „A robbanás ereje megrázta a környező házak 

ablakait, sőt a Duna pesti partján is megremegtette az ablakokat” – írta a sajtó, mely az 

„erélyes nyomozás” megindításáról is hírt adott. (Uj Magyarság, 1944. október 8. 5. 

Virradat, 1944. október 9. 2.) Gömbös Gyula szobrának megsemmisítését utóbb 

                                                           
5 Itt kell megjegyezni, hogy 1944 késő őszére legalább három, egymással rivalizáló 

kommunista párt működött Magyarország jelenlegi területén. A Békepártból alakított, Kádár 

János által Budapesten vezetett Kommunista Párt mellett a Szegedre érkezett „moszkoviták” 

létrehozták az Magyar Kommunista Pártot, miközben a fővárosban Demény Pál is szervezte 

az övéit – esetenként Kommunisták Magyarországi Pártja néven. Bartha 2021: 303. 
6 Az egyébként meglehetősen heterogén társadalmi hátterű akciógárdisták a robbantás idején 

még nem voltak kommunista párttagok. (Bartha 2021: 196.) 
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„jeladásként” értékelte a párttörténetírás (Pintér 1975: 380, Liptai főszerk. 1987: 111), 

jóllehet a jelre csupán a nyilas Hubay Kálmán rezonált, meghirdetve a „Moszkva 

ügynökei” elleni összefogást a sajtóban. (Hubay Kálmán: Vártára, magyarok! 

Magyarság, 1944. október 8. 3.) A kortársak közül is volt, aki a terror előszeleként 

értékelte az eseményt. „Ha majd nemcsak ilyen szimbolikus, de valódi 

terrorcselekmények következnek, ha ugyan következnek, akkor majd itt is jönnek a 

megtorlások” – vetette papírra Gyarmati Fanni. (Radnóti Miklósné 2014: II. kötet 335. 

1944. október 7-i bejegyzés) Ebben nem is tévedett. Már a szoborrobbantásnak is akadt 

kellemetlen „mellékhatása”: a közeli rác templomnál (ártatlanul) elfogott 

henteslegényt egészen a Hersbruck-i lágerig hurcolták magukkal a németek. (Berey 

1979: 183) 

Október 15-én a későn és rosszul megszervezett kiugrás támogatására egyes 

józsefvárosi „csillagos házakban” fogtak fegyvert elkeseredett ellenállók. A 

Népszínház utcában és annak környékén cionisták munkaszolgálatosokkal és 

baloldali munkásokkal kiegészülve folytattak fegyveres harcot több épületből a 

hatalomátvételre készülő nyilasok és szövetségeseik ellen. A Vörös Hadsereg mellett 

működő kommunista partizánok budapesti összekötőjének korabeli jelentése szerint 

„a harcokban részt vettek polgári ruhába öltözött katonák, számos zsidó, aki levetette 

magáról a megkülönböztető jelzést”. (Harsányi szerk. 1969. 512) A nyilas sajtó is kitért 

rá, hogy „több helyen türelmetlen zsidók rálőttek német katonákra. Így a körúton, a 

Royal-szállónál történt hasonló zsidó kilengés. Az egyik szemben lévő zsidó házból 

adtak le lövéseket. Természetesen nem maradt el a kemény megtorlás” – tette hozzá a 

cikkíró. (Magyarság, 1944. október 17. 3.) A hungaristák később is visszatértek az 

eseményre. „Elkeseredett félelmükben a város különböző pontjain tehetetlen dühvel, 

elvakult őrületükben lövöldözni kezdtek a rendfenntartó osztagokra, abban a 

reményben, hogy a megbízók által megígért segítséget megkapják és az egészen 

szórványos lövöldözés komoly felkeléssé fejlődik ki” – írta Omelka Ferenc a „percek 

alatt elfojtott” „gyerekes lövöldözésről” (Omelka Ferenc: Patkányok. Összetartás. 1944. 

október 24. 5.), melyet a másik oldal is megörökített. Október 16-án „egy német csapat 

vonult a Népszínház utcán és erre az egyik házból rálőttek. A németek tüzelőállást 

foglaltak el, majd hatalmas tűzharc keletkezett. Kiderült, hogy az ellenállási fészek a 

Népszínház utca és a Teleki tér környékén” volt – emlékezett Horthy Miklós egyik 

testőre. (Szabad Szó Marosvásárhely], 1944. november 25. 2.) Október 17-én érkezett 

Budapestre vitéz Kudriczy István vezérőrnagy, aki 1961-ben így emlékezett a 

józsefvárosi állapotokra: „Lövöldözés. Puskalövések. Kérdezősködésemre 

megtudtam, hogy a közeli utcákban az ablakokból a rendőrségre és a katonaságra 

lőnek. Később tudtam meg, hogy a 10. ho. [hadosztály] egyik zászlóalja a Józsefvárosi 
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pályaudvarra futott be, légiriadó miatt ki kellett szállniuk és a Teleki tér és Népszínház 

utcába kellett szétszóródniuk. Őrájuk is lőttek. A lövöldözőket előkerítették. Ellenállók 

voltak, akiket a statárium rendelkezése szerint agyonlőttek.” (Kudriczy 1990 1961]: 

13) A változó intenzitással három napon át folyó „Népszínház utcai csatát” végül 

német nehézpáncélosok döntötték el, miközben a kiugráspárti lázadás zsidóellenes 

pogromba torkollott. (Számvéber 2016, Adler 2019) 

 

A hatalomra jutott nyilasokkal már nem lehetett tárgyalni, így a magyar ellenállás 

megkezdte a fegyveres harcra történő felkészülést. Az alapos előkészítésre és a gondos 

konspirációra azonban nem volt idő, hiszen a Vörös Hadsereg ekkor már Soroksár 

előtt állt. A budapesti felkelést tűzte ki célul a Magyar Front 1944. november 9-én 

létrehozott akcióbizottsága, a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága 

(MNFFB). Az MNFFB munkájában küldöttek útján részt vett az Kisgazdapárt (Csorba 

János), az Szociáldemokrata Párt (Szakasits Árpád), az immáron nevét nyíltan vállaló 

KP (Kállai Gyula), a „Nemzeti Radikális Parasztpárt” (Kovács Imre), a Magyar 

Függetlenségi Mozgalom (Soos Géza), az Magyar Hazafiak Szabadság Szövetsége 

(Dudás József, Magyary Ferenc), a Szovjetunió Barátainak Magyarországi Egyesülete 

(Pénzes Géza), a diákellenállás szövevényes hálózata (Gyenes Antal, Hám Tibor), 

egyes legitimista csoportok, református szervezetek, szakszervezetek, valamint 

különböző katonatiszti körök is. Elnökük a széleskörű kapcsolatokkal rendelkező, a 

németeket a megszállás napján fegyverlövésekkel fogadó kisgazdapárti fajvédő 

politikus, Bajcsy-Zsilinszky Endre lett, aki a kiugrási kísérlet idején szabadult 

fogságából. 

Az MNFFB Katonai Vezérkarának élére az a vitéz Kiss János nyugalmazott 

altábornagy került, aki nyugállományba vonulása után, a negyvenes évek elejétől 

elsősorban a Turáni Vadászok Országos Egyesületében (TVOE) fejtett ki közéleti 

tevékenységet. A TVOE német megszállás után Edmund Veesenmayer teljhatalmú 

birodalmi megbízott és követ intenciójára betiltott (Veesenmayer távirata Ritternek. 

1944. április 2. Közli: Braham 1963: 540), országos hálózattal rendelkező fajvédő 

szuverenista szervezete hozta kőszegi otthonából Budapestre Kisst 1944. november 4-

én. Az altábornagy helyettese Nagy Jenő ezredes lett, míg a személygyűjtésért és a 

jelentkezők koordinálásáért dr. Tartsay Vilmos nyugállományú százados felelt. Párizs 

(pozitív) és Varsó (negatív) példája azt mutatta 1944-ben, hogy egy németellenes 

felkelés akkor remélhet sikert, ha egy hadseregtől kap támogatást. A tisztek ezért úgy 

tervezték, a főváros határában folyosót nyitnak a Vörös Hadseregnek, miközben a 

város központi részein kirobbantott felkelés résztvevői megszállják a stratégiai 

pontokat, mielőtt közösen kiszorítják vagy megsemmisítik az ellenséget. A tisztek által 
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korábban sohasem gyakorolt konspiráció a közelítő front miatt rohammunkában, 

fegyelmezetlenül, a csatlakozandók alapos lekáderezése nélkül zajlott. (Gazsi 1994) 

Az MNFFB tragikus sorsa jól ismert: a szervezet alig két hétig működött és november 

22–23-a éjjelén – árulás folytán – gyakorlatilag szinte az egész vezérkart felszámolta a 

nyilas rendvédelem. A nagyszámú letartóztatások miatt a csendőrnyomozók által 

igénybe vett busznak kétszer kellett fordulnia Tartsay Vilmos Andrássy úti lakása és 

a Margit körúti fogház között. Este, akiket még nem vittek el a Margit-körútra, 

lövésekre lettek figyelmesek a lakásban. A konspirációba bevont 207/2-es légvédelmi 

ütegtől a fogvatartottak megsegítésére küldött dr. Messik János tartalékos hadnagy és 

gróf Széchenyi Pál tartalékos zászlós bonyolódott tűzharcba a Tartsayéknál 

visszamaradt nyomozókkal. „A két tiszt pisztolyából tüzel a pribékekre. Széchenyi 

zászlós hátrálva jön a szobába, a pisztoly kiesik kezéből, jobb vállán a köpenyen 

keresztül tenyérnyi vérfolt: artérialövés. A lépcsőházból tűzharcot hallok, Messik 

hadnagy, aki az előszoba ajtaja mellett állt, kiugrik, a lépcsőházba menekül és lő a 

pribékekre” – emlékezett Schreiber Róbert őrnagy, a szemtanú. (Csikszenti 1989). A 

heves összetűzésnek a nyomozók közt is volt áldozata, végül azonban a két hazafi 

életét vesztette. (Sárközi 1978, Filep Tamás 2011) 

A fogvatartottak már letartóztatásukkor elszenvedték az első pofonokat. Többüket 

utóbb válogatott kínzásoknak vetettek alá az Nemzeti Számonkérő Szervezet 

naphegyi központjában, illetve a Margit körúti fogházban. A csendőrnyomozók 

tapasztalt, „nagy kihallgatási rutinnal rendelkező, ugyanakkor hihetetlen kegyetlen 

vallatók voltak. A verés, a talpalás, a villanyozás” mindennapi bevett gyakorlatuk volt, 

több más rafinált kínzási mód mellett. (Kovács 2006: 81) A nyomozást vezető Radó 

Endre csendőr százados 1946-os pere során először tagadta a bántalmazásokat, majd 

így emlékezett: „embereim gúzsba kötötték Bajcsy-Zsilinszky Endrét és jobb bokájánál 

fogva a mennyezethez erősítették.” A politikus özvegy utóbb arról adott számot, hogy 

ura „ágyban feküdt és kék volt a szája széle. Össze-vissza verték, villanyozták, soha 

nem felejtem el azt a látványt, mikor megláttam. Kijelentette szegény, »még a németek 

sem bántak így velem«.” Semmivel nem járt jobban a többi fővádlott, akiket 

a felismerhetetlenségig vertek és villanyoztak. (Bartha 2019: 473, Bartha 2021: 181). A 

nyilasok végül tizenegy főt idéztek bíróság elé „hűtlenség” vádjával. A bíróság hat 

halálos ítéletet hozott, s közülük Kiss Jánost, Tartsay Vilmost és Nagy Jenőt december 

8-án a Margit körúti honvéd fogház udvarán fel is akasztották. Erre a sorsra jutott 

Bajcsy-Zsilinszky Endre is, akit december 24-én végezték ki Sopronkőhidán, miután 

az országgyűlés kiadta a mentelmi jogát.  

Az MNFFB-hez hasonló utakon jártak az osztrák ellenállás tagjai, akik az Anschluss 

után hét évvel, 1945 április elején kísérelték meg a bécsi felkelést. Az osztrák 
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fővárosban is tisztek egy csoportja vette fel a kapcsolatot az ellenállással, melynek 

csúcsszerve (Provisorische Österreichische Nationalkomitee) ugyanúgy ideiglenes 

államhatalmi szervként határozta meg magát, ahogyan az MNFFB is. Miképp Kiss 

Jánosék, úgy Carl Szokoll és társai is folyosót kívántak nyitni a szovjet csapatoknak, 

akiket a belvárosból támogattak volna. A sorsuk is hasonló lett: árulás és kivégzések; 

jóllehet, Szokollék fontos stratégiai információkat tudtak átadni a Vörös Hadseregnek, 

amivel hozzájárultak Bécs gyors kapitulációjához. (Stelzl-Marx 2009) A bécsi példa – 

Varsóhoz vagy Prágához hasonlóan – azt is érzékelteti, hogy maguk az ellenállók is 

csak egy reguláris hadsereggel együttműködve tartották kivitelezhetőnek 

szabadságharcukat, ami paradox helyzetek egész sorát eredményezte.7 

Ilyen paradox helyzetben volt a magyar KP, akik a nagy lebukás után is folytatták 

robbantásaikat a fővárosban, miközben a „polgári” csoportokhoz hasonlóan ők sem 

találtak érdemleges és működőképes kapcsolatot a Vörös Hadsereghez. Bár az utóbbi 

évtizedben olyan vélemény is napvilágot látott, miszerint maga a kommunista 

ellenállás is csupán legenda (Horváth 2015), a kommunista irányítás alatt működő 

akciógárdák tevékenysége korabeli kontrollforrásokkal alátámasztható, megtörtént 

események sora. A nagyszámú és igencsak feltupírozott visszaemlékezésekből 

ugyanakkor kimaradtak az akciókat követő kiterjedt megtorlások, illetve az a tény, 

hogy ezek a robbantások nemigen hátráltatták a nyilas-német hadigépezetet. 

Az első, komoly visszhangot kapó robbantások az akkoriban Magyar Művelődés 

Házaként működő Városi (ma: Erkel) Színházban történtek, ahol december 3-án 

délelőtt több vezető személyiség részvételével tartott gyűlést a Nyilaskeresztes Párt. 

Bár a KP a kiterjedt lebukások miatt az akciógárdákat „pihenőre” küldte, két gárda is 

hallatta a hangját a rendezvénnyel kapcsolatban. Először a Szír-csoport igyekezett 

megakadályozni a hungarista gyűlést. Egy rendőrségi jelentés is megemlékezett róla, 

hogy december 2-án este felrobbantották a színház bejáratát. Bár a detonáció több ajtót 

kiszakított, ahhoz kevésnek bizonyult, hogy a másnapi gyűlést elhalasszák. Ekkor 

léptek színre a Marót-csoport tagjai, akik el is látogattak a rendezvényre, fejenként 

harminc-negyven deka robbanóanyagot csempészve be a nézőtérre. Ebből két 

csomagot sikerült is beélesíteni és elhelyezni a földszinti páholyban, illetve az 

erkélyen. Az egyik bomba még csak megzavarta az összejövetelt, ám a ráadás már 

végleg a szónokba, Gera Józsefbe fojtotta a szót. Rögvest kitört a pánik. A résztvevők 

                                                           
7 A varsói felkelők közismert módon a város keleti határánál várakozó Vörös Hadsereg 

beavatkozására vártak (hiába), míg a Hitler öngyilkossága után kirobbant, különösen 

kegyetlen prágai barikádharcokban a helyieket az Orosz Felszabadító Hadsereg (ROA) itt 

állomásozó 20 000 katonája támogatta, vagyis olyan „vlaszovisták”, akik néhány héttel 

korábban még a németek oldalán követtek el tömegmészárlásokat. (Bryant 2007: 234–235.) 
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kitódultak az épület elé, ahol a karhatalom előállított – és alaposan helyben hagyott – 

egy gyanúsítottat. Ez a robbantás már halálesetekkel is járt. Az akciógárdisták egy 

újsághírből arra következtettek, a színházban szerzett sérüléseibe belehalt az egyik 

nyilas. Maguk a nyilasok csupán sebesültekről számoltak be – meg a kiadós 

megtorlásról. Csak a zuglói pártszolgálatosok 30–35 holttestet szórtak szét a színház 

környékén „a robbantásért!” táblával az áldozatok nyakában, másnap reggelre pedig 

majdnem ennek a kétszerese is összegyűlt a Tisza Kálmán téren. (Bartha 2021: 202–

203) 

Az említett gyanúsított előállítása és későbbi sorsa sem nevezhető 

igazságszolgáltatásnak – ellenben maga az eset kiváló példázata a korabeli karhatalmi 

viszonyoknak. Míg a Horthy-kori nyomozószervek elsőszámú ellensége a valójában 

kevés taggal rendelkező, töredezett és erőtlen kommunista párt volt, addig a 

hungarista állam rendvédelme elsősorban a megmaradt zsidósággal vívott (többnyire 

egyoldalú) fantomháborút – talán nem teljesen függetlenül a hatalomátvételt követő 

napok véres eseményeitől. Vajna Gábor még 1945. február 6-án is úgy gondolta, 

cionisták robbantottak a Metropol Szállóban és a Városi Színházban, valamint 

hozzájuk köthetőek a vasúti szabotázsok is. (Karsai E. – Karsai L. szerk. 2014: 440) 

Ezzel szemben a magyarként „szeretett”, politikai elszántságuk miatt „megbecsült” 

kommunistákat az állampárt napilapjában szokatlanul hosszú vezércikkben biztatták 

csatlakozásra a hungarizmushoz közvetlenül az MNFFB lebukása előtt. (Ősi Antal: A 

kommunistákhoz. Összetartás, 1944. november 21. 1–2.) A nyomozók érdemi 

feltárómunkáját a sajtóban népszerűsített tévképzetek, a megállíthatatlanul romló 

hadi helyzet, valamint a hagyományos bűnügyi nyomozószervek és a nyilas 

államvédelem feszültségekkel és bizalmatlansággal teli együttműködése is hátráltatta. 

A Városi Színházban elkövetett robbantások ügyében lefolytatott nyomozások 

mindezen feszültséggócok hű lenyomatai. 

A gyűlést a főkapitányság ötven fővel biztosította,8 ám a rendőrök nem sokat tehettek, 

mert a robbantások után szinte azonnal lefogták őket. Bár egy képtelen történettel a 

Nyilaskeresztes Párt – embermentővé lett – rendőrségi összekötője, Szalai Pál is 

bejelentkezett e kétes dicsőségért,9 valójában Szöllősi Jenő miniszterelnökhelyettes 

intézkedett a rendezvény biztosítására vezényelt, „megbízhatatlan” detektívek 

őrizetbevételéről. A miniszterelnökhelyettes intervenciója igen kínos lehetett a 

helyszínre siető Nagy Valér főkapitányhelyettesnek, aki azonban tudta, mivel lehet 

megmentenie a mundér becsületét. Embereivel rögvest kerített egy „elkövetőt”, 

                                                           
8 Rendőr-főparancsnokság, 338/18/1944 sz. napiparancs. HU BFL VI. 13.a 41. kisdoboz 
9 Eszerint a robbantás után Szalai tartóztatta le a rendezvény biztosításával megbízott 

rendőrőrnagyot, ekképp hátráltatva a detektívek munkáját. Fáklya, 1947. február 16. 14. 
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természetesen zsidót, sőt cionistát: egy Betar-tagot. (Benshalom 2001: 205) Mire 

Wayand Tibor detektívfelügyelő a helyszínre érkezett, a főkapitányság nyomozói már 

„beismerő vallomásra bírták” az illetőt, Mendel Hermannt, akinek a zsebében egy-egy 

üveg benzint és alkoholt találtak. (Fehér 1979: 510–511) 

A feldühödött nyilasok még december 3-án felszámolták a Nemzetközi Vöröskereszt 

védnöksége alatt álló zuglói Colombus utcai barakktábort, ahol cionisták ütöttek 

tanyát. „Többüknek fegyvere is volt, ellenálltak a nyilasoknak, de a túlerő 

felülkerekedett; vezetőiket a helyszínen agyonlőtték” (Frojimovics – Komoróczy – 

Pusztai – Strbik 1994), a túlélőket Bergen-Belsenbe deportálták. (Szécsényi 2019) 

Mendel vallomása nyomán a szálak az Üvegházhoz vezettek, így a gyanúsítottat 

Hajnácskőy László ezredes, a Belügyminisztérium Közbiztonsági Osztályának a 

vezetője fellépése nyomán átvette a „Vadász utcai terrorszervezetről” már „komoly 

adatokkal” rendelkező NSZK. (Varga szerk. 2019: 183–184) Ők másnap hajnalban 

„nagy utcai sortűz” után hatoltak be a Vadász utca 29-be.10 „Úgy nézett ki a helyzet, 

mintha a svájci házat meg akarták volna rohamozni” – emlékezett egy szemtanú.11 A 

támadók azonban üres kézzel távoztak, akik a cionista vezetőket is hiába vallatták 

Hermannra. (15 év 1946: 75) Lassan mindenki számára nyilvánvaló lett: nem ő a tettes. 

Az agyon gyötört fiatalembert a Hadik laktanyából visszavitték a Svábhegyre, mivel 

nem volt „rá szükségük”. Itt kínozták tagadásban lévő vádlott társát (Varga szerk. 

2019: 184), Knap Ignácot is. További sorsukról nincsenek biztos információink,12 ám 

Vajna Gábornak a vélt színházbeli robbantókra vonatkozó megjegyzése („már 

Ábrahám kebelén ülnek”) kivégzésükre enged következtetni. (Karsai E. – Karsai L. 

1988: 462)  

 „Budapest népének őszinte örömet okozott a Kossuth Lajos utcai nyilas könyvesbolt 

felrobbantása” – adta hírül magabiztosan a Szabad Nép decemberi száma (Szabad Nép, 

1944/december, 2), mely egy újabb támadásról adott hírt. A lapszám bizonyára a 

hónap második felében (az akciógárdák visszavonulása után) jelent meg, mivel a 

Marót-csoport december 14-én robbantott a Kossuth Lajos utca 4. szám alatti 

könyvesboltban. Az üzletet könyvvásárlás ürügyével látogatták meg, s közben a 

könyvalakúra csomagolt robbanóanyagot is becsúsztatták az egyik polcra. A félóra 

múlva bekövetkező detonáció nyomán „a kirakat kirepült az utcára, s az üzlet belül 

                                                           
10 DEGOB Jegyzőkönyv: 3648 
11 Mogán János vallomása, Szeged, 1945. ápr. 10. HU MNL CsML Szeged XXV. 9. 5238/1950, o. 

n. 
12 Knap karácsonykor a Kis Majestic szállóban kialakított fogdában még életben volt. Szegő 

1984.  
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égni kezdett”.13 A boltot „záróra után robbantották fel, hogy ne legyen sok embernek 

baja” – adta egy szemtanú szájába Fehér Lajos az önmegnyugtató mondatot a háború 

után. (Fehér 1946: 100) Tény, „remek akciójuk” egyetlen fasisztát sem ölt meg (Fehér 

1969: 127), ám annál több ártatlan embernek került az életébe. Erről elsőként a Wirth 

Károly „testvér” halála miatt egyébként is felbőszült nyilasok gondoskodtak nyolc 

vagy kilenc munkaszolgálatos halálba küldésével. Tetemüket a könyvesbolt előtt 

tették közszemlére, a kivégzés okát – bosszú – itt is a nyakukba akasztott táblával 

demonstrálták. (Lévai 1946: Szürke könyv…, 129)14  

Nem sikerült jobban a megtorlás megtorlása sem. A Kossuth utcai nyilas gyilkosságok 

miatt azt a Baráth István András tartalékos főhadnagyot akasztották fel 1949-ben, aki 

az ostrom idején mint V. kerületi katonai anyaggyűjtő parancsnok géppisztolyokat és 

kézigránátokat bocsátott Kálló Ferenc esperes ellenálló csoportjának rendelkezésére. 

A nyilasok börtönét is megjárt Baráthot összetévesztették egy nyilas névrokonával,15 s 

hiába írt kegyelmi kérvényt a tartalékos főhadnagy megmentéséért Bibó István, az 

ítéletet végrehajtották. Pedig Baráth ellenállói működését a fegyvereket tőle átvevő 

Papp Ervin volt teológushallgató is tanúsította. Őt két évvel később, a Grősz-perben 

ítélték halálra és végezték ki. (Kenedi 1994, Cúthné Gyóni 2010: 174) 

Míg a kommunista vezetésű akciógárdák robbantottak, addig az MNFFB 

maradványait fedező kisegítő honvéd karhatalom (közkeletűen: KISKA) a 

nyilasvadászatból vette ki a részét. Gazsi József 1987-es kandidátusi értekezésében 17 

„markánsan” ellenálló KISKA egységet regisztrált.16 Körükből kerültek ki azok az 

ellenállók, akik nem elégedtek meg az üldözöttek bújtatásával, hanem éjszakánként 

össze-összecsaptak a hungarista pártszolgálatosokkal, akiknek több pártházát meg is 

támadták. Az egyik legfontosabb ellenálló kisegítő honvéd karhatalom a Gidófalvy 

Lajos tartalékos főhadnagy vezette angyalföldi XIII/1 KISKA volt. Gidófalvy 

széleskörű helyi kapcsolatokkal rendelkező leventeparancsnok volt,17 aki 1938-ban 

még a „rongyos gárdában” edződött,18 így nagyon is tisztában volt a gerillaharc 

rejtelmeivel. 1944 késő őszén nála kapott beosztást a későbbi ’56-os elítélt, Vásárhelyi 

                                                           
13 Janikovszky Béla visszaemlékezése a Gömbös-szobor és a Városi Színház felrobbantására. 

HIM HL EGy M, 15. 
14 Vö. ÁBTL 3.1.9. V-93822, 3–16. ÁBTL 3.1.5. O-14868/1, 173. (Wirth-tel bombatalálat végzett.) 
15 Baráth István András vallomása. 1946. január 17. ÁBTL 3.1.9. V-96915, 134–136. Nyilas 

fogságához: Gazsi 1976: 142. 
16 Gazsi József: Antifasiszta ellenállás Budapesten 1941–1944. MTA KIK Kt D/14.302, 432–437. 
17 Gazsi 1972: 32–39. és VERITAS TKIL OHA, 828. sz. Tóth Sándor-interjú. Készítette: Murányi 

Gábor, 2003–2004. 64.  
18 Életrajzaiban nem szerepel, ám Gidófalvy az 1938 őszi kárpátaljai diverzió idején három 

hónapig szolgált az „L”, illetve „S" alakulatban. Eredeti elhelyezési kérelmeihez: ÁBTL 4.1. A-

880, 13. 14. 37. 
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Miklós, aki nemrég közreadott interjúkötetében egy angyalföldi nyilas vezető 

likvidálásáról is megemlékezett. „Mi a körzetvezető-helyettest nyírtuk ki, elég 

egyszerű módon. Elmentünk hozzá négyen, az egyik kihívta a lakásból, a pasas kijött, 

és géppisztollyal leterítettük. Nem volt valami nagy hőstett, de lélektanilag mégis 

nagyon fontos volt. Mert gyakorlatilag az a helyzet alakult ki, hogy a XIII. kerületben 

a nyilasok nem voltak urak.” (Kozák 2017: 65) Nem tudjuk, konkrétan ennek az 

esetnek lett-e közvetlen következménye, ám a hungaristák nem csak a robbantásokat, 

de a lelőtt „testvéreiket” is megbosszulták, igaz, nem annyira professzionális módon, 

mint a kvótákat vezető németek. Több forrás is megemlékezik a Szabadság téri 

megtorlásról, amikor is megkínzott és meglőtt üldözötteket akasztottak fel a tér fáira. 

„A Szabadság téren 5 hulla hevert egymás mellett, s mindegyik mellén egy-egy 

papiros ezzel a felírással: »Egy testvérért öt zsidót!«” – fogalmazott Zsindely Ferenc 

naplóbejegyzésében (Szekér szerk. 2021: 637. 1944. dec. 20-i bejegyzés), s a 

gyilkosságot a mentők esetnaplója is megerősíti.19 

Bár a budapesti ellenállók elsősorban a kollaboránsokra (mindenekelőtt a nyilasokra) 

vadásztak, a merészebbek időnként a német megszállókkal is konfliktusba kerültek. 

Az utólagos áthangolások ellenére az efféle tetteknek nem volt mindig határozott 

ideológiai éle. Gidófalvyék KISKA-ja például nemcsak az angyalföldi 

munkásmozgalomból, de a helyi galerik világából is bőven merített, ami 

működésükön is tetten érhető. Egy ízben például a rákosrendezői pályaudvaron 

veszteglő vonat egyik vagonját rámolták ki, miután megkéselték a német őrt. „A kis 

Bihari leszúrja az őrt, a vállán hozza, tiszta a levegő, mondta, egy zsebkéssel, az 

Angyalföld verekedő bandájába tartozik” – vetette papírra hevenyészetten a 

névtelenségbe burkolódzó visszaemlékező, aki arra is kitért, hogy az ekképp 

megszerzett „szajréban” selyemharisnyától a fegyverekig sok mindent találtak. A 

zsákmány lerakodásának az arrafelé bujkáló Nezvál Ferenc – későbbi kommunista 

igazságügyi miniszter – is szemtanúja volt, aki saját élményeire hivatkozva 

fogalmazott utóbb úgy, hogy „tolvajoknak nem állítunk emléket”. Később aztán 

Nezvál revideálta álláspontját és „belátta”, hogy az akció nem bűntény – szándékos 

emberöléssel súlyosbított fosztogatás –, hanem antifasiszta tett volt.20 

„Kis Bihari” késelős „szajrészerzéséből” még nem lett baj, ám egy német katona életét 

kioltó golyó a budapesti katlan legkomolyabb megtorlását vonta maga után 1944 

legvégén. Ezt a Visegrádi utca 36. szám alatt működő, alapvetően irathamisításra 

szakosodott Radó-Magyari-csoport szenvedte el. Radó Imre könyvkiadó tevékenysége 

                                                           
19 Esetnapló, 1944. december 16 – 1944. december 31. OMSZ KGM (1944. december 20-i 

bejegyzés) 
20 A XIII. ker. Kiska zászlóaljra vonatkozó dokumentumok. 1945–47. HIM HL. EGy M, 245. 
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a negyvenes évek legeleje óta szúrta a nyilasok szemét, ám a kiadó akkor kezdett 

igazán veszélyes vizekre evezni, amikor a nyilas uralom alatt nagyipari 

irathamisításba fogott egy belvárosi KISKA fedésében. Radó szintén könyvkiadással 

foglalkozó, meglehetősen zavaros múltú társa, Magyari Endre Béla úgy emlékezett, a 

KISKA tagjai több tucat nyilast és németet öltek meg, s bár e számok lehetnek túlzóak, 

vesztüket éppen fegyveres fellépésük okozta. (Bartha 2021: 252–254) A Víg utcában 

ugyanis németekre lőttek magyar egyenruhás, zsidóként azonosított ellenállók, és a 

nyomok (vagyis a hamis papírok) a Visegrádi utcába vezettek. Az ügy 

felgöngyölítésére 1944. december 29-én két teherautónyi SS katona szállt ki és került 

fegyveres összetűzésbe Radóékkal. Ezután több turnusban a nagygettóba, a 

Wesselényi utca 52. szám alatti kereskedelmi iskolába vitték az összegyűjtött 

embereket. Az SS-ben szolgáló egyik elkövető, a budaörsi illetőségű Klébert Ferenc 

vallomása szerint, aki idekerült, nem jutott ki élve: „akit vertünk és nem vallott vagy 

vallott levetkőztettük és a világítóudvarban hátulról tarkón lőttük” – fogalmazott az 

utóbb kivégzett elkövető.21 A „Radó-Magyari csoportból” összesen 81 főt gyilkoltak 

meg az iskolában, köztük volt Gidófalvy több embere, illetve maga Radó is. (Liptai 

főszerk. 1987: 270) Gellért László szociáldemokrata publicista és tizennégy éves lánya, 

Judit szintén a megtorlás áldozata lett. (Uj Kelet, 1965. február 5. 2) 

A december 29-i razzia éjjel a Wesselényi utca 10-ben folytatódott, ahová becsengetett 

„kb. 8 fegyveres egyén, köztük 1 rendőr, 1 tábori csendőr és 1 civil (zsidófiú), a többiek 

– amennyire a sötétben meg lehetett állapítani – egy idegen állam egyenruháját 

viselték, de mind magyarul beszéltek” – olvashatjuk a másnap felvett 

jegyzőkönyvben. Az egyik foglyukat eszerint magukkal hurcoló „népi német” SS 

katonák két okmányhamisítót és félmillió pengőt kerestek a lakásban, ahol „a lakók 

bántalmazása és fenyegetése közben betörtek a szekrényekbe sic] és elvittek kb. 500 P 

készpénzt és egy férfi télikabátot. A lakásban kb. egy órát töltöttek és állandóan 

emlegették a Wesselényi utcai kórházat, hogy ott sok pénz és élelmiszer van. Közben 

a velük lévő zsidó fiatalembert állandóan bántalmazták és fenyegették, hogy ha nem 

mutatja meg a két férfit, agyonlövik. A lakás elhagyása utána a fiatalembert az 

udvaron falhoz állították és 3 lépésről mellé lőttek a falba”.22 A németek december 30-

án a Festetics utca 3. szám alól hurcoltak el magukat angol állampolgárként igazoló 

embereket a Wesselényi utcai laktanyába,23 a nyilas pártszolgálatosok pedig aznap éjjel 

28 fiatalt végeztek ki a Wesselényi utca 52-ben. (Lévai 1946: A pesti gettó…, 103) 

                                                           
21 Klébert Ferenc vallomása. 1945. szeptember 13. ÁBTL 3.1.9. V-93814, 8.  
22 A papír sérülése miatt az utolsó szavak nem olvashatóak. Jegyzőkönyv, 1944. december 30. 

MZSML Magyar Zsidók Központi Tanácsa. Szórványanyagok másolatának gyűjteménye, o. n. 
23 Jegyzőkönyv, 1945. január 2. Uo., o. n. 
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Végezetül, egy jogosan felmerülő kérdésre mindenképpen meg kell kísérelnünk 

választ adni. Amennyiben a felkelés reménytelen, a szabotázsakciók céltalanok – sőt, 

a kiterjedt megtorlások miatt kontraproduktívak –, volt-e értelme egyáltalán magának 

az ellenállásnak. A válaszhoz vissza kell utaljak tanulmányom elejére, ahol – a 

nemzetközi definícióknak megfelelően – az ellenállás formái közt tüntettem fel az 

embermentést, mely Magyarországon gyakran történt fegyveresen, de csak ritkán 

tűzharc árán. (Bartha d. n.) Az embermentés felettébb kockázatos ellenállási forma 

volt, mivel aki ilyesmire vállalkozott, saját életét és környezete biztonságát 

kockáztatta.24 Ugyanakkor ez a fajta ellenállás általában nem vezetett demonstratív 

megtorlásokhoz, teljesen kívülállókat érintő tömeggyilkosságokhoz, ellenben egészen 

bizonyosan volt – emberéletekben mérhető – értelme. Az embermentők működésének, 

motivációinak és kapcsolatrendszerének behatóbb feltárása önmagában értékes 

történeti tudást eredményezhet, emellett további értékes információkat is felszínre 

hozhat a második világháború alatti társadalomról, többek között az ellenállás 

szövevényes hálózataira vonatkozóan. 
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Esetnapló, 1944. december 16 – 1944. december 31. 

VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár Oral History Archívum (VERITAS TKIL 

OHA) 

828. sz. Tóth Sándor-interjú. Készítette: Murányi Gábor, 2003–2004. 

Internetes hivatkozás 

https://www.yadvashem.org/righteous/statistics.html, letöltve: 2022. július 19. 

 

Sajtóforrások 

Az Est (1939) 

Fáklya (1947) 

Magyarság (1944) 

Összetartás (1944) 

Szabad Nép (1944) 

Szabad Szó (Marosvásárhely) (1944) 

Uj Kelet (1965)  

Uj Magyarság (1944) 

Új Magyarország (1978)  

Virradat (1944) 

 

Filmek 

Anthropoid 2016: rendezte: Sean Ellis.  

Max Manus 2008: rendezte: Espen Sandberg és Joachim Rønning.  

Skyggen i mit øje Árnyék a szememben] 2021: rendezte: Ole Bornedal.  

The Man with the Iron Heart HHhH – Himmler agyát Heydrichnek hívják] 2017: rendezte: 

Cédric Jimenez.  
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EÖRSI LÁSZLÓ 

 

A vöröskeresztes besúgó  

Körönd Szanatórium, 1944 

 

Harangi Zoltán kertész 1934-ben tisztviselői minőségben a svéd követség 

alkalmazásába került, noha 13-szor ítélték el közbüntényes tettekért. 

1944 júniusában megalakuló Svéd Vöröskereszt egyik alapító tagja lett, majd a 

Vöröskereszt nyomozó osztályát irányította, így az alkalmazottak előéletét vizsgálta, 

valamint az intézménnyel kapcsolatos panaszokat bírálta el. 

Wallenbergék védelmük alá vette a Körönd Szanatóriumot (VI. Benczúr u. 4.), ahová 

svéd védettséggel rendelkező zsidókat utaltak be. Harangi feljelentette a III. kerület 

nyilas pártszervezetnél a Szanatóriumot. A nyilasok még ezen az éjszakán 40 embert 

elhurcoltak a III. kerületi pártszékházba (Bécsi út 171.), akiknek védlevelét 

szabálytalannak minősítették. Megkínozták őket, 12 vagy 13 zsidót ki is végeztek. 

Nem kizárt, hogy Wallenberg lefogásában is szerepet játszott. 

 

* 

 

Bevezető 

 

Harangi Zoltán történetével először 2009-ben kezdtem el foglalkozni, amikor a Baross 

téri felkelőcsoport 1956-os történetét kutattam. A 2011-ben megjelenő kötetemben1 

már írtam róla (is) életrajzot, noha ő a forradalomban csak jelentéktelen szerepet 

vállalt. Ám különös életpályája és kirívó amoralitása arra késztetett, hogy cikkben2 és 

tanulmányban3 is tegyem ismertebbé személyét. Legsúlyosabb tette talán az volt, 

amikor 1944 novemberében elárulta a nyilasoknak a Körönd Szanatóriumban rejtőző 

zsidókat, aminek következtében egy tucatnyi embert meggyilkoltak, és kéttucatnyit 

meggyötörtek. 

Mégis, e két tanulmány megjelenése évében, 2012-ben, Harangi a Yad Vashem 

Intézettől megkapta Világ Igaza kitüntetést, noha Harangi tetteiről, háborús 

bűnösségéről, kádárista ügynöki tevékenységéről igen jelentős mennyiségű levéltári 

forrás található az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában és a Budapest 

                                                 
1 Eörsi László (2011) 309–311. 
2 Eörsi László (2012a) 10. 
3 Eörsi László (2012b) 51–57. 
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Főváros Levéltárában egyaránt. Ezek mellett még korabeli újságcikkek is tanúskodtak 

Harangi tetteiről. 2016-ban újabb cikket4 és tanulmányt5 jelentettem meg, abban bízva 

– hiábavalóan –, hogy Jeruzsálemben felülbírálják a döntésüket. 

E mostani kutatást követően is maradtak még fehér foltok Harangi életében, 

amelyekre már aligha kapunk választ. A fiatal éveiről, a családi életéről, 

munkahelyeiről, gondolatairól, elképzeléseiről alig maradt fenn forrás. Életének 

utolsó 30 évéről különösen csekély mennyiségű adattal rendelkezünk. 

Az 1945–49 közötti periratainak nyomozati részei főleg a Budapest Főváros 

Levéltárában található, ezeket korábban nem láttam, számos fontos új adalékkal 

szolgáltak. A legfontosabb, hogy itt megtalálhatóak olyan források is, amelyek a 

korábbi Harangi-képet árnyaltabbá teszik. Ezek a dokumentumok azt igazolják, hogy 

Harangi részt vett az üldözöttek mentésében (is). A forrásokból nem derül ki, milyen 

célok vezérelték az ilyen akciókban. Mindazok, akik jobban ismerték személyiségét, 

azt állították, hogy akkor segített a bajban lévőkön, ha bármilyen előnyt remélhetett. 

Harangi Zoltán élettörténete az árulások enciklopédiájaként is felfogható. Amiről 

tudunk:  

 1942-ben és 1943-ban részt vett a csepeli munkásmozgalomban, 

miközben a belügyi szerveket besúgásaival támogatta; 

 1944 novemberében a Svéd Vöröskereszt tisztviselőjeként a nyilasoknak 

feljelentette a Körönd Szanatóriumban bujdosó zsidókat, de más 

üldözötteket is; 

 1944 decemberében elárulta a Svéd Vöröskereszt helyiségében rejtőző 

munkaszolgálatosokat, akiket elhurcoltak a nyilasok; 

 1945-ben az NKVD-vel vette fel a kapcsolatot, segítségükkel nyilasokat 

tartóztatott le, lehetséges, hogy Raoul Wallenberg lefogásában is szerepet 

játszott; 

 1946-ban a Gyűjtőfogházban a rabtársai szökési kísérletéről informálta a 

börtönigazgatóságot; 

 1956-ban a Baross téri felkelőcsoport tagjaként felvette a kapcsolatot a 

kádárista karhatalommal, majd a Péterfy kórház ellenálló csoportjának 

tagjaként informálta a hatóságokat a társairól; 

 1957–59 között jelentéseivel támogatta a szerveket számos forradalmár 

letartóztatásában, akik közül többeket kivégeztek; 

 1960–61 között zárkaügynökként jelentett cellatársairól; 

                                                 
4 Eörsi László (2016a) 6. 
5 Eörsi László (2012b)  
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 1961–69 között „Kecskeméti” fedőnévvel III/III-as ügynökként 1141 

jelentést adott le főleg egykori háborús elítélt rabtársairól. 

Ilyen életút, ez a rendszereken átívelő besúgás-sorozat talán példa nélküli. És akkor 

még nem említettük, hogy tucatnyi alkalommal ítélték el közbűntényes vádakkal, 

egyszer pedig hűtlenségért, amikor – nem jogerősen – halálbüntetést szabtak ki rá. 

Összesen több mint 16 és fél évet raboskodott. 

Harangi Zoltán kivételes képességű személyiség volt. Több egymással semmiben nem 

összefüggő foglalkozást (kertészet, vendéglátás, elektronika stb.) magas szinten 

ellátott, és még műszaki találmányát is elfogadtatta. Egyes források szerint öt nyelven 

tudott, kiváló memóriával rendelkezett. Igen tájékozott volt minden aktuális 

kérdésben. Önként vállalta a „forró helyzeteket” a múlt század viharaiban és a súlyos 

veszélyek közepette kiváló pókerjátékosnak bizonyult. Megőrizte hidegvérét és óriási 

felismerő képességről, leleményességről tett tanúbizonyságot. „Rendkívül ravasz és 

óvatos” – jellemezte a nyomozója. „A vádlott az egész eljárás során szóban és írásban 

feltűnően ügyesen védekezett, a fogházban igen szétágazó hálózatot szervezett saját 

megmentése érdekében, hamis nyilatkozatot szerkesztett és arra aláírást hamisított, s igen 

ügyesen tűntette azt fel a bíróság előtt valódiként” – állapította meg róla a népbíróság. 

E tanulmány Harangi 1944–45-ös tevékenységére szorítkozik, egész élettörténetéről az 

idén napvilágra kerülő kötetben térek ki.6 

 

Előzmények 

 

Harangi Zoltán 1913. december 7-én született Debrecenben. Szobafestő édesapját 1920-

ban elvesztette. Először vájár szakképzettséget szerzett, majd kertészeti főiskolát 

végzett, végül elsajátította az elektroműszerész szakmát is. A harmincas években 

feleségül vette Szekeres Máriát, és 1938-ban megszületett leányuk, aki az anyja 

keresztnevét örökölte. Ezekről az évekről ez minden, ami kiderül a forrásokból. 

Önéletrajza szerint az egyik nagynénje Svédországba ment férjhez, és így került a svéd 

követség alkalmazásába, tisztviselői minőségben, peres vallomásai szerint már 1934-

ben. Ekkorra már számos bűncselekményt hajtott végre, s ez rejtélyessé teszi a 

felvételét. 19 és 23 éves kora között 11 esetben börtönözték be lopásért, kétszer 

orgazdaságért. Ezekért összesen négy évet és másfél hónapot róttak ki rá.7 

                                                 
6 Eörsi László (2022) 
7 Javaslat Harangi Zoltán ügyében 1965. III. 29. ÁBTL O-14937/39. 1932-ben 11, majd öt nap 

fogház lopásért; 1933-ban két, majd egy hónap, végül nyolc és fél hónap sikkasztásért, hét 

hónap lopásért; 1934-ben öt hónap és két hónap, majd hat hónap lopásért; 1935-ban hat hónap 

lopásért; 1936-ban 3 hónap lopásért. 
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Az igazi veszélyt számára az 1942-es hűtlenség pere jelentette, amikor kötél általi 

halálra ítélték, ám a büntetését kegyelemből tízéves fegyház főbüntetésre és tízéves 

hivatalvesztésre változtatták és politikai jogainak gyakorlását ugyanennyi időtartamra 

felfüggesztették.8 E perből azonban még a vádirat vagy az ítélet sem maradt fenn, az 

erről fennmaradt források pedig felettébb ellentmondásosak. Vallomása szerint a 

fogházból egyenesen a svéd követségre vitték,9 majd 1944 kora őszén a Svéd 

Vöröskeresztnél jelentkezett. E szervezet ekkor már a négy hónapja működött. Károly 

herceg, a svédországi vöröskereszt elnöke kinevezte a 72 éves Valdemar Langletet a 

szervezet magyarországi főmegbízottjának. A Svéd Vöröskereszt magyarországi 

főtitkárává Kasser (Kasza) Sándor mérnököt nevezte ki. Langlet önkéntesekből álló 

munkatársainak létszáma egyre nőtt – részlegek, osztályok is alakultak –, noha az 

altruista intézmény nem javadalmazta őket, legfeljebb a felmerülő költségeiket 

térítette meg. 1944 őszétől közéjük tartozott Harangi is,10 aki korábban a svéd 

követségtől – mint állandó alkalmazott – rendszeres illetményt kapott.11  

Ismét felvetődik a kérdés, hogy hogyan kerülhetett ebbe a körbe, többszörös 

közbűntényesként. Szita Szabolcs szerint Nina Langlet vette fel őt – miként másokat is 

– jóhiszeműen, ellenőrzés nélkül.12 „A múltját nem kutattuk. […] Ellene gyanú nem merült 

fel.” – nyilatkozta Hátfalvi Gyuláné magántisztviselő, aki szintén a Svéd 

Vöröskeresztnél dolgozott.13  

Harangi már korábban felvette a kapcsolatot a Zsidó Tanáccsal, erről azonban teljesen 

hiányoznak a források, a későbbi eljárásokban ennek részletei fel sem merültek. Az 

azonban kiderül, hogy a tanács később megnyilvánuló tagjai elismeréssel nyilatkoztak 

róla. Sőt, egyes üldözöttek igazolták később, hogy Harangi sokat tett megmentésük 

érdekében.14 

                                                 
8 „Intézkedések a büntetés végrehajtása iránt” 1942. VIII. 10. Dr. Lovassy Stürmer Aurél és 

társai ÁBTL V-81226/b.; Yad Vashem, Világ Igazai Osztálya. 5125. dosszié. 
9 Harangi Zoltán tárgy. 1949. VI. 20. BFL 17348/4. 
10 Állítása szerint a Svéd Vöröskereszt alapító tagja volt (Harangi Zoltán jkv. 1946. XII. 7. ÁBTL 

V-81226.), mivel a svéd követségtől erre már 1944 májusában kapott megbízást (tárgy. 1945. 

XI. 21. BFL 17348/49.). Egy 1962-es jelentésében így fogalmazott: „Magam a svéd követségtől 

függetlenül a Budapesti Svéd Vöröskereszt Elnöki Osztályához tartoztam, mint alapító tag. S itt a 

Vöröskereszt Nyomozó Osztályát is vezettem. Több oldalú munkakör képezte beosztásomat” (1962. I. 

10. ÁBTL M-30518/2.). 
11 Harangi Zoltán beadványa a NOT-hoz 1949. VII.? BFL 17348/4. 
12 Személyes közlés, 2021. 
13 Tval. 1949. VI. 20. BFL 17348/4. 
14 Legerőteljesebben Bányász Gyula és családja igazolta ezt Harangi védőtanújaként 1948-ban, 

majd 1991-ben a Yad Vashem Intézetnek küldött beadványukban, így jelentékenyen 

hozzájárultak Harangi poszthumusz kitüntetéséhez. 
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Kapcsolat a nyilasokkal 

 

Többen állították, hogy baráti viszonyt alakított ki egyes nyilas vezetőkkel. Ám ezt 

munkatársai kedvezően ítélték meg. Dr. Hegedűs József: „Hogy a vádlott jó viszonyban 

volt a nyilasokkal, azt nem találtam feltűnőnek, mert enélkül effektív munkát nem tudott volna 

felmutatni.”15 Hátfalvi Gyuláné: „Tudtuk, hogy az óbudai nyilasokat ismeri, ez jól jött 

nekünk.”16 Kohányi Kálmán: „Az csak felvetés volt, hogy összejátszik a nyilasokkal. Arról 

tudok, hogy többeket kihozott a nyilasoktól.”17 

Mások viszont azt tapasztalták, hogy Harangi önként járt a III. kerületi nyilaskeresztes 

pártházba (Bécsi út 171.), miután az egyik párttaggal, Fejes Oszkárral barátságot 

kötött, majd bizalmas viszonyt alakított ki Nagyiványi Zoltánnal is, a kerületi 

pártvezetővel, valamint Traum János festő-mázolóval, a III. kerületi szervezet 

pártszolgálatának vezetőjével.18 „Fejes úgy mutatta be, mint a Svéd Vöröskereszt 

megbízottját a legális és illegális menlevelek felkutatására kérjen a [nyilas]párttól segítséget. Ő 

volt az, aki felülvizsgálta a menleveleket és felhívta a párt nyomozója figyelmét [Fejes Oszkár] 

a hamis kiállítású menlevelekre. Ő volt az, aki elárulta azt, hogy a Svéd Vöröskereszttől 

kibocsájtott menleveleket miről lehet felismerni a hamis voltukról” – vallotta Körmendi 

Nándor asztalos. „Harangit folyamatosan két hétig láttam a pártban, azután már ritkábban. 

Lehetett neki Nagyiványi Zoltántól egy igazolása, mert akadálytalanul járt a párthelyiségbe 

mindenkor. Azt, hogy Harangi a látogatásai alatt mit tárgyalt és miről Nagyiványival és főképp 

Fejes Oszkárral, azt nem tudom, mert én, beosztásomnál fogva ritkán beszéltem vele, és akkor 

is csak futólag.”19 Németh Dezső megerősítette azt, hogy a menlevelek kivizsgálását 

végezte.20 

„Nagyiványi bemutatta, mint a Svéd Vöröskereszt tagját, hogy ezután együtt dolgozunk. 

Megmagyarázta, hogy Harangi a behozott zsidók papírjait fogja igazolni” – vallotta Traum 

János, hozzátéve, hogy Harangi a nyilaskeresztes párt tagja volt.21 Fél évvel korábban 

viszont azt állította, hogy nyilas párttagsági igazolványa nem volt, ellenben 

Nagyiványitól kapott egy igazolást, amellyel szabadon járhatott-kelhetett a III. kerületi 

szervezetbe. A pártházban nyilaskeresztes jelvényt hordott, a későbbiekben zászlós 

                                                 
15 Dr. Hegedűs József tval. 1949. VI. 20. BFL 17348/49. 
16 Hátfalvi Gyuláné tval. 1949. VI. 20. BFL 17348/49. 
17 Kohányi Kálmán tval. 1949. VI. 20. BFL 17348/49. 
18 Simon Lászlóné Altmann Zsuzsa tval. VII. 8. ÁBTL V-121588/b.; Körmendi Nándor tk. 1945. 

V. 15. BFL 14781/45.; Traum János tk. 1945. IV. 19. BFL 17348/49. 
19 Körmendi Nándor tk. 1945. V. 15. BFL 14781/45. 
20 Németh Dezső tárgy. 1949. VII. 8. ÁBTL V-121588/b. 
21 Traum János tval. 1945. XI. 21. BFL 17348/49. 
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egyenruhában járt és foglalkozott a nyilaspárt élelmezésével is, alkalmasint ezt 

személyesen irányította. Egy kommunistát jelentett a német hatóságoknak, de mikor 

az illetőnek sikerült megszöknie, utasítást adott, hogy „keressük, fogjuk meg mi”; sőt, 

még a szökevény fényképét is átadta.22 „Többízben láttam nála nyilas nyílt parancsokat, 

motozó engedélyt” – vallotta Kohányi Kálmán, aki szintén a Svéd Vöröskereszt 

munkatársa volt.23 „Előttem említette, hogy neki szabad bejárása van a Kapás utcai 

nyilasházba, és egy nyilasbélyegzővel ellátott igazolványt is mutatott nekem.”24 

 

A Körönd Szanatóriumban rejtőzködő zsidók feljelentése 

 

Harangi a peres eljárások idején az összes terhelő vádat tagadta.25 Kétkulacsossága 

azonban még azt követően sem vált nyilvánvalóvá sem a Svéd Vöröskereszt, sem a 

nyilasok számára, miután közölte Nagyiványival, hogy a terézvárosi Körönd 

Szanatóriumban sok zsidó bujkál, majd a címet is bemondta. E közlés 1944. november 

25-én hangzott el, és még aznap éjjel Nagyiványi utasítást adott az ügy kivizsgálására. 

Hamarosan egy négyfős nyilas különítmény26 Traum János vezetésével kiszállt, hogy 

lefolytassa a razziát a Körönd Szanatóriumban (VI. Benczúr u. 4.), amelyet Lovassy 

Stürmer Aurél sebész irányított.27 

A szanatórium két társtulajdonosa korábban két sebész főorvos, Glück Tibor és 

Gedeon (Gottfried) Béla volt, akik ekkor ott bujkáltak. A zsidótörvények 

bevezetésekor fokozatosan visszahúzódtak és belügyminiszteri tanácsra kerestek egy 

megbízható keresztény orvost, akit előtérbe állíthatnak. Végül Lovassy Stürmert 

                                                 
22 Traum János tk. 1945. IV. 19. BFL 17348/49. 
23 Tk. 1945. IV. 23. BFL 14781/45. 
24 Kohányi Kálmán tval. 1945. XI. 21. BFL 17348/49. 
25 A fentiekkel összefüggésben ezt vallotta: „Tagadom azt, hogy a nyilasokkal jó viszonyba lettem 

volna. A III. ker. Nyilaspártba csak akkor mentem ki, amikor hivatalból küldtek ki. […] Tagadom azt, 

hogy nyilaskeresztes jelvényem lett volna, és azt hordtam volna. Soha nem hordtam zászlós egyenruhát. 

Valótlan az, hogy a nyilaspárt részére élelmet szereztem volna be. Valótlan az is, hogy igazolványom 

lett volna Nagyiványitól. Valótlan az is, hogy egy kommunista nevét és címét megmondtam volna a 

nyilasoknak” (Harangi Zoltán jkv. 1945. IV. 25. BFL 14781/45.) 
26 Köztük Haleczky (Holeczky?) János (Nyomozói jelentés 1945. III. 30. ÁBTL V-81226.). 
27 Traum János tk. 1945. IV. 4., tval. 1945. VII. 17.; Aczél Endre népügyész irata a Magyar 

Államrendőrség Politikai és Rendészeti Osztályának 1946. VII. 7.; László Dezső tanácsának 

ítélete 1947. XII. 4.; Tutsek Gusztáv tanácsának ítélete 1949. VI. 20.; Aradi István tanácsának 

ítélete 1949. X. 20.; Népügyészség (Resowszky Sándor, a népügyészség vezetője és Óhidy Lajos 

népügyész) a Népbíróság Elnökének, hét tanúvallomás alapján 1945. V. 23. ÁBTL V-81226.; 

Kántor György tval. 1947. XII. 4. BFL 17348/49. 
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szemelték ki, aki 1937-től28 dolgozott ott, és néhány éven belül főorvos lett. A tényleges 

vezetés azonban a német megszállásig Glückék kezében maradt, ekkortól azonban 

Lovassy nyíltan háttérbe szorította őket, és már nem is hallgatott rájuk.29 

„A helyzet alakulása következtében a vádlott mind nagyobb hatáskört kapott, de ugyanilyen 

arányban változott magatartása is, a beléhelyezett bizalom lassan megrendült. 1944. márciusa 

után a szanatóriumi ágyakkal teljesen a vádlott rendelkezett, mi pedig lassan visszavonultunk 

a vezetéstől.”30 A Szálasi hatalomra jutása után azonban Glück még ennek ellenére is 

megszerezte a Svéd Vöröskereszt védettségét, hogy a szervezet jogosult legyen az 

üldözött betegeket a szanatóriumba beutalni. Ez az új vezetővel súlyos konfliktust 

gerjesztett, mert „ő ugyanis csak zsidó betegeket, helyesebben üldözötteket vett fel, jórészüknek 

nem volt komoly betegsége.” Nem humánus szempontból, hanem azért, mert a 

felvételükért busásan megfizettek. Kidobással fenyegette mindazokat, akiknek 

fogytán volt a pénzük, az ott maradás újabb és újabb anyagi megterhelést jelentett.  

„Ezeket a betegek közölték velem. […] Pénzmohóságában a figyelmeztetésemre sem hallgatott. 

Illetve azt felelte, hogy jó barátja Palló Imre nyilas képviselő, az majd – ha bajba kerül – elintézi 

az ügyét. Figyelmeztettem, hogy vegyen fel politikai üldözötteket is, ne csak zsidókat, az ő 

megmentésük is fontos. De akkor nem tudott volna így zsarolni. A nyilasok viszont azt látták 

volna, hogy a szanatórium valóban kórházi hivatást tölt be, nem zsidó menedékhelynek látták 

volna.”31 „Valóban összeütköztem Glückkel a Svéd Vöröskereszt védelme miatt, mert a 

megkérdezésem nélkül tette ezt a fontos lépést” – ismerte el Lovassy.32 

Miután a Svéd Vöröskereszt védelmébe vette a szanatóriumot, Lovassy továbbra is 

utalt be oda betegeket, akik a megállapodott költség felett fizettek. Újabbak felvételére 

nem volt lehetőség, ezért azt a gyakran megújuló rémhírt terjesztette (miként Sasits 

Illés alorvos33 is), hogy jönnek a nyilasok. Természetesen az üldözöttek ekkor 

átmenetileg elhagyták a szanatóriumot, de visszatérve inkább fizettek, hogy 

                                                 
28 Ezt Gedeon és Glück állította. Lovassy 1935-re (tárgy. 1945. VII. 17. ÁBTL V-81226.), Kreisz 

László sebész 1938-ra (tval. 1947. XII. 4. BFL 17348/49.) datálta Lovassy szanatóriumi 

munkakezdését. 
29 Gedeon Béla és Glück Tibor tk. 1946. XII. 12. ÁBTL V-81226. Még előzőleg, 1944 elején 

átadták az objektumot a Köztisztviselők Szanatórium Egyesületének, de ez csupán formalitás 

volt, mert ekkor még Lovassy teljesen együttműködött velük (Glück Tibor tval. 1945. VII. 17. 

ÁBTL V-81226.; Lovassy Stürmer Aurél tárgy. 1945. VII. 17. ÁBTL V-81226.). 
30 Glück Tibor tval. 1945. VII. 17. ÁBTL V-81226. 
31 Glück Tibor tk. 1946. XII. 12. ÁBTL V-81226. 
32 Lovassy Stürmer Aurél jkv. 1947. V. 4. ÁBTL V-81226. 
33 Kozma Györgyné Wasser Anna tk. 1947. I. 6. ÁBTL V-81226.; Ádám Jenő tk. 1947. I. 6. ÁBTL 

V-81226. 
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maradhassanak. Így újabb és újabb pénzeket facsart ki belőlük.34 November 25-e 

éjszakáján viszont valóban megjelentek a nyilasok. Néhányan azt állították, hogy 

Lovassy (másnap) szembetűnően baráti viszonyt alakított ki a különítményesekkel, 

élénken zsidóztak is együtt, nem is próbálta megvédeni az üldözötteket.35 Mindezek 

alapján többen Lovassyra gyanakodtak, hogy ő jelentette fel a szanatóriumot, és emiatt 

1945-ben perbe is került. A perre később visszatérek. 

1944. november 25. táján – Lovassy emlékezete szerint – 90–100 beteg tartózkodott a 

szanatóriumban, köztük kb. 60 zsidó, túlnyomórészük svéd beutalással.36 Gedeon 

szerint 150-en voltak ott betegként, de csak egy részük volt rossz egészségügyi 

állapotban, a többiek menedéket kerestek. „Éjszakánként még rengeteg ember tódult be, és 

a portás megvesztegetésével kerestek biztonságot, a konyhában, a liftben és a zegzugokban.”37 

Lovassy házon kívül volt a razzia idején. Farkas András orvos a nyilasokkal végigjárta 

a kórtermeket,38 az utóbbiak igazoltatták a betegeket és mindazokat, akiknek a 

védlevelét hamisnak találták, összegyűjtötték. (Számos igazoláson nem szerepelt 

aláírás, csak pecsét, ezeket nem fogadták el.39) 

„23.30-kor jöttek a nyilasok, nem tudom, mi módon kerültek be. Az én szobámba is belépett 

egyikük [Traum], és rám világított.”40 Miközben igazoltatta Gedeont, Glück egyszerűen 

elhagyta a helyiséget. Traum érdeklődésére, hogy ki távozott, Gedeon csak ennyit 

válaszolt, hogy egy orvos. Glück, menekülés közben a hallban 25–30 zsidó beteget 

látott batyuval. Gedeont is vinni akarták, de sikerült neki is megszöknie a pincén 

keresztül.41  

                                                 
34 Glück Tibor tval. 1945. VII. 17. Ld. még Kovács Kálmán tk. 1946. XII. 5.; Kovács Vilma tk. 

1946. XII. 6.; Ádám Jenőné Kreisz Irén tk. 1946. XII. 10.; Ádám Jenő tk. 1947. I. 6.; Gedeon Béla 

tk. 1946. XII. 12.; Szalóczi Károly Oszkár tk. 1947. I. 3.; Harangi Zoltán tk. 1945. IV. 19. ÁBTL 

V-81226. Többek szerint a fosztogatásban Nagy Gábor portás és Tarján Rachel ápoló is kivette 

a részét. 

I. 3. ÁBTL V-81226. 
35 Várnai András jkv. 1946. X. 24.; Kovács Kálmán tk. 1946. XII. 5. ÁBTL V-81226. Egyes 

utalások szerint a nyilasok ezt követően főtestvérnek nevezték (Népszava, 1945. IV. 19.; 

Harangi Zoltán jkv. 1946. XII. 7. ÁBTL V-81226.). 
36 Lovassy Stürmer Aurél tárgy. 1945. VII. 17. ÁBTL V-81226. 
37 Gedeon Béla tval. 1947. XII. 4. BFL 17348/49. 
38 Kovács Kálmán és Kovács Vilma szerint Farkasnak jelentős része volt a zsidók 

elhurcolásában (tk. 1946. XII. 5., tk. 1946. XII. 6. ÁBTL V-81226.). 
39 Traum János tval. 1945. VII. 17. ÁBTL V-81226. 
40 Gedeon Béla tval. 1947. XII. 4. BFL 17348/49. 
41 Glück Tibor tval. 1945. IV. 19., tk. 1946. XII. 12.; Gedeon Béla tk. 1945. IV. 13. ÁBTL V-81226. 

Másik változat szerint Traum a razzián megkérdezte ki ő, majd „kijelentette, hogy maradhatok, 

mert rám szükség lehet. Én azonban nem mertem ott maradni, a szakács segítségével megszöktem” 

(Glück Tibor tval. 1945. VII. 17. ÁBTL V-81226.). Mindkettőjük után nyomoztak, de nem tudták 
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A nyilasok mintegy 35 főt hurcoltak át a III. kerületi pártszékházukba.42 Közülük 

Ádám Aladárné Gábor Évát, Ádám Györgyöt, Ádám Jenőt, Ádám Jenőné Kreisz Irént, 

Fischer Artúr fogorvost, Hochfelder Gézáné Koha Margit vaskereskedőt, Kovács 

Kálmán építészt, Kovács Matildot, Kovács Vilmát, Kozma Györgyné Wasser Anna 

orosz tolmácsot tudjuk azonosítani. Voltak közöttük tényleges betegek, álbetegek, 

szabályos és szabálytalan védlevelekkel rendelkezők egyaránt. Másnap az egyik 

szobában kihallgatták, s közben súlyosan bántalmazták és kifosztották őket. Ekkor ott 

volt Harangi is és az iratok alapján 1143 más forrás szerint 1544 főt elbocsátásra ajánlott. 

Őket átkísérték a VIII. kerületi Teleki térre, egy zsidó gyűjtőhelyre (Teleki tér 4.). Az 

úton Ádám Jenő és felesége egy jóindulatú rendőr segítségével megmenekült,45 a 

Kovács testvérek (Matild, Vilma és Kálmán) pedig megvesztegették az egyik nyilas 

kísérőt.46 Az átkísértek közül is valószínűleg többeket megöltek.47 Ádám Aladárnét a 

gettóba vitték, ahonnan megszökött.48 Voltak, akiket visszakísértek a szanatóriumba, 

így Hochfelder Gézáné Koha Margitot is – nyilván a Svéd Vöröskereszt követelésére. 

„…Kérésemre Harangi kihozta a nyilasoktól egy ismerősömet…” – nyilatkozta a Svéd 

Vöröskereszt egyik munkatársa,49 nem tudjuk ő volt-e az említett Hochfelderné-e, 

vagy valaki más. Még indulás előtt „Harangi beszédet is tartott, amelyben megemlítette, 

hogy ezt nemcsak neki köszönhetjük, hanem a III. kerületi szervezet finom, előzékeny vezetőinek 

is. Aláíratott egy nyilatkozatot, hogy nem bántottak, és nem vettek el semmit, holott ennek az 

ellenkezője történt. A két óra alatt, míg rá várakoztam, azt tapasztaltam, hogy a párt embereivel 

nagyon jó viszonyban volt.”50 Az utolsó megállapítás szerepel Kovács Kálmán 

vallomásában is.51 

                                                 

őket kézre akarták keríteni. Gedeon fenti vallomása szerint hallomásból úgy tudta, hogy 

három beteg nőt vertek véresre, hogy árulják el búvóhelyét. Lovassy: „1945 januárjában két 

nyilas nyomozó jött Glücköt és Gedeont keresték, mivel nem találták, engem vittek az Andrássy útra és 

hosszabb ideig fogva tartottak.” (tárgy. 1945. VII. 17. ÁBTL V-81226.). 
42 Ezt a számot fogadta el az 1947-es népbíróság (László Dezső tanácsának ítélete 1947. XII. 4. 

ÁBTL V-81226.). Különös, hogy éppen a fő tettes, Traum János jelölte meg a legtöbb 

kárvallottat, 40 főt (tval. 1945. VII. 17.). A sértettet közül ketten 30–40 főt, mások 30–35, illetve 

25–30 főt említettek (Kovács Kálmán tk. 1946. XII. 5; Kovács Vilma tk. 1946. XII. 6.; Kozma 

Györgyné és Ádám Jenő tk. 1947. I. 6. mind ÁBTL V-81226.). 
43 Hochfelder Gézáné Koha Margit tk. 1945. IV. 21. BFL 14781/45. 
44 Kovács Kálmán tval. 1949. VI. 20. BFL 17348/49. 
45 Ádám Jenő tk. 1947. I. 6. ÁBTL V-81226. 
46 Kovács Vilma tk. 1946. XII. 6. ÁBTL V-81226. 
47 László Dezső tanácsának ítélete 1947. XII. 4. ÁBTL V-81226. 
48 Ádám Aladárné Gábor Éva tval. 1947. XII. 4. BFL 17348/49. 
49 Hátfalvi Gyuláné tval. 1949. VI. 20. BFL 17348/49. 
50 Hochfelder Gézáné Koha Margit tk. 1945. IV. 21. BFL 14781/45. 
51 Tval. 1947. XII. 4. BFL 17348/49. 
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A Körönd Szanatóriumból november 25-én elhurcoltak közül a III. kerületi nyilasok 

1252 vagy 1353 főt végeztek ki, valószínűleg a Dunába lőtték őket. Egyikük a korábban 

említett Ádám György volt, akinek szüleit – ahogy említettük – a VIII. kerületbe 

kísérték.54 Ő még a szanatórium a liftaknán akart elmenekülni, de elfogták és 

összeverték.55 Rajta kívül Garai Pál, Simonyi György, Simonyi Józsefné, Váradi László 

nevét említik a hatóságok.56 

Kozma Györgyné Wasser Annát is a Körönd Szanatóriumból vitték oda, vele 

takarítatták a párthelyiséget. Látta, ahogy elviszik a zsidókat kivégezni. „Ezt abból 

lehetett tudni, hogy cipő és kabát nélkül vitték el őket” – vallotta.57 A nyilasházban többször 

látta Harangit. „Meg is szólított, amikor sepregetem, hogy én nem vagyok idevaló, és meg fog 

engem menteni. Kis nyilas jelvényt hordott, jól megnéztem, mert különbnek látszott a 

többinél.”58 „Csodálkoztam azon, hogy egy ilyen jó megjelenésű és intelligens ember ilyen 

környezetben tartózkodik. Ekkor jól megfigyeltem őt, és hajtókáján láttam egy kis 

nyilaskeresztes jelvényt. Azon is csodálkoztam, hogy az arckifejezése így el tud torzulni.”59 

A fogságának másnapján lezajló igazolásokról így vallott: „…akiknek svéd fényképes 

útlevele, vagy menlevele volt, elengedték. A többieket ott tartották. Este ismét kezdődött egy 

igazolás, és én azt vártam, hogy a svájci követségtől is ott lesz valaki, de nem jött ki senki. Az 

igazolásnál jelen volt egy kis szakállas ember, Mazán János, Harangi Zoltán és Mahodik Ferenc. 

Akármit mondtam, mindenért megvertek. Ekkor én kétségbeesetten néztem Harangira, aki azt 

mondta, hogy ne nézzek rá olyan szép szemekkel, mert úgy sem segítek magán. Harangi azt 

állította, hogy az én útlevelem hamis. Néhány nap múlva bejött Harangi, kihívott engem a 

fürdőszobába, és mutatta a vöröskereszt jelvényét és közölte, hogy ő nem ide tartozik és segíteni 

fog rajtam. Azóta nem találkoztam vele.”60 Kozmáné vallomása szerint december 31-ig 

takarított a nyilasházban, ekkor az ottani foglyok közül már csak ő maradt életben. 

Ekkor elmenekültek a nyilasok, és ő felvette a kapcsolatot a szovjetekkel, jól tudott 

oroszul.61 

                                                 
52 Horváth György hadnagy jelentése 1947. I. 20.; László Dezső tanácsának ítélete 1947. XII. 4. 

ÁBTL V-81226. 
53 Népszava 1945. IV. 19.; vizsgálati jelentés d. n. ÁBTL V-81226. 
54 Ádám Jenő tk. 1947. I. 6. ÁBTL V-81226. 
55 Kreisz László jkv. 1945. IV. 13. ÁBTL V-81226. 
56 Vizsgálati jelentés d. n. ÁBTL V-81226. 
57 Kozma Györgyné tk. 1947. I. 6. ÁBTL V-81226. 
58 Kozma Györgyné tval. 1947. XII. 4. BFL 17348/49. 
59 Kozma Györgyné tk. 1945. IV. 20. BFL 14781/45. 
60 Kozma Györgyné tk. 1945. IV. 20. BFL 14781/45. 
61 Kozma Györgyné tk. 1947. I. 6. ÁBTL V-81226. 
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A Svéd Vöröskereszt már másnap, november 26-án tudomást szerzett a Körönd 

Szanatóriumban történtekről,62 és az intézmény vezetője, Langlet Valdemár 

Harangival felkereste Fiala Ferencet, a Miniszterelnökség sajtóosztályának irányítóját 

(az Összetartás kiadvány szerkesztőjét), hogy közbejárjanak az elhurcoltak érdekében. 

Fiala telefonon arra utasította a III. kerületi nyilas pártszervezetet, hogy szállítsák 

vissza a szanatóriumba a zsidókat, és hagyják őket, míg az „ügyükben nincs 

intézkedés.”63 Ezt követően a nyilas vezetők között súlyos vita bontakozott ki, mivel 

Nagyiványi Zoltán a miniszterelnökség utasítását akarta betartatni, Traum János 

viszont élesen kikelt ez ellen. (Ők ketten mind gyakrabban kerültek hatásköri 

összeütközésbe. Nagyiványi, a kerület vezetője Eőry Frigyest bízta meg Traum 

pártszolgálat-vezető telefonbeszélgetéseinek lehallgatásával.64) 

Viszont Harangi „kétkulacsossága” nyilvánvalóvá vált a nyilasok előtt, és mint 

„zsidóbérencet”, „zsidószöktetőt” november 28-án súlyosan megverték, ahogy erre 

sokan visszaemlékeztek.65 Zeáro Henrik megvilágította a nyilasok és Harangi 

kapcsolatának előzményeit is: 

„1944. évi november 23-án felsőbb utasításra Harangi Zoltán svéd követségi tisztviselőnél 

házkutatást tartottunk Fejes Oszkár vezetésével. A lakásán tartózkodott a sofőrjével együtt, és 

Fejes Oszkár a saját autójukon előállította őket a III. ker. Bécsi út 171. sz. alatt lévő 

                                                 
62 Arról, hogy a Körönd Szanatóriumban „szabálytalanságok történtek”, írásbeli jelentés futott be 

Dr. Türr Ervin nyugalmazott rendőrfőtanácsos részéről, aki szintén a Svéd Vöröskereszt 

munkatársa volt (Jozefovits László tk. 1945. IV. 20. BFL 14781/45.). 
63 Fiala Ferenc jkv. 1946. X. 24. ÁBTL V-81226.; tval. 1947. XI. 27. BFL 17348/49. Ld. még Eőry 

Frigyes jkv. 1946. X. 24. ÁBTL V-81226. 
64 Eőry Frigyes jkv. 1946. X. 24. ÁBTL V-81226. Török Zoltán viszont azt állította, hogy nem 

volt a pártházban semmilyen lehallgató készülék (tval. 1947. XI. 27. BFL 17348/49.). 
65 Havel József tk. 1946. XII. 10. ÁBTL V-81226.; Hegedűs József tval. 1949. VI. 20.; Hátfalvi 

Gyuláné tval. 1949. VI. 20. Széki Gábor detektív jelentése 1946. V. 10. BFL 17348/49.; Jozefovits 

László tk. 1945. IV. 20. BFL 14781/45.; Németh Dezső tárgy. 1949. VII. 8.; Zeáro Henrik jkv. 

1949. VI. 17., VII. 8.  ÁBTL V-121588/b. Havel szerint Langlet emiatt is panaszt is emelt Fialánál. 

Harangi a megveretését számos vallomásában, jelentésében közölte, ám a körülményeket 

többféleképpen adta elő, még a tettesek is különböznek. A tanúvallomást tevők közül 

néhányan (és néhány vallomásában Harangi is) a megveretés időpontját két héttel korábbra 

datálja. Lehetséges az is, hogy nem a III. kerületi, hanem más nyilasok voltak a tettesek. 

Jozefovits László ezzel kapcsolatban ezt vallotta: „…telefonon a Nyilaskeresztes Párt politikai 

nyomozóosztálya jelentkezett, és azt kérdezte, igaz-e, hogy Harangi a tisztviselőnk, mert elfogták és 

azonosítani kívánják. Kért, hogy küldjek ki valakit, én az autóosztályt utasítottam, hogy menjenek érte, 

mire az bekövetkezett, cca ¾ óra múlva Harangi is megjött és jelentette, hogy elengedték” (tk. 1945. IV. 

20. BFL 14781/45.). Harangi 22 évvel későbbi jelentésében úgy fogalmazott, hogy 

„…Wallenbergék szabadítottak ki” („Kecskeméti 1967. II. 2. Ld. még „Kecskeméti” jelentése 1961. 

IV. 6., VII. 21. ÁBTL M-30518. 
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Nyilaspártba. Okmányait Fejes Oszkár magához vette. Lakásában rádió leadó állomást, titkos 

iratokat kerestünk. Később megtudtam, hogy a Nyilaspártból elengedték őket. 

1944. november 28-án reggel […] becsöngettem Harangiékhoz. […] Négyszemközt felhívtam 

a figyelmét arra, tűnjön el, mert hallottam a pártban, hogy le kell tartóztatni. Ugyanezen reggel 

7 órakor kezdődött a szolgálatom. A kapuban álltam őrséget, és nagy meglepetésemre 8 óra felé 

megvasalva hozták Harangit. Kb. 2 óra hosszat ott tartották, utána megvasalva elvitték. Én 

akkor nagyon megijedtem, attól féltem, hogy reggel figyelmeztetésemet elárulja, és én is bajba 

kerülök.”66 Traumék – Fiala utasítása értelmében – végül is visszavitték a zsidókat.67 A 

szanatóriumban azonban újabb razziákat tartottak.68 Ekkor vitték el Dr. Glück Tibor 

sógornőjét, Bihari Jenőnét és lányával, Zakálné Bihari Ágnessel. Dr. Sasits Illés az első 

nyilas razzián visszatartotta őket az elhurcolástól és megnyugtatta őket, hogy nem lesz 

bajuk. Ők bíztak benne, nem szöktek el. Nem kerültek többé elő.69 

A Kovács testvérek, Vilma és Kálmán valamint az Ádám házaspár visszatért a 

szanatóriumba, miután sikerült megszökniük, amikor a Teleki térre akarták kísérni 

őket. A két Kovács apjuk miatt ment vissza, és bár nagyon kérték Dr. Lovassyt, hogy 

vigyázzon rá, sőt meg is fizették, a nyilasok mégis elszállították és a Dunába lőtték az 

idős embert.70 „Éjszaka visszatértünk a szanatóriumba, ahol Sasits biztosított minket, hogy 

maradjunk” – vallotta Ádám Jenő, aki ekkor súlyos beteg volt. „Ám újból jöttek a nyilasok 

és Sasits vezetésével bejöttek a szobánkba, súlyosan bántalmaztak bennünket a hátralévő 

éjszaka.”71 Reggel Ádámné testvére, Dr. Kreisz László segítségével – aki német védelem 

alatt állt – elhagyták a szanatóriumot. 

„Biztosan tudom, hogy a nyilasoknak segítséget nyújtott Sasits, aki a véresre vert embereknek 

megtagadta az elsősegélyt” – vallotta Kreisz. „Még az ápolónők is szóltak pedig neki. 

Tudomásom szerint Nagy Gábor portás is segített a nyilasoknak.”72 

                                                 
66 Zeáro Henrik nyilatkozata 1946. III. 27. BFL 17348/49. 
67 Ádám Jenőné Kreisz Irén tk. 1946. XII. 10. Ádám Jenő tk. 1947. I. 6. ÁBTL V-81226. 

Vallomásuk szerint nemcsak a fogságban, de még a szanatóriumban is súlyosan bántalmazták 

őket. 
68 Ádám Aladárné szerint november 27-én és 29-én (tval. 1947. XII. 4. BFL 17348/49.). Ezt 

alátámasztja Traum János vallomása amely szerint összesen három razziát tartott a Körönd 

szanatóriumban (tval. 1945. XI. 21. BFL 17348/49.). 
69 Glück Tibor jkv. 1945. IV. 13. ÁBTL V-81226. 
70 Kovács Kálmán tk. 1946. XII. 5.; Kovács Vilma tk. 1946. XII. 6. ÁBTL V-81226., tval. 1947. XII. 

4. BFL 17348/49. Mindketten tettek arról is említést, hogy Lovassyné felkereste őket: minden 

kárukat megtéríti, csak ne tegyenek férjére terhelő vallomást. 
71 Ádám Jenő tk. 1947. I. 6. ÁBTL V-81226. Ld. még. Ádám Jenőné tk. 1946. XII. 10. ÁBTL V-

81226.  
72 Kreisz László tk. 1945. IV. 13. ÁBTL V-81226. Sasitsról Glück Tibor is elítélően nyilatkozott 

(1945. IV. 13. ÁBTL V-81226.). 
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A svéd vöröskereszt két tisztviselője, Harangi és Kohányi Kálmán december 2-án 

kiszállt a Körönd szanatóriumban, hogy megvizsgálja az ottani „visszaéléseket”.73 „Épp 

razzia volt. Én nemigen mertem bemenni, de Harangi mondta, hogy vele egész nyugodtan 

bemehetek.”74 A nyilas őrség Harangit már ismerhette, mert amikor odament hozzájuk, hogy 

én hozzá tartozom, szó nélkül beengedtek.”75 Mikor a kihallgatások voltak, Harangi folyton 

elment mellőlem, és hivalkodott mindenkinek, hogy ne féljenek, ő majd megmenti őket. A mi 

részünkről történő jegyzőkönyvezésnél többízben bele akart szólni, befolyásolni akarta azt, hogy 

mit gépeljenek a jegyzőkönyvbe. Ezt a jegyzőkönyvet megpróbálta tőlem elkérni, de nem adtam 

oda, azonban tudom, hogy később mégis megszerezte. Arra a kérdésemre, hogy ez miért kell 

neki, hisz ha megtalálják nála, akkor a nyilasoknál bajba kerülhet, azt a választ adta, hogy nem, 

ellenben ő maga beviszi az óbudai nyilaspártba abból a célból, hogy megmutassa: a Svéd 

Vöröskereszt rendesen dolgozik” – vallotta Kohányi néhány hónappal később.76 A 

kiszállásról ekkoriban Harangi is vallomást tett: „kihallgattuk a személyzetet az orvosokon 

kívül. Egyöntetűen azt vallották, külön-külön jegyzőkönyvbe, hogy a szanatóriumban azért van 

ennyi baj, mert Lovassy a betegeket kidobja, ha már neki nem tudnak fizetni. A portástól 

értesültem, hogy a nyilasok megrohanták és feldúlták szanatóriumot.”77 Másfél évvel később: 

„A személyzet elbeszélése alapján Lovassy és Dr. Sasits a felelős. Jelentésemet és a 

jegyzőkönyveket átadtam feletteseimnek, akik – tudomásom szerint – továbbították Dr. 

Töplernek, a Szanatórium elnökének. Aztán behivatták Töplert és Lovassyt, közölték velük, 

hogy megvonják tőlük, azaz a Szanatóriumtól a svéd védelmet.”78 A svéd védelem 

megvonását Havel József, Langlet személyi titkára is alátámasztotta.79 

Harangi azt állította, hogy a svéd követség megbízásából az óbudai téglagyárból, 

illetve onnan már egy másik helyre szállított zsidókat kimenekített és védett házba 

helyezett. „A Svéd Vöröskereszttől egy névsort kaptam, s a listáról mindegyiküket kihoztam a 

                                                 
73 Abban eltérnek a források, hogy megbízással tették-e ezt. Harangi egyik hivatkozása szerint 

Jozefovits küldte őket (jkv. 1945. IV. 20. BFL 14781/45. tárgy. 1945. XI. 21. BFL 17348/49.), másik 

közlése szerint Kasser Sándor (tk. 1945. IV. 19. ÁBTL V-81226.). Kohányi előbb úgy 

nyilatkozott, „megbízást kaptunk” (tk. 1945. IV. 23. BFL 14781/45.), majd így: „Arról nem tudok, 

hogy Harangi a Körönd szanatóriumban tartott vizsgálatra megbízást kapott volna a Svéd 

Vöröskereszttől, pedig minden ilyen megbízásról hivatalos beosztásomnál fogva okvetlenül értesülnöm 

kellett volna” (tval. 1945. XI. 21. BFL 17348/49.) Valószínűleg ez utóbbi közlés tükrözi a 

valóságot, a nyomozati jegyzőkönyvből lemaradt, hogy „Harangi közlése szerint” kapták a 

megbízást. 
74 Kohányi Kálmán tk. 1945. IV. 23. BFL 14781/45. 
75 Kohányi Kálmán tval. 1945. XI. 21. BFL 17348/49. 
76 Kohányi Kálmán tk. 1945. IV. 23. BFL 14781/45. Ld. még Kohányi tval. 1949. VI. 20. BFL 

17348/49. 
77 Harangi Zoltán jkv. 1945. IV. 20. BFL 14781/45. 
78 Harangi Zoltán jkv. 1946. XII. 7. ÁBTL V-81226. 
79 Tk. 1946. XII. 10. ÁBTL V-81226. 
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téglagyárból és Stöcklernek a zsidótanács akkori vezetőjének át is adtam őket.”80 Ezt azonban 

semmilyen más forrás nem támasztja alá.81 Kohányi Kálmán hallotta, hogy már 1944-

ben is hivatkozott erre: „Bent a szanatóriumban egy idősebb asszonyhoz odament, és így szólt 

hozzá: »Ugye én hoztam ki magát a téglagyárból?« Én ezen nagyon csodálkoztam, mert 

normális ember ilyet a nyilasok előtt nem tesz. Ezt nem mertem volna én sem megcsinálni, bár 

bátor ember voltam, megkaptam a szabadságrendet.”82 

 

A megbízatás megvonása 

 

A Svéd Vöröskereszt Eszterházy utca 42. helyiségében, pincében, a szénrakás alatt 

négy szökött katona és munkaszolgálatos bujdosott. Az egyiket Harangi december 12-

én este az objektum környékén kérdőre vonta, hogy mit keres ott, hol lakik, hol bujkál. 

Az illető megijedt, és megmondta neki a rejtekhelyét. Másnap, december 13-án éjjel 1-

kor a nyilasok megrohanták a Vöröskereszt mindkét épületét, és legelőször a 

búvóhelyeket kutatták át, majd el is hurcolták a rejtőzködőket. A Svéd Vöröskeresztet 

pedig kirabolták.83 „Jelen voltam december 13-án, amikor a nyilasok behatoltak a központba, 

és egyenesen odamentek, ahol a munkaszolgálatosok rejtőzködtek. Erről a búvóhelyről csak 

három ember tudott, köztük Harangi. Kohányival két nap múlva találkoztam (akinek az öccsét, 

mint katonaszökevényt elfogták, halálra ítélték, ő mondta: »képzeld, kinyomoztam, hogy 

Harangi kétkulacsos, aki állandóan informálta a nyilasokat az itt folyó eseményekről«” – 

tanúskodott De. Bors Jenő a Svéd Vöröskereszt egyik titkára.84 

Hegedűs József a jogi osztály vezetője ennél visszafogottabban nyilatkozott, de még 

így is megerősítette a fentieket: „Harangi 1944 novemberében kissé gyanússá vált, mert a 

nyilasok sűrűn jelentkeztek ott, ahol addig nem. Így pl. az Eszterházy utcai vöröskereszti 

titkársághoz addig soha nem tették be a lábukat.”85 

December 14-én késő este Kohányi odament a Vöröskereszt épületéhez, informálódni. 

„Ekkor Harangi a motorbiciklijén távozott a lezárt épület udvaráról. Amikor meglátott kérdőre 

                                                 
80 Harangi tárgy. 1945. XI. 21. BFL 17348/49. Ld. még Harangi Zoltán jkv. 1945. IV. 20. BFL 

14781/45. 
81 Kivéve Jávor Levente nyilatkozatát (1946. V. 10. BFL 17348/49.). Jávor főhadnagy és műszaki 

kereskedő és a téglagyár parancsnoka volt. Nagy valószínűséggel erre a nyilatkozatra Harangi 

vette rá. Mint látni fogjuk (! /), a fogságában többen tettek hamis nyilatkozatot Harangi 

kedvéért. 
82 Kohányi Kálmán tval. 1949. VI. 20. BFL 17348/49. 
83 Kohányi Kálmán tk. 1945. IV. 23. BFL 14781/45. 
84 Dr. Bors Jenő tk. 1945. V. 7. ÁBTL V-81226. 
85 Hegedűs József tval. 1949. VI. 20. BFL 17348/49. 



EÖRSI LÁSZLÓ: A VÖRÖSKERESZTES BESÚGÓ. KÖRÖND SZANATÓRIUM, 1944 

 

223 

 

vont, hogy mit keresek itt. Megmondtam, hogy nyomot próbálok keresni. Azt a választ adta, 

hogy »mit kutatsz, legfeljebb az bujkált itt, aki szökevény, vagy zsidó«.”86 

Harangi mindezt tagadta: „Dec. 10–11-én elutaztam Balassagyarmatra, és onnan dec. 14-

én jöttem meg, és másnap mentem be a hivatalba, ahol megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy le 

van zárva a Svéd Vöröskereszt. A portástól értesültem, hogy azt megrohanták és feldúlták.”87 

Ekkor már Svéd Vöröskereszt vezetői számára sem lehetett kétséges, hogy Harangi a 

nyilasoknak dolgozik, de legalábbis „kétkulacsos”, megbízhatatlan és nem 

szavahihető88 és máshová helyezték át. Bors Jenő szerint „addig mindent tudtak a 

nyilasok, ami a segélyszervezetben zajlott, ám Harangi áthelyezése után már nem jutottak 

információhoz.”89 Nina Langlet szerint az ostrom alatt már nem alkalmazták Harangit.90 

 

 

Az NKGB91 nyomozója 

 

Amikor a szovjet csapatok győzelmét már Harangi is biztosnak tartotta, szolgálatra 

jelentkezett a csapatokat kísérő szovjet állambiztonsági szerveknél. Ennek 

időpontjáról, helyszínéről, körülményeiről semmit nem tudunk, ezzel kapcsolatosan 

minden vallomást megtagadott, és erről a magyar szervek nem folytattak – nyilván 

nem folytathattak – kutatást. Ám egyes 1945-ös dokumentumokban „az orosz 

hadsereg volt politikai nyomozójaként” tüntették fel, ő pedig az eljárása alatt számos 

esetben hivatkozott a szovjet kapcsolataira. Erre még visszatérünk. 

Harangi ekkor – úgymond nyilasokat és volksbundistákat kutatva – szovjet 

támogatással számos lakást kifosztott. „Február 3-án szabadítottak fel az oroszok, ekkor én 

elmentem Kispestre, mert a házba [III. Lukács u.1.] oroszok jöttek beszállásolni. Március 21–

22-én Harangi megjelent a házban egy magyar származású tolmáccsal. És a házmesternek azt 

mondta, hogy a férjem ellen feljelentés van, miszerint nyilas és volkbundista. Nem találták 

otthon, mert férjem 1942 októbere óta munkaszolgálatos és eltűnt.” A házkutatást követően 

Harangi kirabolta a lakást. „Később az utcán megismertem – a házmester elmondta, hogy 

néz ki, a szomszédtól a nevét is – a férjem aktatáskájával, szóltam is neki. Nem is tagadta, azt 

mondta, hogy jó hogy nem voltam otthon, mert engem is elvittek volna” – nyilatkozta Palágyi 

                                                 
86 Kohányi Kálmán tk. 1945. IV. 23. BFL 14781/45. 
87 Harangi Zoltán jkv. 1945. IV. 20. BFL 14781/45. 
88 Bors Jenő tk. 1945. V. 7. ÁBTL V-81226.; Hegedűs József tval. 1949. VI. 20. BFL 17348/49.; 

Jozefovits László tk. 1945. IV. 20. BFL 14781/45. 
89 Tk. 1945. V. 7. ÁBTL V-81226. 
90 Prof. Langlet Valdemárné tk. 1945. IV. 20. BFL 14781/45. 
91 NKGB: Narodnij Komisszariat Goszudarsztvennoj Bezopasznosztyi (Állambiztonsági 

Népbiztosság) 
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Ferencné Horváth Katalin tisztviselő, arra is utalva, hogy szomszédját, Kéri Andort is 

ekkoriban rabolták ki.92 

Kéri pedig – aki szintén tisztviselő volt – ezt a vallomást tette: „Én mint 

munkaszolgálatos, távol voltam lakásomtól, kivittek Németországba. […] Csak az öcsém 

elbeszéléséből tudom azt, hogyan folyt le a lakásunk [III. Lukács u. 4.] kirablása. Március elején 

először Harangi és egy másik civilruhás jelentkezett, hogy az elhagyott lakásban házkutatást 

akarnak tartani. Ez ellen tiltakozott a lakóm, arra hivatkozva, hogy ő szlovák állampolgár és 

jogtalannak tartja az eljárást. Másnap [Harangi] visszajött fegyveres oroszokkal és egy civillel, 

aki tolmácsnak mondta magát. Öcsémet és az albérlőt családjával bezavarták a másik szobába” 

és a szovjetek védelmében teljesen kifosztotta a lakást.93 Martos Jenőné94 Gergely Miksa95 

közlése azt bizonyítja, hogy Harangi az ő ingatlanaikat is kifosztotta. 

Amikor Rákosi Pál találkozott vele, a családjával szemben elkövetett tettekért nem 

merte felelősségre vonni, mert „egy orosz tábori csendőr kíséretében volt, és maga is 

mondotta, hogy ő jelenleg a GPU szolgálatában áll, mint detektív.”96 

„Traumot én tartóztattam le, mint a GPU embere” – büszkélkedett egy évvel később az 

ügyészségi kihallgatásakor.97 Ezúttal valószínűleg ténymegállapítást tett, szavait 

alátámasztja két szemtanú: „A Zsigmond tér 11-et lefoglalta a szovjet katonai rendőrség, 

csak én maradtam a házban, mint házmester. Harangi e parancsnokságnál teljesített 

szolgálatot, titkos nyomozó volt. Jelen voltam, amikor Harangi Zoltán február első felében 

letartóztatta és az orosz parancsnokságra előállította két szovjet katonával Traum Jánost, akit 

betegen hoztak be, én hordtam a meleg vizet az őt kezelő orosz orvosnőnek. Harangi 

megjegyezte, hogy ez az a Traum, aki rettegésben tartotta Óbudát.”98 

„Február 1-én a Zsigmond téri parancsnokságon szolgáltam, Harangi Zoltán a titkosrendőrség 

közvetlen szolgálatában állott. Ebben az időben parancsot kaptunk, hogy az ő kérésére és vele a 

nyilasok egyik katonai parancsnokát, Traum Jánost le kellett tartoztatni. Az egyik budai 

pincében meg is találtuk és bekísértük a parancsnokságra. Ott Traum Jánost orvosi kezelésben 

részesítettük, mert a jobb válla át volt lőve. Kihallgattuk, ott volt Harangi Zoltán is. […] 

                                                 
92 Palágyi Ferencné tk. 1945. VI. 27. ÁBTL V-81226. 
93 Kéri Andor tk. 1945. VI. 28. ÁBTL V-81226. Vallomását azzal fejezte be, hogy „mindennek 

tanúja volt Ganzler Rózsi is, aki a Tátra u. 24-ben lakik”. 
94 Martos Jenőné beadványa d. n. 1945. V. 3. ÁBTL V-81226. 
95 Gergely Miksa beadványa 1945. VI. 7. ÁBTL V-81226. 
96 Rákosi Pál tk. 1945. VI. 7. ÁBTL V-81226.  
97 Harangi Zoltán ü. tk. 1946. IV. 3. BFL 14781/45. 
98 Zombor András nyilatkozata 1946. IX. 1. BFL 17348/49. 
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Harangit az orosz parancsnokság ellátta… […] A Darázs utcai házmester tudomással bír arról, 

hogy Harangi Zoltán az egyik tagja volt a titkos rendőrségnek.”99 

 

„Lehet, hogy tevékeny része volt Wallenberg eltűnésében?” 

 

Ezt a kérdést Fekete György informátor tette fel Harangiról készített jelentésében, azt 

követően, hogy megállapította: Harangi ismeri Wallenberget, tud arról, hogy nyoma 

veszett az ostrom idején.100 „Állandóan azt hangoztatja, hogy nem beszélhet, mert kinyírják” 

– tette hozzá. A levéltári források ismeretében nem kétséges, hogy ismerte, és az sem 

– ahogy már említettük –, hogy ekkoriban kapcsolatba lépett a szovjet szervekkel, noha 

e kapcsolat tartalmáról még kihallgatásain is megtagadta a választ. 

A rendkívül gazdag és alapos Wallenberg-irodalomban azonban egyáltalán nem 

szerepel Harangi Zoltán neve, a művek forrásjegyzékeiből úgy tűnik, a szerzők 

egyáltalán nem foglalkoztak a Harangival kapcsolatos nem csekély mennyiségű 

forrásanyaggal.101 

Ismert tény, hogy az 1944 nyarán svéd követségi titkárként Budapestre érkező 

Wallenberg, több ezer üldözöttet mentett meg. Az már talán kevésbé tudott, hogy az 

amerikai Háborús Menekültek Bizottsága és az OSS102, valamint a hozzájuk 

kapcsolódó üzletemberek – a svéd politikai vezetéssel összehangolva – küldték a 

budapesti válságos övezetbe.103 Mindez ismertté vált Budapesten, és természetesen 

nem maradt titokban a szovjet kémelhárítás előtt sem. Ahogy Kovács Gellért 

                                                 
99 Bíró János nyilatkozata 1945. IX. 7. Bár Bíró nyilatkozata végén azt is odaírta, hogy „a fentieket 

bármikor eskü alatt vallom”, a legkevésbé sem kizárt, hogy Bírót is, Zomborit is Harangi a vette 

rá a fenti nyilatkozatok megtételére, minthogy több hasonló eset bizonyíthatóan megtörtént. 

E nyilatkozat azt is tartalmazza, hogy Harangi még a harcokban is segítette a szovjeteket, noha 

ilyet még maga Harangi sem állított. 
100 1947. VIII. 14. ÁBTL V-81226. Feketét alkalmi informátorként tüntették fel. 
101 Az általam látott szakirodalomban csak Kovács Gellért (2014) kutatott azokban a 

levéltárakban, amelyekben szóba kerül Harangi kapcsán Wallenberg; Ingrid Carlberg (2020) 

csak a MOL-ban kutatott, ebben szerepelnek Harangi 1945-ös és 1949-es ítéletei, ám ezekben 

nem esik szó Wallenbergről. Bengt Jangfeldt (2013) és Kati Marton (2012) pedig egyáltalán 

nem hivatkozik levéltári forrásra, Lévai Jenő (1948) pedig még nem is hivatkozhatott… 
102 Office of Strategic Services, a CIA egyik elődszervezete 
103 Harangi egyik jelentése szerint „A Budapesti Svéd Királyi Követséggel kapcsolatot teremtettek 

már 1938-ban az amerikaiak, s a svédekhez beépítették embereiket, akik már korábban is különleges 

feladatokat hajtottak végre az amerikaiak irányítása mellett. Főleg cionisták voltak, akik a svédeknél 

készültek fel az elkövetkezendő háborúra. Feladatuk volt mindent megakadályozni, ami a németek 

hadviselésének sikeréhez vezet. Itt készítendő háborús termékek kiszállítása és gyártásának akadályozása, 

kiterjedt igazi kereskedelmi szabotázs, s ezzel kapcsolatos összes tevékenység” (1962. III. 8. ÁBTL M-

30518/2.). 
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fogalmazott: „A svéd misszió korántsem csak humanitárius célú volt, hanem a nyugati 

szövetségesek által meghatározott politikai szerepet is játszott, aki hiteles magyarázatot ad arra, 

miért volt fontos a szovjetek számára Wallenberg eltüntetése.” (Kovács 2014. 15) 

1945 januárjában, amikor Wallenberg Debrecenbe készült, hogy Rogyion J. 

Malinovszkij marsallt rábírja, hogy minél hamarabb foglalja el a budapesti gettókat. 

Ám az NKGB a Svéd Vöröskeresztet és különösen Wallenberg szervezetét közönséges 

kémszervezetnek tartotta. (Jangfeldt 2013. 362.) 

Wallenberg minderről mit sem sejtett, bízott a szovjetekben. Január 17-én ez a parancs 

érkezett Moszkvából Nyikolaj A. Bulganyintól, az Állami Honvédelmi Bizottság 

elnökhelyettesétől Malinovszkij és a SZMERS vezetője, Viktor Sz. Abakumov részére: 

„A Budapest keleti részében, a Benczúr utcában található Raoul Wallenberg letartóztatandó és 

Moszkvába küldendő.” (Jangfeldt 2013. 369; Carlberg 2020. 438) 

Ilyen körülmények között ment át a fronton sofőrjével, Langfelder Vilmossal és szovjet 

kíséretükkel, hogy meggyőzze a szovjeteket arról is, hogy adjanak zöld utat 

Magyarország újjáépítésére – a szövetséges amerikai pénzből. (Carlberg 2020. 447.) Ebből 

úgy tűnik, mintha nemigen ismerte volna a sztálini mentalitást. A szovjetek így 

beigazolódva láthatták Wallenberg letartóztatásának indokoltságát, amelyet a Szmers 

hajtott végre. Mint köztudott, Moszkvába szállították, és meghalt valamelyik lágerben 

vagy börtönben, valószínűleg 1947-ben. 

 

Milyen szerepe lehetett Haranginak Wallenberg tragédiájában? 

Az aligha lehet vitás, hogy ha érdeke úgy kívánta, jellemét ismerve morális gátlást a 

legkevésbé sem jelentett számára bárkit elárulni. Ezt már az eddig ismertetett életútja 

is igazolta, a későbbiek pedig semmivel sem kevésbé. Még akkor sem, ha – ahogy a 

hatvanas években írt jelentéseiben (valószínűleg valótlanul) állította – épp Wallenberg 

mentette ki „a nyilasok karmaiból”, 1944. november 28-án, amikor a nyilasok, miután 

rájöttek kétkulacsosságára, megverték.104  

Gyanússá teszi, hogy a szovjet kapcsolatairól, a tőlük kapott utasításokról az eljárásai 

alatt sem beszélt sosem, tudta, hogy ez súlyos, életveszélyes tabutéma, ahogy erre 

Fekete György is utalt jelentésében.  

Először 1947-ben hozta szóba a szovjet szervekkel meglévő kapcsolatát: „ha legálisan 

visszaszármaztatták volna [egyes iratait] az orosz katonai titkosrendőrséghez, nem 

                                                 
104 „Nagyon megvert Megadja Ferenc nyilas kerületvezető. […] Fiala Ferenc sajtófőnökkel jött értem 

Wallenberg Raul és Langlet Nina. Rónai Mihály András író és felesége tájékoztatta Wallenberget. […] 

Csodával határos módon bár, de Fiala segítségével kiszabadultam a nyilasok karmaiból.” (Harangi 

Zoltán „Kecskeméti” jelentése 1961. IV. 6. ÁBTL M-30518., 1961. VII. 21. ÁBTL M-30518/1., 

1963. II. 9. ÁBTL M-30518/4. 
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tartózhattak volna le”.105 Ez valószínűleg olyan taktikai jellegű a közlés volt, amelynek 

közvetlen célja nem világos. 1948-as megnyilvánulása viszont már az említett 

félelemről tanúskodik: „1945. április 18-án tartóztattak le. Olyan iratokat is lefoglaltak, 

amely kizárólag a szovjet követség illetékességéhez tartozik. Nem szeretnék kényes helyzetbe 

kerülni a szovjet nagykövetséggel.”106 

1949 februárjában a Budapesti Szovjet-Orosz Nagykövetségnek! címzéssel írt levelet. 

„1949. március 10-én tárgyalásom lesz. Ismertetem a körülményeket, amelyek szovjet 

vonatkozásban érdemeimül szolgálnak.” Ekkor megemlítette, hogy 1934 óta a svéd 

követség szolgálatában állt, és így folytatta: „Előbb közvetve, később közvetlen, s mint 

ilyen, Szovjet-Orosz vonalon meglehetősen komoly érdemekre tettem szert, amiből kifolyólag 

életemet is kockára tettem. Erre vonatkozólag bizonyítékokkal is rendelkezem, amelyeket 

szeretnék a főtárgyalásomon felhasználni. Egyben tisztelettel kérem, hogy hallgasson meg még 

a tárgyalásom előtt a Nagykövetség. Több ízben igyekeztem a kapcsolatot felvenni a 

Nagykövetséggel.”107 Nyilván eligazítást akart szerezni, ám ezt nem továbbították a 

nagykövetségre. 

Szentpétery Gábor népügyész beadványában Harangi a szovjet nagykövetségnek 

beadott kérvényére hivatkozott és ebből idézett: „…hogy felhozhassam az ügyemben 

tartandó tárgyaláson azt, amit a Szovjet Nagykövetségről tudok, és azt a szolgálatot, amit én a 

Szovjet Nagykövetségnek tettem. Előadom ugyanis, hogy én kapcsolatban voltam a Szovjet-

Oroszországgal is. Ismételtem kérem, hogy fordulhassak a Szovjet Nagykövetséghez, hogy 

megkaphassam az engedélyt, hogy elmondhassam azt, amit tudok.”108 

Ezt követően Szentpétery a Népügyészség vezetőjével, Bodonyi Mártonnal levélben 

fordult Ries István igazságügyi miniszterhez: „Jelentem, hogy Harangi Zoltánt több 

alkalommal kihallgattam, mert ez ügyben Harangi kérelmeket terjesztett elő. 1949. április 7-én 

előadta, hogy a svéd követségen keresztül a szovjet követséggel állt összeköttetésben, bizonyos 

különleges szolgálatokat teljesített a szovjet követségnek, azonban többszöri kérdésemre sem 

volt hajlandó közölni azt, hogy ez a szolgálat miben állt. […] A vádlott 1949. május 11-én ismét 

személyi kihallgatást kért. 1949. május 17-én ismét elővezettem őt és kihallgattam. Ez 

alkalommal […] megismételte azt, hogy bizonyos kapcsolatai voltak a szovjet követséggel, de 

mint mondotta, hogy ő amikor szovjet szolgálatba lépett, esküt tett, hogy semmit sem fog 

idegenek előtt feltárni, ő az esküjét meg nem szegheti. Előadta, hogy bizonyos családi 

vonatkozásokon keresztül igyekszik most már a szovjet követséggel kapcsolatba lépni, de ennek 

eredményéről nem értesült. Nevezett kihallgatásáról ez alkalommal nem vettem fel 

                                                 
105 Harangi Zoltán tk. 1947. VI. 20. ÁBTL V-81226 
106 Harangi Zoltán levele a Népfőügyészhez 1948. XII. 18. BFL 14781/45. 
107 Harangi Zoltán beadványa a szovjet nagykövetségnek 1949 II. 27. BFL 14781/45. 
108 Jkv. 1949. IV. 7. BFL 14781/45. 
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jegyzőkönyvet, mert lényegében az 1949. IV. 7. jegyzőkönyvvel azonosan adta elő vallomását. 

Nevezett kifejezetten kérte a jegyzőkönyv felvételének mellőzését és kihallgatása során csak 

megismételte már írásában lefektetett kérelmét. Nevezett ez alkalommal logikusan beszélt. 

Intelligens, művelt ember benyomását keltette.”109 

1949 júniusában lefolytatott tárgyaláson – amikor már háború bűnösként állt a bíróság 

előtt – így válaszolt a szovjet kapcsolatát firtató kérdésre: „Egyelőre a helyzetem nem 

engedi meg, hogy nyilatkozzam.”110 

Ezekből a dokumentumokból kiderül, hogy igen kényes helyzetről, súlyos 

titkolnivalóról van szó. Többször felmerült, hogy Harangi a svéd követségen keresztül 

a szovjet követséggel állt összeköttetésben, különösen ez a mondat igen sokat sejtető: 

„hogy felhozhassam az ügyemben tartandó tárgyaláson azt, amit a Szovjet Nagykövetségről 

tudok, és azt a szolgálatot, amit én a Szovjet Nagykövetségnek tettem”. A szovjet 

állambiztonság pedig a Wallenberg-ügyben természetesen a legcsekélyebb 

információt sem akarta megosztani még a magyar szervekkel sem, és könnyedén 

leállíthattak bármiféle érdeklődést. Mindezek alapján valószínűnek tartom, hogy 

Harangi valami módon közreműködött Wallenberg letartóztatásában. 

 

Fogság, perek, ítéletek 

 

A népbíróság 1945. november 21-én öt év kényszermunkára ítélte a szanatórium 

feljelentéséért. A lopások, rablások büntetése nem tartozott a népbíróság 

hatáskörébe.111  

1949-ben A Tutsek–tanács bűnösnek mondta ki az 1945. évi VII. t. c. törvényerőre emelt 

Nbr. 11§.5. pontjába ütköző háborús bűntettben. A népbíróság ezért az Nbr. 12.§-ának 

c pontja alapján, továbbá az Nbr. 3.§-ának 8. pontja alapján, valamint ugyanezen §.5. 

pontja alapján, kényszermunkára, melynek legrövidebb időtartamát 10 évben 

állapította meg, mint főbüntetésre, politikai jogai gyakorlatának tíz évi 

felfüggesztésére, teljes vagyonelkobzásra, mint mellékbüntetésre ítélte. 

A Népbíróságok Országos Tanácsa, Aradi István elnökletével 1949. október 20-án 

felére mérsékelte a Tutsek-tanács által kirótt büntetést. Az enyhítést azzal indokolták, 

hogy már négy és fél éve tart a fogsága, ez nem számítható be a kényszermunka-

büntetésbe. Ténykérdésekben egyetértett az elsőbírósággal: maradéktalanul 

megvalósult a háborús bűntett. 

                                                 
109 A budapesti népügyészségtől az Igazságügyminiszter Úrnak 1949. VI. 3. BFL 14781/45. 
110 Harangi Zoltán tárgy. 1949. VI. 20. BFL 17348/49. 
111 Ám a népbíróság Rákosi Pálné auschwitzi deportálását, abban Harangi felelősségét sem 

vizsgálta ki. 
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1952 februárjában szabadlábra helyezték, ám még az év végén – az elkövetett betöréses 

rablások miatt 12 évre ítélték. A forradalom forgatagában kiszabadult, és a Baross téri 

felkelőkhöz csatlakozott. Hamarosan jelentéseket írt róluk és a Péterfy Sándor utcai 

kórház ellenállóiról, majd „Kecskeméti” fedőnéven hűen szolgálta a Kádár-rendszert, 

1969. végéig amikor az operatív osztály ismeretlen okból nem alkalmazta tovább 

Harangit. Sikkasztásért 1974-ben egyéves büntetést szabtak ki rá, de ennek 

végrehajtását három évre felfüggesztették.112 

1998-ban meghalt, ám sikerült érvényesíteni utolsó akaratát: 2012-ben – négy tanú 

beadványa alapján – a Yad Vashem Intézettől megkapta a Világ Igaza kitüntetést. 
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KLACSMANN BORBÁLA 

 

Akasztják a hóhért? 

Köztisztviselők és szerepük a holokausztban az igazoló bizottsági 

iratok tükrében 

 

Amint 1945-ben a front átvonult Magyarország területén, az új társadalmi 

berendezkedéshez vezető egyik fontos lépés az átmeneti igazságszolgáltatás, a 

háborús bűnösök felelősségre vonása volt. A népbíróságok mellett ezt a munkát járási 

szinten az igazoló bizottságok végezték, amelyek feladata a köz- és 

magánhivatalnokok háború előtti és alatti magatartásának vizsgálata volt. A 

bizottságok jegyzőkönyvei és iratai így fontos adalékokkal bővítik ismereteinket mind 

a holokausztot, mind a háború utáni „átmeneti” időszakot illetően, és kiegészítik, új 

perspektívából láttatják a korabeli közigazgatási forrásokat is. 

A tanulmány célja három – az aszódi, a gödöllői és a monori – igazoló bizottság 

működésén keresztül megvizsgálni, milyen információkat nyújt e gazdag forrásbázis 

a holokauszt mikrotörténetéről, a köztisztviselők háború alatti tevékenységéről és az 

átmeneti igazságszolgáltatásról. 

 

* 

 

A második világháború végén Magyarországon is megindult a közigazgatás, a 

gazdaság és a politikai élet újjászervezése, amelynek központi motívuma volt a 

korábbi rendszerekkel való szakítás és elszámolás. Ebben a szellemben hozta létre az 

Ideiglenes Nemzeti Kormány az átmeneti igazságszolgáltatás fórumait is, köztük az 

igazoló bizottságokat, amelyek elsődleges feladata a köztisztviselők háború alatti 

tetteinek, politikai előéletének, esetleges „népellenes vagy fasiszta magatartásának” 

kivizsgálása volt. A bizottságok tagjai az úgynevezett demokratikus pártok (Magyar 

Kommunista Párt, Nemzeti Parasztpárt, Magyarországi Szociáldemokrata Párt, 

Független Kisgazdapárt, Polgári Demokrata Párt) helyi szervezeteiből, a községi 

Nemzeti Bizottságokból, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsából kerültek ki. 

Lévén, hogy mind az alapvető cél, mind pedig a bizottságok összetétele és működése 

politikai alapon nyugodott, az általuk lebonyolított igazolási eljárásokat és az ezek 

során létrejött forrásokat is ennek fényében kell vizsgálnunk. Az erős forráskritika 

elősegíti a politikai érdekek feltárását, emellett azonban, figyelembevéve a korabeli 

miliőt és az igazoló eljárások folyamatát, hozzájárulhat az egyes szereplők 

szándékainak megismeréséhez is. A bizottságok előtt ugyanis – érthető módon – 



ÚT(ELÁGAZÁSOK) MAGYARORSZÁG 1944 – 1944 

 

232 

 

minden tisztviselő igyekezett a legjobb arcát mutatni, a Horthy-korszakban és a nyilas 

időszak alatt a zsidóság, a romák rovására elkövetett tetteit kisebbíteni, esetleges 

németbarátságát eltagadni vagy kimagyarázni. Nyilván a hivatalnokoktól 

megkívántatott a konformizmus, hiszen a náci Németországgal szövetséges 

Magyarország államigazgatásának gerincét adták, és pozíciójukban csak kevéssé volt 

lehetőség az állammal szembeni kritika megfogalmazására, amely – különösen a 

háború időszaka alatt – felforgató tevékenységnek számított. Az igazoló bizottságok 

irataiból azonban arra is fény derül, hogy milyen mértékű mozgásterük volt, és ezt ki 

mire használta: Hans Mommsen szavaival élve elősegítették-e a zsidóüldözés 

kumulatív radikalizálódását,1 (Mommsen 1976) vagy éppen igyekeztek volna fékezni, 

lassítani a holokauszt kegyetlen gépezetét a zsidótörvényekben és rendeletekben 

fellelhető kiskapuk kihasználásával. 

Ezen attitűdök, illetve az egyes köztisztviselők háború alatti tevékenysége mellett a 

források ütköztetése és a szövegek – különösen a vallomások – narratíváinak, 

szófordulatainak elemzése arra is rávilágít, hogy valójában hogyan is álltak az 

üldözöttekhez, hogyan változott meg a politikai közeg a háború végén, merre tolódtak 

el a prioritások. Összességében az igazoló bizottságok működése sajátos nézőpontból 

mutatja be a háború végi „átmeneti” időszakot, a korabeli igazságszolgáltatás 

jellegzetességeit, a hatalmi átrendeződést, hogy hogyan értékelték a kortársak az előző 

rendszereket, és hogy hogyan alakultak ki az első holokauszt narratívák, amelyek 

befolyásolták a későbbi holokauszt-emlékezetet is. 

 

E tanulmány alapjául három igazoló bizottság iratai szolgálnak az aszódi, gödöllői és 

monori járásból. Olyan tisztviselőket választottam, akik meghatározó szerepet 

játszottak egy-egy település életében, közismertek voltak, és aktívan formálták a 

közéletet a holokauszt időszakában.  

A felhasznált források igen sokrétűek, az igazoló bizottságok ugyanis először 

kérdőívet vettek fel az eljárás előtt állóktól – e kérdőív kérdései is változtak a hónapok, 

évek folyamán, így a belőlük kiszűrhető információk jellege, mennyisége is változik. 

Majd a meghallgatásokon jegyzőkönyvek készültek, amelyeket az illető aktájához 

csatolt feljelentésekkel, pártok által adott igazolásokkal egészítettek ki. Gyakran 

tanúkat is behívtak, az ő vallomásaikat is rögzítették. Ezáltal komplex – bár bizonyos 

esetekben meglehetősen szubjektív – képet kaphatunk egy-egy tisztviselő 

                                                 
1 Mommsen szerint a közigazgatásban dolgozók többségét a feljebbvalóiknak való megfelelés, 

illetve minél hatékonyabb munkavégzés vezérelte, amikor egyre radikálisabb döntéseket 

hoztak – gyakran túllicitálva feletteseiket is. Ezt a jelenséget nevezte el kumulatív 

radikalizációnak. 
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működéséről, egyben feltárul a különböző érdekek ütközése, a háború utáni politikai 

viszálykodás is. 

 

Az igazoló bizottságok története 

 

Az igazoló bizottságok eredetileg a demokratikus átalakulás szolgálatában kellett 

volna hogy álljanak. Az ötlet több helyen is felmerült, már az Ideiglenes Nemzeti 

Kormány megalakulása előtt is. Így például a Néplap már 1944 novemberében 

megjelentetett egy ezzel kapcsolatos cikket, (Kerepeszki 2015) a Szegedi Nemzeti 

Bizottság 1944. december 12-i ülésén pedig Balogh István elnök vetette fel a „politikai 

igazolás szükségességét”, és néhány helyen a nemzeti bizottságok kezdtek efféle 

tevékenységet végezni. (Kanyó 1973) Az igazoló bizottságok 1945 januárjától 1948 

októberéig működtek, és céljuk az volt, hogy az új politikai berendezkedést támogató 

köztisztviselői réteget hozzanak létre, kiszűrve a Horthy-korszakban és a nyilas 

időszak alatt a rendszerhez hű elemeket. A bizottságok működését a 15/1945. ME. 

rendelet szabályozta: eszerint minden közalkalmazottat igazolniuk kellett – ideértve a 

felekezeti intézmények, ipari és kereskedelmi vállalatok, társadalmi szervezetek 

alkalmazottait is –, méghozzá 1939. szeptember 1-jétől kezdve kellett vizsgálják a 

magatartásukat, politikai beállítottságukat. A bizottságokat minden járásbírósági 

székhelyen a megyei főispán állította fel, aki a tagokat a demokratikus pártok által 

javasolt öt-öt párttag közül választotta. A tagok maguk jelölhettek elnököt maguk 

közül, és mindannyian automatikusan igazoltnak tekintendők voltak. Ezáltal olyanok 

is kimenthették magukat a vizsgálat alól, akik esetleg korábban részt vettek a 

zsidóüldözésben, hiszen maga a tény, hogy valaki egy demokratikus párt tagja volt a 

háború után, még nem jelentette azt, hogy esetleg nem igényelt zsidó ingóságot vagy 

ingatlant. 

Az igazolások folyamata a rendelet alapján a következőképpen zajlott: az 

alkalmazottaknak kötelességük volt igazoló nyilatkozatot beadniuk feletteseiknek, 

amelyben beszámoltak tetteikről. Az összegyűjtött nyilatkozatokat aztán el kellett 

juttatni az igazoló bizottsághoz, amelynek elnöke nyolc nappal a kitűzött tárgyalási 

nap előtt közhírré tette az érintett közalkalmazottak névsorát. Ekkor lehetett terhelő 

bizonyítékokat benyújtani a bizottságnak – ami pedig visszaélésre is alkalmat 

adhatott. Az esetleges bosszút, rosszindulatú feljelentéseket a rendelet úgy igyekezett 

kiszűrni, hogy a bejelentéseket csak névvel és címmel ellátva lehetett beadni. Az 

igazolási tárgyalások nem voltak nyilvánosak. (Magyarországi Rendeletek Tára 1946) 

A bizottságok munkáját a 1080/1945. ME. rendelet tovább szabályozta: ez többek 

között felhatalmazta a hivatali elöljárót, hogy amennyiben tudomása van arról, hogy 
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alkalmazottja magatartása a „magyar nép érdekeit sértette”, állásából fel is 

függeszthette őt. A megyei főispán az öt párttag mellé kinevezhette az Országos 

Szakszervezeti Tanács helyi szervezetének egy tagját, egy jogi képesítésű tagot, 

valamint annak a közhivatalnak egy alkalmazottját, ahol az igazolás alá kerülő 

személy dolgozott. A rendelet módosította a korábbi kitételt, hogy a bizottság tagjai 

igazoltnak tekintendők, ehelyett azt mondta ki, hogy közalkalmazottak csak akkor 

lehetnek tagok, ha már korábban igazolták őket, és ez esetben sem vehetnek részt saját 

kollégáik meghallgatásán. Végül elrendelte, hogy a tárgyalások nyilvánosak legyenek. 

A bizottságok a következő – egzisztenciális jellegű – határozatokat hozhatták: a 

kihallgatott személyt igazoltnak jelenthették ki, megfeddhették, áthelyeztethették, 

kizárhatták az előléptetésből, nyugdíjaztathatták, állásától megfoszthatták, illetve 

ügyét népbíróság elé utalhatták (ez esetben fellebbezésnek helye nem volt). 

(Magyarországi Rendeletek Tára 1946) Későbbi rendeletek kimondták a szabadúszó és 

hatósági jogosítvánnyal rendelkező értelmiségiek, a vármegyei, városi és községi 

alkalmazottak, a magánalkalmazottak, valamint az ügyvédek és közjegyzők 

igazolását. 1945 végéig tovább bővítették az igazolandók körét az egyetemi és főiskolai 

hallgatókkal is.2 (Magyarországi Rendeletek Tára 1946) 

Már a rendeletek alapján is több probléma felmerül az igazoló bizottságok működési 

elveivel kapcsolatban: egyrészt az elfogultság, politikai megfontolások, személyes 

alkuk könnyen helyet kaphattak az eljárások során és a döntésekben. A feljelentéseket 

megtehették olyanok, akik az épp igazolás alatt álló ellenfelei voltak, ezzel 

befolyásolhatták az eljárást; ám az igazolási folyamat és egy-egy egyén 

magatartásának megítélése így is szükségszerűen szubjektív volt. Emellett a teljes 

folyamatra rányomta bélyegét a háború végén létrejött történelmi-politikai közeg: a 

Szovjetunió politikai nyomása, illetve néhány év leforgása alatt a kommunista párt 

hatalomra kerülése.  

Az igazoló bizottságok 1948 októberében szűntek meg. Lévén, hogy a bizottságok 

működése járásonként eltérő lehetett, és igen nagy mennyiségű forrást állítottak elő, 

átfogó, országos kutatás még nem született a döntések jellegéről, az eljárás alá vontak 

számáról. Fennmaradtak azonban adatok Budapestről: itt 1945. március 26. és október 

26. között 41.602 ítéletet hoztak – 34.019 személyt igazoltak, a többi ügy valamilyen 

elmarasztalással végződött. Az 1946. január 10-i összesítésben 42.136 eljárás szerepelt: 

ebből 37.351 főt igazoltak, 828-at elbocsátásra ítéltek és 264-et nyugdíjaztak. (Pogány 

2015) Romsics Ignác más szempontra hívja fel a figyelmet: ugyan az elbocsátások 

aránya alacsony maradt, a nyugatra menekült tisztviselők és a hadifoglyok magas 

                                                 
2 Sorrendben lásd: 1146/1945. ME. rendelet, 6320/1945. ME. rendelet, 4100/1945. ME. rendelet, 

1410/1945. ME. rendelet és 8500/1945. ME. rendelet. 
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száma miatt a közigazgatás kulcspozíciói mégis megmaradtak a koalíciós pártok 

számára, akik ki is használták ezt a lehetőséget. (Romsics 2010) 

E tanulmány célja, hogy adatokkal járuljon hozzá az igazoló bizottságokról szóló 

eddigi, igen szegényes szakirodalomhoz, illetve hogy bemutassa, mennyire értékes 

források születtek a bizottságok működése során, amelyeket megfelelő forráskritika 

mellett fel lehet használni a második világháború és a holokauszt eseményeinek 

rekonstruálásához. 

 

Aszódi igazoló bizottság: Téglás Kálmán ügye 

 

Téglás Kálmán bagi főjegyző igazoló tárgyalása 1946. január 28-án zajlott le az aszódi 

járási igazoló bizottság előtt. Téglás 1898-ban született, nős volt két gyermekkel. 1942 

és 1945 között Pócsmegyeren szolgált, és a meghallgatása előtt leadott nyilatkozata 

szerint nem volt sem ingó, sem ingatlan vagyona. Harcolt az első világháborúban, nem 

volt tagja a Volksbundnak, és nem állt a német hadsereg szolgálatában sem. Arra a 

kérdésre, hogy milyen szerepe volt a zsidótörvények végrehajtásában, a következőt 

felelte: „Csak amennyiben felsőbb utasítást kellett végrehajtanom.” Állítása szerint 

nem árusított ki zsidó üzletet és nem is vásárolt zsidóktól elkobzott árut, sem más 

ingatlant vagy ingóságot. A kérdőív végén, ahol szabadon hozzátehetett bármit a 

korábban adott válaszaihoz, ezt írta: „A zsidótörvény és egyéb népellenes 

rendelkezések végrehajtását tőlem telhetőleg emberségesen igyekeztem 

végrehajtani.”3 Téglás tehát már ekkor érezhette, hogy a zsidóüldözéssel kapcsolatos 

korábbi tevékenysége sarkalatos pontja lehet az igazoló eljárásnak. 

Téglás igazoló eljárási irataihoz több párt bagi szervezetének levelét is csatolták. A 

párttagok véleményt formáltak a főjegyző alkalmasságáról – ezzel igyekeztek 

befolyásolni a megítélését és a bizottság döntését. A Magyar Kommunista Párt helyi 

szervezete a következőket írta levelében: „Pártszervezetünknek az a véleménye, hogy 

nevezett működésénél és viselkedésénél fogva nem felel meg a mai kor szellemének. 

[…] Nevezett a Párt munkáját nem respektálja és a munkásnépet, különösen annak 

legszegényebb és legelhagyatottabb rétegét nem sokra becsüli. […] Olyan zenész 

cigányoktól, akik a budapesti zenész egyesületnek igazolt tagjai, elvonta a lisztjegyet. 

Ezek a cigányok idehaza vályogvetéssel és földmunkával foglalkoznak. Az egyik ilyen 

cigánynak Neumann Margit elvtársnőnk igazolványt adott arról, hogy az illető tőle 

bérel részes művelésre bizonyos mennyiségű földet. Ezt az igazolványt nevezett 

                                                 
3 Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára (a továbbiakban: MNL PML) XVII.453, 

765/1946; Téglás Kálmán kérdőíve, 1945. június 4. 
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főjegyző széjjeltépte és a lisztjegyet nem volt hajlandó kiadni. Nevezett nagyon 

sokszor a Nemzeti Bizottság megkérdezése nélkül önkényesen intézkedik.”4 

A levél arról tanúskodik, hogy Téglás a háború után is diszkriminálta a romákat – ezzel 

azonban nem volt egyedül. Maga a tény, hogy a holokauszt lezajlott Magyarországon, 

nem azt jelentette, hogy a köztisztviselői réteg számot vetett volna a tetteivel, és 

együttérzéssel fordult volna más üldözött csoportok felé – a romákra továbbra is 

gyakran vetettek ki szankciókat.5 Ebben tehát nem lenne egyedi Téglás viselkedése. A 

kulcs ehelyett a véleménylevél két mondatában van: az egyik a „munkásnép” 

megvetése, fel nem karolása. A kommunista párt politikai prioritásainak 

semmibevétele volt ez, egyben bizonyíték arra, hogy a Téglás által képviselt attitűd és 

értékrend nem illett a kialakulófélben lévő új rendszerbe. A másik központi probléma 

a helyi nemzeti bizottsággal való egyeztetés hiánya, és az „önkényes intézkedés”. Az 

Ideiglenes Nemzeti kormány 1945. január 4-én nemzeti bizottságokra bízta az 

önkormányzatok és a közigazgatás újjászervezését. E bizottságokban minden 

demokratikus párt és szakszervezet képviselethez jutott – itt tehát arról volt szó, hogy 

Téglás nem vette figyelembe a pártok – köztük a kommunista párt – véleményét és 

érdekeit. (Balázs 2009) A sorok közt olvasva tehát az derül ki, hogy Téglás Kálmán 

valószínűleg nem szimpatizált a kommunista párt céljaival és politikájával, így ellentét 

alakult ki köztük, ami a párt által írt elmarasztaló hangvételű levélben csapódott le. 

Nem osztotta a kommunisták véleményét a többi párt. A Magyarországi 

Szociáldemokrata Párt bagi szervezete a következőket írta: „fenti vezetőjegyző 

működésével teljesen meg vagyunk elégedve és további szolgálatát, mely a mai 

demokratikus rendszernek megfelel, kívánjuk.”6 A Független Kisgazdapárt levele 

pedig így szólt: „Nevezett teljesen pártatlanul, a legnagyobb szorgalommal és 

sokoldalú rátermettséggel végzi felelősségteljes munkáját.”7  

Felmerül a kérdés: a két markánsan ellentétes vélemény közül vajon melyik állhatott 

közelebb a valósághoz? Vajon befolyásolta-e Téglás háború utáni megítélését a háború 

alatti tevékenysége? A pártok csak a jegyző kortárs működéséről írtak; arról, amivel 

az igazoló bizottságnak valójában foglalkoznia kellett, vagyis a háború alatt tanúsított 

magatartásáról, nem. Ezt kellett kivizsgálnia az aszódi igazoló bizottságnak. 

 

                                                 
4 XVII.453, 765/1946; az MKP levele, 1945. július 17. 
5 Bizonyíték erre több olyan háború után keletkezett elöljárósági irat, amelyek a romák elleni 

szankciókról szólnak. Lásd például: MNL PML V.1009 Db, 125/1945, az aszódi főszolgabíró 

felhívása a romák röghöz kötésére és közmunkára szorítására. 
6 MNL PML XVII.453, 765/1946; a szociáldemokrata párt levele, 1945. november 22. 
7 MNL PML XVII.453, 765/1946; a kisgazda párt levele, 1945. július 16. 
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Téglás Kálmán igazoló bizottsági anyagához csatoltak egy feljelentést is. A levelet 

Frank Zsigmond írta, akinek nyaralója volt Pócsmegyeren. Frank több panaszt is 

előadott Téglás ellen; elsősorban annak a történetét, hogyan próbálta meg Téglás 

elvenni a lakását: „1943-ban megjelent a zsidó mezőgazdasági birtokokra vonatkozó 

rendelet, expressis verbis kimondva, hogy belterületen levő házra, a hozzá tartozó, a 

szokásos és szükséges mértéket meg nem haladó kertre az igénybevétel nem 

vonatkozik.8 Ennek dacára […] Téglás főjegyző úr a mi és Spiegel László házát és 

kertjét mint igénybeveendőket terjesztett fel a megfelelő fórumhoz, azzal, hogy a 

területek: szőlő és nemesi birtok. Hogy mennyire alaptalan volt a bejelentése a 

főjegyző úrnak és mennyire csak antidemokratikus beállítottságának, valamint annak 

a körülménynek tudható be, hogy 70 családos méhesemet a helybeli rektornak akarta 

átjátszani, bizonyítéka az, hogy a bejelentési fórumhoz adott fellebbezésemnek még az 

akkori rezsim is helyt adott.”9 

Téglás eljárása megszokottnak számított abban az időszakban; a tisztviselők gyakran 

használták ki a jogi kiskapukat, hogy a zsidókat megfosszák vagyonuktól. E 

történetről azonban nem maradt fenn bizonyító erejű dokumentum, ellentétben azzal, 

amelyet Frank ezután adott elő a levelében: „1944. március 27-én – egy héttel a német 

megszállás után és jóval a zsidóvagyon elkobzásáról szóló rendeletek megjelenése 

előtt – [Téglás] minden felsőbb utasítás nélkül, mert állítólag nálam két sertés volt 

elrejtve, közélelmezési razziát tartva, feltörte házamat – engem meg nem idézve – és 

onnan, mivel két levágott sertés helyett csak néhány kg zsírt és különféle füstölt 

húsokat talált, elvitte, illetve vitette magam és barátaim által a bombázás elől – 

ismeretesek az akkori újságcikkek, hogy osszuk el vidékre holmiinkat – Budapestről 

Surányba kivitt ezüst gyertyatartókat, ezüst étkészleteket, író- és számológépeket, 

cigarettát, hatóságilat sem nem zárolt, sem igénybe nem vett, de még csak bejelentési 

kötelezettség alá sem eső konzerveket, mosó és mosdószappanokat, méhetető cukrot, 

hatósági felhívás következtében Surányban bérelt telken is termelt burgonyát és 

kukoricát, melyekről a Pócsmegyeren elfekvő nyugták tanúskodnak és még egy csomó 

holmit, amiről nyugtát sem kaptam. Hogy önhatalmú intézkedésének még 

hivatalosabb színezetet adjon, telefonon intézkedett a budapesti Közélelmezési 

Hivatalnál, hogy budapesti lakásomon is tartsanak házkutatást, élelmiszer 

felhalmozás miatt. Még aznap későn este megjelent nálam a Hivatal egy detektívje 

házkutatást tartani, aki semmi meg nem engedett élelmiszert vagy egyéb holmit nem 

                                                 
8 Valójában Frank az 1942. évi XV. törvénycikk 15§-ára gondolt. Lásd: Jogtár. 

https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=94200015.TV&searchUrl=/ezer-ev-

torvenyei%3Fpagenum%3D42  
9 MNL PML XVII.453, 765/1946; Frank Zsigmond levele, 1945. július 16. 
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talált. […] Most, hogy deportálásból hazajöttem és betekintést nyertem az iratokba, 

megállapítottam, hogy a főjegyző urat felsőbb hatósága utasította, hogy amennyiben 

közélelmezési kihágást követtem el, az eljárást indíttassa meg ellenem és azután 

árvereztesse el az élelmicikkeket. Az eljárást a főjegyző úr nem indíttatta meg, hanem 

az élelmiszereket szabadkézből részben eladatta, részben pedig elajándékoztatott. Az, 

hogy az eladási jegyzőkönyvek sok helyütt kisebb mennyiségekről szólnak, mint az 

átvételi nyugták, nem tartozik az Igazoló Bizottság elé, de e jellemkép megalkotásához 

mindenesetre hasznos és így megemlítendő.”10 (Klacsmann 2021) 

A levél mellett a bizonyítékul szolgáló jegyzékek is megtalálhatók az iratcsomóban, 

ezek alátámasztják, hogy a csendőrség valóban a felsorolt értékeket és élelmiszereket 

foglalta le Frank Zsigmond házában. E forráscsoportot kiegészíti Frank és Tomcsányi 

István, a pócsmegyeri jegyző között 1945 során lezajlott levélváltás. A túlélő ugyanis 

Téglás hivatali utódján kérte számon a történteket, illetve tőle várt kárpótlást a 

jogtalanul elkobzott holmiért. Tomcsányi 1945. június 5-én kelt levelében azt állította, 

hogy „a dolgok értékesítése tekintetében a község elöljárósága felettes hatóságának 

rendelkezésére járt el.”11 Vagyis 1944 tavaszán Keserű Kálmán, a szentendrei járás 

főszolgabírája rendelte el, hogy Téglás adja el a Franktól elkobzott holmit. Ennek 

ellentmondott, hogy március 29-én (két nappal a razzia után) Téglás ezt írta 

felettesének: „Tekintettel arra, hogy a húsnemű a közeledő melegebb időjárásra való 

tekintettel romlásnak van kitéve, tisztelettel kérem annak elkobzását és a 

hadbavonultak és nagycsaládúak között hatósági áron való kimérését elrendelni, 

ellene pedig az eljárást megindítani.” Tehát valójában az ő kérése, ötlete volt, hogy 

Frank ingóságait eladják.12 

 

A javak eladása–átadása gyorsan és meglehetősen kaotikusan zajlott, amelyről 

tanúskodik Tomcsányi 1945. június 20-i, az alispánnak szóló levele: „Kénytelen 

vagyok bejelenteni, hogy ennél az ügynél megállapítottam azt, hogy egyes bűnjelek a 

hatósági őrizetből eltűntek. Benyó Mihálynak átadatott 38 kg teljesen piszkosnak 

minősített kristálycukor, a bűnjel jegyzékben 40 kg-nak írt kristálycukor helyett, 

zsákostól, minden ellenszolgáltatás nélkül. Egyáltalában nem találom nyomát az 

iratokban annak, hogy a bűnjeljegyzékben szereplő 3.5 kg és 9.5 kg burgonyával mi 

lett, továbbá a bűnjel jegyzékben felsorolt és a volt m. kir. pénzügyőrség által a 

dohányneműek átvételéről adott elismervény adatai között is vannak eltérések.”13 A 

                                                 
10 MNL PML XVII.453, 765/1946; Frank Zsigmond levele, 1945. július 16. 
11 MNL PML V.1102 Db 444/1945. 
12 MNL PML V.1102 Db 444/1945, Téglás Kálmán levele, 1944. március 29 
13 MNL PML V.1102 Db 444/1945, Tomcsányi István levele, 1945. június 20. 
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Frank javai közt megtalált dohányárut a pénzügyigazgatóság vette át, az írógépeket 

Dunabogdány községi elöljárósága. Az ingóságokból eladásából származó bevétel, 

1578 pengő a község pénztárába került. 

Ezen iratokba az aszódi igazoló bizottság betekintést nyert, ugyanis Tomcsányi István 

elküldte őket Téglás meghallgatására. Azokba az 1944-es elöljárósági iratokba azonban 

nem, amelyekből kiderül, hogy Téglás Kálmán zsidó kereskedőket ítélt el 

árdrágításért,14 elvonta Kern Márton italmérési jogát,15 majd megtagadta tőle azt a 

jogot is, hogy Kern átkompozhasson a Dunán a boltjához,16 továbbá aktívan 

közrejátszott a zsidó vagyonok „árjásításában”.17 Azonban már Frank Zsigmond 

feljelentésének és a javai elkobzásáról szóló dokumentumoknak is elégnek kellett 

volna lenniük Téglás elmarasztalásához. Hiszen egyértelmű volt, hogy a főjegyző 

antiszemita, aki kihasználta a zsidótörvények és – rendeletek adta lehetőségeket, hogy 

községe zsidó polgárai életét megnehezítse. 

A meghallgatásán Téglás Kálmán így nyilatkozott: „az ottani csendőrőrs saját 

hatáskörében foglalta le az ingóságokat. Községi elöljáróságnak ez semmi anyagi 

előnyt nem jelentett. Szabályszerű átadások a csatolt iratokból kitűnnek.”18 Az igazoló 

bizottság ezt a semmitmondó védekezést elfogadta, a Téglás ellen felhozott vádakat 

alaptalanoknak tekintette, őt magát pedig igazoltnak jelentette ki. 

 

Gödöllői igazoló bizottság: Hajlamász János ügye 

 

Hajlamász János gödöllői főjegyző volt több mint negyed évszázadon át, 1919-től 

egészen 1945-ig. Így ő állt a község élén a holokauszt és a második világháború idején 

is. Hajlamász életéről viszonylag keveset tudunk, helytörténészek még nem dolgozták 

fel azt; az azonban biztos, hogy a gödöllői járás főszolgabírójával, a hírhedt antiszemita 

Endre Lászlóval jó barátságot ápolt, elveiben osztozott – ez kiderül a fennmaradt 

néhány doboznyi elöljárósági iratból. (Klacsmann 2016) Miután Endrét 

megválasztották Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánjává 1938-ban, valamennyi 

antiszemita felhangú leiratára, valamint a német megszállás után érkező zsidóellenes 

rendeletekre Hajlamász még radikálisabb válaszokat küldött. Erre példa Endre 1944. 

március 22-i felhívása, hogy a megye területén internálják a „megbízhatatlan zsidókat 

                                                 
14 MNL PML V.1102 Cb 957/1942; Ecker Ibolya árdrágítása. 
15 MNL PML V.1102 Cb 1779/1943. 
16 MNL PML V.1102 Cb 686/1944; Kern Márton levele. 
17 MNL PML V.1102 Cb 1362/1944; zsidó üzletek és raktárhelyiségek leltározása; 1465/1944; a 

község ajánlata a Hartmann-ház elcserélése ügyében 
18 MNL PML XVII.453, 765/1946; Téglás Kálmán meghallgatása, 1946. január 28. 
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és kommunistagyanús elemeket”. Hajlamász a következő választ küldte Endrének: 

„Bizalmas értesüléseim szerint a megszálló német katonaság beérkezése óta 

kommunista szellemű mozgolódás észlelhető községem területén. Egyelőre konkrét 

adataink és konkrét bizonyítékaink nincsenek, de erős és alapos a gyanú, hogy ennek 

a mozgolódásnak az indítója a helybeli zsidóság ténykedésére vezethető vissza. Ez 

okból hivatkozással alispán úr 18.901/1944 kig. számú rendeletére javasolom 

tisztelettel, méltóztassék a helybeli csendőrőrsöt sürgős puhatolózás és nyomozás 

lefolytatására utasítani s ennek eredményéhez képest az összes zsidó családfőket 

egyrészt internálni, másrészt rendőri felügyelet alá helyezni.”19 

A főjegyző tehát bizonyítékok nélkül vádolta meg a teljes gödöllői zsidó közösséget, 

és leveléből az is kiderül, hogy már jóval a gettósítás előtt felmerült benne, hogy a 

zsidó lakosokat el kellene különíteni a nemzsidó többségtől. Ezen kívül Hajlamász 

közrejátszott a zsidó birtokok „árjásításában”,20 a zsidó iparosok és árusok lajstromba 

vételében és ellehetetlenítésében,21 a zsidó lakások és ingóságok nemzsidó kézre 

játszásában,22 valamint a zsidóság összegyűjtésében és Hatvanba deportálásában. 

Hajlamász János igazoló bizottsági meghallgatása 1945. május 30-án zajlott. Az előtte 

felvett kérdőívből a következők derülnek ki: 1881-ben született, és Gödöllőn, a gróf 

Apponyi utca 3. szám alatt lakott családjával. Vagyona egy fél beltelkes ház volt. 

Bevallása szerint nem volt Volksbund tag, nem szolgált az SS-ben, sem a német 

hadseregben; nem árusított ki zsidó üzletet, nem szerzett a zsidóktól rádiót, nem 

költözött zsidó lakásba. A zsidótörvény végrehajtásával kapcsolatos szerepét firtató 

kérdésre azt válaszolta, hogy „a lehető könnyítéssel és enyhítéssel hajtottam végre a 

felsőbbség rendeleteit”.23 E válaszokból látható, hogy az igazoló bizottságok 

kérdőíveit, magát az eljárást néhány tisztviselő nem vette komolyan, illetve azt 

gondolta, hogy retorzió nélkül állíthat magáról azt, amit akar. 

A tagságokról szóló kérdésekből már jóval több derül ki Hajlamász múltjáról. A 

következő társadalmi egyesületeknek volt a tagja: MOVE, MANSZ, Magyar 

Tudományos Fajvédő Egyesület. A Magyar Országos Véderő Egylet (MOVE) hírhedt 

                                                 
19 MNL PML V.1044 Cb 12633/1944; Hajlamász válasza Endre László leiratára, 1944. március 

29. 
20 Lásd: MNL PML V.1044 Cb 1732/1943. 
21 MNL PML V.1044 Cb 2071/1942; felmondás a városházában üzlethelyiséget bérlő zsidó 

boltosoknak; 12080/1942; zsidó üzlethelyiségek igénybevétele 4129/1944; zsidófajúak 

iparengedélyének elvonása. 
22 MNL PML V.1044 Cb 6429/1944; Blumenthal Manóné házának lefoglalása leventeotthon 

céljára; 7257/1944; zsidó lakás igénybevétele a főszolgabírói hivatal számára; 9557/1944; zsidó 

üzletekben lévő áru és anyagkészletek értékesítése.  
23 MNL PML XVII.457, Hajlamász János kérdőíve, 1945. május 5. 
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szélsőjobboldali, paramilitáris szervezet volt, amelyet Gömbös Gyula vezetett. A 

Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége (MANSZ) Tormay Cécile elnöklete alatt állt, 

a keresztény–nemzeti szellemiségű nőmozgalom 1918 és 1946 között működött. 

Tormay írásaiból kihallatszik antiszemita beállítottsága, (Tormay 1942) támogatta a 

numerus clausus fenntartását és nyilvánosan üdvözölte a fasizmus győzelmét 

Olaszországban.24 A Magyar Tudományos Fajvédő Egyesület pedig az Etelközi 

Szövetség fedőszerve volt: ez utóbbit szintén Gömbös vezette, és ez a titkos társaság 

volt a jobboldali mozgalmak irányító szerve, szinte minden fontos politikus és magas 

rangú közhivatalnok a tagja volt. (Kántás 2020) 

Hajlamász János 1945. május 12-én, a meghallgatása előtt levelet is írt az igazoló 

bizottságnak, amelyben a következőkről számolt be: „helyzetem nem volt könnyű, s 

volt olyan közvetlen felettesem, akinek intézkedéseit, rendelkezéseit igen sok esetben 

gondolkodásommal, lelki adottságommal kívánsága szerint végrehajtani képtelen 

voltam. Éppen ezért nem volt velem kielégítve, s számos esetben akart mással, az ő 

mentalitásának inkább megfelelő egyénnel kicserélni. Volt idő, amikor B-listára akart 

tétetni; volt amikor át akart helyeztetni, majd nyugdíjba kényszeríteni […].”  

Ezzel Hajlamász a közismerten antiszemita, szélsőjobboldali gondolkodású Endre 

Lászlóra hárította a felelősséget – ez a motívum már a kérdőívén is megjelent, amikor 

a „felsőbbség rendeleteinek” végrehajtására hivatkozott. Ez a fajta védekezés nem volt 

ismeretlen a második világháború után, amikor köztisztviselőknek, katonáknak, 

paramilitáris alakulatok és szervezetek tagjainak kellett felelniük emberek millióinak 

a legyilkolásáért. A felelősségnek a felettesekre való hárítása, a parancskövetéssel való 

védekezés egyik legismertebb példája Adolf Eichmann 1961-es pere, amely óta 

történészek, pszichológusok intenzíven foglalkoznak a „parancsra tettem” vs. a belső 

morál problémakörével. (Kisantal 2022, Arendt 2000) Minden esetre Hajlamásznak a 

„megbízhatatlan zsidók” internálására tett javaslatából nem az tűnik ki, hogy csupán 

feljebbvalói parancsait követte volna – épp ellenkezőleg, ő maga is tett javaslatokat és 

proaktívan vett részt a holokauszt folyamatában. 

 

Az igazoló bizottsági eljárás során több panaszt is benyújtottak Hajlamász ellen. Sajnos 

a meghallgatás jegyzőkönyve nem maradt fenn a források között, azonban Hajlamász 

1945. május 24-én kelt leveléből kikövetkeztethető, hogy mivel vádolták: „Az egyik 

[panaszt] Lovas [János] tette azzal, hogy az 1935 évben lefolytatott képviselőválasztás 

után azt a parancsot adtam az akkori tűzoltókocsisoknak, hogy többé Lovassal 

                                                 
24 Tormay üdvözlő beszéde megtalálható itt: Tormay Cécile Kör, 

https://tormayc.webs.com/tc_kuzdelmek1.html#tc_k33  

about:blank#tc_k33
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dolgoztatni nem szabad, mert nem Endre Zsigmondra szavazott, ezentúl minden 

községi bognár munkát Gyulainál kell csináltatni.”25  

Endre Zsigmond aki Endre László26 apja volt, akit 1926-ban és 1931-ben is 

országgyűlési képviselőnek választottak Gödöllőn. (Szappanos 2021) A vádra 

Hajlamász úgy felelt, hogy a szavazás abban az időben titkos és anonim volt, továbbá 

ő maga nem volt benne a szavazatszámláló bizottságban, így tehát nem is tudhatta, 

hogy Lovas János kire szavazott. Az emberek azonban beszéltek, és Hajlamásznak 

informálisan is a fülébe juthatott, hogy Lovas politikai szimpátiája milyen irányba 

esett. Tekintve a volt főjegyző saját politikai meggyőződését, a valóságtól talán nem 

áll távol a Lovas-féle vád, Hajlamász azonban a tűzoltókocsisokat be akarta hívni 

tanúskodni a tárgyalás folytatására. 

 

A következő ellene szóló panaszt Illés Pál tette, amely szerint: „Én egyik tűzoltóautót, 

ruhaszövetet és több órát és díszkardot elvittem. Ez a valóságnak megfelel, módosul 

azonban annyiban, hogy én távozásomkor csak a tűzoltóautó és hozzátartozó 

szerszámokról tudtam, de sem a szövetről, órákról, sem a díszkardról egyáltalán nem 

volt tudomásom, amennyiben azokat Pogáts József akkori szertáros csomagolta be az 

autóba s csak Esztergomban közölte velem, hogy azokat is elhozta. Természetesen a 

felsőbb rendelkezések értelmében szintén azzal a jóakaratú szándékkal, hogy azokat a 

tűzoltóság részére megmentsük. Ez a cselekedetünk nem suttyomban történt, hanem 

tudott róla az önkéntes tűzoltó testület számos tagja, tudott róla, mert bejelentettem, 

közvetlen felettes hatóságom, a járás főszolgabírája, az elöljáróság tagjai […]. Felsőbb 

hatósági rendeletek szigorú kötelességünkké tették a községek, községi fennhatóság 

alatt álló üzemek, intézmények stb. értéktárgyainak mentését, biztonságba 

helyezését.”27 

Ez a vádpont tehát a Vörös Hadsereg érkezése előtti kiürítéssel kapcsolatos. A levélben 

szó sem esik a zsidóságról és a holokausztról, ezek szerint ez a meghallgatáson sem 

merült fel. Alátámasztja ezt az igazoló bizottság május 30-i határozata is, amely így 

szólt: „Hajlamász János nyugdíjazását rendeli el, mert az eskü alatt kihallgatott tanúk 

vallomásában, valamint saját előadása szerint a köztulajdont képező tűzoltó 

felszerelési tárgyak és ezzel kapcsolatos egyéb ingóságok elszállításánál gondtalanul 

járt el, és egyébként is hivatali állásánál fogva a kellő felügyeletet a közellátásnál a 

cipőutalvány kiosztásánál elmulasztotta.” 

                                                 
25 MNL PML XVII.457, Hajlamász János levele, 1945. május 24. 
26 A Sztójay kormány belügyi államtitkárként elentős szerepet játszott a magyarországi zsidóság deportálásában 
27 MNL PML XVII.457, Hajlamász János levele, 1945. május 24. 
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Az aktához csatolt iratok szerint azonban Hajlamász ügye nem ért itt véget: egy 

többszereplős levélváltás utal a további sorsára, valamint az igazoló bizottságok 

alapvető strukturális hibáira is. Maga a tény ugyanis, hogy a zsidóság sorsa, Hajlamász 

közigazgatási tevékenysége, illetve politikai beállítottságát, a világháború alatt 

tanúsított magatartása szóba sem került a meghallgatáson – vagy legalábbis nem 

képezte vád alapját –, épp azt vonja kétségbe, hogy a gödöllői igazoló bizottság 

alkalmas volt alapvető feladatainak ellátására. 

 

1945. október 24-én Kovács István járási főjegyző az alábbi rövid levelet küldte az 

igazoló bizottságnak: „Alispán Úr […] rendelete értelmében megkeresem, hogy az 

internált Hajlamász János volt községi főjegyző ügyét újból tárgyalja, minthogy 

időközben a Politikai Osztály politikai okokból internálta.”28 Hasonló tartalmú levelet 

küldött Kottász Zoltán, a panaszhivatal vezetője, valamint Barabás Andor járási jegyző 

is. Ezek után decemberben az igazoló bizottság jegyzője megkereste a rendőrség 

Gödöllői Járási Kapitányságának Politikai Osztályát, és megkérte, hogy küldjék el az 

internálási iratokat az ügy újbóli lefolytatásához. 

Ebben a momentumban érhető tetten az igazoló bizottságok működésének egyik 

legfőbb problémája: mivel igen kevés holokauszttúlélő tért haza a háború után, nem 

volt, aki felrója a köztisztviselők hozzáállását. Így előfordult, hogy a meghallgatásokon 

fel sem merült a tevékenységüknek ezen aspektusa – ami pedig sarkalatos pontja volt 

a Horthy-korszak történetének, és valójában a legjobb indikátora annak, hogy egy-egy 

köztisztviselő milyen szellemiségben végezte a dolgát, mit lehetett várni tőle az új 

rendszerben. Az igazoló bizottságoknak olyan kényes – és a mai napig viták övezte – 

morális, etikai és pszichológiai kérdésekben kellett volna otthonosan mozogniuk, mint 

a parancsteljesítés, az autoriter személyiségtípus, (Adorno – Frenkel-Brunswik – 

Levinson – Sanford 1950) a „gonosz banalitása”, (Arendt 2000) a nehezen 

megragadható határvonal a rendeletek túlbuzgó teljesítése, illetve az üldözöttek 

számára könnyebbség keresése között. Erre a feladatra azonban nem voltak 

felkészítve, és hiányzott hozzá a történelmi távlat adta tisztánlátás is. Ehelyett sokszor 

inkább politikai megfontolások vezérelték a döntéseiket. 

A forrásokból nem derül ki, hogy mi volt az indok Hajlamász internálásánál, valamint 

további sorsa is ismeretlen. 

 

Monori igazoló bizottság: Reviczky Béla ügye 

 

                                                 
28 MNL PML XVII.457, Kovács István levele. 
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Monoron 1945. május 24-én zajlott le Reviczky Béla igazolási tárgyalása. Az előző 

példákkal ellentétben a monori igazoló bizottság anyagában megmaradtak a tárgyalási 

jegyzőkönyvek is, amelyek nemcsak Reviczky múltját illetően tartalmaznak bőséges 

adatokat, hanem a monori gyűjtőtáborról is. 

Reviczky Béla rendőrfelügyelőként dolgozott a holokauszt idején, és mindjárt a 

meghallgatás elején kiderült, hogy tagja volt a MOVE-nek. Néhány bevezető kérdés 

után azonban a jegyzőkönyvben ez áll: „Várady b[izottsági] t[ag] felolvassa a zsidó 

munkaszolgálatosok nyilatkozatát, amelyben elismerést fejeznek ki Reviczky úr 

iránt.”29 Mint a jegyzőkönyvből kiderül, egy zsidó férfi megkérte, hogy vigyázzon a 

fényképezőgépére, amit Reviczky meg is tett. A bizottság elnöke ennek kapcsán arról 

faggatta a rendőrt, hogy hogy került „a táborba” és mit csinált ott – ez alatt nyilván a 

monori téglagyárban létrehozott gyűjtőtábort értette, ahol a deportálás előtt mintegy 

9000 környékbeli zsidót gyűjtöttek össze a hatóságok. (Klacsmann 2020) Reviczky 

válasza szerint az élelmezés miatt küldték ki, azonban eredetileg sem az őt odarendelő 

ezredesnek nem állt volna hatalmában kirendelni őt, sem pedig a feladat nem tartozott 

a hatáskörébe – már ezen információkból egyértelmű, hogy a tábor felállítása 

kapkodva ment végbe, kaotikus állapotok között. Ezt megerősítette Reviczky további 

vallomása: „A német őrnagy elrendelte, hogy délután a téglagyár legyen körülkerítve 

deszkával, de ez lehetetlen volt; erre a főjegyző engem bízott meg, hogy csináltassam meg, de ez 

nem lett végrehajtva teljesen. Megbízott a fő[szolga]bíró, hogy 15 kondért szerezzek és intézzem 

az élelmezést, és így kerültem a gettóba. 

Ragozóczki b. t.: Kinek az élelmiszeréből juttatott Ön a gettóba? 

Reviczky: Sok ismerős is adott meg hozzátartozó.”  

Tehát sem a környékbeli gettókból tömegével érkező zsidók fogadására nem volt 

megfelelően felkészülve az elöljáróság, sem pedig az élelmezésükre: a téglagyári 

átmeneti tábort kutyafuttában, német parancs alapján fél nap alatt kellett volna 

körbedeszkázni; ezt a feladatot Dózsa János főjegyző áthárította a rendőrségre, 

pontosabban Reviczkyre, aki igyekezett volna azt megoldani, ám közben élelmiszert 

is „kalapoznia” kellett az érkezők számára. Sokatmondó, hogy az elöljáróság – bár 

bizonyára legalább néhány nappal korábban már tudtak arról, hogy gyűjtőtábor fog 

létesülni a téglagyárban – nem gondoskodott semmilyen élelemről; hasonlóképp sokat 

elárul a községben uralkodó hangulatról, hogy többen is önként adtak ételt a 

foglyoknak. 

                                                 
29 MNL PML XVII.461, sz.n. jegyzőkönyv, 1945. május 24. 
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Reviczky ezután a következő történetet mesélte: „Én voltam különben, aki utoljára 

hagytam el a gettót, és a bevagonírozásnál is jelen voltam, itt hallottam, hogy Goldstein úr 

megszökött. 

Bicskei b. t.: Goldstein a szomszédban bujkált. 

Elnök: Honnét tudta Goldstein úr, hogy maga tudott a szökéséről? 

Reviczky: Erről csak utólag értesült.”30 

Goldstein Sándort jó barátja, a később Világ Igaza elismerést is elnyert Csáki Katalin 

mentette meg a deportálás napján, és több ismerősénél is bujkált Monoron, míg a 

háború véget nem ért. (Ajtai – Koltai – Popper – Rosta 2018) Az igazoló bizottsági 

jegyzőkönyv szerint Reviczky tudott a szökéséről, mégsem ment megkeresni, sőt, az 

esetet nem is jelentette a feletteseinek, így hozzájárulva Goldstein Sándor sikeres 

megmeneküléséhez. Ez igazolja, hogy Reviczky pontosan tisztában volt a történelmi 

helyzettel, hogy mi is zajlik a magyar zsidókkal, és igyekezett tőle telhetőleg segíteni 

– de legalábbis nem rontani az üldözöttek helyzetén. 

Reviczky Béla igazoló bizottsági eljárása azzal folytatódott, hogy Fonál Sándor, a 

bizottság elnöke felszólította, hagyja el a termet, majd megkérte a bizottsági tagokat, 

mondjanak véleményt. Ragozóczki János, a kommunista párt képviselője kifejtette, 

hogy Reviczky „csak a zsidókon segített, a néppel ellenben nem tett semmi jót,”31 és 

tettei arról árulkodnak, hogy munkásellenes beállítottságú. E vélemény már 

előrevetítette a hamarosan hatalomra kerülő szocialista rezsim természetét. 

Mondatában Ragozóczki kicsinyíteni igyekezett a rendőrnek a holokauszt során 

tanúsított emberséges magatartását, és a zsidókat külön kezelte a „néptől”, míg a 

„nép” a szemében maga volt a „munkásság”. Ez nem is annyira antiszemitizmusról 

tanúskodik, mint inkább a politikában használatos kategóriák gyökeres 

megváltozásáról: a zsidók helyett immár a munkásosztályt kizsákmányolók voltak a 

„nép” ellenségei, az előző rezsimek által a magyar zsidók ellen elkövetett atrocitások 

helyett fontosabbá vált a „munkásokkal” szemben elkövetett igazságtalanságok 

megtorlása. Ez ismételten oda vezetett, hogy az igazoló bizottság nem látta el 

megfelelően azt a feladatot, amelyre létrehozták: nem az előző rezsimek embertelen 

rendeleteinek túlbuzgó végrehajtóit szűrte ki, hanem visszamenőlegesen 

elmarasztalta azokat, akik nem követték a szocialista ideált a Horthy-korszakban. 

Reviczky Béla a kihallgatás során tagadta, hogy megfigyelte volna a baloldali érzelmű 

embereket, sőt, nem volt hajlandó kiadni a kommunistákat az SS-nek; azonban miután 

távozott a teremből, mind az elnök, mind Ragozóczki megkérdőjelezte a tetteit. Mi 

                                                 
30 MNL PML XVII.461, sz. n. 
31 MNL PML XVII.461, sz. n. 
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több, az elnök hozzátette, hogy „a zsidókat azért pártolta, mert jó anyagi viszonyok 

között éltek, és a rendőrség nem a legjobban volt dotálva és így egy kis 

mellékkeresethez juthatott.”32 A bizottság minden tagjának tisztában kellett lennie 

azzal, hogy a magyar zsidókat 1938-tól kezdve szisztematikusan fosztotta ki az állam, 

és mire a gyűjtőtáborokba kerültek, már jóformán semmijük sem maradt, mi több, a 

monori gyűjtőtáborban is működött „pénzverde”, ahol a csendőrök kínzással 

kényszerítették ki a módosabbnak hitt zsidókból maradék értékeiket, illetve azok 

rejtekhelyét (Baki 2011, Hegyi 2004) – így tehát igen kicsi volt az esélye annak, hogy 

Reviczky bármilyen említésre méltó ellenszolgáltatásban részesülhetett volna a zsidók 

segítésével. Mindazonáltal az elnök szavai két dologról tanúskodnak: 1. a 

hagyományos sztereotípia a „gazdag zsidókról” a holokauszt után is tovább élt, holott 

a monori zsidó lakosság zöme az iparban dolgozókból és kiskereskedőkből állt, csak a 

kisebbik részük tartozott a módosabb polgári réteghez. 2. Nem sokkal a holokauszt 

után, és miután a teljes magyar társadalom végignézte zsidó honfitársaik szenvedését 

és pusztulását, az átmeneti igazságszolgáltatás egy fórumának vezetője a zsidóság 

iránti empátia teljes hiányát mutatta – annak ellenére is, hogy az igazoló bizottságok 

részben épp azért jöttek létre, hogy a köztisztviselők holokausztban játszott szerepét 

kivizsgálják. (Karády 2002) 

Miután a bizottság tagjai ezeket megbeszélték, úgy döntöttek, hogy újabb tárgyalást 

rendelnek el Reviczky ügyében, amelyre tanúkat kellett vinnie. A meghallgatás 1945. 

június 16-án folytatódott. Először Hegyi Máriát, a felügyelő volt gépírónőjét kérdezte 

ki a bizottság. Hegyi tagadta, hogy „politikai ügyben” (azaz kommunisták, baloldaliak 

megfigyelése ügyében) jártak volna csendőrök Reviczky irodájában. Ragozóczki János 

ugyanakkor felhívta a figyelmét, hogy „az egyik szavában azt mondta, hogy Reviczki 

úr (sic!) nem politizált, a másik szavában pedig azt mondja, hogy szidta a németeket. 

Ez politika.” A tanú ekkor elmondta, hogy Reviczky valóban szidta a németeket: „őt 

mindig hívták, mert tudott németül beszélni”33 – tehát közvetlen kapcsolatban állt a 

Monoron tartózkodó németekkel. Mindemellett Hegyi igyekezett élét venni a 

Reviczky diszkreditálását célzó kérdéseknek: szerinte az italozása a magánélete része 

volt, továbbá munkáját elhivatottan végezte, „nagyon jószívű volt, odaadta volna a 

lelkét is.”34 Ennek ellenére a bizottság elnöke csupán azt szűrte le az elhangzottakból, 

hogy Reviczky részegeskedett hivatali ideje alatt.  

Egy másik tanú, Lengyel Zoltán, Fonál Sándor elnök kérdésére elmondta, hogy 

Reviczky megtagadta a helyi kommunisták listájának kiadását, valamint hogy „kiadtak 

                                                 
32 MNL PML XVII.461, sz. n. 
33 MNL PML XVII.461, jegyzőkönyv,1945. június 16. 
34 MNL PML XVII.461, jegyzőkönyv,1945. június 16. 
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valami utasítást, hogy a zsidó vagyont másnap elárverezik. Ezt hallottam még, erre Reviczki 

azt mondta, hogy ő nem vállalja.” De Lengyel Reviczky más tetteiről is beszélt: „Szidta a 

németeket, hogy azok miatt van a háború. Esténként mindig kint sétálgattunk, hol az egyik, hol 

a másik üzletet akarták feltörni; ő tudott németül beszélni, jöttek oda többször és sok helyre 

vitték, hogy megakadályozza a betöréseket.”35 

Kovács Istvánné, aki a gyűjtőtáborban együtt szolgált Reviczkyvel, elmesélt néhány 

epizódot a rendőrfelügyelő ottani viselkedéséről: „Dr. Ákos ügyvéd úr rosszul volt, és 

Reviczki úr kínálta meg pálinkával. Ezt meglátta egy százados, aki le akarta tartóztatni, mert 

nem lett volna szabad ezt megtenni.” Kovácsné a tábori irodán dolgozott, itt látta, hogy 

„egyszer érkezett egy nagy láda az ő [Reviczky] nevére, amelyben sokak részére csomagok 

voltak. Hívott egy embert és kikézbesíttette a csomagokat. Mindenkit behívtak az irodába, és 

mindenki saját csomagját vitte el.” Tehát a táborba, ahová a német őrök egy másik tanú 

vallomása szerint még a gyógyszert sem akarták beengedni, Reviczky jóvoltából a 

zsidóknak küldött csomagok mégis bekerülhettek. 

Ragozóczki János ekkor rákérdezett, hogy Reviczky különbséget tett-e gazdag és 

szegény zsidók között (hogy 9000, tulajdona és pénze java részétől megfosztott ember 

esetében ez hogy lenne lehetséges, arra a bizottsági tag nem tért ki). Kovácsné így 

felelt: „Nem tett különbséget, mert több szegény zsidó nem kapott kenyeret, mondtam 

Reviczkynek, ő adott nekik kenyeret. […] Nem hallottam egyiktől sem azt, hogy megfizettette 

volna velük, amit tett.” A bizottság kihallgatta Goldstein Juliannát is, aki megerősítette 

a Kovácsné által mondottakat: minden nap látta Reviczkyt a gyűjtőtáborban, az ő 

segítségével kapták meg a csomagokat. „Nagyon jó volt mindenkihez, nem pénzért tette, 

erre esküt merek tenni,” állította.36 

E tanúvallomásokat – amelyek esetében felmerülhet az elfogultság – alátámasztja egy 

érdektelen túlélő visszaemlékezése is: a monori Kaufer Tibor családját a Külföldieket 

Ellenőrző Országos Központi Hatóság 1941-ben kiutasította az ország területéről, mert 

állampolgárságukat nem tudták bizonyítani. 1998-ban írt visszaemlékezése így szól: 

„Szerencsére a helyi rendőrfelügyelő, Revisnyei Reviczky Béla nagyon jóindulatú 

ember volt: amikor a KEOKH37-tól jöttek a felszólítások, végzések, az ügyiratot mindig 

legalulra tette, és közben üzent, biztatott minket arra, hogy szerezzük már be a 

dokumentumokat. A folyamat kb. 3 évig tartott. Reviczky felügyelő egyébként is 

tartott zsidókkal kapcsolatot, így pl. időnként eljárt abba a házba, ahol laktunk, 

beszélgetni Gellért Sándorékhoz.” (Kaufer 1998) 

                                                 
35 MNL PML XVII.461, jegyzőkönyv,1945. június 16. 
36 MNL PML XVII.461, jegyzőkönyv,1945. június 16. 
37 A Magyar Királyi Belügyminisztérium Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóságát 

(egykorú rövidítéssel a KEOKH-t) az 1930. évi XXVIII. törvénycikk hozta létre. 
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A monori igazoló bizottság tagjai azonban a tanúk elbeszéléseinek és véleményének 

ellenére is ragaszkodtak egyoldalú megítélésükhöz: amikor visszavonultak 

határozathozatalra, Fonál Sándor elnök Reviczky iszákosságát ismételgette, 

Ragozóczki János pedig azt, hogy durván bánt a lakossággal és nem segített senkinek 

„a zsidókon kívül”. Az ítélet enyhítésére sem azt nem hozzák fel, hogy a tanúk 

túlnyomó része kedves, segítőkész embernek ismerte a rendőrfelügyelőt, sem pedig a 

gyűjtőtáborban, borzalmas körülmények közt tengődő raboknak nyújtott segítségét, 

sőt, Ragozóczki szerint „az általános közvélemény ellene volt mindig” – miután 11, 

egybehangzó vallomást tevő tanút hallgattak ki. Egyedül dr. Baltigh Árpád összegzett 

oly módon, „hogy mit tett emberi módon, én a mérleget erősen az ő javára látom 

billenni.” Erre az elnök azzal vágott vissza, hogy „a zsidók anyagiakban jobb 

helyzetben voltak, esetleg jót tettek vele, és ő csak revánsként viszonozta ezt”,38 

megkérdőjelezve Reviczky motivációját, és megismételve az eljárás során korábban 

elhangzott antiszemita sztereotípiát. A bizottság tagjai ezután megszavazták, hogy 

Reviczkyt állásától megfosztják, de nyugdíját meghagyják. 

 

Reviczky Béla igazolóbizottsági ügye több szempontból is tanulságos: egyrészt 

egyértelműen látszik, hogyan befolyásolták politikai és személyes megfontolások a 

döntéseket, másrészt pedig hogy milyen sok múlott az egyéni szimpátiákon. A 

bizottságok munkáját nagyban meghatározta az új politikai irányvonal, a leszámolás 

a korábbi rendszerrel – és ennek a megváltozott prioritások miatt nem feltétlen volt 

része a holokauszttal való szembenézés, a zsidóüldözés egyes aspektusainak reális 

megítélése, a résztvevők szerepének kielemzése. Míg Reviczky egyértelműen nem volt 

antiszemita, és igyekezett megkönnyíteni a gyűjtőtáborban sínylődő zsidók sorsát – 

sőt, egy-egy tanú szerint ezzel még veszélyt is vállalt –, addig a bizottság kommunista 

tagja mindebből csak annyit látott, hogy közben „nem segített a proletárokon”. 

Iszákosságára és feltételezett kommunistaellenességére – amelyre viszont semmilyen 

bizonyíték nem volt – hivatkozva végül pozíciójától megfosztották, ami jelzi, hogy a 

letűnőfélben lévő Horthy-korszak bűneivel együtt a pozitív viselkedésminta is 

érvényét vesztette, és nem illett bele a kialakuló új rendszer értékrendjébe. 

 

Összefoglalás 

 

                                                 
38 MNL PML XVII.461, jegyzőkönyv,1945. június 16. 
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Összességében elmondható az igazoló bizottságokról, hogy eredeti funkciójukat nem 

feltétlen töltötték be. Egyrészt a tagok személyes véleménye és politikai beállítottsága 

egyaránt befolyásolta a döntéseket, másrészt gyakran sem a kellő érzékenységgel, sem 

pedig a szükséges objektivitással nem rendelkeztek ahhoz, hogy felmérjék egy-egy 

tisztviselő múltbeli tevékenységét. Ez persze csak részben róható fel nekik: a Horthy-

kor, a nyilas időszak és a világháború a közelmúltban értek csak véget, egy év 

leforgása alatt nehéz lett volna teljes, átfogó képet nyerni e történelmi korszakról. 

Másrészt a rezsim- és rendszerváltás során fontos szerepet játszottak a politikai 

csatározások, amelyek szintén hatottak mind a bizottságok működésére, mind pedig 

az egyes tagok világszemléletére. 

 

Mindezek természetesen közrejátszottak abban is, hogy az igazoló bizottságok teljesen 

más politikai kategóriák mentén értékelték a Horthy-korszakot, mint amelyek 

elvezettek volna a köztisztviselőknek a holokausztért viselt felelősségének kérdéséhez. 

A kommunista párt képviselői elsősorban a munkásság és a legszegényebb 

népcsoportok érdekeit tartották szem előtt, ennek örvén pedig újból felmerültek 

antiszemita sztereotípiák – így a zsidóság meghurcoltatásának témája elsikkadt a 

tárgyalásokon. Ennek volt az eredménye például, hogy az egyébként is nyugdíjas korú 

Hajlamász Jánost a gödöllői igazoló bizottság csupán nyugdíjaztatta; ha a rendőrség 

nem internálta volna, egyáltalán nem kapott volna nagyobb büntetést a holokausztban 

játszott szerepéért. 

 

Egy-egy igazoló bizottság működését meghatározta a bizottsági tagok hozzáállása, de 

ugyanúgy a közhangulat is, és persze az igazolt személyek viselkedése. Amint 

nyilatkozataikból és kérdőíveikből kitűnik, az igazolás alatt állók azt mondhattak 

magukról, amit akartak, ha a közhangulat a pártjukat fogta, ezen még a feljelentések 

sem változtattak (lásd például Téglás Kálmán esetét). Ugyanígy, ha az igazoló 

bizottsági tagok meg voltak győződve egy igazolandó személy alkalmatlanságáról, 

akárhány tanú sem tudta meggyőzni őket az ellenkezőjéről. 

Habár az átmeneti igazságszolgáltatás egyik fontos célja az előző rendszerekkel való 

számvetés volt – amelynek részét képezhette volna a holokauszttal való szembenézés 

is –, az igazoló bizottságok ezt csak részben érték el. Sem a történelmi helyzet, sem 

pedig a politikai háttér nem segítette elő sikeres működésüket, az emberi tényezők 

pedig még tovább nehezítették. Mindezek ellenére a bizottságok által létrehozott 

források rengeteg információt nyújtanak a holokauszt eseménytörténetéről, a 

köztisztviselők attitűdjéről, a korabeli miliőről, és a háború utáni rövidéletű 

demokrácia működéséről is. 
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MEZEI BÁLINT 

Vöröskeresztes kórházvonattal Nyugatra – Emberek, utak, 

történetek és a magyar kórházvonatok sorsát érintő néhány 

kérdés 1944–45-ből 

 

Az 1941–42-ben felszerelt magyar kórházvonatok elsődleges feladata abban állt, hogy 

a hadműveleti területekről az elviekben már ellátott sebesülteket a hátország hadtest- 

és vöröskeresztes kórházaiba szállítsák. A kor technikai színvonalán kiemelkedőnek 

számító szerelvények addig jellemző útvonalai 1944-től, a németek és szövetségeseik 

visszaszorulásával párhuzamosan megváltoztak, így szinte csak nyugati irányba, cseh, 

osztrák és német területekre mentek ki. A 107. számú kórházvonat 1945 áprilisában 

egészen Dániáig jutott, az európai harcok vége pedig Prágában érte a vonat 

személyzetét. Utóbbi tagja volt beosztott sebészként dr. Bak Mihály, akinek 1987-ben 

megjelent emlékirata a téma megkerülhetetlen forrása, egyszersmind kiváló korrajz. 

Jelen tanulmány kísérletet tesz az utolsó kórházvonati utak rekonstruálására, és 

néhány, a vonatokkal kapcsolatos kérdés tisztázására.    

* 

Utak a Donig – a 111-es, illetve a 154-es kórházvonat rekonstruált 

útvonalai a keleti hadszíntérre 

 

A második világháborús magyar kórházvonatok 1942–1943 folyamán egy átlagos 

útjuk során 3000-3500 km-t tettek meg, ami azonban könnyűszerrel 7-8000 km-re is 

növekedhetett (Hantos 1981: 119). A vonatok ezen két háborús esztendőben megtett 

útjait elsősorban dr. Bak Mihály 1visszaemlékezése (Bak 1987), illetve Reményi József2 

háborús naplója és fényképei (Reményi 2021) alapján rekonstruálhatjuk. Reményi, aki 

a 154. számú vöröskeresztes kórházvonat gazdasági hivatalának (GH) főnöke volt, 

1942 decembere és 1943 márciusa között a 154. számú szerelvényen tett VI-VIII. útjai 

alkalmával háborús naplót vezetett, melynek bejegyzései alapján a főbb 

állomáspontok a következő települések voltak: Budapest – Győr – Sopron – Budapest 

– Zsolna – Krakkó – Kielce – Varsó – Breszt – Pinszk – Gomel (Homel) – Brjanszk – 

                                                           
1 dr. Bak Mihály 1904–1994 
2 Reményi József 1911–1998 
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Konotop3 – Kurszk – Sztarij Oszkol – Csernyenka4 – Alekszejevka – Novij Oszkol – 

Belgorod – Harkov (Harkiv) – Csernyigov (Csernyihiv) – Kijev – Zsitomir – Rovno 

(Rivne) – Tarnopol (Ternopil) – Lemberg (Lviv) – Kassa – Debrecen – Budapest (Mezei 

2021: 109). Az 1942/43-ban a 111. sz. kórházvonaton beosztott sebészként szolgált dr. 

Bak memoárjának vonatkozó részeiből is igen hasonló útvonal rajzolódik ki, amely az 

alábbiakban összegezhető: Budapest (Nyugati) – Galánta – Varsó – (Vilnius) – Brjanszk 

– Orjol – Kurszk – Novij Oszkol – Valujki – Csernyenka – Sztarij Oszkol – Kijev – 

Zsitomir – Lemberg – Eperjes – Kassa – Debrecen – Budapest (Bak 1987: 27–57).  

A tipikusnak nevezhető és az 1. ábrán nagy vonalakban felvázolt út állomásait 

megerősítik a dr. Bak által közölt egyéb források is, különösen a 107. sz. kórházvonatot 

1942–43 között parancsnokló dr. Vincze Endre5 naplótöredékei (Bak 1987: 58–65).  

 

 
1. ábra: A magyar kórházvonatok jellemző útvonala 1942/43-ban. (Forrás: Google Maps, saját 

szerkesztés)6 

 

A keleti hadszíntérre vezető út tíz-tizenöt napig is eltartott. Visszafelé, sebesültekkel 

megrakva, négy-öt nap alatt tértek haza magyar területre (Bak 1987: 96). A 

kórházvonatok jellemzően valamelyik budapesti fejpályaudvarról, leggyakrabban a 

Nyugatiból indultak, ahol a Vöröskereszt gyógyszer, élelmiszer és egyéb felszerelés 

tárolására szolgáló külön raktárakat is létesített. A fővárosban főleg e pályaudvaron 

történt a sebesültek átvétele, a kórházvonatok készleteinek feltöltése és a megfáradt 

                                                           
3 Ma: Szumi terület, Ukrajna.   
4 Ma: Belgorodi terület, Oroszországi Föderáció; akárcsak Sztarij Oszkol, Novij Oszkol, 

Valujki, Alekszejevka.   
5 dr. Vincze Endre (1900–1979) Gyomán született. Középiskoláit Szarvason, egyetemi 

tanulmányait Budapesten végezte. Ezt követően egy évig budapesti klinikákon folytatott 

orvosi gyakorlatot, majd két es féléven át a gyulai közkórház orvosaként működött. 1928-ban 

mint magánorvos került vissza Gyomára, majd községi ügyvezető orvossá lépett elő. 

Évtizedekig praktizált. Nevét 2009 óta emléktábla őrzi a körös-parti városban.  
6 A térkép – ahogy a további ábrák is – napjaink államhatárait tükrözi.) 
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személyzetet is itt váltották fel (Hantos 1981: 118). Ugyanakkor sokszor előfordult, 

hogy a sebesültek egy részét ekkorra már leadták az őket fogadó (fogadni képes) 

hadtest-, vagy az esetenként a lakóhelyükhöz közelebb fekvő vöröskeresztes 

kórházakba. Amennyiben a vonat a hadműveleti területen, esetleg az onnan hazafelé 

tartó útja során komolyabb, de a vontatást még nem akadályozó sérülést szenvedett, a 

vagonok műszaki javítására a MÁV valamelyik műhelyében (Dunakeszi, Szolnok, 

Debrecen) került sor.    

A kórházvonatok 1944 első felétől részt vettek a keleti hadszíntér, majd Magyarország 

katonai kórházainak kiürítésében, illetve a tengelyhatalmak magyarországi 

hadműveleteinek biztosításában. Mindez természetesen meghatározta a szerelvények 

útvonalait is az utolsó két világháborús esztendőben. A megelőző években a Lengyel 

Főkormányzóság, illetve a Szovjetunió megszállt nyugati területeire kiküldött vonatok 

útjai – követve a visszavonuló német és magyar alakulatokat – fokozatosan egyre 

nyugatabbra tolódtak, 1945-ben szinte kizárólag osztrák, cseh, német vidékekre 

szállítottak sebesülteket és egészségügyi felszerelést. A magyar kórházvonatok 1944 

nyara és 1945 májusa között megtett útjairól, a személyzet kálváriájáról, a sebesültek 

megpróbáltatásairól dr. Bak Mihály már hivatkozott – a téma szinte egyedüli 

forrásának számító – visszaemlékezéséből kapunk releváns információkat (Bak 1987: 

81–112).   

 

„Az örökös visszavonulás” – Dániáig és Prágáig: a 107-es kórházvonat 

1944/45-ben 

 

Dr. Bak Mihály az 1944. március 19-i német megszállás után két héttel, április 4-én 

kapta meg a SAS-behívót, és ezúttal a 107. számú kórházvonatra osztották be. A 

személyzetből ő volt egyedül tanúja a doni katasztrófának. Parancsnokuk Dr. Mecseky 

László zilahi gyermekgyógyász főorvos, orvos főhadnagy volt,7 Bak pedig beosztott 

sebészként mint Mecseky helyettese teljesített szolgálatot. A belgyógyászati teendőket 

dr. Méltó András községi orvos,8 míg a gyógyszerészetet Kossuth László békéscsabai 

gyógyszertár-tulajdonos, első világháborús főhadnagy látta el. A vonat gazdasági 

hivatalát dr. Koltai Jenő szolnoki városi tanácsnok vezette, aki már az első 

világháborúban is kórházvonaton szolgált és főhadnagyként szerelt le. A vonat 

                                                           
7 A második világháborút követően évtizedekig a tatai kórház gyermekgyógyász főorvosaként 

tevékenykedett. 
8 Csabacsűd (Békés megye), majd Szarvas községi orvosa. Lehetséges, hogy azonos a 

magánkiadásban több alkalommal is megjelent „Népies orvosi könyv” című kötet (Budai-

Bernwallner József könyvnyomdája, Budapest, 19432) szerzőjével. 
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legénységének parancsnoka szintén első világháborús főhadnagy volt, Nánási Tamás. 

Lelkészeket ekkor már nem osztottak be, de kaptak két vöröskeresztes nővért, a 

losonci Tomek Irént és a balatonfűzfői Schreiber Margitot. A vonaton egyedül Bak 

Mihály rendelkezett fronttapasztalatokkal, ugyanakkor az egyre kedvezőtlenebbé 

váló hadihelyzet még a másfél-két évvel korábbinál is nehezebb szolgálatot vetített 

előre. Őt idézve: „Mindannyian átéreztük, hogy nem harcolni fogunk, hanem sebesült, beteg 

katonákat és munkaszolgálatos magyarokat, más nemzetiségűeket, sőt hadifoglyokat is fogunk 

gyógyítani.” Bak többször is hangoztatta társainak, hogy nem szabad „meglépniük”, 

elszökniük, mivel mindannyian felelnek a vonat betegeiért, sebesültjeiért. „Családjaik, 

hozzátartozóik őket is éppúgy várják haza, mint minket.” (Bak 1987: 83)9 

A 107-es szerelvény április 5-én még a debreceni MÁV-műhelyben várakozott. Ez 

lehetőséget adott az egészségügyi személyzet tagjai számára, hogy átvegyék egyéni 

felszerelésüket. Az ápolók, szakácsok, felvételező altisztek, a két vonatkísérő 

szakaltiszt, valamint a vonatőrség kiválasztása is ekkor történt meg. Mindenki 

megkapta az előírt tetraoltásokat. A vonatot feltöltötték: a fekvőbeteg-kocsik ágyait, 

párnáit, takaróit; a kötöző és a gyógyszertárkocsi, valamint a parancsnoki kocsi 

gazdasági hivatalához szükséges anyagokat is berakodták. Az élelmiszerkocsiba 

bekerültek a konzervek, majd próbaútra indultak, amelyet a hadtestkórház 

parancsnoka is megtekintett. Jól begyakorolták a sebesültek ablakon át történő ki- és 

berakodását: még aznap ötven beteget szállítottak a szolnoki csapatkórházba, végül 

visszatértek Debrecenbe, ahol volt idejük, hogy latolgassák a március 19-i 

eseményeket. Ismét idézve Bak Mihályt: „Nem voltak illúzióink a háború kimenetelét 

illetően. Én, aki tanúja voltam a doni katasztrófának, láttam, hogy a sors játékszerei voltunk 

már ott is. Tudtuk, hogy a magyar kormány részéről irányváltoztatás a következő időben nem 

történt, holott a hadi helyzet egyre kedvezőtlenebb lett a németek és szövetségeseik részére. Nem 

értettük, mi a hűséges kitartás oka, hiszen híre járt, hogy a kormányzó maga sem hitt a háború 

megnyerésének lehetőségében.” (Bak 1987: 82) 1944 tavaszán kapcsoltak egy gépágyús 

szakaszt a vonat végéhez, de ennek nem sok hasznát látták, mivel a siklórepülésben 

szálló gépeket már 1942–43 folyamán is csak késve vették észre. A vörös keresztet – 

ahogy két évvel korábban – a kocsik oldalára festették fel. A 107-es vagonjainak tetejére 

azonban csak 1945. április 15-én került fel a nemzetközi jel, a mozdony füstje pedig 

                                                           
9 A háború végén a politikai rendőrség egyik tagja, immár Mezőberényben megkérdezte tőle, 

hogy az igen nehéz szolgálati körülmények ellenére miért nem tett szökési kísérletet? Idézve 

Bak válaszát: „Ha történetesen ő feküdt volna a vonaton amputált lábbal vagy lőtt sebbel, s az 

orvosi segítség az orvos szökése miatt elmarad, akkor most valószínűleg nem állna módjában 

kérdéseket feltenni.” (Bak 1987: 83) Bak hitvallása szerint ugyanis a katonaorvos egyetlen 

hadseregben sem (volt) harcos, hanem orvosi esküjéhez híven köteles (volt) ellátni, segíteni, 

gyógyítani saját hadserege katonáit, sőt, az ellenséges csapatok fogságba esett sérültjeit is.  
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hamar összekormozta azt, s így jószerivel láthatatlanná vált, elveszítve ezzel eredeti 

funkcióját. Ráadásul a Reményi-naplóból és Kiss Kálmánné Németh Irén 

emlékirataiból is tudjuk, hogy az eredetileg védett – a Nemzetközi Vöröskereszt 

oltalma alatt álló – kórházvonatok is gyakorta szenvedtek el támadásokat (Reményi 

2021: 32–35, Kissné Németh 2011: 74), amelyek ellen, kisebbítendő a szerelvényt 

esetlegesen érő károkat, a vagonok szétkapcsolásával próbáltak védekezni (Reményi 

2021: 58).     

A 107-es vonatot 1944. április 30-án Minszk és Gomel közé, a II. megszálló hadtest 

parancsnokságára rendelték. Május 6-ára a szerelvény megtelt sebesültekkel, akiket 

Kalocsára, az 537-es számú vöröskeresztes kórházba vittek. Május 9-én ismét 

Debrecenbe indultak, ahol „berakodtak”, majd Székesfehérvárra, az ottani 

hadikórháznak szállítottak betegeket, összesen 465 főt. Az országon belüli, ekkor még 

nyugalmasabbnak tekinthető utak különösen hasznosnak bizonyultak, mivel a 

hadműveleti területre való megérkezés előtt az egészségügyi személyzet – különösen 

az önkéntes ápolók – értékes tapasztalatokat szerezhettek, elsajátíthattak bizonyos, a 

háborús terepmunkához nélkülözhetetlen gyakorlati ismereteket, a még javarészt 

kontrollálható krízishelyzetek pedig fokozták stressztűrő képességüket.   

Bak Mihály memoárja szerint 1944. május 11-én Budapesten egészségügyi anyagot 

vettek fel, majd parancsot kaptak, hogy Breszt-Litovszkba induljanak. Május 12-én 

Csapnál lépték át a záróvonalat, az Uzsoki-hágónál pedig az akkori országhatárt. 

Május 17-én futottak be Breszt pályaudvarának délnyugati részébe, ahol a 

kórházvonatok továbbindulásukig vesztegeltek. A szerelvényt itt szétkapcsolták: dr. 

Méltó András és Nánási Tamás főhadnagy vezetésével két fekvőbeteg-kocsi a Berezina 

folyó mellett működő egészségügyi oszlophoz indult. Őket Breszttől 50 km-re 

megtámadták a partizánok, de a két kórházvonat-kocsi sértetlen maradt. Eközben dr. 

Bakék két fekvő- és egy ülőbeteg-kocsival Drogicsinbe10 mentek, hogy az ottani 

egészségügyi oszloptól vegyenek át sebesülteket. Két nap múlva pedig 90 főt vettek 

fel, s Bresztből Dęblinen11 át Varsóba vitték őket, ahonnan az ottani 15. sz. tábori 

kórházból felvett betegekkel indultak haza. Kassán ünnepélyes fogadtatásban volt 

részük, amelyhez hasonlót Bak 1942. július 26-án már átélt (Bak 1987: 27). A friss 

élmény egyúttal a holokauszthoz, a vidéki magyar zsidóság deportálásához is erősen 

kapcsolódik, hiszen a 107. sz. vonat beosztott sebésze épp ezen a magyar állomáson 

látott egy, csendőrök által őrzött, asszonyokkal, férfiakkal és gyermekekkel zsúfolt 

teherszerelvényt, melynek vagonjaiból magyar beszédet hallott – „Ki tudja, hova 

                                                           
10 Ma: Drahicsin, Breszti terület, Belarusz.  
11 1944-ben a Lengyel Főkormányzóság Lublini kerületéhez tartozott. Ma: Lublini vajdaság, 

Lengyelország.  
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szállították őket.” (Bak 1987: 84) Ráadásul Bak Mihály – Reményi Józsefhez hasonlóan 

– 1942/43-as útjai során már közelről megfigyelhette a zsidókkal szembeni súlyos 

atrocitásokat, a magyar munkaszolgálatosok szenvedéseit (Bak 1987: 30, 35–36, 

Reményi 2021: 28–29). Május 30-án a debreceni MÁV-műhelyben végezték el a 

szerelvényen szükséges javításokat. A legénység két nap szabadságot kapott. Június 

2-án átélték az amerikai B–17-es és B– 24-es bombázók debreceni támadását, melynek 

kiemelt célpontjai közé tartozott a Nagyállomás és annak tágabb környezete (Papp 

1987), így a MÁV járműjavító műhelye is (Horváth 2021). A 151-es kórházvonat – dr. 

Barabás István orvos százados12 parancsnoksága alatt –, és a 107-es szerencsésen 

átvészelte a szőnyegbombázásba torkolló légitámadást, de a 108-as szerelvény 

súlyosan megsérült, valamint az éppen javítás alatt álló 109-es is találatot kapott. 

1944. április-május során a 107-es kórházvonat útja sorrendben a következő fontosabb 

állomásokat érintette: Debrecen, Szolnok, ismét Debrecen, Minszk, Gomel, Kalocsa, 

Debrecen, Székesfehérvár, Budapest, Breszt, Dęblin, Varsó, Kassa s végül újra 

Debrecen. A közel 5000 km hosszúságú útvonal vázlatrajza a 2. ábrán látható. 

 

 
2. ábra: A 107. sz. kórházvonat által megtett út 1944. április-májusban. (Forrás: Google 

Maps, saját szerkesztés) 

 

Június 5-én Hajdúböszörményből indultak Munkácson át a Nyugati-Bug jobbpartján 

fekvő Terespol13 községbe, amely június 11-én szovjet légitámadást szenvedett el. 

                                                           
12  A háború után a békéscsabai kórház osztályvezető (gyermekosztály, fertőző osztály) 

főorvosa, s onnan is vonult nyugállományba. Dr. Bak Mihály saját könyvében dr. Barabás 

elmondása alapján foglalta össze a kórházvonatok kialakításának és felállításának történetét. 

Sajnos dr. Barabás négy éven át vezetett naplója 1944 novemberében elveszett (Bak 1987: 105).  
13 1944-ben a Lengyel Főkormányzóság Lublini kerületéhez tartozott. Ma: Lublini vajdaság, 

Lengyelország. 
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Terespolban két hetet töltöttek, majd július 3-án a 107-es kórházvonat fele, Bak 

parancsnoksága alatt, 25 fős személyzettel átkelt a folyón, s a szemközt fekvő Bresztbe 

futott be, ahol 189 sebesültet vettek fel. Július 4-én Varsóba irányították őket, majd egy 

nappal később Terespolban egyesítették a 107-es vonatot, ahol még 5-én újabb 

bombatámadást kaptak. Bak Mihály visszaemlékezése szerint a műtősük, egy 

debreceni fodrászmester a kulacsából ilyenkor mindig megitta az egész napi 

rumadagját. A vonatot a későbbi napokban többször is szétválasztották. Július 7-én 

ismét súlyos bombatámadást vészeltek át, ezúttal Breszt vasútállomásán. Bak Mihály 

által parancsnokolt fél-vonat másnap, július 8-án futott be Varsóba. A kirakodás után, 

jól mutatva a nagyvasúti vontatójárművek terén kiütközött fojtogató hiányt, a 

pályaudvar német parancsnoka közölte, hogy bizonytalan ideig nem tud mozdonyt 

biztosítani a magyar kórházvonat számára. A június végén megindított szovjet 

offenzíva, a Bagratyion hadművelet feltartóztatására irányuló kétségbeesett 

próbálkozások hatalmas erőket kötöttek le a defenzívába szorult németek és 

szövetségeseik részéről. Hűen érzékeltetik ezt Bak sorai is: „Egymást követték a kelet felé 

húzó, páncélosokkal, katonákkal, hadianyaggal megrakott szerelvények.” (Bak 1987: 85)  

 

1944 július 15-én a Bak-féle fél-szerelvényt egy lőszervonathoz kapcsolták, és végre 

elindulhattak megkeresni az anyavonatukat. Hajnalban Bresztben álltak meg, a Bugon 

túl, ahol – a memoár szerzője szerint – ekkor már se magyar, se német katonák nem 

voltak. Ellenben a tőlük nem messze fekvő Kobrin14 környékéről heves harcok zaja 

hallatszott. Mozdonyukat visszarendelték a folyó nyugati oldalára, ekkor azonban dr. 

Bak adott egy üveg rumot a mozdonyvezetőnek, aki azonnal ráállt a szerelvényükre, 

így hamarosan eljutottak Terespolba, majd innen július 19-én Varsóba mentek. Július 

22-én a varsói pályaudvar erős légitámadást kapott, de a 107-es kórházvonat 

szerencsére menetképes maradt. Ott és akkor különösen fontos volt dr. Mecseky 

orvosparancsnok határozott fellépése, mellyel megakadályozta a vonatot ismételt 

szétválasztását. Utólag is könnyen belátható, hogy ezzel – a szakszemélyzet 

szempontjából – egy katasztrófával fenyegető helyzetet hárított el, hiszen a már 

említett gőzmozdony-hiány szinte kizárta a lekapcsolt kocsik későbbi egyesítésének 

lehetőségét.  

Július 23-án reggel érkeztek meg Międzyrzecz Podlaskiba.15 Éppen ekkor tört előre a 

chełmi szovjet páncélosék, ezért a német pályaudvar-parancsnokság sürgős 

visszavonulást parancsolt Varsóba, mielőtt a szovjet páncélosok bekerítenék a 

                                                           
14 Ma: Breszti terület, Belarusz.  
15 1944-ben a Lengyel Főkormányzóság Lublini kerületéhez tartozott. Ma: Lublini vajdaság, 

Lengyelország. 
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települést. Bakék persze tudták azt is, hogy egészségügyi oszlopok érkeznek, köztük 

súlyos sebesültekkel Biała Podlaska16 felől. Ezért kétszer is meghúzták a vonat 

vészfékét, s az így késleltetett indulás előtt további 230 sebesültet tudtak felrakni a 

fekvő-, illetve az ülőbeteg-kocsikba.  

Az út hátralévő része is említésre méltó. A Biała Podlaskából Łuków-ba17 való 

eljutásukat újfent dr. Mecseky határozottságának köszönhették, aki pisztollyal 

fenyegette meg a német mozdonyvezetőt, hogy a piros jelzés ellenére induljon el. 

Łuków után Siedlce,18 aztán – néhány nappal a felkelés kitörése előtt – Varsó, július 26-

án pedig Częstochowa19 következett, ahol leadták a még Łuków-ból kimenekített 

sebesülteket. Innen a Vág völgyén haladva, Galántára, majd Debrecenbe érkeztek. Itt 

a vonaton szállított betegeket fertőtlenítették, a teljes szerelvényt pedig alaposan 

kitisztították. Innen július 29-én, mintegy 700 beteggel indultak Székesfehérvárra. A 

fehérvári kórház azonban akut helyhiánnyal küzdött, ezért a vonaton maradt 250 

sebesültet a kb. 100 km-re fekvő érsekújvári kórházba szállították. A felvidékről már 

Debrecen felé vették az irányt, s a hazaút közben még megálltak Hajdúböszörményben 

a személyzet tetvetlenítésére és a vonat műszaki javításra. Nánási főhadnagy nem bírta 

tovább a szolgálattal járó terhelést, maga is – miként a memoárban olvasható – „(…) a 

fehérvári kórház lakója lett.” A helyére Kapus Barna gyalogsági zászlóst nevezték ki. 

A megindult fluktuáció az egyre elviselhetetlenebbé váló munkakörülmények egyenes 

következménye volt. „Ezen a nyáron, amelyen a pokol minden bugyrát végigjártuk, 

napjaink, óráink szüntelen megfeszített munkában, izgalomban, rohanásban teltek.” (Bak 

1987: 92)  

A 107-es kórházvonat 1944. nyári második nagy útja során, június-július folyamán 

négyszer érintette Varsót, háromszor Terespolt, kétszer-kétszer Bresztet, Debrecent és 

Hajdúböszörményt, továbbá befutott Munkácsra, Międzyrzecz Podlaskára, Łuków-ra, 

Siedlcére, Częstochowára, Galántára, Székesfehérvárra és Érsekújvár is. A 

visszaemlékezés szerint 1944 nyarán jártak továbbá Krakkóban is (Bak 1987: 92–93). A 

mintegy 2700 km-es út vázlatos rajza a 3. ábrán tekinthető meg. 

 

                                                           
16 1944-ben a Lublini kerülethez tartozott. Ma: Lublini vajdaság. 
17 1944-ben a Lublini kerülethez tartozott. Ma: Lublini vajdaság. 
18 1944-ben a Lengyel Főkormányzóság Varsói kerületéhez tartozott. Ma: Mazóviai vajdaság, 

Lengyelország. 
19 1944-ben a Lengyel Főkormányzóság Radomi kerületéhez tartozott. Ma: Sziléziai vajdaság, 

Lengyelország. 
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 3. ábra: A 107. sz. kórházvonat által megtett út 1944. június-júliusban. (Forrás: Google 

Maps, saját szerkesztés) 

 

Augusztus 4-én 700 sebesülttel Debrecenből Pécsre indultak. Itt 450 beteget tudtak 

átvenni, a többieket Zalaegerszegre vitték. A magyarországi kórházak ekkora 

jellemzően már megteltek, így több alkalommal is tovább kellett szállítani a 

sebesülteket. Augusztus 7-én Debrecenbe tértek vissza, majd 12-én a szerelvényt 

Hajdúböszörménybe húzták ki fertőtlenítésre. Ekkor a szovjet légierő támadást 

intézett a kisváros katonai repülőtere ellen, ami akár a 107-es vonat 

megsemmisülésével is járhatott volna. A veszély elmúltával, még ugyanazon nap a 

Vág völgyén át Toruń20 érintésével Danzig (Gdańsk)21 környékére indultak, ahol – 

akaratukon kívül – egy furcsa, már-már bizarr történet részeseivé váltak. Ugyanis a 

Tuchola-erdőben, ahol 1941/42-ben Hermann Göring is vadászott, őzet lőttek, ám egy 

túlbuzgó vadőr megállította őket. Utóbbit sietve felvilágosították, hogy „(…) a 

birodalmi marsall valószínűleg már soha többet nem fog itt vadászni.” (Bak 1987: 94) 

Az affér végül kompromisszummal zárult, melynek értelmében a vadőrnek átadott 

néhány puskatöltényért cserébe annyi vadat ejthettek, amennyit csak akartak. 

Augusztus 29-én Płockban22 rakodtak ki, majd Łódź-ban23 vettek fel sebesülteket az 

ottani magyar kórházból, s szeptember 5-ére elérték Kaposvárt. A kórházvonat 

                                                           
20 1944-ben a Német Birodalomhoz tartozott Thorn néven. Ma: Kujávia-Pomerániai vajdaság, 

Lengyelország.  
21 Dr. Bak visszaemlékezésében többnyire a lengyel és cseh települések német neve szerepel.   
22 1944-ben a Német Birodalomhoz tartozott Schröttersburg néven. Ma: Mazóviai vajdaság, 

Lengyelország. 
23 1944-ben a Német Birodalomhoz tartozott Litzmannstadt néven. Ma: Łódź-i vajdaság, 

Lengyelország. 
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kocsijainak műszaki állapota ekkorra igencsak leromlott, ezért a dunakeszi MÁV-

főműhelybe irányították őket.  

Dr. Bak szeptember 8-án tért haza Mezőberénybe, ahol mindössze egy napot tölthetett. 

Az augusztusi út során további változások történtek a személyzet összetételében: dr. 

Méltó távozott a szolgálatból, helyét dr. Nagy Elemér vette át, illetve Kossuth 

gyógyszerész is elhagyta a vonatot, amely bő 30 nap alatt több mint 3000 km-t tett meg; 

egyúttal – mint az hamarosan kiderült –, utolsó előtti útját teljesítve lengyel területen. 

A front ezzel egy időben vészesen közelített Magyarország északi és keleti határaihoz, 

a vasúti és ipari infrastruktúrát támadó bombázások pedig mindennapossá váltak (M. 

Szabó 1987: 239–245), ami csak növelte a kórházvonatok veszélyeztetettségét.  

Szeptember 13-án a kijavított 107-es Dunakesziről Łódź-ba ment, majd Płockból 

hazafelé előbb Galántára, utána pedig Szombathelyre futott be. A kórházvonat 

szeptember 24-én indult vissza a hadműveleti területre, és október 15-én – a kudarcos 

kiugrási kísérlet napján – ismét Łódź-ba került, ahol a személyzet kényszerből letette 

ugyan a hűségesküt Szálasira, de legfeljebb az állomány fele volt jelen, és ők is csak 

„mímelve morogták a felolvasott eskü szövegét. Megbeszéltük, hogy formaságnak 

tekintjük az egészet.” (Bak 1987: 82) Tették, mert tehették mindezt a parancsokat 

1944/45 folyamán sorra megtagadó, s ezzel százak életét megmentő dr. Mecseky 

tudtával és hallgatólagos beleegyezésével. „Nagy volt a zűrzavar, teljes 

bizonytalanságban, tájékozatlanságban éltünk. (…) Internálásunk került szóba. (…) 

Vonatunk egész személyzete Szálasi-ellenes volt.” (Bak 1987: 95–96) Łódź-ból a 

Jablonkai-hágon át Galántára, majd onnan a Nyugati pályaudvarra kerültek. A 

sebesültekkel tömött vonat Budapestről Bécsbe indult tovább. Állandó légitámadások 

közepette négy napig tartott az út. A Westbanhofon azonban csak a legsúlyosabb 

betegeket sikerült leadni, míg a többieknek két teljes nap alatt találtak helyet. 

A 107-es kórházvonat 1944. augusztusi, illetve szeptember-októberi (kb. 3000 km 

összhosszúságú) útjai a 4. ábrán láthatók. 

 

November 19-én Szombathelyre mentek, s onnan tovább a Nyugati pályaudvarra. Itt 

gyógyszert, fehérneműt, élelmet vételeztek, majd vissza Szombathelyre. Győrben egy 

utánuk haladó szerelvény beléjük ütközött, a 107-as kórházvonat megrongálódott, de 

menetképes maradt.  
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4. ábra: A 107. sz. kórházvonat által bejárt útvonal 1944. augusztusban (pirossal) és 

szeptember októberben (kékkel). (Forrás: Google Maps, saját szerkesztés) 

 

November végén Bak Mihály megnősült, Sárváron feleségül vette menyasszonyát, aki 

akkor ott tanított, dr. Mecseky pedig engedélyezte, hogy mint vöröskeresztes ápolót 

magával hozhassa a vonatra. Az ifjú feleség azonban súlyos influenzával ágynak esett, 

ezért csak 1945. február 1-én tudott csatlakozni hozzájuk. Az esküvő utáni napon, a 

vonat Bécs, Linz, Passau és Regensgburg érintésével Ingolstadtba ment, ahol leadták a 

sebesültek nagy részét. Négy napig a bajorországi Bruckmühlben álltak, majd 

december 7-én Salzburg érintésével Linz, Bécs, Pozsony és Szenc irányából – mivel Vác 

felől már nem érkezhettek – Budapestre tartottak, s útközben kiürítették Révkomárom 

katonai kórházait. December 12-én Érsekújvár, Galánta, Pozsony, Linz és Nürnberg 

megállókkal a türingiai Sonnebergben rakodtak ki.  

December 19. után tíz napon át a nagyszombati vagongyár javítóműhelyében szerelték 

a 107-est. A karácsonyt is itt töltötték.  1945. január 1-én kegyetlen hidegben 

Vágsellyén, majd Galántán vettek fel sebesülteket, akiket aztán a türingiai 

Hirschbergben és az észak-nyugat-németországi Warendorf adtak le. Némi pihenésre 

egyedül a szászországi Oberoderwitzben nyílt alkalmuk, ahol 1945. január 6-tól 

tizenöt napot töltöttek el. Január 23-án azonban már Sopronban voltak, ahonnan 

Szombathelyre irányították a szerelvényt a szükséges javítások elvégzése okán. 

Később Pápa, majd Csorna és ismét Sopron következett, majd február 2-án 

továbbindultak Göttingen irányába. Az alsó-szászországi Osterodéban fertőtlenítették 

a vonatot, az állományt pedig beoltották kiütéses tífusz ellen. Elhagyva az állomást, 

látták a fejük felett elhúzó, Berlin bombázására tartó köteléket. Tanúi voltak Lipcse, 

Drezda és Magdeburg pusztulásának is.  

Február 15-én Cottbus felé haladtak, de az ottani állomás már nem tudta fogadni őket, 

mivel négy kórházvonat is a vágányokon vesztegelt. Evégett a kb. 15 km-re fekvő, 
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szintén brandenburgi Drebkauban állították le őket, ami hatalmas szerencsének 

bizonyult, mert a délelőtti órákban amerikai szőnyegbombázás érte a cottbusi 

pályaudvart, és a támadásban a négy nevezett kórházvonat is megsemmisült. „Több 

évtized távlatából is elborzadok, ha a cottbusi pusztulást felidézem, hallom a 

haldoklók jajszavát, látom az iszonyú sebeket.” Mivel – esküjükhöz híven – túlélőket 

is felvettek, a 107-esen „már egyáltalán nem lehetett közlekedni.” Az ezt követő 

napokban tizenhárom különböző településen is hiába próbálkoztak a sebesültek 

leadásával. „Tehetetlenül néztük a haldoklókat, a szenvedőket, a sürgős műtétre 

szorulókat” – olvashatjuk a visszaemlékezésben (Bak 1987: 100). Végül, február 19-én 

Dillingben, majd a szintén Duna-parti Neuburgban, valamint Augsburgban tudták 

átadni a sebesülteket a helyi kórházaknak.  

Az 1944. november-december, illetve az 1945. január-február során bejárt mintegy 3500 

km-es útvonalat az 5. ábra szemlélteti. 

 

 
5. ábra: A 107. sz. kórházvonat által megtett út 1944. november-decemberben (pirossal) és 

1945. január-februárban (kékkel). (Forrás: Google Maps, saját szerkesztés) 

 

1945. március 18–23. között számos osztrák és magyar településen haladtak át. A 

németek és szövetségeseik veresége immár kézzelfogható közelségbe került, a még 

általuk ellenőrzött területeken is a felbomlás, a teljes összeomlás jelei mutatkoztak. 

„Mi, kórházvonatosok napról napra láttuk a Nyugatra hömpölygő emberáradatot. A tömegben 

Európa minden nációja képviselve volt.” (Bak 1987: 101)  

A március 25. utáni napokban Brünn (Brno), Prága és Pilsen (Plzeň) érintésével – téves 

vasúti irányítás miatt – a türingiai Nordhausenbe kerültek, majd 28-án Duderstadt-

ban ürítették ki és fertőtlenítették a vonatot.  

Április 2-án indultak a 107-es kétségkívül legkalandosabb útjára, Dániába. Két nappal 

később, az egység fennállásának egyéves évfordulóján, Padborgnál lépték át a német-
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dán határt. „A szelíd zöld síkság, a legelésző csordák, az állomásokon a jól öltözött 

nők és férfiak nyomasztó háborús élményeinktől olyan távoli, békés életbe vittek 

vissza, hogy szívünket még jobban megfájdították.” (Bak 1987: 101) Nehezen haladtak, 

mert a dán partizánok sorra robbantották fel a síneket. Április 5-én azonban már a 

tengerparton, Nyborgban voltak. A vonatra a Königsberg környékéről és a Memel-

vidékről hajón kimenekített német sebesültek százait zsúfolták fel. Április 6-án 

Padborgnál ismét átlépték a német-dán határt, majd 10-én megérkeztek a szászországi 

Wiesenbad állomására. Április 21-én tudták meg, hogy az angol és amerikai csapatok 

már elfoglalták Chemnitzet és Zwickaut.  

Április 27-én Olmützbe (Olomoucba) irányították őket, majd Weimar érintésével 

Prága mellé, Prosnitzbe (Prostějovba) jutottak. Ott azonnal – dacára a területet ért 

folyamatos légitámadásoknak – megkezdték a német-magyar tábori kórházak 

sebesültjeinek és felszereléseinek berakodását. A Bak Mihály emlékei szerint a 

szövetségesek által bevetett napalmbombák nyomán „(…) a foszfor szaga csaknem 

elviselhetetlenné vált.” (Bak 1987: 102) A bőrükre tapadt vegyi anyagot kálium-

hipermangán oldattal mosták le.  

1945. május 1-én dr. Frank János orvos-alezredes, kórházparancsnok kiütéses 

tífuszban szenvedő betegeket akart felrakni a 107-es kórházvonatra, dr. Mecseky 

azonban nyíltan megtagadta a parancsot, elutasítva, hogy súlyosan fertőző betegeket 

vegyen fel a sebesültek közé. Ekkorra a mozdonyok többségét már kilőtték, így a 107-

esnek sem maradt vontatója. Végül mégis sikerült keríteni egyet, aminek 

köszönhetően május 7-én gördültek be Milovitzbe (Milovicébe), és rögtön másnap 

bejelentkeztek az odatelepült több ezer ágyas német-magyar hadikórháznál. A német 

orvos-alezredes még akkor is, bő egy héttel a náci diktátor öngyilkossága után „Heil 

Hitler” -rel köszöntötte őket. A háború végén eluralkodó állapotokat ismerve nem 

meglepő, hogy a legyengült sebesültek szinte rávetették magukat arra a 

kockacukrokkal rakott tehervonatra, amely éppen megállt a kórházvonat mellett.  

A 107-es kórházvonat utolsó, egészen a dániai Nyborgig tartó, összesen mintegy 3000 

km-es útjának vázlatrajzát a 6. ábra szemlélteti. 

 

A német fegyverletétel cseh földön érte őket. 1944 áprilisa óta több mint 17 000 km-t 

tettek meg. Az egészségügyi személyzetből dr. Mecseky vonatparancsnok mellett dr. 

Bak, illetve a két vöröskeresztes nővér, Tomek Irén és Schreiber Margit szolgálták 

végig a 13 hónapot. Május 9-én a csehek vették át a milovicei sebesülttábort, s ez a 107-

esre is vonatkozott. Május 10-én szovjet katonák járták végig a Prága-Libeň állomáson 

veszteglő szerelvényt, amelyet 12-én a Nemzetközi Vöröskereszt prágai kirendeltsége 

hivatalosan is a védelme alá vett. Tanúsítványt és plakátokat adtak, amelyeket jól 
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látható helyen kellett kiragasztani a vagonokra. A cseh hatóságok azonban a vonat 

személyzetét internálták, a városparancsnokságra kísérték és felügyelet alá helyezték. 

Május 14-én érkezett meg a prágai magyar követségre a Magyar Vöröskereszt 

megbízottja, és az általa kiállított igazolásokkal az egészségügyi a személyzet 

valamennyi tagja hazatérhetett, a vonat azonban kint maradt. Dr. Mecseky 

negyedmagával kerekpáron indult Prágából Magyarországra, de Pozsonynál elfogták 

a szovjetek; Bakék vonattal Brnóig jutottak, majd onnan gyalogszerrel folytatták 

egészen Szobig. 

 

 

 

6. ábra: A 107. sz. kórházvonat által megtett út 1945 márciusa és májusa között. (Forrás: 

Google Maps, saját szerkesztés) 

 

A második világháború idején szolgált kórházvonatok kiállítása és 

száma  

 

A Magyar Királyi Honvédség kórház- és sebesültszállító szerelvényeit az 1914–1918 

között alkalmazott egészségügyi rendeltetésű vonatokhoz hasonló módon (Kiss 2018: 

86–87) – felépítésükből és rendeltetésükből adódóan – elsősorban sebesült, illetve 

beteg katonák hadikórházakba való szállítására használták. Ezen vasúti 

szállítóeszközök felállítására még a Szovjetunió megtámadása előtt, 1941 januárjában 

dr. Frank Richárd (1883–1974)24 orvos vezérőrnagy, a Honvédorvosi Tisztikar főnöke 

kapott parancsot. Dr. Frank az első (a 101. számú) kórházvonat felszerelésével dr. 

Barabás Istvánt, a gyermekorvosból lett hivatásos orvos századost bízta meg.  

                                                           
24 dr. Frank Richárd (1883–1974) Kolozsváron született. Orvosi diplomája megszerzését 

követően elvégezte a katonaorvosi iskolát is. 1937-től vezértörzsorvos, 1942. december 1-jén 

altábornaggyá léptették elő. Sírhelye a felsőrajki (Zala megye) köztemetőben található.  
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Dr. Barabás közvetlen szakmai irányítása alatt az előkészületek igen gyorsan haladtak 

(Bak 1987: 16). 1941 szeptemberére a MÁV dunakeszi főműhelye kéttengelyű 

személyszállító kocsikból menetkészre kialakította a 101. és a 102. számú 

kórházvonatokat. 1942-ben, amikor a 2. magyar hadsereget hadműveleti területre 

küldték ki, szintén kéttengelyes kocsikból felállították a 105., a 107., a 108., a 109. és a 

111. számú kórházvonatokat, amelyek vagonjait a MÁV fővonalain közlekedő fapados 

személykocsikból alakították át, méghozzá az államvasút debreceni és szolnoki 

műhelyeiben. A nevezett öt kórházvonat mindegyikének személyzetét a debreceni 6. 

sz. hadtestkórház állította ki (Szijj 1997: 239–240). 1941 végére készültek el a – német 

mintára – puhább rugózású, négytengelyes pullmankocsikból kialakított 151. számú 

kórházvonattal,25 majd 1942 folyamán még további négy ilyen vonatot szereltek fel, 

amelyek a 152–155. számokat kapták.26 A kórházvonatok irányításával a Magyar 

Vöröskereszt Szállításvezetősége foglalkozott.  

Mindösszesen 12 kórházvonatról beszélhetünk (Hantos 1981: 118, Brüll 1984: 133, Bak 

1987: 16–17). A szakirodalom azonban megemlíti a 150. számú, szintén Pullmann-

rendszerű szerelvényt is (Kapronczay 2001: 96, Kapronczay 2013: 53–54).27 A számbeli 

eltérésre – kimerítően részletes doktori disszertációjában – Kalakán László is felhívta 

a figyelmet (Kalakán 2012: 217).  

A tisztánlátást nehezíti, hogy 1943 októberében több lap is közölte a keleti frontról 

sebesülten hazatérő Nemes Sándor repülő szakaszvezető történetét, aki a „156-os 

kórházvonaton”, a Debrecen és Püspökladány közötti úton vette feleségül 

menyasszonyát.28 Mivel azonban egyéb publicisztikai anyagokban egyszer sem kerül 

elő a 156. számú vonat, illetve tudván, hogy az említett történetet több lap szinte 

változtatás nélkül vette át, nyolc évtizeddel ezelőtt minden bizonnyal egy kisebb 

újságírói tévedés – figyelmetlenség vagy elírás – történhetett.      

                                                           
25 A Pesti Hírlap 1942/244. számában (1942. október 28.) közölt riportban („Sebesült-vonattal a 

fronttól hazáig”) megszólaltatott dr. Barabás a 151-es vonatról a következőket mondta: 

„Tizenhat kocsinkból tizenkettő Pullman-rendszerű, négy pedig kéttengelyes.” 
26 A 151–155. számú kórházvonatokat a budapesti Hungária körúti 10-es számú helyőrségi 

kórház állította ki. 
27 A Magyar Vöröskereszt Egylet országos ügyvivő igazgatójával, Vállay Gyulával készült, 

1943. szeptember 30-án megjelent interjúban (Új Magyarság, 1943/221. szám) 6 db 

négytengelyű kocsikból álló kórházvonatról esik szó. „Ugyancsak mi rendeztünk be a 

honvédség részére hat Pullman-rendszerű, modern kórházvonatot is, amelyek azóta is a 

legteljesebb elismeréssel teljesítik hivatásukat.” Vállay megismételte ezen adatokat az Esti 

Újságnak adott interjúban is 1943. október 8-án (1943/227. szám).  
28 A Magyar Élet 1943/244. száma (1943. október 28.), illetve két hódmezővásárhelyi lap, a 

Népújság 1943/247. száma (1943. október 30.) és a Reggeli Újság 1943/246. száma (1943. október 

31.) közölt rövid hírt az esetről.  
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A szerelvények a magyar állam tulajdonában álltak és a Magyar Vöröskereszt 

működtette őket, kialakításuk pedig az állam terhére, a MÁV műhelyeiben történt, 

ugyanakkor a költségek egy részét a Vöröskereszt országos és helyi gyűjtései fedezték. 

Egy szerelvény felállítása több százezer pengőbe került, míg egy teljes kórházvonat 

értéke elérte, illetve meg is haladhatta a 600-700 ezer pengőt. Csak 

összehasonlításképpen, 1943-ban a Magyar Vöröskereszt kezelésében működő 34 

hadikórház, 12 220 ággyal összesen kb. 12 millió pengő értéket képviselt.29  

 

A kórházvonatok és az egészségügyi felszerelést szállító vasúti 

szerelvények 1945 utáni sorsa 

 

A kórházvonatok az egészségügyi felszerelés talán legértékesebb részét jelentették, 

amelyre mint „azonnal hasznosítható” hadizsákmányra – ismerve a háború utáni 

közép-kelet-európai közegészségügyi állapotokat – más országokban is égető szükség 

mutatkozott. Ugyanakkor a háború utolsó hónapjaiban, követve a visszavonuló német 

és magyar csapatokat, nem csupán kórházvonatokat, hanem más, szintén jelentős 

értéket képviselő egészségügyi felszerelést irányítottak, illetve hurcoltak vasúton 

nyugatra, főleg osztrák és bajor területre. Ezek közé tartozott több vöröskeresztes vagy 

katonai hadikórház is, melyek eszközeit, berendezéseit sokszor a teljes személyzettel 

együtt vagonokba zsúfolták és vasúton szállították tovább, lehetőleg minél távolabb a 

közeledő fronttól. 1944/45-ben már ezeket a vasúton evakuált egészségügyi 

intézményeket is kórházvonatoknak nevezték.  

Ilyen volt az 547-es – több különálló épületet és azok személyzetét egyesítő – 

vöröskeresztes hadikórház Egerben, amelyet a várost ért 1944. október 28-i súlyos 

bombatámadást követően gyors ütemben, november 3-án kimenekítettek. Az ekképp 

összeállított „kórházvonat” kb. 38-40 vagonból állhatott (Kissné Németh 2011: 12–13, 

24), tehát majd’ kétszer hosszabb volt az 1941/42 folyamán létrehozott, jellemzően 22 

kocsit számláló, a szó eredeti értelmében vett kórházvonatoknál. Ráadásul ezen 

(többnyire vöröskeresztes) egészségügyi felszerelést szállító vasúti szerelvényekre is 

felfestették a vörös keresztet, úgy a vagonok oldalára, mint azok tetejére (Kissné 

                                                           
29 Az adatok forrása a Vállay Gyulával készült, fentiekben már hivatkozott interjú (Új 

Magyarság, 1943/221. szám). Az 1942. évi állapot Vállay által ismertetett számai 

visszaköszönnek Hantos János könyvében, igaz, ő Magyar János és Tóth László 1962-ben 

publikált kötetére hivatkozva (Történelmi ismertetés a magyar Vöröskeresztről. Budapest, 

Medicina Kiadó) 11 ezernél több ágyról és ötvenet meghaladó számú vöröskeresztes 

intézményről (hadikórházak és üdülők/elbocsátók) ír (Hantos 1981: 120).  
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Németh 2011: 24, 74). A továbbiakban ezen vonatok útját is a visszavonuló német 

csapatok mozgása határozta meg.  

A „doni fotós”, Reményi József családjával – feleségével és Mária lányával – együtt 

1944 végén a 203-as gödöllői légoltalmi hadikórház (légókórház) felszerelését és 

dolgozóit Németországba szállító kórházvonaton utazva – Sopron érintésével – előbb 

Ausztriába, majd Bajorországba került, amit a ’90-es években papírra vetett 

visszaemlékezéseiben is említ (Reményi 2021: 79–83). 

 

A nyugatra hurcolt egészségügyi javak volumenére jellemző, hogy 75 hadikórház, 31 

tábori kórház, 22 üdítőállomás és a 12 kórházvonatot30 került a nyilas hatalomátvétel 

után a nyugati határon túlra (Kapronczay 2013: 55), amelyekből 25 hadikórházat, 11 

tábori kórházat, 7 üdítőállomást és valamennyi kórházvonatot a Vöröskereszt 

működtetett (Hantos 1981: 120). Sajnos utóbbiak közül – a 109-esen kívül – egy sem 

jutott haza. A 109. számú kórházvonat ugyanis 1945. november 24-én – dr. Bak sorait 

idézve: „legnagyobb meglepetésünkre” – teljes felszerelésével és személyi 

állományával, de új parancsnokkal visszakerült Magyarországra az amerikai 

megszállási övezetből, Neuburg környékéről (Bak 1987: 104). A szerelvény későbbi 

sorsa azonban nem tisztázott. A 151-es kórházvonat 1945. május 2-án az amerikaiak 

kezére került, akik nem sokat törődtek vele. Személyzetét június közepén egy 

Münchentől 80 km-re fekvő, általuk fenntartott kórházba vezényelték, ahol egészen 

1945. október 15-ig dolgoztak, majd hazatérhettek Magyarországra. (Bak 1987: 105). 

Nagyjából ekkor a 154-es Bischofshofennél31, a 103-as pedig Vöcklabrucknél32 állt 

(Bálint 2013: 113–114). Gyanítható, hogy a 152-es 1947 júliusában – legalábbis a 

Szabadság cikke alapján – Németország angol megszállási övezetében volt, de 

felszerelése addigra már eltűnt. Utóbbi hollétét Brémában sejtették, felkutatására 

pedig nyomozást indítottak.33     

Az 1945 tavaszától Magyarországra folyamatosan, kisebb-nagyobb csoportokban 

visszatérő deportáltakat, elhurcoltakat, sebesülteket, beteg hadifoglyokat szállító 

szerelvényeket szintén gyakorta nevezték kórházvonatoknak. Pl. az 1921 óta heti 

megjelenésű A Reggel c. budapesti hétfői lap 1945. április 23-án34, egy 40 vagonból álló 

                                                           
30 Kapronczay – ahogyan az előzőekben már jeleztem – tizenhárom kórházvonatról ír, azonban 

az általa megnevezett 150. számú (pullmankocsis) vonatra nem találtam utalást sem a korabeli 

sajtóban, sem pedig az általam áttekintett visszaemlékezésekben és szakirodalomban.   
31 Ma: Ausztria, Salzburg tartomány. 
32Ma: Ausztria, Felső-Ausztria tartomány. 
33 Szabadság, 1947/159. szám (1947. július 16.). A hírt a Szabad Nép április 24-i (1945/25.) 

száma is közölte.   
34 1945/3. szám. 
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kórházvonatról ír, amely „az oroszok jóvoltából” Nyugat-Magyarországról és 

Ausztriából szállított haza kiszabadult, „beteg és menetképtelen deportáltakat”. A 

szintén budapesti, 1945-ben alapított Világosság c. napilap 1946. október 3-i száma a 

Hazahozatali Kormánybiztosságra hivatkozva mintegy tízezer, Németország 

amerikai megszállási övezetéből (München, Regensburg, Plattling, Passau) visszatérő 

magyar hadifogolyról ad hírt, akiket nyolc szerelvénnyel, közte hat kórházvonattal 

szállítanak haza október 2. és 30. között35.     

Elképzelhető, hogy az 1941–42 között felállított kórházvonatok egynémely kocsijai 

más, akár éppen egészségügyi felszerelést hazajuttató szerelvényekbe kapcsolva 1945-

ben vagy az azt követő években mégis visszakerültek Magyarországra. Mivel az egyes 

vagonokon még jó eséllyel látható volt az összetéveszthetetlen, vörös keresztet 

formázó jel, továbbá oldalukon az originális vonatszám (101–102., 105., 107–109., 111., 

151–154.), a felületes szemlélők akár a teljes szerelvényt a 12 eredeti kórházvonat 

valamelyikeként azonosíthatták.       

A nyugaton rekedt, illetve hadizsákmányként lefoglalt magyar kórházvonatok 

mindegyike, még sérülten, hiányos felszereléssel is, igen jelentős értéket képviselt. 

Elvesztésük azért is különösen fájó, mert a háború utáni szétzilált hazai 

egészségügynek hatalmas szükség lett volna ezen modern, békeidőben akár kórházi 

jellegű ellátóhelyként is kiválóan használható, kipróbált szerelvényekre. 
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MÁRKUS BEÁTA 

 

Nyugat-magyarországi németek a Waffen-SS-ben 

 

Tanulmányomban a Waffen-SS toborzó és sorozóakcióit vizsgálom a nyugat-

magyarországi régióban lokális források tükrében. Hipotézisem szerint az 1942-ben és 

1943-ban lezajlott, önkéntes alapú sorozások ebben a térségben sikeresebbek, és 

népszerübbek voltak, mint az ország más területein, így arra keresem a választ, mi 

lehetett ennek az oka. Magyarország 1944. tavaszi német megszállása új fejezetet 

nyitott az SS-sorozások történetében is, a kényszersorozások a nyugati régiót pedig 

azért is súlyosan érintették, mert földrajzi elhelyezkedése miatt itt tovább tartott a 

háború, így még 1945-ben is vittek el férfiakat német katonának, noha ekkor már kevés 

kivételtől eltekintve az akció az érintettek ellenállását váltotta ki. 

 

* 

 

A kutatás jelenleg ismert állása szerint a német Waffen-SS kötelékében 1940 és 1945 

között mintegy 100.000–120.000 olyan személy szolgált, akik a korabeli 

Magyarországról származtak. (Tilkovszky 1974: 325) Ezek túlnyomó része az ország 

német kisebbségének tagjaiból került ki, akiket a korabeli terminológiával „népi 

németnek” neveztek, és akik különböző toborzó akciók keretében kerültek a német 

hadseregbe, a háború elvesztése után pedig súlyos következményeknek és kollektív 

stigmatizációnak voltak kitéve, mint háborús bűnösök. Emiatt az események 

nyilvános tárgyalása, kutatása sem történhetett meg az 1990-es évek előtt, de az 

érintettek hallgatását a politikai rendszer megváltozása sem törte meg. 

Tanulmányomban egy kisebb régió, Nyugat-Magyarország példáját veszem nagyító 

alá. Ennek választását egyrészt az indokolja, hogy a térség németségének története sok 

esetben eleve marginalizáltan jelenik meg a kisebbség magyarországi 

szakirodalmában, noha a Waffen-SS sorozások kapcsán kifejezetten nagy aktivitás 

figyelhető meg a régióban. Azért is kiemelten fontosnak tartom a térség vizsgálatát, 

mivel azzal összefüggésben, hogy földrajzi helyzete miatt 1945-ben ez a terület került 

utoljára szovjet kézre, a Waffen-SS-be történő sorozások is itt húzódtak el időben a 

legtovább. Míg az ország keleti részén 1944 végén gyakorlatilag véget ért a második 

világháború, a nyugati határ mentén még 1945 tavaszán is vittek férfiakat katonának, 

többnyire akaratuk ellenére. Így a térségben az is nyomon követhető, hogy a háború 

és a német katonaság iránti lelkesedés hogyan csökkent a háború évei során. 
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A kutatás állása 

 

A Waffen-SS Magyarországon toborzott tagjainak története napjainkig nehezen 

hozzáférhető és kevéssé kutatott téma az érintettek 1945-től kezdődő stigmatizálása 

miatt. A közösség történetében az esetleges nemzetiszocialista múlt, a háborús 

bűnökben való részvétel olyan fehér folt, amelynek feldolgozhatósága erősen 

kérdéses.  

Magyarországon az 1945 és 1990 közötti időszakban az érintettek személyes 

ellenállásán, hallgatásán felül a politikai rendszer elvárásai is ellehetetlenítették az 

érdemi kutatást. A „fasiszta háborús” bűnösök története nem kívánatosnak számított, 

illetve ha mégis tematizálták, arra kizárólag a hatalom által elvárt keretek között volt 

lehetőség. Ennek ellenére az 1970-es években született a témában egy monográfia, 

amelyben Tilkovszky Loránt német és magyar forrásokra alapozva feldolgozta a 

sorozások történetét. (Tilkovszky 1974) A kötet azonban a korszakban elvárt 

távolságtartással kezeli az eseményeket, illetve a makroszintre koncentrál, míg a 

sorozások lokális vetületei nem jelennek meg benne. Ettől a munkától eltekintve 

azonban a témában nem született más önálló kutatás Magyarországon se 1990 előtt, se 

azóta. A Waffen-SS sorozások megjelentek Spannenberger Norbert a Volksbundról írt 

monográfiájában, mint a szervezet tevékenységének egyik eleme, (Spannenberger 

2002) illetve egy, a második világháború magyarországi történetét hadtörténeti 

szempontból elemző munkában. (Kovács – Számvéber 2001) A regionális, lokális és 

individuális szintek feltárása, a toborzások és sorozások helyi szintű végrehajtása, az 

ebből fakadó konfliktusok és következmények azonban máig feltáratlanok. 

A német haderő magyarországi tagjai kapcsán nem sokkal jobb a helyzet a nemzetközi 

kutatásban sem. A Waffen-SS történetéről német és angol nyelvű munkák tömegei 

jelentek meg az 1940-es évek óta, noha ezek tudományos megalapozottsága többnyire 

erősen kérdéses. (Lieb – Schulte – Wegner 2014: 11–22.) Az a tény, hogy a Waffen-SS 

tagjainak jelentős része nem német állampolgár volt, viszonylag sokáig nem került 

előtérbe. A 2000-es évek óta azonban számos monográfia jelent meg a német seregben 

szolgált külföldi alakulatokról, (Casagrande 2003; Seidler 2004; Milata 2007; Weale 

2010; Michaelis 2011; Bene 2016; Sorlie 2019) ennek fényében különösen sajnálatos, 

hogy éppen az egyik legnagyobb csoportot képező magyarországi SS-katonák 

története maradt továbbra is feltáratlan. 

Az 1946 után Németországba telepített német kisebbség tagjai által megjelentetett 

munkákra szintén nem jellemző, hogy részletesebben foglalkoznának a témával. Az 

ilyen helytörténeti munkákból, újságcikkekből és visszaemlékezésekből jellemzően 

teljesen kimarad a nácizmus időszaka és a Waffen-SS tagság. (Setzler 2010) Kivételek 
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akadnak, ám ezekre is jellemző, hogy vagy csak a kényszersorozásokat tematizálják, 

vagy áldozati narratíva keretében azt emelik ki, hogy a sorozásokra német-magyar 

megállapodások alapján került sor. Némiképp hasznosabbak a tényszerű adataik: sok 

ilyen munka tartalmaz fotókat az SS-katonákról, esetenként a háború áldozatainak 

listáiban is feltüntetik külön a német hadseregben szolgáltakat – mindezt azonban 

részletesebb magyarázat nélkül. 

Nagyobb volumenű munka azonban sem magyar, sem más nyelven nem készült még, 

amely a Waffen-SS magyarországi sorozásait részletesen, tudományos igénnyel, a 

lokális vetületekre is kitérve bemutatta volna. Sem országosan, sem egy-egy régióra 

vonatkozóan nem rendelkezünk ilyen elemzéssel. Tanulmányom a nyugati 

országrészre vonatkozóan ezt a hiányosságot igyekszik enyhíteni. 

 

Nyugat-Magyarország, mint német településterület 

 

Nyugat-Magyarország, mint német kisebbség által lakott régió ugyan a korabeli hazai 

és német terminológiában is bevett kifejezés volt, mégis érdemes kisebb magyarázatot 

fűzni hozzá. Elsősorban az osztrák (majd 1938-tól német) határ közeli térségről van 

szó az ország északnyugati részén, azaz a régió Sopron. Pozsony, Győr, Moson, 

Sopron, Vas és Zala vármegyék egy részét foglalja magába. Az itt élő német lakosság 

magas száma és aránya jól megragadható a hivatalos népszámlálások anyanyelvi, és 

nemzetiségi adatainak tükrében, így például az 1930-as népszámlálás anyanyelvi 

adataiban, amelyek az 1. táblázatban láthatóak: (1930. évi népszámlálás: 88–89, 110–

111, 122–123) 

 

Járás neve Összlakosság Német 

anyanyelvűek 

% 

Magyaróvári járás 

(Győr Moson és 

Pozsony k. e. e. 

vármegye) 

49.177 17.904 36% 

Soproni járás 

(Sopron vármegye) 

29.654 11.562 39% 

Szentgotthárd-

Muraszombati 

járás (Vas 

vármegye) 

26.229 3.730 14% 

1. Táblázat: Német anyanyelvűek száma és aránya a régióban 1930-ban 
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Mivel az etnikai határok értelemszerűen nem a közigazgatási beosztáshoz 

illeszkedtek, a járási adatok vegyes lakosságú térségeiben sok esetben felemás képet 

mutatnak a lakosság valós arányairól. Érdemes ezért az egyes települések adatait is 

megvizsgálni, az 2. táblázat egy-egy kiválasztott település 1941-es adatait tartalmazza 

a térségből: (Czibulka 2004, 300, 314, 322–323) 

 

Település Összlakosság Német 

anyanyelv 

% Német 

nemzetiség 

% 

Ágfalva 2.541 2.306 90 2.205 86 

Felsőrönök 819 768 93 706 86 

Fertőrákos 3.745 3.472 92 2.304 61 

Hegyeshalom 3.550 1.630 45 1.320 37 

Kőszeg 10.320 1.555 15 406 4 

Mosonszolnok 3.171 2.637 83 2.457 77 

Rábafüzes 1.213 1.070 88 990 81 

Sopron 42.255 12.633 29 7.698 18 

2. Táblázat: Német anyanyelvűek és nemzetiségűek száma és aránya a régió településein 

1941-ben 

 

A német lakosság jelenlétét, identitásának megőrzését a hivatalos statisztikák mellett 

más adatok fényében is vizsgálhatjuk a korszakban, ilyen például az általuk a két 

világháborúban alapított szervezetek helyi csoportjainak száma, aktivitása. Az 

országban működő német szervezetek területi beosztása alapján a nyugat-

magyarországi terület négy körzetből állt: Moson-vidéke (Mosonmagyaróvár), 

Sopron, Szentgotthárd és Muraszombat. (Bank – Őze 2005: 56–57) A Magyarországi 

Németek Népi Szövetsége (Volksbund der Deutschen in Ungarn) a térség 40 

településén rendelkezett helyi csoporttal,1 és ha ez az adat nem is adja vissza 

megbízhatóan és reprezentatívan a térségben élő német kisebbség elhelyezkedését, 

mégis alkalmas arra, hogy megmutassa, hol éltek öntudatos, az identitásukat, 

anyanyelvüket őrző németek a régióban. A Volksbund szervezet jelenléte emellett 

                                                           
1 Alsórönök, Alsószölnök, Ágfalva, Balf, Bezenye, Brennbergbánya, Oroszvár, Rajka, Jászfalu, 

Mosonszentjános, Mosonszentpéter, Mosonmagyaróvár, Mosonszolnok, Hegyeshalom, Levél, 

Győrsövényháza, Lébény, Magyarkimle, Máriakálnok, Somorja, Dunaszerdahely, 

Németdiószeg, Győr, Sopron, Sopronbánfalva, Fertőboz, Harka, Fertőrákos, Kópháza, Kőszeg, 

Kőszegfalva, Szombathely, Pornóapáti, Németzsidány, Nemesmedves, Felsőrönök, 

Jakabháza, Rábafüzes, Szentgotthárd és Felsőszölnök. 
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azért is kiemelten fontos, mivel a Waffen-SS toborzások végrehajtásában a helyi 

csoportok vezetői fontos szerepet vállaltak, ahogy az a helyi forrásokból is többnyire 

kiderül. 

 

Történeti háttér – a Waffen-SS 

 

A Waffen-SS történetéről tekintélyes mennyiségű szakmunka áll rendelkezésre, 

tanulmányomban terjedelmi okból sincs lehetőség ennek részletesebb ismertetésére. 

Ezen tanulmány szempontjából elsősorban az az aspektus releváns, hogy az 1930-as 

években a Waffen-SS tagjainak száma dinamikusan növekedett, ez a növekedés 

azonban elsősorban külföldiek bevonásával volt biztosítható. 

A Waffen-SS története szorosan egybefonódik a nemzetiszocialista állam történetével. 

Bár az elnevezést csak 1939-től használták ebben a formában, a pártkatonai formáció 

előzményei évekkel korábbra nyúlnak vissza. A Hitler személyes testőrségét képező 

Leibstandarte SS Adolf Hitler egy 1933 márciusán kiadott utasítással jött létre, (Sorlie 

2019: 34) első fontosabb akciójuk pedig az SA szétverésében való részvétel volt 1934-

ben. A „birodalmi vezető” -SS Heinrich Himmlert ez a tapasztalat is megerősíthette 

abban, hogy hosszú távon a hatalmát csakis egy erős fegyveres alakulat kiépítésével 

rögzítheti, így az 1930-as folyamatosan megfigyelhető az abbéli törekvése, hogy a 

félkatonai alakulatból szervezett, nagy létszámú, nehéz fegyverzettel is rendelkező 

hadsereget alakíthasson ki.  

Ennek azonban útjában állt az önkéntesség elve: az SS-be a német állampolgárok 

kizárólag önkéntes jelentkezés útján kerülhettek, az 1935-ben újra bevezetett 

sorkatonai szolgálatot nem ebben, hanem a Wehrmacht-ban volt köteles minden 

katonaköteles korú fiatal teljesíteni. (Seidler 2004: 31) Ebben változást a fokozódó 

háborús készülődés hozta meg, 1938. augusztus 17-én egy hitleri utasítás, majd 1939 

májusán annak végrehajtási rendelete rögzítette többek között, hogy az SS 

rendelkezhet tüzérséggel, összevonta az ún. halálfejes alakulatokat és egyéb kisebb 

egységeket, valamint a koncentrációs táborok őrszemélyzetét, illetve jelezte, hogy egy 

esetleges háború kitörése esetén abban az SS-tagjainak is részt kell venni. (Wegner 

1999: 412) 

Az ekkor már hivatalosan is Waffen-SS néven működő alakulat létszámának 

növekedését azonban továbbra is korlátozta, hogy még ekkor is csak önként lehetett 

jelentkezni, illetve az önkéntesek számos szigorú előírásnak kellett megfeleljenek 

mind külső megjelenésüket illetően, mind a katonai és világnézeti kiképzés során. Az 

áttörést a második világháború kitörése hozta meg, a Waffen-SS elsőként a nyugati és 

északi hadjáratokban vett részt, a jól felszerelt és kiképzett csapatok részvétele a hadi 
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eseményekben pedig sikernek bizonyult. (Höhne 1976: 427) Ezen kívül az 1940-es 

hadjáratok során felmerült, hogy a fajilag egyenértékűnek tartott népcsoportok – így a 

svédek, norvégok, dánok, hollandok, illetve Belgiumban a flamandok – körében is 

sorozásokat hajtsanak végre a Waffen-SS számára. (Weale 2010: 266) Az ún. „germán 

önkéntesek” számára külön hadosztályokat hoztak létre (pl. Wiking, Nordland), a 

csatlakozásukkal mintegy 50.000 fővel növekedett a Waffen-SS létszáma, (Sorlie 2019: 

47) ami azonban továbbra sem elégítette ki a vezetőség elképzeléseit. 

Az 1940-es évben ugyanakkor megkezdődött egy további, meglehetősen nagy 

létszámú csoport toborzása a Waffen-SS: nevezetesen az ún. népi németeké, azaz a 

Közép- és Délkelet-Európa államaiban élő német kisebbségeké. Az első dokumentált 

nagyobb kísérletre Romániában került sor 1940 júniusán az 1000-ember-akció 

keretében. A helyszín nem véletlen, a romániai németség nagy létszáma és etnikai 

öntudata mellett vélhetőleg a személyes kapcsolatok is szerepet játszottak benne. A 

Waffen-SS utánpótlásáért felelős hivatalát (Ergänzungsamt) vezető Gottlob Berger 

ugyanis az apósa volt a romániai német népcsoportvezetőnek, Andreas Schmidtnek, 

aki a toborzást szervezte. (Weale 2010: 266) Az akció ugyanakkor illegálisan zajlott, a 

kiválasztott 1.060 fiatal engedély nélkül hagyta el az országot, egy bécsi ellenőrzés 

során egy részüket ráadásul alkalmatlannak nyilvánították, ezen felül a román 

kormány tiltakozása diplomáciai nehézségeket is okozott a két ország között. (Milata 

2007: 67–69) A hasonló problémák elkerülése végett a német állam diplomáciai 

tárgyalásokat kezdett a szövetséges államok vezetőivel a német kisebbség Waffen-SS-

be toborzásának legalizálásáról. Míg a román fél elzárkózott a lehetőség elől, a magyar 

kormány 1942-ben nyitottabbnak bizonyult ebben a kérdésben. 

 

A magyarországi Waffen-SS akciók 

 

A Magyarországon végrehajtott toborzó- és sorozóakciók a Waffen-SS számára három 

jól elkülöníthető hullámra bonthatóak:  

 az illegális és önkéntes sorozásra 1942 előtt,  

 a legális és önkéntes toborzó akciókra 1942. februártól Magyarország 

1944. március 19-ei megszállásáig,  

 valamint 1944 tavaszától a kényszersorozások időszakára. 

Az 1942 előtti akciókról azok illegális volta miatt meglehetősen keveset tudunk, azt is 

általában az érintettek, vagy családtagjaik panaszaiból. Ezek a beszámolók hasonló 

végrehajtásra engednek következtetni, mint Romániában az 1000-ember akció során, 

ugyanakkor a jelentkezők önkéntességét is megkérdőjelezik, mivel az esetek nagy 

részében valójában félrevezetés révén kerültek ekkor kiskorúnak számító magyar 
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állampolgárok a Waffen-SS-be. Többeket sportversenyekre, esetleg németországi 

munka céljából szállítottak ki illegálisan az országból, (Wildmann 2010: 179) és csak 

külföldön szembesültek vele, hogy valójában katonának vitték el őket – akik ekkor 

mégis megtagadták a szolgálatot, azok súlyos következményekkel kellett 

számoljanak, a Magyarországra való visszatérésük pedig szintén akadályokba 

ütközött, illetve illegális határátlépés miatt szankciókra számíthattak. (Füzes – Wild 

2008: 161–164)  

Az ilyen akciók okozta diplomáciai feszültségek hosszabb távon azonban a német fél 

számára is kellemetlenek voltak, ezért 1941-től lépéseket tettek a toborzások legálissá 

tételére. Ennek legfontosabb állomása az 1942. február 24-én életbe lépett kétoldalú 

egyezmény megkötése volt, amelyhez Joachim von Ribbentrop külügyminiszter 

személyesen utazott Budapestre, és ugyan sok kérdésben kompromisszumos 

megoldás született, de sikerült megegyeznie Bárdossy László miniszterelnökkel 20.000 

fő népi német toborzásáról. (Spannenberger 2002: 291) A megállapodás a 18 és 30 év 

közötti férfiakra vonatkozott, a 24 éven aluliaktól továbbá szülői beleegyezést is kellett 

kérni. Az önkéntesek a jelentkezéssel elvesztették magyar állampolgárságukat, 

helyette német birodalmi polgárrá váltak. Az egyezmény tartalmazott ezen felül 

rendelkezéseket az otthon maradt családtagok Németországból folyósítandó anyagi 

támogatásáról, aminek betartása a későbbiekben újabb konfliktusokhoz vezetett, 

illetve rögzítette, hogy a toborzásokat nagyobb médiavisszhang nélkül kell lefolytatni. 

Az első toborzások eredményeként mintegy 25.000 fő jelentkezett 1942 tavaszán, akik 

közül kb. 18.000-et találtak alkalmasnak a Waffen-SS-be. (Spannenberger 2002: 292)  

A német hadsereg főként a keleti fronton elszenvedett magas veszteségei miatt 1943-

ban újabb toborzási akciót kezdeményeztek Magyarországon, ekkor egy újabb 

egyezményt is aláírtak május 22-én, amely az önkéntesek felső korhatárát 35 évre 

emelte. Az új megállapodás érintetlenül hagyta a magyar állampolgárság 

elvesztésének kérdését, illetve a német fél a továbbiakban is vállalta a családtagok 

anyagi támogatását. (BA-MA RW5 314: 30) Az ismert statisztikák szerint ekkor újabb 

mintegy 18.000 fő került a német alakulatokba. (Michaelis 2011: 51) 

 

Magyarország német megszállása a Waffen-SS toborzások történetében is új fejezetet 

nyitott, mivel ettől kezdve a magyar politikai vezetésnek lényegében megszűnt a 

lehetősége, hogy a kérdésben érdemben állást foglaljon. Április 14-én aláírt német-

magyar egyezmény értelmében, minden 1894 és 1927 évfolyamra kiterjedt a 

jelentkezési kötelezettség. Még azokat a férfiakat is át kellett adni a Waffen-SS-nek, 

akik korábban a magyar Honvédségben teljesítettek szolgálatot. Amennyiben népi 

németnek számítottak származásuk és életmódjuk alapján (erről helyi bizottságok 
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döntöttek, amelyben a helyi közigazgatás képviselői mellett a Volksbund vezetők is 

helyet kaptak), úgy akár akaratuk ellenére is átadták őket a Waffen-SS-nek. A 

fiatalabbakat a harcoló alakulatokban vetették be, míg a 40 felettieket jellemzően 

hátországi feladatoknál, többek között a koncentrációs táborok személyzetében. A 

kényszersorozások végrehajtása során rendkívül sok visszaélés és túlkapás történt, az 

összeírtak jelentős része igyekezett még a szigorú büntetések kilátásba helyezése 

ellenére is kibújni a jelentkezési kötelezettsége alól. Ennek ellenére 1944 szeptemberéig 

további 55.000 fő került a Waffen-SS-be. (Spannenberger 2002: 381)  

Mivel a nyugati országrészben még ezt követően is vittek el férfiakat német 

alakulatokba, a tényleges létszám valószínűleg ennél is magasabb volt.  

 

Waffen-SS sorozások Nyugat-Magyarországon 1944 előtt 

 

Az 1942-es német-magyar kétoldalú egyezmény februári életbe lépése után azonnal 

megindultak az ország területén a toborzó akciók a Waffen-SS számára. A német fél 

elvárásait azonban se az önként jelentkezők száma, se azok fizikai állapota nem 

elégítette ki: az 52 napos toborzó akció alatt összesen 25.706 fő jelentkezett, közülük 

azonban mindössze 7.566-an bizonyultak alkalmasnak a Waffen-SS szigorú szabályai 

szerint. További 10.294 fő kapcsán pedig a német dokumentumok annyit 

tartalmaznak, hogy a Wehrmacht követelményeinek megfeleltek, (Beer 1987: 182; 

Kovács – Számvéber 2001; Spannenberger 2002: 292) őket minden valószínűség szerint 

szintén elvitték a német alakulatokba.  

A német adatok a saját területi beosztásuk szerint is tartalmaznak adatokat arról, hogy 

mely régióból hányan jelentkeztek és hányan bizonyultak alkalmasnak. A Waffen-SS 

népszerűsége egyértelműen a Bácskában volt a legnagyobb, ahol 12.868 fő jelentkezett 

és ebből 9.416 személyt alkalmasnak is találtak. (Beer 1987: 182; Kovács – Számvéber 

2001, Spannenberger 2002: 292) A régióban tapasztalható lelkesedést az akciót 

szervező német szervek, és a szakirodalom általában is a korábban Jugoszláviához 

tartozó területen működő Kulturbund szervezettségének és emiatt a helyi németség 

öntudatosabb habitusával indokol (Spannenberger 2002: 292). Bár ezt az elképzelést 

nem szándékom cáfolni, arra mégis fontos felhívni a figyelmet, hogy a német 

terminológiában Bácskának nevezett térségbe számos olyan település is beletartozott, 

amely a trianoni határok meghúzása után Magyarország részét képezte, ezekben a 

községekben a jelentkezések száma azonban hasonlóan magas volt, mint azokban, 

ahol a Kulturbund valóban intenzív aktivitást fejtett ki a megelőző években.  
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A Nyugat-Magyarország térségben, a német források 2.044 fő jelentkezését 

dokumentálták, ebből 1.121 személy alkalmasságát állapították meg a helyi toborzó 

bizottságok. Ez a szám nem tűnik kiugróan magasnak, ugyanakkor érdemes azt is 

figyelembe venni, hogy ez a német településterület földrajzilag és lakosságszámát 

tekintve is lényegesen kisebb volt, mint más magyarországi német régiók, így például 

az ún. „Sváb Törökország” és a Budapest környéki német településterület, ahol ehhez 

képest némiképp csekélyebb volt a lelkesedés a Waffen-SS-ért.  

A pontosabb kép érdekében érdemes megvizsgálni a magyar forrásokat is – bár az 

összehasonlítást nehezíti, hogy a magyar fél más területi beosztást, nevezetesen a 

csendőrkerületek szerinti felosztást alkalmazta. Ugyanakkor ezek a források 

településenkénti adatokat közölnek a jelentkezők számáról, illetve az 1942 tavaszi 

akciót két részletre bontva dokumentálják, az első jelentés február 28-án készült, a 

második az akció végén. Így mégis részletesebb betekintést nyújtanak abba, hol volt 

azonnal magas a Waffen-SS-be jelentkezők száma. Nyugat-Magyarország területe két 

csendőrkerületbe tartozott, a II. és III. számúakba, noha előbbi kapcsán fontos 

megjegyezni, hogy abba más német településterületek (Bakony, Vértes) is 

beletartoztak, így elsősorban a településenkénti adatokat érdemes vizsgálni. 

A II-es csendőrkerületben február 28-áig 1.414 fő jelentkezett, ebből az általam vizsgált 

térségbe tartozó településekről 464 fő 11 településről. (Kovács – Számvéber 2001) A III-

as kerület jelentkezői ellenben mind a régióhoz tartoznak, az ő számuk február végéig 

519 fő volt 7 településről. Ezek az arányok ismét más régiókkal összehasonlítva válnak 

érdekessé: az I. számú csendőrkerületben, amely a Buda környéki nagy német 

településterületet is magába foglalta, összesen 750 fő jelentkezett ekkor 31 községből. 

A IV-es csendőrkerületből, amely Baranya, Somogy és Tolna vármegyéket - azaz az 

ország legnagyobb német településterületét - foglalta magába, 841 fő volt az 

önkéntesek száma 34 településről (ez utóbbi szám magasabb, mivel a települések 

listájában szerepel a Mohács környéke tétel is, amely számos további községet 

takarhat). Az egy településre jutó jelentkezések száma a nyugati régióban több esetben 

is feltűnően magas, így például a 2.932 lakosú Rajkáról 130-an jelentkeztek, a 3.391 fős 

Sopronbánfalváról 135-en, (MNL-GYMSML-SL V. 48 91. D.) a 3.745 lakosú 

Fertőrákosról 130-as, stb. A főváros környéki és dél-dunántúli településterületek 

hasonló lakosságszámú községeiben ilyen mértékű jelentkezés nem volt jellemző.  

Az első jelentést követő hetekben a térségben jelentkezők száma már nem nőtt jelentős 

mértékben, míg az intenzív agitáció hatására Baranyában és Tolnában további 1.454 fő 

jelentkezését sikerült elérni. Nyugat-Magyarországon azonban erre láthatóan nem 

volt szükség, mivel az arra nyitott személyek lényegében azonnal jelezték a Waffen-

SS-be való belépési szándékukat.  
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Hasonlóan részletes számadatokkal az 1943-as toborzások kapcsán nem 

rendelkezünk, így kérdéses, hogy a lelkesedés a továbbiakban is kitartott-e. Erre nézve 

elsősorban a korabeli magyarországi német sajtóban találhatóak utalások, amelyek 

arra engednek következtetni, hogy a népcsoporton belül a nyugat-magyarországiak 

háborús részvételét példamutatónak tartották az 1942–1943-as időszakban. A 

Volksbund szervezet vezetői által kiadott Deutsche Zeitung és a Deutscher Volksbote 

– Wochenblatt für Kultur, Politik und Wirtschaft nevű hetilap 1942-től rendszeresen 

jelentetett meg cikkeket a Waffen-SS-ről, és főleg az abban szolgáló magyarországi 

német férfiakról. Rendszeresek voltak a heroikus stílusú beszámolók az általuk 

szerzett kitüntetésekről, vagy az elesett hősi halottak méltatása. A Volksbote-ban 

állandó rovattá vált a haza írt levelek közlése Stimme der Front (A front hangja) 

címmel, vagy épp az SS-ben szolgáló katonák fényképeinek közlése Unsere Söhne im 

Felde2 néven, amelyben röviden bemutatták őket. Mivel ezek a cikkek a katonák 

származási területét is feltüntették, jól látható, hogy a Nyugat-Magyarországi régió 

meglehetősen sokszor szerepel.  

A cikkek alapján az is nyomon követhető, hogy Sopron kiemelt helyszínné vált, ahol a 

németek sportrendezvényeket tartottak, (Deutscher Volksbote 1943. április 23: 5) 

ahonnan Franz Anton Basch népcsoportvezető 1943-ban is elbúcsúztatott egy csapat 

SS-önkéntest, (Deutscher Volksbote 1943. október 22: 6) vagy ahová sebesült katonákat 

küldtek felépülni (Deutscher Volksbote 1943. augusztus 6: 4). A lap 1943-as első száma 

pedig egyértelműen a példás áldozatvállalásra utalva kiemelte Ágfalva települést, 

ahonnan a mintegy 2.000 német lakos nagyjából 10 százaléka jelentkezett önként a 

Waffen-SS-be. (Deutscher Volksbote 1943. január 1: 6) A pontos számok ugyan nem 

ismertek, de az ágfalvai jelentkezések helyi szinten is nagy vihart kavartak, a német 

lapok által sugallt képpel ellentétben ugyanis a helyi lakosság egy része elzárkózott a 

jelentkezéstől. Ez a lokális közösségekben esetenként konfliktusokhoz vezetett, erre 

utal egy szintén ágfalvai eset is. A győri ügyészség 1942. április 28-án eljárást indított 

több helyi lakos ellen, egyikük esetében a vád például így hangzott: "... amikor 1942. 

március 6-án Hammer György vegyeskereskedésében Holldonner Andrásné vejére 

vonatkoztatva Láger Mátyásné azt mondta neki, hogy Holldonner Andrásné veje nem 

jelentkezett német katonának, mert az magyar vitéz, a gyanúsított azt a választ adta neki „ha 

magyar vitéz, akkor szar”. (MNL-GYMSML-SL V. 2. 1209/1942)  

Más források is arra utalnak, hogy a községben azokat a férfiakat, akik nem a német 

alakulatokhoz vonultak be, a közösség kivetette magából.  

                                                           
2 Fiaink a csatatéren 
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Így például 1946. április 10-én a nevét korábban magyarosító Garádi Mihály arról 

számolt be, hogy 28 hónapig szolgált a magyar hadseregben, ami miatt üldözték a 

községben, különösen a német megszállás után. (MNL GYMSML SL V. 2. 66. D) 

Hasonló panaszt többen is tettek utólag, ami arra enged következtetni, hogy Ágfalván 

1942-től valóban nagyobb volt a társadalmi presztízse a német katonáknak, mint a 

magyaroknak. Így például a helyi Sík Mihály egyenesen arról számolt be, hogy 

magyarbarátként nem tudott már kocsmába menni, mert ott azzal fenyegették, hogy 

"hitleri győzelem esetén engem is a többi társammal együtt ládába zárva visznek el". (MNL 

GYMSML SL V. 2. 66. D. 593.) 

A német népcsoportvezetés tehát láthatóan elégedett volt a nyugat-magyarországi 

régióval, és igyekezett azt példaként állítani más térségek elé. Ebben pedig fontos 

szerepe volt a helyiek Waffen-SS iránti korai nyitottságának. A nagy mennyiségű 

sajtóanyag a témáról ugyanakkor azért meglepő, mivel az 1942-es kétoldalú 

megállapodásban a magyar fél a sajtó kizárását kérte a toborzó akciókból.  

Az kérdéses, miért tolerálták a magyar hatóságok ennek ellenére, hogy a Waffen-SS 

önkéntesek valójában minden egyes lapszámban folyamatosan jelen legyenek. 

Esetenként ugyanis a magyar cenzúra valóban megtiltott bizonyos tartalmakat a 

német kisebbségnek szóló kiadványokban. Így például a magyarországi német ifjúsági 

szervezet, a Deutsche Jugend 1944-es évkönyvében nem engedélyezték egyes tábori 

postai idézetek megjelenítését, illetve több Németországot, a német népet és Hitlert 

dicsőítő, valamint a német hadsereghez való csatlakozásra buzdító tartalmakét sem, 

azzal az indoklással, hogy ezek "tulzott páthosza magyar szempontból bántó". (PA 

RZ214 100400: 15–27)  

A nyugati régióval kapcsolatban felmerülhet a kérdés, mi lehetett az oka a Waffen-SS 

toborzások kapcsán megfigyelhető élénk érdeklődésnek. Ennek hátterében 

valószínűleg komplex indokok húzódnak meg. Ezek közül a legnyilvánvalóbb a régió 

földrajzi helyzetéből adódik, nevezetesen a nyugati határ közelsége: a térség Trianon 

után az osztrák, az 1938-as Anschlusst követően pedig a hitleri Harmadik Birodalom 

közvetlen szomszédságában helyezkedett el. Az első világháborút követő 

békeszerződések ugyan mesterséges határokat húztak a térségben, azonban ezek nem 

szüntethették meg a régió évszázadokra visszanyúló, hagyományos összetartozását a 

határ két oldalán. Az itt élő lakosság szoros családi, gazdasági, kereskedelmi és 

munkaügyi kapcsolatokat ápolt a határ nyugati oldalán élőkkel, és valószínűsíthető, 

hogy az 1930-as évektől kezdve emellett az ideológia, világnézeti, kulturális és 

politikai eszmék transzfere is élénkebb volt itt, mint Magyarország más német 

kisebbség által lakott részeiben.   
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Emellett érdemes utalni azokra az érvekre is, amelyek más településterületek esetén is 

felmerültek. A Waffen-SS katonák családtagjainak ígért németországi anyagi 

támogatás minden bizonnyal vonzó volt a vidéki, sok esetben szegény földműves 

családok fiai számára. Emellett az SS-propaganda évek óta arra volt kihegyezve, hogy 

a Waffen-SS-t elit alakulatként tüntesse fel, ahol jobb felszerelés, kiképzés, egyenruhák 

és ellátás várta az önkénteseket – azaz jobb túlélési esélyek. Nem elhanyagolható az a 

tény, hogy az önkénteseket a legkülönbözőbb hadosztályok között osztották el, így a 

magyar honvédekkel ellentétben a német alakulatok tagjainak volt némi esélye arra, 

hogy ne a keleti frontra kerüljenek. A jobb túlélési esélyek azonban elsősorban az SS-

propagandából származó téves híresztelések voltak, a kutatás mai állása alapján már 

eleve kérdéses az a korábban széles körben elterjedt elképzelés, hogy a Waffen-SS 

valamiféle katonai elit lett volna. (Wegner 1999: 414) Bár erre nézve nehéz mutatókat 

találni, a korszakban többnyire azzal támasztották alá, hogy magasabbak a 

veszteségeik a fronton, ami egyrészt a fanatikus harcmodorral, másrészt a 

Wehrmachthoz képest szerényebb tiszti kiképzésekkel is összefügghetett – ráadásul 

az önkéntes jelentkezést aligha motiválhatta az, hogy egy nagy veszteségeket 

produkáló alakulathoz kerülhessenek. Arra nézve nem állnak rendelkezésre biztos 

számadatok, hogy a katonának ment magyarországi németek közül hányan estek el, 

1962-ben a német keresőszolgálat azonban a rendelkezésükre álló források alapján 

összeállított egy adatbázist az elesett és eltűnt katonák településenkénti számáról, 

amelynek a régióra vonatkozó részét közlöm a 3. táblázatban (Zahlecker 1962: 62–64): 

 

Település Eltűnt 

(német) 

Elesett 

(német) 

Eltűnt 

(magyar) 

Elesett 

(magyar) 

Alsórönök 14 17 2 3 

Balf 31 75 13 6 

Győrsövényháza 13 31 4 10 

Mosonszentjános 140 63 17 33 

Mosonszentpéter 51 83 11 17 

Sopronbánfalva 53 100 20 18 

3. táblázat: az ún. Heimatortskartei adatai a háború során elesett és eltűnt Magyar Honvédek 

és német haderőben szolgáló katonák számáról (1962) 

 

Bár a táblázat adatai nem tekinthető teljes körűnek az adatfelvétel, az azonban mégis 

látszik belőle, hogy arányait tekintve a nyugati régióból német katonának mentek 

veszteségei lényegesen magasabbak voltak a Honvédségnél szolgálóknál. Ez az adat 

azonban azért nem igazán értékes mégsem, mivel nem rendelkezünk pontos 
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számokról, összesen melyik alakulatban hány fő szolgált. A jobb túlélési esélyek 

mindenesetre erősen kérdésesek e számok tükrében. 

Sokan talán kalandvágyból, vagy a gyorsabb előmenetel reményében jelentkeztek – a 

Waffen-SS-ben a karrierlehetőségek ugyanis még a német Wehrmacht-nál is 

gyorsabbak voltak. (Wegner 1999: 408) Szintén nem zárható ki, hogy egyes 

önkénteseket a magyar hadsereggel kapcsolatos ellenszenv motiválta, a hiányos 

magyar nyelvismeret miatt ugyanis esetenként hátrányos megkülönböztetés 

fenyegette őket. (Gstalter – Harton – Hippich – Loderer 1990: 228; Ament 2015: 61)  

A döntést Magyarország esetén az is segíthette, hogy az ország német szövetségben 

lépett be a háborúba, így lényegében „ugyanabban” a háborúban vettek részt, mint a 

magyar sorstársaik, így a német alakulatok választása nem jelentett olyan komoly 

dilemmát, mint például a jugoszláviai németség esetében, akik a harctéren akár a saját 

falubelijeikkel is szembekerülhettek. Mindezen érvek felsorolásával a cél nem az 

önkéntes jelentkezés súlyának enyhítése, amelyben sok esetben nyilvánvalóan a faji- 

és világnézeti gondolatok, a bolsevizmus elleni harc vágya, illetve egyesek antiszemita 

meggyőződése is szerepet játszott, ugyanakkor fontos leszögezni, hogy egy-egy 

személy komplex motivációinak feltárása egyelőre várat magára. Gyakorlatilag máig 

tovább él az 1945 után elterjedt kép, miszerint az önkéntesek nemzetiszocialista 

érzületből döntöttek a német haderő mellett. 

A nyugat-magyarországi régió esetén az általánosan jellemző motivációk mellett 

érdemes pár helyi sajátosságra is utalni. A Magyarországon Trianon utáni határain 

belül élő német kisebbség nagy részére ugyan szokás homogén csoportként tekinteni, 

mivel a tagjai az ún. „dunai svábok” közé tartoznak, azaz az oszmán megszállók 

kiűzése után a 18. századi betelepülések, betelepítések során kerültek az országba. Bár 

a származási helyük, nyelvjárásuk és szokásaik alapján akár településről településre 

komoly eltérések figyelhetőek meg a csoporton belül, mégis meglehetősen homogén 

réteget alkottak, amit csak erősített, hogy a Magyar Királyságban egységesen 

„sváboknak” nevezték őket. A nyugati határ mentén élő németség egy része azonban 

nem tartozott ebbe a csoportba, mivel ők a középkor óta a térségben éltek, eltérő 

identitásukat azonban a 20. századig megőrizték. Az ún. „heáncok/hiencek”3, 

„poncichterek”4 és „heidebauerek”5 ugyan kis létszámú csoportokat alkottak, eltérő 

                                                           
3 Vas és Sopron vármegyékben élő német lakosság, amelynek központja Kőszeg. Az elnevezés 

egykor a németajkú Nyugat-Magyarországra (a későbbi Burgenlandra) alkalmazták, eredete 

ismeretlen. 
4 A Sopron környéki német kisebbség egy részének elnevezése, akik bortermelésből éltek. Az 

elnevezés a Bohnenzüchter szóból ered, ami arra utal vissza, hogy a szőlőikben babot is 

termesztettek. 
5 A Mosoni-síkságon (Heideboden) élő német lakosságra alkalmazott elnevezés.  
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történeti gyökereiket azonban megőrizték, és arra büszkék voltak. Különösen az 

utóbbi csoport kapcsán jellemző, hogy gyökereiket a Karoling-időszakra vezetik 

vissza, azaz korábban érkeztek a Kárpát-medencébe, mint a honfoglaló magyarok. 

(Kleiner 1982: 10; Drescher 1983: 25) Ennek egy sajátos megfogalmazása található 

Hegyeshalom nyugat-németországi helytörténeti munkájában, amelynek szerzője 

nem kevesebbet állít, mint hogy a nyugati határ mentén élő németség valójában 

komoly szerepet játszott abban, hogy a nomád népként a térségbe érkező magyarokat 

megszelídítse és megnyerje a nyugati, keresztény értékeknek. (Nitsch – Schrödl 1968: 

30) Az eltérő identitásnak lehetett szerepe az SS-sorozások alkalmával is: mivel az itt 

élő németség mindenkor igyekezett a saját különállását, régebbi eredetét hangsúlyozni 

más, a Magyar Királyságban élő német csoportokénál. Feltételezhető, hogy az 1940-es 

évek elején ennek a tényezőnek is volt benne szerepe, hogy különösen nyitottak voltak 

arra, hogy az „anyaország” iránti elköteleződésüket kimutassák. A Waffen-SS-be való 

önkéntes jelentkezés szorgalmazása pedig kiváló lehetőséget biztosított a német 

közösségen belül is arra, hogy a németséghez való kötődésnek egyértelmű jelét adják. 

 

A nyugati régió esetén további fontos tényezőket jelentettek a megelőző évtizedek 

eseményei: az első világháborút lezáró békék, az új határok, Burgenland Ausztriához 

csatolása és a Soproni népszavazás 1921-ben. A magyar történeti irodalomban és 

köztudatban az 1921-es referendum ugyan egyértelműen pozitív kontextusban jelenik 

meg, Sopron pedig a civitas fidelissima6 cím viselője lett, azonban a szavazás 

eredményeit és utótörténetét megvizsgálva a szavazás megítélése az érintettek 

szempontjából korántsem ennyire egyértelmű. A népszavazás eredményei alapján 

ugyanis a helyi lakosság jelentős része valójában Ausztriához szeretett volna 

csatlakozni. A szavazáson részt vett a jogosult 26.879 főből 24.063, ebből 8.227-en 

(34,9%) szavaztak Ausztriára, 15.334-en (65,1%) Magyarországra. (Horváth 1997: 46) 

Míg Sopronban a szavazatok közel 73%-a Magyarországra érkezett, addig Ágfalva, 

Harka, Fertőrákos, Balf és Sopronbánfalva községekben egyértelmű többséggel az 

Ausztriához való csatlakozásra szavazott a lakosság. 

Ennek egyik szimbolikus mementója az Ágfalván 2002-ben felállított emlékmű, 

amelyen rögzítették, a község lakosságának 82,2%-a valójában Ausztriához szeretett 

volna csatlakozni. (Köztérkép 2002) A kitelepített németek által publikált helytörténeti 

munkákban szintén gyakran szerepel a soproni népszavazás eredményének 

katasztrófaként való beállítása, (Kleiner 1982: 76; Drescher 1983: 52–55) ami szintén 

megkérdőjelezi, hogy a magyar történeti narratívában jellemző kép valóban 

                                                           
6 leghűségesebb város 
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reprezentatívan visszatükrözi-e a helyiek véleményét. Az utólagos, esetenként a 

Németországba való kitelepítés nehézségeit átélni kényszerülő német lakosság 

véleménye természetesen kritikusan kezelendő, azonban vannak nyomai, hogy az 

elégedetlenség már a korszakban is megjelent.  

1939 nyarán például a győri Magyar Királyi Ügyészség pert indított Karl Koczor 

magyar állampolgár és 12 társa ellen hazaárulás miatt, mivel a vád szerint az év 

márciusán és áprilisán arra szövetkeztek, hogy Kőszeg, Sopron és Szentgotthárd 

városokat erőszakkal a Német Birodalom uralma alá vonják. A vádirat alapján a 

végrehajtás Adolf Hitler április 19-ei születésnapján egy fából készült horogkereszt 

meggyújtásával indult volna Kőszegen. A szervezők a résztvevőknek már 1939 

tavaszán azt ígérték, hogy a résztvevők a németek bevonulását követően SS-

csoportokba fognak kerülni - és a dokumentum alapján ez az ígéret többek számára 

már ekkor vonzó volt. (Vitári 2015: 581–582)  

A vádlottakhoz hasonlóan egy soproni lakos, Franz Ferdinand May is a soproni 

népszavazás ellen tiltakozva került a Waffen-SS-hez. May szintén egy bűntett miatt 

került a magyar hatóságok látókörébe. 1939. február 12-én Imrédy Béla Sopronba 

kívánt látogatni, egyrészt a Magyar Élet Mozgalom helyi csoportjának megalapítása 

végett, másrészt, hogy részt vegyen a Hűség Városa emlékünnepségen. May és társai 

egy ellenakció szervezésébe fogtak, az ünnepség megzavarása mellett négy különböző 

röpcédulát terveztek az ünnepség előtti éjszaka a városban terjeszteni, azonban a 

magyar rendőrség leleplezte és letartóztatta őket. Mayt elsőfokon hat hónap, utóbb 

azonban háromévnyi börtönbüntetésre ítélték, mire a fiatalember átszökött a határon 

és tüzérként csatalakozott a Waffen-SS "Wiking" hadosztályhoz. (PA RZ214 101021: 

59–60)  

Bár az ilyen esetek nem tekinthetőek reprezentatívnak, arra mégis rámutatnak, hogy 

a térségben élő német lakosság egy részének körében a trianoni határok meghúzása és 

a soproni népszavazás eredményei elégedetlenséget szültek, amely esetenként akár 

tettlegességig fajuló aktivitásokat idézett elő. Az ilyen úton bajba kerülő személyek 

számára pedig az illegális határátlépés, és a Waffen-SS-hez való önkéntes csatlakozás 

egy potenciális kibúvót jelenthetett, ami szintén egy lehetséges, bár nem tipikus 

indoka volt a német haderőhöz való csatlakozás motivációjának. 

 

Waffen-SS sorozások Nyugat-Magyarországon 1944-től 

 

Az 1944 tavaszától kezdve végrehajtott kényszeres SS sorozások forrásadottságai 

nagyban eltérnek a korábban végrehajtott akciókétól. Míg az önkéntes jelentkezésekről 

elsősorban az egyidejű források alapján tájékozódhatunk, ellenben utólag teljes 
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mértékben elhallgatták az érintettek, addig az 1944-es sorozásokról meglehetősen sok 

utólagos forrás keletkezett, amelyben az akaratuk ellenére az SS-be kényszerített 

veteránok maguk számoltak be arról, hogy kerültek a német alakulatokhoz.  

Mindezt elsősorban azzal a céllal tették, hogy a különböző szankciók alól felmentést 

kaphassanak. Így az 1945. február 5-én kihirdetett 81/1945. ME rendelettel létrehozott 

népbíróságok előtt, amelyek előtt az egyik legjellemzőbb vád a háborús bűnök 

elkövetése volt, ezzel pedig elsősorban frontról hazatérő a német alakulatokban 

szolgált férfiakat vádolták meg. A Waffen-SS tagság szintén súlyos tehertételt jelentett 

az 1946. január 19-én meginduló Németországba telepítések során, így az azt 

előkészítő bizottságok előtt szintén számos volt SS-katona igyekezett bebizonyítani, 

hogy akarata ellenére vitték el német katonának. Az ilyen források egy speciális, 

fenyegetett helyzetben jöttek létre, így a vallomások igazságtartalma is 

megkérdőjelezhető, a beszámolók alapján mégis valamiféle képet kaphatunk a 

második világháború utolsó hónapjaiban végrehajtott nyugat-magyarországi 

sorozásokról. Fontos itt megjegyezni, hogy mivel a Waffen-SS szolgálat 1945-től eleve 

súlyos stigmává vált, ezért a közösségben azóta is szinte kizárólag olyan elbeszélések 

jöttek létre, amelyek a teljes folyamatot kényszersorozásként ábrázolják. 

Az 1944-es sorozások kényszeres jellege azonban esetenként elfedi azt a tényt, hogy az 

ebben az évben sorozottak között is lehettek olyan személyek, akik a hadköteles kort 

elérve önként léptek be a német alakulatba. Bár a front közeledése és a magyarországi 

hadi helyzet alakulása valószínűleg ekkora már visszafogta a lakosság lelkesedését, 

akadtak olyanok, akik hazájuk védelmét, illetve a szovjet Vörös Hadsereg megállítását 

személyes katonai szerepvállalásukkal akarták támogatni. Például az ikervári 

Komáromi András, 1945. május 19-én felvett jegyzőkönyvben bevallotta, hogy 1944. 

december 18-án önként lépett be az SS-be, „mivel meggyőződése, hogy a Vörös 

Hadsereget le kell törniük”. (MNL VaML XXV3. 92/1945) A férfi a végsőkig küzdött a 

háborúban, végül Linzből jött haza, így került némi bujkálás után a népbíróság elé. 

Személye kapcsán további érdekesség, hogy a per anyagai alapján ő - és számos másik 

ikervári társa, akiket név szerint felsorolt a per során - nem "népi németként" került az 

SS-be, hanem az 1944 végén felállított Hunyadi páncélos alakulat magyar tagjaként. 

 

Ágfalva község kitelepítési iratai között számos olyan érintett, vagy családtag 

beszámolója fennmaradt, akik igyekeztek azzal érvelve mentesítést elérni, hogy a 

magyar hadseregben szolgáltak. A vallomásokat tartalmazó iratokra több esetben a 

magyar hatóságok utólag felírták, hogy az illető "SS volt", ami arra enged 

következtetni, hogy többen hamis vallomásokkal kísérelték meg a kitelepítést 

elkerülni.  
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Voltak olyan szerencsésebb férfiak, akiket akár a helyi pártok, szervezetek is igazoltak. 

Így például az ágfalvai szociáldemokrata párt 1946. április 10-én igazolta volt tagját, 

Hartner Jánost, hogy a férfi 1938 után magyar katonának ment Szombathelyre, sőt több 

helyi lakost szintén rávett, hogy lépjenek be a Honvédségbe, és így megszabaduljanak 

az SS-sorozásoktól. (MNL GYMSML SL V. 2. 66. D.) Más helyiek nem jártak ebben 

sikerrel, így a felesége vallomása alapján Nolz Mihály sem, aki 1938-tól szintén magyar 

katona volt, 1944 nyarán ellenben német katonák elfogták a községben, és közölték 

vele, hogy köteles hozzájuk bevonulni. Hiába tiltakozott a jegyző előtt is ez ellen, az is 

azt mondta, hogy nem lehet mit tenni, a németekhez kell mennie. (MNL GYMSML SL 

V. 2. 66. D.) Április 7-én Földesi András pedig azt állította, hogy az 1944-es akciónál a 

csendőrök szuronnyal kényszerítették a sorozó bizottsághoz, így tiltakozását már csak 

azzal tudta kifejezni, hogy az "első adandó alkalommal" letette a fegyvert. (MNL 

GYMSML SL V.2. 66. D. 861) Hasonlóan járt Huber János is, aki felesége vallomása 

szerint 1932 óta szolgált a Honvédségnél, de 1944. augusztus 11-én leszerelt és 

hazatért, ahonnan 1944 szeptemberében elvitték német katonának csendőri kísérettel 

minden tiltakozása ellenére. (MNL GYMSML SL V. 2. 66. D. 651) Huber nem tért haza, 

a felesége nem is tudott róla többet, magára maradt négy gyermekével vagyon és 

kereső nélkül. A magyar hatóságokat azonban valószínűleg nem lágyították meg ezek 

a beszámolók, mert Nolz, Földesi és Huber iratán is szerepel kívül a felirat, miszerint 

német katonák voltak. 

Az ágfalvai és sopronbánfalvai beszámolókban visszatérő elem, hogy 1944-ben az 

otthon lévő férfiakat csendőrök vitték a németekhez minden tiltakozásuk ellenére is. 

Ugyanakkor arra is több utalás történt, hogy a magyar hadsereghez csatlakozók 

esetenként ki tudtak bújni a német behívás alól, tehát ez egy lehetséges kiútnak 

bizonyult. Így például a sopronbánfalvai Steinwenger Nándor, aki nem volt hajlandó 

elmenni az SS sorozásra, inkább beállt magyar katonának. (MNL GYMSML SL V. 48. 

414-417)  

Mások a német behívót megkapva inkább a menekülést, bujdosást választották, így 

például több fertőrákosi lakos is. Adler József 1946. április 20-án például arról számolt 

be, hogy ellenszegült az SS behívónak, és a szovjet hadsereg érkezéséig a Fertőn 

bujdosott. A feleségét ez alatt többször megfenyegették, hogy ha nem mondja meg, hol 

a férje, őt fogják elvinni, és a községet nem láthatja többet. (MNL GYMSML SL V. 20. 

2183-85) Szintén a bujdosás mellett döntött Bischof Mihály és fia, akiket 1945 

februárjában akartak volna elvinni német katonának. (MNL GYMSML SL V. 20. 2533-

35) Rákosi János, aki korábban a Pfarkirchner családi nevet viselte, szintén a Fertőn 

bujkált, mivel a fia SS behívót kapott. Míg nem voltak otthon, az SS elvitte az összes 

marhájukat. (MNL GYMSML SL V. 20. 1665-68) 
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A csendőrök mellett más helyi személyeket is megvádoltak azzal, hogy a sorozások 

lebonyolításában aktív szerepet vállaltak. Az alsószölnöki Frankl Józsefet népbírósági 

pere során helyiek többek között azzal vádolták, hogy a helyi férfiakat arra buzdította, 

hogy lépjenek be az SS-be, aki pedig nemet mondott, azt a német hatóságokkal 

fenyegette. A vád szerint a férfi a helyi Volksbund egyik vezetője volt, aki 1944-ben 

listát írt az SS-be behívandókról, és mivel a Volksbund tagjai nem lettek volna elegen, 

ezért önkényesen felírt helyi magyarokat is. (MNL VaML XXV 3. 52/1945) Hasonló vád 

érte a felsőszölnöki Skroper Istvánt is, aki a vád szerint Volksbund titkár volt, ám abba 

saját állítása szerint csak azért lépett be, mert Ausztriában voltak bérelt földjei, és a 

Volksbund vezetője azt állította, a határt csak tagok léphetik át. (MNL VaML XXV 3. 

366/1945) A helyiek vallomásai szerint Skroper szervezte a helyi SS-sorozást, 

méghozzá meglehetősen sajátos módon: „Ezt úgy csinálták, hogy akikre haragudtak, 

azt egyszerűen beírták a sorozandók közé, illetve SS katonának. A Volksbundistákról 

egy jegyzéket állítottak össze.” Pornóapátiban szintén a helyi Volksbund alapítójának, 

Rosner Istvánnak tulajdonították az SS behívók kiállítását. Rosnerről egy tanú azt 

állította, már a Volksbund létrehozásakor is agresszívan viselkedett, aki nem akart 

belépni, azt akasztással fenyegette. (MNL VaML XXV 3. 373/1945) Az SS behívókhoz 

a faluban Rosner szintén megvádolt lánya, Gizella írta össze a névjegyzéket. (MNL 

VaML XXV 3. 375/1945) Felsőrönökön ugyanezzel egy "volksbundista tanítót", 

bizonyos Hoffmannt vádolták a besorozott helyiek. (MNL VaML XXV 3. 160/1945) 

A bíróságok és bizottságok előtt elhangzott vallomások alapján egy meglehetősen 

kaotikus kép rajzolódik ki az 1944-es sorozási hullámról a régióban, amelynek során 

többségében olyan embereket vittek el német katonákat, akiknek ez már akarata 

ellenére volt. Bár kirajzolódnak bizonyos menekülési stratégiák, így a bujdosás vagy 

éppen a magyar alakulatokhoz való jelentkezés, ezek sem minden esetben voltak 

megvalósíthatóak. Arra is vannak utalások, hogy bár 1944 végére már egyértelműnek 

tűnhetett a háború elvesztése, mégis voltak olyan németbarát személyek, akik készek 

voltak a helyi lakosságot kiszolgáltatni a német katonaságnak.  

Természetesen azt is figyelembe kell venni az utólagos források vizsgálatakor, hogy 

azok milyen kontextusban keletkeztek – a vallomások nagy részét olyan vádlottak 

adták jegyzőkönyvbe, akiket több éves börtönbüntetés, vagyonuk és állampolgári 

jogaik elvesztése, és esetenként több éves börtönbüntetés fenyegetett. Ebben a 

helyzetben egyértelmű az önmentegetés szándéka, akár azon az áron is, hogy a 

vallomások hamis adatokat tartalmaztak arról, hogy valaki önként, kényszerrel, 

esetleg megtévesztés útján került a német alakulatokba. A jegyzőkönyvekből az is jól 

látható, hogy az SS-sorozások kérdése mind az önkéntes időszakban, mind a 
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kényszersorozás idején komolyan megosztotta a régió lakosságát és jelentős szerepe 

volt abban, hogy a helyi társadalom szolidaritása és kohéziója megbomoljon. 

 

Összegzés 

 

Tanulmányomban a Waffen-SS önkéntes alapú, és kényszerrel végrehajtott 

sorozóakcióit vettem nagyító alá Nyugat-Magyarország német kisebbség által lakott 

részében. Az elemzés arra mutatott rá, hogy ugyan az azóta eltelt évtizedekben 

létrejött források és elbeszélések az eseményről szinte teljes mértékben elhallgatják az 

önkéntes jelentkezések nagy számát, noha valójában a térségben meglehetősen magas 

volt azon fiatal férfiak száma, akik 1942 és 1943 során önként döntöttek a német 

alakulatok mellett. Az önkéntes döntések motivációi azonban komplexek és sokfélék 

lehetettek mind Magyarországon általánosságban, mind pedig a nyugati régióban – 

ezek alaposabb feltárása pedig fontos lenne az események jobb megértése és az 

érintettek kollektív társadalmi stigmatizálásának feloldása végett. A források azt is 

megmutatják, hogy a háború végének közeledtével az önkéntes jelentkezés egyre 

valószínűtlenebbé vált, Magyarország 1944-es német megszállásával azonban a 

sorozásokat nem is önkéntes alapon, hanem kényszerrel végezték. A behívandók 

jelentős része utólagos elmondása szerint igyekezett tiltakozni, esetenként tettlegesen 

is ellenállni, azonban ennek keretei és lehetőségei meglehetősen korlátozottak voltak. 

A források és elbeszélések hiánya, illetve sok esetben kérdéses megbízhatósága miatt 

a sorozások alaposabb feltárása komoly nehézségekbe ütközik, bízom benne azonban, 

hogy ezzel az írással sikerült hozzájárulnom egy differenciáltabb és az eddigi 

ismereteken túlmutató kép kialakításához.  
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BENE KRISZTIÁN 
 

Eltérő utakon. 

Francia hadifoglyok Magyarországon, magyar hadifoglyok 

Franciaországban 1944–1945-ben 

 

Annak ellenére, hogy Franciaország és Magyarország nem állt hadiállapotban 

egymással, a második világháború folyamán az a különös helyzet állt elő, hogy 

mindkét állam fennhatósága alá kerültek a másik ország hadseregének tagjai 

hadifogolyként. A francia hadifoglyok a német hadifogolytáborokból megszökve 

érkeztek Magyarországra egyénileg vagy kisebb csoportokban, ahol a magyar 

hatóságok internálták őket. A magyar hadifoglyok ugyanakkor a szövetséges 

hatalmak közti egyeztetés keretében kerültek angolszász fennhatóság alól francia 

őrizetbe tömeges áthelyezéssel. A hadifoglyok gyökeresen eltérő bánásmódban 

részesültek, mivel míg a franciák szinte teljes mozgásszabadságot élvezve kényelmes 

körülmények között élhettek, addig a magyarok rendkívül szigorú felügyelet alatt és 

minimális ellátást kapva gyakran kényszermunkát végeztek. A tanulmány célja a két 

párhuzamos, ugyanakkor nagyon eltérő jelenség bemutatása elsősorban az 1944-es és 

1945-ös évek vonatkozásában.  

 

* 

Bevezetés 

 

A második világháború alatti francia–magyar katonai kapcsolatok mindezidáig 

viszonylag kevés figyelmet kaptak a két ország történetírásában annak ellenére, hogy 

a két állam hadereje és állampolgárai számos szálon kapcsolódtak egymáshoz a 

konfliktus évei során ebből a szempontból. Az elmúlt évek során ennek a 

viszonyrendszernek több elemét igyekeztem részletesen bemutatni különböző 

tanulmányokban (lásd például Bene 2016, Bene 2017, Bene 2020, Bene 2021.), 

reményeim szerint pedig a közeljövőben egy összefoglaló jellegű monográfia is 

napvilágot láthat, amely ezeknek a kapcsolatoknak a legjellemzőbb elemeit mutatja be 

francia, magyar és német forrásokra alapozva.  

 

Jelen tanulmányom célja a két ország haderejéből származó katonák a másik 

országban hadifogolyként történő fogva tartásának bemutatása, illetve a kutatás során 

kialakított saját szempontrendszer alapján történő összehasonlítása. Tekintettel arra, 
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hogy a két állam nem állt hadban egymással, illetve haderejük sem került szembe 

egymással a harcmezőn, ezért már a hadifogságba kerülés folyamata is rendkívül 

sajátos és érdeklődésre számot tartó jelenség – különösen annak fényében, hogy erre 

mindkét ország katonáinak esetében sor került. Ennek jogi vonatkozásait is érdemes 

röviden körüljárni, hiszen a két állam közötti diplomáciai és katonai helyzet ezt 

önmagában nem indokolta. Ezt követően érdemes összehasonlítani a hadifoglyokkal 

való bánásmódot a fogadó országok részéről, amely gyökeres különbségeket mutat a 

kormányzatok eltérő szándékaival összhangban. Ugyanakkor ennek némiképp 

ellentmondva – de a részletek ismeretében érhető módon – mindkét esetben előfordult, 

hogy a fogvatartottak katonai szolgálatot teljesítettek az adott ország fegyveres 

erejének soraiban, illetve annak hallgatólagos jóváhagyásával. A fentiekhez 

kapcsolódva össze kell vetni a hadifogságba kerültek által elszenvedett veszteségeket 

is, amelyek nyilvánvaló módon nem válaszhatóak el a korábban bemutatott 

körülményektől. A hadifogság lezárultának és a fogvatartottak hazatérésének 

vizsgálata szintén tanulságos, mint ahogy a két csoportba tartozó személyek 

utóéletének összehasonlítása is, amelyre szintén sor kerül a tanulmányban.  

A két – önmagában is viszonylag kevéssé ismert – jelenség terjedelmi keretek szabta 

bemutatása és összehasonlítása remélhetőleg érdemben járul hozzá a két ország 

közötti katonai kapcsolatrendszer jobb megismeréséhez, valamint a második 

világháború alatti és az azt követő időszak reálisabb értékeléséhez.  

 

A hadifogságba vezető út 

 

Miután a francia hadsereg gyors és megsemmisítő vereséget szenvedett az 1940 

májusában meginduló német offenzívát követően, mintegy 1.845.000 francia katona 

került német hadifogságba, (Alexandra 2010: 25) akik közül végül hozzávetőlegesen 

1.6 millió fő került a Harmadik Birodalom (tehát főként a mai Németország, Ausztria, 

Lengyelország és Csehország) területén található fogolytáborokba. (Durand 1994: 11, 

312) Emellett a német ipar munkaerőigényének kielégítése érdekében az úgynevezett 

Service du travail obligatoire (kötelező munkaszolgálat) keretében – amely a francia és a 

német kormányok megállapodása alapján lépett életbe – 1943-ban már 650.000 francia 

állampolgár dolgozott Németországban, akik többsége nem önszántából választotta 

ezt a tevékenységet, ezért motivált volt arra, hogy elhagyja munkahelyét és 

megpróbáljon hazatérni. (Azéma – Wieviorka 2004: 99)  

Ezekben a hadifogolytáborokban korábban a francia hadseregben szolgálatot teljesítő 

magyar származású foglyok is voltak, akik tájékoztatták arról a francia sorstársaikat, 

hogy szökés esetén célszerű Magyarország felé venniük az irányt, mivel az nem áll 
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hadban Franciaországgal. Következésképpen – legalábbis elméletben – nem köteles 

kiadni a szökött francia hadifoglyokat a német hatóságoknak. Bár elsőre ez az 

összefüggés erőltetettnek tűnhet, visszaemlékezések szerint számos esetben ez 

valóban megtörtént, így a közös hadifogság hozzájárult a franciák Magyarországra 

szökéséhez. (Bajomi Lázár 1984: 156) A francia hadifoglyok Magyarország felé való 

menekülését emellett az is jelentős mértékben elősegítette, hogy a német hatóságok – 

a franciák esetleges hazaszökését megakadályozandó – elsősorban a Harmadik 

Birodalom keleti területein helyezték el őket. Ráadásul az osztrák tartományokban 

nagyszámban voltak kötelező munkaszolgálatot végző francia állampolgárok, akik 

viszonylagos szabadságot élveztek és minimális mértékben ellenőrizték őket, így a 

hadifogolytáborból való sikeres szökés után viszonylag könnyen el lehetett vegyülni 

közöttük. (Roos 1984: 97–99) A másik régió, ahonnan aránylag könnyű volt eljutni 

Magyarországra, ezért nagy számban érkeztek onnan is foglyok, Galícia volt. A rawa 

ruska-i katonai internálótáborban visszaeső hadifogoly-szökevényeket és ellenállókat 

őriztek, köztük mintegy 25.000 franciát is, akik közül sokan próbáltak újból 

megszökni, útjuk pedig számos esetben hazánkba vezetett. (Csernus 2015: 124) A fenti 

körülményekből adódóan – részben magyar ráhatásra – a németországi hadifogoly- és 

munkatáborokból a francia állampolgárok 1940 végétől kezdve kisebb-nagyobb 

csoportokban, valamint egyénileg folyamatosan érkeztek Magyarországra, ahol a 

magyar hatóságok – némi hezitálás után, ahogy a következő alfejezetben látni fogjuk 

– internálták őket.  

 

1944 nyarától Magyarország egyre nagyobb része került a szovjet csapatok 

megszállása alá, amelynek következtében folyamatosan zajlott a magyar haderő 

nyugati országrészbe, majd pedig a Harmadik Birodalom területére történő telepítése 

a harc további folytatása érdekében. (Sørensen 2020: 16) A magyar és a német 

hadvezetés szándéka szerint a már kiképzett és a jövőben kiképzendő személyi 

állomány modern fegyverekkel való felszerelés után bevetésre került volna a Vörös 

Hadsereg ellen. A valamivel több mint 500.000 fő magyar katona mellett mintegy 

70.000 levente és több 10.000 polgári személy, csendőr és rendőr tartózkodott az 

országhatároktól nyugatra a háború lezárultakor. (Szabó 2018: 169–176) A katonák és 

leventék közül mintegy 300.000 fő került a nyugati szövetségesek hadifogságába, 

(Csernus 2015: 133) amely számos esetben az előbbiek döntését is tükrözte, mivel 

igyekeztek elkerülni a szovjet fogságot – mely a háború végére összesen 600.000 

magyar állampolgárt érintett (Szécsényi 2020: 67). Ezért nyugat felé áttelepülve 

igyekeztek az angolszász haderőknek megadni magukat. (Tarcai 1991: 307–308)  
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Az európai hadszíntéren 1945 tavaszán mintegy 8.000.000, a tengelyhatalmak 

hadseregeiben szolgálatot teljesítő katona került a nyugati szövetségesek fogságába, 

(Abzac-Epezy 2010: 39) akiknek ellátásáról a Genfi Egyezmény előírásainak 

értelmében ezt követően ezeknek az államoknak kellett gondoskodnia. Azonban erre 

az érintett országok hatóságai nem voltak felkészülve. A foglyok ellátásával járó 

kötelezettségek elhárítása érdekében a magukat harc nélkül megadó katonákat nem 

hadifoglyoknak, hanem lefegyverzett ellenséges erőknek, illetve önmagukat önként 

megadó ellenséges személyeknek nyilvánították és emiatt a német és osztrák 

közigazgatásra rótták az ellátással járó feladatokat. Ezzel párhuzamosan a fenti 

egyezmény szerint a hadifoglyokat a konfliktus lezárását jelentő fegyverszünet 

megkötését követően haza kellett engedni. Erre azonban nem került sor, mivel a 

győztes – de nagy veszteségeket szenvedő államoknak – szükségük volt az ingyen 

munkaerőre országuk újjáépítéséhez és gazdaságuk újraindításához, így a foglyok 

hazaszállítása is jelentős késedelmet szenvedett. (Hortobágyi 2002: 40)  

 

Francia felügyelet alatt is voltak hadifoglyok a háború végén, mivel 63.000 fő a tunéziai 

harcos került a francia hatóságok ellenőrzése alá, és további 230.000 pedig a francia 

anyaország felszabadítása valamint Németország elfoglalása során esett fogságba. 

Ugyanakkor a francia politikai vezetés további hadifoglyokra tartott igényt, hogy azok 

munkájukkal hozzájáruljanak az ország újjáépítéséhez, amelyet jelzett is angolszász 

szövetségeseiknek, akik – ezzel megszabadulva a foglyok ellátásának gondjától – 

egyszerűen átadták a fennhatóságot a franciák számára egy sor hadifogolytábor felett 

1945 februárja és szeptembere között. Az eredeti tervek szerint összesen 1.750.000 

fogoly került volna francia őrizetbe, mivel a francia kormányzat szakemberei ennyi 

ember munkájára tartottak igényt az ország gazdaságának újraindításához, azonban 

az angolszász haderők vezetése – szembesülve a francia táborok gyakran embertelen 

viszonyaival – leállította az átadási folyamatot, így végül 740.000 ember került 

amerikai felügyelet alól francia őrizetbe, míg 25.000 brit fennhatóság alól. (Abzac-

Epezy 2010: 40, 44)  

Ugyanakkor ez a sajátos „emberkereskedelem” nem csupán a német nemzetiségűeket 

érintette, mivel a francia hatóságok számára átadott foglyok között jelentős számban 

voltak olaszok (mintegy 50.000 fő), osztrákok (hozzávetőlegesen szintén 50.000 fő), 

szovjetek (nagyjából 90.000 fő), magyarok (10.000 fő – a francia statisztikák szerint), 

illetve találunk közöttük románokat (800 fő) is. (Abzac-Epezy 2010: 45) A magyarok 

számára vonatkozóan ugyanakkor némi kiegészítést kell tenni. A Franciaországba 

szállított magyar katonák és leventék száma valóban megfelel nagyságrendileg a 

francia összesítésekben szereplő adatoknak, ugyanakkor a francia megszállási 
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zónában található fogolytáborokban még további több tízezer hadifogoly került 

francia ellenőrzés alá. Ez alapvetően két különböző helyzetet eredményezett, ennek 

megfelelően az érintett foglyok sorsa is eltérően alakult, mint arra a későbbiekben ki is 

térünk. (Szécsényi 2020: 70) 

 

A jogi helyzet sajátosságai 

 

A szökött francia hadifoglyok (az úgynevezett évadés-k) internálása nem volt teljesen 

magától értetődő fejlemény. A magyar hatóságok kezdetben nem rendelkeztek kész 

stratégiával a francia szökevényekkel kapcsolatban, ezért a nagy reményekkel érkezők 

számára a körülmények gyakran csalódást keltőek voltak. Számos alkalommal 

előfordult, hogy a magyar határvédelmi és rendészeti hatóságok őrizetbe vették őket, 

esetenként átmenetileg börtönbe is zárták őket. Ráadásul a magyar szervek nem is 

mindig voltak konzekvensek, mivel egyrészről már 1941 folyamán létrehoztak a 

menekült francia hadifoglyok számára egy internálótábort, ugyanakkor még 1942–

1943 folyamán is előfordult, hogy az illegális határátkelés közben elfogott franciákat 

visszaadták a német vagy szlovák hatóságoknak. Ennek oka az a hivatalos 

állásfoglalás volt, mely szerint a határon feltartóztatott szökevény hadifoglyokat 

vissza kell toloncolni, de az ország területén elfogott személyeket internálni kell. Ez a 

kettősség egészen 1943 októberéig fennállt, amikor az a rendelet született, hogy 

minden letartóztatott hadifoglyot internálni kell függetlenül a letartóztatás 

helyszínétől. (Hortobágyi 2001: 91–92) 

 

Ezt követően már minden esetben internálótáborba irányították a franciákat, mivel a 

politikai és jogi helyzet felmérése után arra a következtetésre jutottak, hogy bár 

Franciaország és Magyarország között nem áll fenn hadiállapot, azonban 

Franciaország és Németország között igen, és mivel utóbbi Magyarország 

szövetségese, így a magyar területre érkezett és ott – saját kijelentésük szerint – 

maradni szándékozó francia állampolgárok esetében fennáll a harc folytatásának 

esélye, ezért internálásuk feltétlenül indokolt. Amennyiben ezek a francia állam-

polgárok tovább kívántak utazni valamelyik szomszédos országon keresztül, azt csak 

az érintett állam beutazási engedélyével tehették meg, annak megérkezéséig pedig 

szintén internálni kellett őket. Következésképpen a magyar hatóságok az összes 

érkező franciát internálták.  

Ez a döntés hosszas mérlegelés után született meg, mivel a németbarát magyar 

hadügyminisztérium amellett foglalt állást, hogy az elfogott hadifoglyokat 
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szolgáltassák vissza a német hatóságoknak, végül azonban a külügyminisztérium 

álláspontja győzedelmeskedett, mely szerint internálótáborba kellett irányítani a 

francia szökevényeket – és ezáltal jószándékról tanúskodó gesztust lehetett gyakorolni 

egy nyugati állam irányába. (Boros 1973: 430–431) Internálásuk ugyanakkor a 

gyakorlatban csupán annyit jelentett, hogy a számukra kijelölt települést – katonák 

esetén tábort – elvileg nem hagyhatták el, azonban szabadon vállalhattak munkát, 

valamint többhetes hivatalos szabadságra is mehettek az internálásról, amelyet saját 

maguk által választott helyen tölthettek el, tehát meglehetősen nagy szabadsággal 

rendelkeztek. (Lemaire 2015: 62–66)  

 

Miután a fogságba került magyar katonák egy része hivatalosan nem hadifogolyként 

volt nyilvántartva – az ellátásukkal járó gondok miatt – sem méltányos élelmezésre és 

elhelyezésre, sem pedig a harci cselekmények lezárulta utáni gyors hazatérésre nem 

számíthattak.  

A helyzetet tovább bonyolította a fogvatartottak átadása a francia hatóságok részére, 

mivel Franciaország és Magyarország között hivatalosan nem állt fenn hadiállapot a 

második világháború során, ebből kifolyólag a magyar katonákat – különös tekintettel 

a leventékre, akik nem is voltak magyar fegyveres erők tagjai – nem lehetett volna 

francia őrizetben tartani. (Tarcai 1991: 323) Ugyanakkor a francia hatóságok nem tettek 

különbséget a német és magyar foglyok között, ezért ugyanolyan elbánásban 

részesítették őket, mint a korábban velük hadban álló ellenséges állam katonáit, ami 

jogi szempontból nehezen volt védhető. (Csernus 2015: 133) 

 

Jogilag az is bonyolította a helyzetet, hogy az egyik állam fogságába esett hadifoglyok 

más állam fennhatósága alá való helyezését nem szabályozta a Genfi Egyezmény, ezért 

a Nemzetközi Vöröskereszt állásfoglalására volt szükség ebben a kérdésben. A 

szervezet – tekintettel arra, hogy kész helyzet elé volt állítva – hozzájárult a 

hadifoglyok átadásához, ugyanakkor kikötötte, hogy mind az átadó államnak, mind 

pedig a foglyokat átvevőnek garanciát kell vállalnia arra, hogy a hadifoglyok a Genfi 

Egyezmény által előírt bánásmódban részesülnek. Ugyanakkor a hadifoglyok más 

kategóriába történő átminősítésével az érintett országok ezt a kikötést megkerülték, 

így saját szándékaiknak megfelelően tudták felhasználni a foglyokat akár olyan 

veszélyes feladatok elvégzésére is, mint az aknamentesítés. (Hortobágyi 2002: 40)  

 

 

 

A fogvatartottak létszáma 
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A Magyarországon tapasztalt viszonyoknak gyorsan híre ment a 

hadifogolytáborokban, aminek következtében egyre több francia hadifogoly 

igyekezett eljutni Magyarországra a németországi táborokból, így az internált francia 

állampolgárok száma gyorsan nőtt és 1944-re megközelítette az 1.000 főt. (Csernus 

2015: 124) Ami az internált franciák pontos létszámát illeti, a témával foglalkozó 

viszonylag kisszámú szakirodalom eltérő számokat említ. Lagzi István kutatásai 

alapján a rendelkezésre álló – egyébként elszórtan fellelhető és teljeskörű 

összesítéseket nem tartalmazó – levéltári kimutatások 837 főben adják meg a 

hatóságok által nyilvántartásba vett franciák számát, és ő úgy véli, hogy ennél nem is 

lehetett érdemben magasabb ez a szám. (Lagzi 2016: 141)  

 

Ugyanakkor Hortobágyi Péter arra a következtetésre jutott, hogy több olyan módszer 

is létezett, amellyel a hadifoglyok a nyilvántartásba vételt el tudták kerülni: egyesek a 

hivatalos szervek figyelmét elkerülve átutaztak az országon, majd keleti vagy déli 

irányba folytatták az útjukat. Mások lengyel igazolványt igényelve játszották ki a 

rendszert és élvezték ennek a státusznak az előnyeit, megint mások francia 

diplomáciai közbenjárásra eltávozási engedélyt kaptak a magyar hatóságoktól, és 

elhagyhatták az országot. Ennek alapján ő 1.200–1.300 főre teszi a Magyarországon a 

háború alatt megforduló francia hadifoglyok számát. (Hortobágyi 2001, 85–86) Ha 

abból indulunk ki, hogy az egyik kutatás a hivatalos nyilvántartások adatait adja 

közre, a másik pedig a nem hivatalos migrációt is figyelembe veszi, akkor a két 

megközelítés jól kiegészíti egymást, és a magasabb szám is elfogadható – még ha 

pontos adatokkal nem is támasztható alá. A francia fennhatóság alá került magyar 

állampolgárok létszámára vonatkozó francia és magyar adatok között némi eltérés 

mutatkozik, amely elsősorban nyilvánvaló módon a számolás módszertanában 

fennálló különbségnek tudható be. Míg a franciák kizárólag a Franciaországba 

szállított korábbi magyar katonákat veszik számításba, akik számát – ahogy korábban 

láttuk – 10.000 főre teszik, (Abzac-Epezy 2010: 45) magyar részről figyelembe veszik 

az összes magyar állampolgárt – tehát a leventéket és a német hadsereg állományában 

szolgáló magyarokat is –, aki Franciaország területére került, valamint azt a jóval 

nagyobb hadifogoly-állományt is, amely a Németország és Ausztria területén 

kialakított francia megszállási zónában került a francia katonai hatóságok felügyelete 

alá. Ebből kifolyólag az előbbiek száma mintegy 15–20.000 fő lehetett, míg az 

utóbbiaké 30–35.000 fő, tehát összesen nagyjából 50.000 főre tehető, ami már 

viszonylag jelentős számnak tekinthető. (Szabó 2018: 201–202)  
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A hadifoglyok elhelyezése és életkörülménye 

 

Több átmeneti jelleggel kijelölt táborhely után – a komáromi erődrendszer Igmándy- 

és Monostori-erődjei, Selyp,1 Gyöngyös és Ipolyvarbó2  –1942 októberében a franciákat 

Balatonboglárra szállították át, (HM HIM HL Pers. 305. 1942. október 17-i rendelet.) 

ahol egészen 1944 tavaszáig tartózkodtak, amikor a német megszállás következtében 

kevésbé frekventált helyre (újból Selypre) irányították őket, hogy elkerüljék az őket 

kereső német hatóságok figyelmét. (Acheray – Toupet 1991: 118) 

Az internáltakra vonatkozó rendeletek értelmében a magyar hatóságok rendfokozatuk 

szerint pénzbeli illetményben részesítették őket: a tiszteknek napi 5 pengő, az 

altiszteknek napi 1 pengő, a legénységi állományúaknak pedig napi 40 fillér járt, (HM 

HIM HL Pers. 305. Baló Zoltán iratai francia hadifoglyok, 30) valamint ugyanazt az 

ételt kapták, mint a magyar honvédség tagjai. (HM HIM HL Pers. 305. 1941. november 

18-i rendelet a francia hadifoglyok elhelyezése tárgyában.) Tekintettel arra, hogy ezt 

az összeget kiegészítette a budapesti francia katonai attasétól havonta és fejenként 

kiutalt 300 pengős juttatás, a francia internáltak meglehetősen nagy anyagi 

szabadságot élveztek. (Lagzi 1975: 169) 

Balatonbogláron a francia internáltakat kényelmes körülmények között, a Savoy és a 

Nemzeti Szálló, valamint a Fleiner-villa épületében szállásolták el, a tisztek részére 

pedig a tábori ellátmányt pincérek szolgálták fel. A tábor parancsnoka Daróczy Tamás 

tartalékos hadnagy (civilben francia nyelv- és irodalom szakos középiskolai tanár) 

volt, aki kifogástalanul beszélt franciául és mindent megtett annak érdekében, hogy a 

lehető legjobb viszonyt alakítsa ki a rábízott francia internáltakkal. Ennek jegyében a 

rendelkezésre álló magyar őrszemélyzet – 1 magyar tiszt, 2–3 altiszt és ugyanennyi 

legénységi állományú katona – felhasználása helyett a tábor belső életének 

megszervezését a rangidős francia tisztre bízta, aki az internáltak napirendjét 

összeállította és ellenőrizte. Az így kialakított belső rendet megszegő hadifoglyokat a 

francia katonai attaséval egyeztetve részesítették fenyítésben vagy büntetésben. (HM 

HIM HL Pers. 305. Baló Zoltán iratai francia hadifoglyok, 30–31) A rendkívül nagy 

szabadságot élvező, a környéken kirándulásokat szervező, a helyiekkel jó 

kapcsolatokat kiépítő, (HM HIM HL VII. Egy. F/43. Francia hadifoglyok 

Balatonbogláron.) számos esetben házasságokat is kötő (HM HIM HL Tgy. 4136. 

Francia menekültek Magyarországon az 1939–1945-ös háború alatt, 1.) internáltak 

kifejezetten jól érezték magukat Balatonbogláron, amint arról számos visszaemlékezés 

                                                           
1 Selyp ma Lőrinci 
2 Ipolyvarbó: ma Vrbovka Szlovákiában 
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is tanúskodik mind magyar, mind pedig francia részről. (Lásd például HM HIM HL 

Pers. 305. Baló Zoltán visszaemlékezése, 5, Lemaire 1984: 110–111, Roos 1984: 100–101.)  

A kivételes bánásmód egyik megnyilvánulása volt az is, hogy 1943. július 14-én a 

francia nemzeti ünnep alkalmából a francia internáltak Balatonbogláron katonai 

parádét tarthattak, melyen André Hallier és Baló Zoltán ezredeseken kívül idősebb 

Antall József, a Belügyiminisztérium IX. osztályának vezetője és Angelo Rotta, 

budapesti apostoli nuncius, valamint számos katonatiszt és politikus is részt vett. (HM 

HIM HL Tgy. 4136. Francia menekültek Magyarországon az 1939–1945-ös háború 

alatt, 1–2.)  

A francia foglyok 1943 nyarán Budapesten amatőr színjátszócsoportot hoztak létre 

Paul Lemaire – internált francia altiszt – irányításával, amely tíz francia internált és 

néhány magyar közös produkciójaként az ország számos városában fellépett Molière 

Le médecin malgré lui (A botcsinálta orvos) című darabjának francia nyelvű 

előadásaival, amelyek nagy sikert arattak. (HM HIM HL Tgy. 3037. René Eustache 

visszaemlékezése, 25–26, HM HIM HL Mgy. 873. Refuge en Hongrie, 28–29.) Az 

előadások nézőközönsége általában a helyi társadalom franciául tudó elitjéből 

származott, illetve a felettes katonai hatóságok képviselői is meghívást kaptak ezekre. 

(HM HIM HL Pers. 141. Séance artistique et littéraire.) A fellépések jegybevételeit a 

társulat a német fogságban lévő francia hadifoglyok ellátását javító 

élelmiszercsomagok küldésére fordította. A visszaemlékezések alapján összesen 30 

ezer ilyen csomag jutott el a német hadifogolytáborokba. (Lemaire 2015: 67–68) 

 

A francia internáltak helyzetét tovább javította az a tény, hogy a háborús erőfeszítések 

növekedésével párhuzamosan fellépő egyre jelentősebb munkaerőhiány 1942.  

második felében arra késztette a magyar politikai vezetést, hogy megpróbálja elérni az 

életerős és az esetek többségében szakmával rendelkező franciák munkába állását a 

magyar gazdaságban. (Lemaire 2015: 174–175) Ennek érdekében a francia követségen 

belül egy új irodát is létrehozott, (Bureau des évadés – Szökevények Irodája) amely 

Roger Klein főhadnagy vezetése alatt az internáltak munkába állásának 

megszervezésével foglalkozott. (Hortobágyi 2001: 94) A munkavállalás lehetősége a 

franciákat is vonzotta, hiszen ennek révén a kényelmes, de hosszútávon meglehetősen 

unalmas vidéki életet egy sokkal mozgalmasabb életformára cserélhették fel a 

fővárosban vagy a vidéki városokban, ahol sokkal több szórakozási lehetőség volt. 

Ennek fényében nem meglepő, hogy az internáltak többsége önként jelentkezett 

munkavégzésre. Az adatok alapján eleinte 760 főből 620 (HM HIM HL Pers. 305. Baló 

Zoltán iratai francia hadifoglyok, 30–31.), később pedig nagyjából 850-ből mintegy 700 
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dolgozott különböző munkahelyeken szerte az országban. (HM HIM HL Pers. 305. 

Baló Zoltán visszaemlékezése, 5.)  

Ezzel szemben a francia felügyelet alá került magyar hadifoglyok rendkívül rossz 

körülmények közé kerültek, ami alapvetően két okra vezethető vissza. Egyrészt a 

francia lakosságban – és ebből kifolyólag a táborok őrszemélyzetében is – rendkívül 

súlyos ellenszenv élt a németekkel szemben, akiktől 1940-ben vereséget szenvedtek, 

majd ezt követően a megszállásuk alatt kellett élniük négy éven keresztül. Mivel nem 

tettek semmilyen különbséget a magyar és a német katonák között, ezért a magyarok 

is ugyanolyan szigorú, helyenként kegyetlen elbánásban részsültek, mint a németek. 

A lakosság részéről a sértegetés és kövekkel dobálás teljesen természetes volt. Ennél 

sokkal nagyobb problémát jelentett az őrök viselkedése, akik nem csupán kifosztották 

a felügyeletükre bízott foglyokat, de gyakran ütlegelték is őket, időnként pedig még 

rájuk is lőttek. Az észak-afrikai őrszemélyzet viselkedése különösen brutális volt – 

több esetben nemi erőszakra is sor került –, ez a bánásmód pedig sok kiszolgáltatott 

fogoly életét követelte. (Szabó 2018: 203) Másrészről Franciaország rendkívül nehéz 

helyzetben volt a háború befejezésekor, éppen ezért igényelte a hadifoglyok átadását, 

ugyanakkor pont ez tette lehetetlenné számára, hogy megfelelő elhelyezést és ellátást 

biztosítson a foglyok számára. A francia állam a hadifoglyok munkájára építve kívánta 

újraindítani romokban heverő gazdaságát, de sem kellő erőforrásokkal, sem megfelelő 

közigazgatással nem rendelkezett ahhoz, hogy ennek az ingyen munkaerőnek 

megfelelő életkörülményeket biztosítson. (Théofilakis 2014: 222–224) 1945 folyamán a 

Franciaországban őrzött hadifoglyok többsége éhezett, beteg volt, és rendkívül magas 

volt körükben a halálozási arány. Az embertelen körülmények még az angolszász 

szövetségesek rosszallását is kiváltották, ezért az amerikai hatóságok leállították a 

foglyok átadását, a francia vezetés pedig közel 150.000 foglyot – akiknek egészségi 

állapota kritikus volt – hazaszállított. A francia kormány nemzetközi humanitárius 

segítséget kért, illetve szigorúbban fellépett a foglyokkal szemben elkövetett 

visszaélések elkövetői ellen, így a fogvatartottak helyzete 1945 őszétől javulni kezdett. 

(Abzac-Epezy 2010: 52–54)  

 

A magyar foglyok helyzetének javítása érdekében a párizsi magyar főkonzulátus és a 

franciaországi Magyar Függetlenségi Mozgalom – amely a háború alatt a németekkel 

szemben harcoló magyar ellenállók jelentős részét tömörítette – is fellépett. Egyrészről 

igyekeztek felvenni a kapcsolatot a hadifoglyokkal, másrészt pedig próbálták elérni a 

francia hatóságoknál, hogy javítsanak a magyar hadifoglyok elhelyezési 

körülményein, majd pedig minél előbb engedjék őket szabadon. A francia kormányzat 

nem kívánta hazaküldeni a magyar foglyokat, akiknek munkájára továbbra is igényt 
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tartott, így csupán kisebb – de a fogvatartottak szempontjából még így is fontos – 

engedményekre volt hajlandó. Megkezdte külön táborok szervezését a magyarok 

számára, a nehéz és veszélyes fizikai tevékenységek (aknaszedés, romeltakarítás) 

helyett egy részüket mezőgazdasági munkára helyezte át, a legkegyetlenebb 

táborparancsnokokat leváltotta, illetve a 18 éven aluli leventéket nem tekintette a 

továbbiakban hadifogolynak, így megkezdődhetett a hazaszállításuk. Ezzel 

párhuzamosan lehetővé vált csomagok és segélyszállítmányok eljuttatása a foglyok 

számára, amely sokat segített számukra az elégtelen körülmények javításában. (Szabó 

2018: 203)  

Sokkal jobb körülmények közé kerültek azok a magyar hadifoglyok, akik a francia 

megszállási zónában (Tirol, Voralberg, Saar-vidék) kerültek francia felügyelet alá. 

Mivel itt a francia őrszemélyzet nem mozgott otthonosan, valamint a lakosság német 

és osztrák nemzetiségűekből állt, sokkal ritkábban került sor atrocitásokra a 

foglyokkal szemben, így a fogvatartottakkal szembeni bánásmód általánosságban jobb 

volt, mint Franciaországban. A helyi üzemek és parasztgazdaságok számos esetben 

jelezték, hogy igényt tartanának az itt őrzött foglyok munkaerejére, amihez a 

táborparancsnokságok is hozzájárultak. Ebből kifolyólag a foglyok gyakran dolgoztak 

külső helyszíneken, amiért ugyan fizetést nem kaptak, de jó ellátásban részesültek 

közben, így mindent egybevetve Franciaországban fogva tartott sorstársaiknál 

élhetőbb körülmények között zajlott fogságuk időszaka. (Szécsényi 2020: 70)  

 

Fegyveres szolgálat a fogva tartás során 

 

A francia internáltak egy része csatlakozni kívánt a tengelyhatalmak ellen harcoló 

ellenállási mozgalmakhoz, amelyre Magyarországon érdemben nem nyílt 

lehetőségük, ezért a szomszédos országok fegyveres partizánmozgalmaival próbálták 

felvenni a kapcsolatot. Ez végül 1944 folyamán Szlovákiában járt sikerrel, ahol a 

fogolytáborból való szökésüket követő időszakban szerzett ismerőseiknek 

köszönhetően Michel Bourel de la Roncière és Georges Barazer de Lannurien 

főhadnagyoknak sikerült felvennie a kapcsolatot a szlovák ellenállók budapesti 

képviselőivel és egyeztetni velük a franciák átcsempészéséről a magyar–szlovák 

határon annak érdekében, hogy bekapcsolódhassanak a fegyveres ellenállásba. 

(Lannurien 1984: 74–75)  

A kisebb csoportokban érkező francia internáltakat Lannurien vezetése alatt önálló 

század kötelékébe szervezték, amelyet az 1. Stefanik partizándandárba osztottak be 

egy szovjet és egy szlovák zászlóaljjal együtt. Augusztus 27-én az egység már 



ÚT (ELÁGAZÁSOK) MAGYARORSZÁG 1944 – 1945 

 

304 
 

körülbelül 100 főből állt, amelynek tagjait ejtőernyővel ledobott szovjet felszereléssel 

látták el, miközben gyorsított kiképzést kaptak ennek használatára. (SHD GR 13 P 96. 

Groupe de combattants français en Slovaquie (Création, organisation et activité), 2–3.) 

A századhoz szeptember elején csatlakozott 54 fiatal francia állampolgár, akik a 

dubnica-i3  Skoda gyárban dolgoztak kötelező munkaszolgálat keretében, de a 

Magyarországról érkező francia internáltakkal találkozva úgy döntöttek, hogy 

csatlakoznak a francia különítményhez. (SHD GR 13 P 96. Rapport sur l’action des 

Français dans le maquis tchécoslovaque, 1–4.) Rajtuk kívül ide irányítottak 33 

csehszlovák, lengyel és jugoszláv állampolgárt is, akik korábban valamennyi időt 

Franciaországban töltöttek, beszéltek franciául és maguk kérték, hogy a francia 

egységben teljesíthessenek szolgálatot. A francia század kötelékében így összesen 203 

francia és 33 más nemzetiségű állampolgár szolgált 1944 szeptemberének elején. 

(Lannurien 1984: 92)  

A francia egység ezt követően részt vett a szlovák nemzeti felkelés reguláris és 

irreguláris harcaiban egészen 1945 januárjáig, amikor a túlélők – 56 fő meghalt és 45 fő 

megsebesült a küzdelmek során (SHD GR 13 P 96. Liste des Soldats Français du 

Groupe des Combattants Français en Tchécoslovaquie tombés au Champ d’Honneur) 

– felvették a kapcsolatot az előretörő Vörös Hadsereggel, amely a francia 

állampolgárokat gyűjtőtáborokba irányította, ahonnan később hazatérhettek 

Franciaországba. (SHD GR 13 P 96. Journal de Marches et d’Opérations, 63–66.)  

 

A magyar hadifoglyok számára két lehetőség is volt arra, hogy francia vezetés alatt 

katonai szolgálatot teljesítsenek fogságuk során, illetve azt maguk mögött hagyják. 

Tekintettel arra, hogy a francia fegyveres erők és közigazgatási szervek nem 

rendelkeztek elegendő számú őrszemélyzettel a foglyok megfelelő őrzéséhez, 

(Théofilakis 2014: 171–206) a francia megszállási zónában a francia katonai hatóságok 

a magyar foglyok közreműködésével is szerveztek fegyveres őrszázadokat, amelyek 

feladata a német hadifoglyok őrzése volt a hadifogolytáborokban, illetve 

munkavégzés közben. (Füzes 1994: 43) Ezeknek az alakulatoknak a tagjai francia 

egyenruhát viseltek és francia fegyvereket kaptak, szolgálatukat pedig a hadifoglyok 

többségének hazaszállítása után is folytatták – a töredékes levéltári iratanyag tanúsága 

szerint még 1947 végén is –, tehát valószínűsíthetőleg a végleges külföldön maradás 

mellett döntöttek. (HM HIM HL Pers. 345. Francia hadifogolytábor [St. Priesti] 

őrnaplója.) Egyes információk szerint az ilyen szolgálatot vállaló magyarok gyakran 

korábbi csendőrök voltak, akik számára nem jelentett reális alternatívát a 

Magyarországra történő hazatérés, ezért közreműködtek a francia katonai 

                                                           
3 máriatölgyesi 
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hatóságokkal, majd az utolsó fogolytáborok felszámolása után a Francia 

Idegenlégióban folytatták szolgálatukat vagy külföldön telepedtek le. (Szabó 2018: 

203)  

A Francia Idegenlégióba való belépés lehetősége már jóval korábban megnyílt a 

francia hadifoglyok számára, mivel az alakulat toborzói már 1945-ben megjelentek a 

táborokban, ahol a nagyon nehéz körülmények között tengődő foglyok számára az öt 

éves légiós szolgálat vállalásáért cserébe hat hónapos feljavító tábort, pénzt, majd a 

szolgálati idő letelte után francia állampolgárságot ígértek. Ezzel a lehetőséggel 

elsősorban azok éltek, akik nem bírták a fogolytáborok nehézségeit, illetve nem 

kívántak hazatérni a megváltozott politikai berendezkedésű Magyarországra. A 

jelentkezőket elkülönítették, majd alapos kihallgatás és szűrés után – amelyek során 

sok önkéntest visszautasítottak alkalmatlanság miatt – az Idegenlégió dél-

franciaországi és észak-afrikai állomáshelyeire irányították őket kiképzésre, majd ezt 

követően döntő többségüket bevetették az indokínai háborúban. (Tarcai 1992: 81–82) 

Létszámukkal kapcsolatban megbízható adatok nem állnak rendelkezésre. 

Előfordulnak egyértelműen túlzó becslések is, amelyek 20.000 főre teszik a magyar 

légiósok számát (Tarcai 1991: 324). Valószínűbb az a feltevés, hogy a magyarok néhány 

ezer fővel képviseltették magukat az Idegenlégióban az indokínai konfliktus során.4 

(Szabó 2018: 203) A témával kapcsolatos saját kutatásaim során 259 magyar 

származású légióst sikerült azonosítanom, akik a délkelet-ázsiai háború során 

vesztették életüket. Tekintettel arra, hogy az Idegenlégió nagyjából 10 százalékos 

(egészen pontosan 12 százalékos) véres veszteséget szenvedett a háború során, a 

veszteség adatokat ezzel a számmal felszorozva igen impozáns magyar jelenlétre 

lehetne következtetni. Noha minden bizonnyal nem ilyen egyszerű a magyar légiósok 

számának meghatározása, de az egészen biztosan kijelenthető, hogy a magyar 

légiósok száma ezres nagyságrendű volt ekkoriban az alakulat soraiban, a kérdés 

csupán az, hogy közelebb az 1.000 vagy a 2.000 főhöz, illetve, hogy ennek a csoportnak 

mekkora része volt korábban hadifogoly. (Bene 2022: 35–36) 

 

Veszteségek 

 

Az internált francia hadifoglyok esetében a hazánkban tartózkodás során érdemi 

veszteségről nem lehet beszámolni, mivel a francia állampolgárok jó körülmények 

                                                           
4 Ez annál is valószínűbbnek tűnik, mivel az 1946-ig az Idegenlégióba jelentkező hadifoglyok 

számát mindössze 3.000 és 5.000 fő közé teszik. (Théofilakis 2014: 97–98)  
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között éltek. Komolyabb atrocitások nem érték őket sem a hatóságok, sem a lakosság 

részéről. Halálesetekre csak azok soraiban került sor, akik önként vállaltak fegyveres 

szolgálatot a szlovák nemzeti felkelés során, miután illegálisan elhagyták 

Magyarország területét, tehát szigorúan véve nem tekinthetőek az internálás során 

elhalálozott személyeknek. Amennyiben mégis figyelembe vesszük a bemutatott 

módon elesett 56 főt, akkor is csupán az internáltak kevesebb mint öt százaléka 

vesztette életét – ráadásul azt saját döntése alapján kockára téve – a vizsgált 

időszakban. Ez a szám jól mutatja, hogy a francia állampolgárok biztonságban és jó 

körülmények között voltak hazánkban az internálás évei során.  

 

A magyar nyilvántartások adatai alapján nagyjából 200.000 főre tehető a nyugati 

hadifogságból visszatértek száma, ami azt jelenti, hogy hozzávetőlegesen 100.000 fő 

nem tért vissza Magyarországra. Mint a fentiekből is kiderült, ez nyilvánvalóan nem 

abból fakadt, hogy ilyen magas lett volna a fogságban elhalálozott katonák száma, 

hanem főképpen abból, hogy a nyugati fogságba kerültek mintegy egyharmada nem 

kívánt visszatérni az időközben jelentős politikai átalakulásokon átesett országba. 

(Stark 1989: 56–58) Ugyanakkor az kétségtelen tény, hogy sokan életüket vesztették a 

hadifogságban, így valamilyen meg kell próbálni számszerűsíteni ezt a veszteséget is, 

hogy hitelesebb képet kapjunk a hadifoglyok sorsáról. Erre a veszteségre vonatkozóan 

hiteles adatok nem állnak rendelkezésre, ezért csupán a hadisír nyilvántartásokra lehet 

hagyatkozni, amelyek ugyan biztosan nem fedik le a teljes emberveszteséget, de 

legalább megközelítő képet adnak a hadifogság során elhunytak számáról. Az ezekben 

az összesítésekben elérhető adatok szerint Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, 

Franciaország, Hollandia, Lengyelország (elsősorban Szilézia), Németország és 

Szlovénia területén közel 6.000 magyar katona sírja található, akik részben 

hadműveletek, részben pedig hadifogság során vesztették életüket. Közülük a 

franciaországi katonatemetőkben beazonosíthatóan 533 magyar nyugszik. (Bús – 

Szabó 2013: 225–467) Az ismertetett körülményekből kifolyólag joggal feltételezhető, 

hogy a valódi veszteségek ennél jóval magasabbak voltak, de megbízható információk 

alapján egyelőre azzal a megállapítással kell beérnünk, hogy a francia állam területén 

fogva tartott magyarok 2,5–3 százaléka vesztette életét a fogságban töltött idő alatt.  

 

Hazatérés 

 

Az 1944. március 19-i német megszállását követően, az internált francia katonák, a 

magyar hatóságok és a lakosság segítségével próbálták elkerülni, hogy a német 

katonai és rendőri szervek letartóztassák őket. Mintegy 100 főnek ez nem sikerült, így 
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ők visszakerültek a németországi hadifogolytáborokba, (Boros 1973: 435) ahonnan 

többségüket 1945 tavaszán a szovjet hatóságok tengeri úton szállítottak haza 

Franciaországba (SHD GR 13 P 96. Oflag IV/D. JM allant de l’avance russe jusqu’au 

retour en France). A szovjet csapatok magyarországi berendezkedését követően az 

internáltak René Roos százados vezetésével tárgyalásokat kezdtek a budapesti katonai 

parancsnoksággal a francia állampolgárok hazatérésének megszervezéséről. (Roos 

1984: 107) Ezt követően február 5-én érkezett meg a szovjet városparancsnokság 

utasítása, hogy a francia katonáknak Turán kell gyülekezniük, ezért Roos százados 

emberei nagyobb részével azonnal megkezdte az áttelepülést az itt kialakított 

gyűjtőtáborba. (SHD GR 13 P 96. Journal de Marches et d’Opérations Militaires 

Français évadés d’Allemagne réfugiés en Hongrie, 1.)  

Végül többhónapos várakozás után az itt összegyűlt franciákat – és számos hozzájuk 

csatlakozott személyt: 245 katonát, 71 nőt, 23 civilt, 16 elzászi katonaszökevényt és 15 

szlovákiai harcokat megjárt veteránt – április végén vonattal útnak indítottak Odessza 

felé, ahonnan két brit hajó fedélzetén tengeri úton tértek végül haza Franciaországba 

május végén. (SHD GR 13 P 96. Journal de Marches et d’Opérations…, 39–63.) 

Ugyanakkor voltak olyanok is, akiket légi úton szállítottak haza, mivel február 

folyamán hozzávetőlegesen 60 francia internáltat a selypi táborból Jászberényen 

keresztül Bukarestbe szállítottak, ahonnan repülőgéppel térhettek haza Nápoly 

érintésével Franciaországba. (SHD GR 13 P 96. Journal de Marches et d’Opérations…, 

19–22.) Emellett akadtak olyan franciák is, akik különböző okokból kifolyólag – később 

szabadultak a német fogságból, nem tudtak csatlakozni a többi francia internálthoz, 

esetleg családi kötöttségeik voltak Magyarországon – 1945 nyarán még Budapesten 

tartózkodtak, így ők ezt követően hagyták el az országot és valószínűleg már 

közvetlenebb útvonalakat is igénybe tudtak venni a távozásuk során. (Hortobágyi 

2001: 99)  

A nyugati fogságba került hadifoglyok szabadon engedése és hazaszállítása az 

angolszász hatalmak részéről már 1945 nyarán megkezdődött. A több százezer 

magyar állampolgár hazatérése fontos kérdés volt a magyar kormány számára is, 

mivel a határokon kívül tartózkodó jelentős embertömeg munkaerejére nagy szükség 

lett volna az ország újjáépítése során. De a hozzátartozók is követelték családtagjaik 

mielőbbi hazaszállítását. A hadifoglyok hazajutásának megszervezésével eleinte a 

Népjóléti Minisztérium foglalkozott, ugyanakkor a munkába a katonai 

vonatkozásokra tekintettel a Honvédelmi Minisztérium, később pedig államvédelmi 

okokból a Belügyminisztérium is bekapcsolódott. Majd a szervezést 1945. szeptember 

1-től a miniszterelnökség alá rendelt szervként működő Hazahozatali 
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Kormánybiztosság intézte. (Hortobágyi 2002: 57) A Millok Sándor vezetése alatt 

működő hivatal elvileg a nyugati hadifoglyok, valamint a német megsemmisítő- és 

munkatáborokba deportáltak repatriálásával foglalkozott, de a gyakorlatban szinte 

kizárólag az elsőre koncentrált. (Szécsényi 2020: 74)  

 

Az első franciaországi magyar hadifoglyok hazaszállítására 1946 márciusában került 

sor. (Abzac-Epezy 2010: 45) Ebben komoly szerepet játszottak a külföldi magyar civil 

és egyházi szervezetek, valamint a Magyar Vöröskereszt erőfeszítései. (Szabó 2018: 

239–240) Azoknak a francia – és általánosságban nyugati fogságban lévő – 

hadifoglyoknak a hazatelepítése, akik vissza kívántak térni Magyarországra, 1947 

végére fejeződött be. Ezt követően fogságban már további magyar állampolgárok nem 

voltak sem Franciaországban, sem pedig a francia megszállási zónában Németország 

és Ausztria területén. (Stark 1989: 57) A hazaérkező korábbi foglyokat a HM 

Katonapolitikai Osztálya és a BM Államvédelmi Osztálya által felállított komáromi, 

kaposvári, székesfehérvári, szentgotthárdi és zalaegerszegi szűrőtáborokba 

irányították, ahol kikérdezték, megmotozták (melynek során értéktárgyaiktól gyakran 

meg is fosztották), valamint orvosi vizsgálatnak vetették alá őket, ami sokuk gyenge 

egészségi állapotára tekintettel indokolt is volt. A politikai szempontból gyanús 

személyeket – akik a kihallgatás során saját magukra terhelő dolgot vallottak be, a 

korábbi csendőröket, nyilasokat, illetve azokat, akiket valaki feljelentett – 

elkülönítették és más táborokba szállították. (Ponori Thewrewk 2004: 159) Az 

ellenőrzéseket követően valamivel több mint 12.000 embert adtak át a 

Belügyminisztériumnak további vizsgálat céljából. (Hortobágyi 2002: 58) A szűrésen 

sikerrel átesett foglyokat igazolták és lakóhelyükre irányították, ahol ismételt 

kihallgatás után leszerelték őket, és csupán ezt követően térhettek haza családjukhoz. 

(Tarcai 1992: 108–109)  

 

Utóélet 

 

Annak ellenére, hogy a Magyarországon internált franciák kivételesen jó 

bánásmódban részesültek, a magyar kormányzat sajnálatos módon nem tudott érdemi 

tőkét kovácsolni a háború lezárását követően diplomáciai téren, amiben minden 

bizonnyal szerepet játszott a magyar politikai élet alapvető átalakulása is. Ezt nem 

csupán a párizsi béketárgyalások során, de a Franciaországba került magyar 

hadifoglyokkal való jobb bánásmód, valamint az ő mielőbbi hazaszállításuk során sem 

sikerült érvényesíteni. Ugyanakkor a Magyarországról hazatért francia hadifoglyok 

rendkívül nagyra értékelték a velük szemben tanúsított bánásmódot, így nem csupán 
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saját egyesületüket hozták létre 1946-ban – a Magyarországra Menekült Francia 

Hadifoglyok Baráti Társaságát –, de aktívan közreműködtek számos francia–magyar 

baráti társaság létrehozásában is, valamint felléptek a magyar hadifoglyok érdekében 

is. (Csernus 2015: 131–132) Ennek keretében memorandumot írtak De Gaulle 

tábornoknak, sajtókampányt indítottak, valamint közvetlenül is megkeresték a 

hadifogolytáborok parancsnokait, hogy a francia hatóságok jobb bánásmódot 

biztosítsanak a magyar hadifoglyoknak, illetve igyekezték elérni, hogy a magyar 

állampolgárok minél előbb hazatérhessenek hazájukba. (Lemaire 2015: 142)  

Ugyanakkor a hazatérés az igazolási eljáráson átesett korábbi magyar hadifoglyok 

számára sem jelentett minden esetben gondtalan életet. A nyugatról hazatértek 

számos esetben hátrányt szenvedtek a polgári életben, mivel külföldi múltjuk miatt 

politikailag megbízhatatlan „nyugatosnak” tekintették őket. (Szécsényi 2020: 75) Erre 

való tekintettel sokuk szavazati jogát is megvonták, B-listára kerültek, nem vették 

vissza őket eredeti munkahelyükre, tehát önhibájukon kívül büntetést kaptak pusztán 

azért, mert rendkívül nehéz körülmények között hadifogságban voltak egy nyugati 

állam területén. (Füzes 1994: 77–78, 97, 118)  

 

A Magyarországon internált francia foglyok és a francia felügyelet alá került magyar 

foglyok nagyon különböző utat jártak be a háború után, sajátos módon a két ország 

politikai berendezkedése meghatározó módon befolyásolta nem csupán 

életkörülményeiket, hanem az átélt eseményekre való emlékezés lehetőségeit is. Míg 

az előbbiek sikeresen tudtak visszailleszkedni a polgári életbe és nosztalgiával 

emlékeztek vissza a hazánkban töltött időre, amelynek számos módon tanújelét is 

adták – egyesületi tevékenység, visszaemlékezések publikálása, magyar kapcsolatok 

keresése és ápolása (Csernus 2015: 136–138) –, addig az utóbbiak életére negatív hatást 

gyakorolt a francia fogság bélyege, valamint élményeik közreadására sem nyílt 

lehetőségük, hiszen az szembement volna a politikai rendszer előírásaival. (Szécsényi 

2020: 83) Ez a helyzet csupán az 1990-es években változott, amikor az új politikai 

berendezkedés már megértőbben fordult a volt nyugatosok fel, de ez a pozitív fordulat 

értelemszerűen sokak számára már túl későn érkezett. (Sørensen 2020: 122)  

 

Összegzés 

 

A tanulmány témáját alkotó két – látszólag párhuzamos – jelenség nagyon eltérő 

okokra vezethető vissza. Míg a francia hadifoglyok a német fogolytáborokból való 

szökésüket követően alapvetően önszántukból jutottak el Magyarországra – még ha 
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gyakran nem is az volt a végcéljuk –, ahol internálták őket, a magyar katonák a 

körülmények sajátos alakulása folytán kerültek francia hadifogságba. Jogi 

szempontból mindkét eljárásnak voltak kérdőjelei. A magyar hatóságok némi 

bizonytalankodás és alapos megfontolás után döntöttek a francia menekültek 

internálása mellett, amelyet a német erők elleni harc folytatásának 

megakadályozásával indokoltak, ugyanakkor ezzel mégis lehetővé tették a franciák 

számára, hogy a német fogolytáborok helyett viszonylagos szabadságot élvezve 

éljenek Magyarországon. A magyar hadifoglyok helyzete ennél jóval bonyolultabb 

volt, hiszen a két állam között nem állt fenn hadiállapot, így hivatalosan nem is 

tarthatták volna francia fogságban őket. Mivel a szövetséges hatalmak – a nemzetközi 

jog adta lehetőségeket tágan értelmezve – átminősítették a fogvatartottak státuszát, 

illetve a Nemzetközi Vöröskereszt jóváhagyását is megszerezték a foglyok átadásához 

az angolszász erők részéről a francia hatóságoknak, így jól-rosszul legitimálták a 

kialakult helyzetet.  

A fogvatartottak számában jelentős különbség áll fenn. Míg Magyarországon a háború 

évei során legfeljebb 1.300 francia internáltról beszélhetünk, addig francia őrizetbe 

hozzávetőlegesen 50.000 magyar katona került. Ez a különbség sokkal érzékletesebben 

tetten érhető volt a foglyok életkörülményeiben. A francia internáltak számára 

kimondottan kellemes körülményeket biztosítottak a magyar hatóságok, amelyek 

lehetővé tették számukra, hogy bizonyos keretek között saját maguk szervezzék meg 

a tábori életet, mellette pedig nagy mozgás- és munkavállalási szabadságot élveztek. 

Mindeközben a lakossággal is kimondottan jó kapcsolatokat ápoltak, amit számos 

házasság is bizonyít. Ezzel szemben a magyar hadifoglyok rendkívül rossz 

bánásmódban részesültek, számos atrocitás érte őket, sokuknak kényszermunka 

jelleggel kellett dolgozniuk, miközben a soraikban bekövetkező számos haláleset is 

ezekhez a körülményekhez kötődik. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy alapvető 

különbség volt a Franciaországban és a francia megszállt zónában őrzött foglyok 

viszonyaiban az utóbbiak javára.  

A viszonylag nagy szabadság lehetővé tette a francia katonák számára, hogy 1944 

folyamán önként csatlakozzanak a szlovák nemzeti felkeléshez, amellyel közel kétszáz 

fő élt is közülük. Ismert és dokumentált veszteségeik – mintegy félszáz fő – is kizárólag 

ehhez a szerepvállaláshoz kötődik. Ezzel szemben a magyarok számára a Francia 

Idegenlégió és a megszállt zónában felállított őrszázadok kötelékében való szolgálat 

lehetőségét kínálták fel, amellyel nagyon sokan éltek. Pontos számuk nem ismert, de 

a kutatások jelenlegi állása szerint összességében ezer fő fölé tehető. Ennek 

megfelelően az indokínai konfliktusban elszenvedett veszteségek is több száz főt 

tesznek ki.   
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A francia internáltak döntő többége 1945 tavaszán hazatérhetett, majd érdemei 

elismerése mellett visszatérhetett a polgári életbe. A magyar hadifoglyok mintegy 

kétharmada – mivel sokan a külföldön maradás mellett döntöttek – ezzel szemben 

csupán 1946–1947 folyamán kerültek haza Magyarországra, ahol jobb esetben csupán 

negatív megkülönböztetés, rosszabb esetben újabb számonkérés és fogság várt rájuk. 

A sors tehát sok szempontból igazságtalanul bánt az eseményekben érintett 

személyekkel, hiszen akik jobb bánásmódban részesültek a nagy történelmi 

események idején, azok később is nyugodt életet élhettek, míg a hányattatások 

elszenvedői később is zaklatott életutakat voltak kénytelenek bejárni.  

 

A bemutatott események fényében nehéz egyértelmű mérleget vonni a két bemutatott 

csoport által átélt eseményekről, de az talán túlzás nélkül kijelenthető, hogy mindkét 

esetben meglehetősen egyedi és sok szempontból atipikus körülmények vezettek a 

vizsgált jelenségek kialakulásához, amelyek kapcsán nem léteztek semelyik érintett fél 

részéről előre elkészített forgatókönyvek. Minden bizonnyal ez is hozzájárult ahhoz, 

hogy az adott helyzetekben kellett rögtönözni és megoldásokat találni a felmerült 

kihívásokra, amely rendkívül eltérő módon valósultak meg. A hivatalos szervek 

mindkét esetben saját érdekeiket szem előtt tartva jártak el. Magyarország igyekezett 

jó kapcsolatokat fenntartani egy nyugati állammal – még ha ez végül nem is sikerült 

számára –, míg Franciaország gazdasági igényeit helyezte előtérbe – bár a hadifoglyok 

a várt gazdasági fellendüléshez tőlük független okok miatt nem feltétlenül tudtak 

érdemben hozzájárulni –, amely radikálisan eltérő viszonyokat teremtett az érintett 

foglyok számára. A történelem sodrába kerülve mind a francia, mind a katonáknak 

minimális mozgástere volt, ugyanakkor ezt kihasználva nagyon eltérő utakra léptek, 

amelyek kétségtelenül további tanulmányozásra érdemesek.  
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HM HIM Hadtörténelmi Levéltár. 

07 VII. fondfőcsoport – Gyűjtemények – segédletei.  

 Ellenállási gyűjtemény nemzetközi vonatkozások. 

F/43. Francia hadifoglyok Balatonbogláron. 

Mikrofilm gyűjtemény. 
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873. Francia hadifoglyok visszaemlékezései 1942–1947. 

Personalia gyűjtemény. 

141. Utassy Lóránd vezérőrnagy hagyatéka 1917–1980. 

305. Baló Zoltán ezredes, a HM 21. (hadifogoly) osztályának vezetője, 

hivatalos működésével kapcsolatos okmányok 1940-1947. 

345. Francia hadifogolytábor (St. Priesti) őrnaplója.  

Tanulmányok és visszaemlékezések gyűjteménye. 

3037. Eustache, René: Francia hadifogoly visszaemlékezés 1942–1949.  

4136. Ostoja-Mitkiewicz, Mieczyslaw: Francia menekültek Magyaror-

szágon az 1939–1945-ös háború alatt. 

Service Historique de la Défense.  

GR 13 P 96. Groupe de combattants français en Slovaquie. 
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ERDŐS KRISTÓF 

 

Magyarokat gondozó „bizottságok” Ausztria nyugati 

megszállási zónáiban 

 

A háborút követő Ausztriában tartózkodó magyar állampolgárok történetének 

feldolgozásakor két fontos kérdéskörre koncentráltam PhD disszertációmban: 

hogyan épült ki és működött a helyben történő gondozásuk, illetve a repatriálásuk. 

Jelen tanulmányomban azokat a magyar „bizottságokat” kívánom megvizsgálni, 

amelyek keretében az Ausztria nyugati megszállási zónáinak területén lévő magyar 

állampolgárok gondozását megszervezték. Mivel valamennyi „bizottság” 

feltérképezése a meglévő töredékes források miatt teljesíthetetlen vállalkozás lett 

volna, a nyugati zónákból egy-egy „bizottság” működésével foglalkozom. Az alábbi 

szempontok mentén elemzem a kérdéskört: személyi összetétel, a megszálló 

hatalmakkal, illetve a háborút követő magyarországi hivatalos szervekkel (ideiglenes 

kormány, Magyar Vöröskereszt, stb.) való kapcsolat, működési terület.  

* 

A második világháború során megindult többirányú kényszervándorlás a 

történelemben addig példátlan méretű népességmozgásokat eredményezett. A 

keletről nyugati irányba haladó vándorlási hullámhoz tartozó magyarokkal 

foglalkoztam doktori (PhD) disszertációmban. (Erdős Kristóf 2021.) Azoknak a 

helyzetét vizsgáltam, akik a háború végén kerültek Ausztriába, majd azt követően 

hosszabb vagy rövidebb ideig ott is éltek. Témám vizsgálatának súlypontja az 1945–

1946 közötti időszak, 1947 már jórészt a kitekintés része volt. 

Az elemzést 1945 tavaszával kezdtem, ugyanis Ausztriában is ekkor ért véget a 

háború, a Wehrmacht és szövetséges csapatainak másfél millió katonája 1945. május 8-

án kapitulált.1 A meneküléssel, a kiürítések végrehajtásával, illetve a visszavonulással 

behatóbban nem foglalkoztam, mivel az biztosan szétfeszítette volna a disszertáció 

kereteit. Vizsgálatomat 1947 nyarával zártam, aminek elsődleges oka, hogy ekkor 

kezdődött meg a polgári pártok politikusainak és a külszolgálatot teljesítő diplomaták 

                                                           
1 Az osztrák fővárost 1945. április 13-án szállták meg a szovjet csapatok. 1945. április végén, 

május elején érték el a franciák Vorarlberg, az amerikaiak Tirol, Salzburg és Felső-Ausztria 

tartományok határait. Az osztrák ellenállók az általuk felszabadított Innsbruckot átadták a 

nyugati szövetségeseknek. Valamivel később a 8. brit hadsereg és a jugoszláv 

partizáncsapatok megszállták Karintiát. (Ernst Hanisch 1994: 401–402; Manfried 

Rauchensteiner 2005: 27) 
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emigrációja, amely a következő, 1947-es menekülthullám kezdetét jelentette. 

(Szerencsés Károly 2008) Szintén 1947. május–június fordulóján szűnt meg a 

Hazahozatali Kormánybiztosság, majd a Magyar Vöröskereszt Ausztriai és 

Németországi Kirendeltsége is. A téma vizsgálatának 1947. nyári zárását indokolja 

továbbá, hogy az UNRRA2 1947. június 30-án fejezte be tevékenységét. (Franz Olah 

1979: 11) Ekkor minden további, a nyugati övezetekben maradt magyar 

hazatelepítésére történő kísérlet is lezárult. (Cseresnyés Ferenc 1995: 64) 1947 nyarát 

követően lényeges változások történtek a Nyugat-Európában élő, addig haza nem tért 

magyar menekültek életében is. Ekkor kezdődtek meg a kivándorlások, illetve a 

magyar emigráns szervezetek elkezdtek differenciálódni. (Borbándi Gyula 1989: 49–

80; Nyári Gábor 2018: 69–109) 

Tanulmányomban azokkal a magyarokat gondozó „bizottságokkal”, ún. 

„vöröskeresztes irodákkal” foglalkozom, amelyek Ausztria nyugati megszállási 

zónáiban alakultak a háború lezárását követően.3 1945 őszén Máday Béla a Magyar 

Vöröskereszt kirendeltségvezetőjének becslése szerint mintegy 130.000-en 

tartózkodtak Ausztriában.4 (Máday Béla 1947: 19) Pontos számukat nehéz 

                                                           
2 Az 1943 novemberében létesített ENSZ Segélyezési és Újjáépítési Hivatala, a The United 

Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) a Szövetséges Tanáccsal együtt 

egy teljes körű segélyezési és gazdasági helyreállítási programon dolgozott Ausztriában a 

háború után. (U.N.R.R.A. An International Service Agency. Vienna, Information Office UNRRA 

Mission Austria, February 1946. Elérhető az Osztrák Nemzeti Könyvtárban.) 
3 A kutatások során előkerült források sokszor nem igazítottak el abban a kérdésben, hogy 

azok szerzői kit tekintettek magyarnak. Kizárólag a magyar állampolgársággal rendelkezőket, 

vagy a magyar nemzetiségűeket is? Területi szempontból pedig csak a trianoni 

Magyarországról, vagy pedig a revízióval visszacsatolt területekről érkező magyarokat is? A 

fogalmi problémát tovább árnyalja a magyarországi németek kérdése, akik magyar 

állampolgárokként menekültek el, de hazatérésüket németségükre való tekintettel már 

gátolták. A disszertáció írása során a feltárt forrásokat feldolgozva és azokkal szemben a 

megfelelő kritikát alkalmazva, a legtöbbször nem kaptam választ az előbbi kérdésekre. Az 

Ausztriában élő magyarok összetételét a töredékesen fennmaradt mintegy 1700 nyilvántartó 

karton feldolgozásával vizsgáltam. Így konkrét adatok segítségével tudtam meghatározni, 

hogy kiket tekintünk magyarnak az 1945–1947 közötti Ausztriában. Ezek alapján nem csak a 

trianoni Magyarországról, hanem a revízióval visszacsatolt területekről érkezőket, illetve a 

magyarországi németek is vizsgáltam. 
4 A háború után a Nyugat-Európában tartózkodó magyarok összetételére nézve, az 1700 

nyilvántartó karton feldolgozásával nem születhetett reprezentatív eredmény, az mégis 

megerősítette, illetve tovább árnyalta az eddigi szakirodalom megállapításait. Mint ismeretes, 

a szakirodalom szerint a háború után Nyugat-Európában tartózkodó magyarok elsöprő 

többségét katona-, rendőr-, és csendőrtisztek, politikusok, állami főtisztviselők és 

értelmiségiek alkották. Az 1700 nyilvántartási lap feldolgozásával arra az eredményre 
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megállapítani, ebben a töredékesen fennmaradt osztrák belügyi források sem segítik a 

kutatót.5 Az 1945. ősz és 1946. március–április közötti tömeges hazaszállítások miatt 

jelentősen – mintegy 100.000 fővel – csökkent az Ausztriában tartózkodó magyarok 

létszáma.6 Az ezután is folytatódó hazaszállítások következtében, 1947 júniusában már 

csupán 15–16 ezren voltak. Többségük ezután néhány éven belül kivándorolt az 

országból és csak töredékük maradt ott. (Erdős Kristóf 2021: 169–174) 

Az osztrák fővárost 1945. április 13-án foglalták el a szovjet csapatok. Az ezt követő 

napokban megkezdődött az osztrák politikai pártok újjászerveződése. Április 27-én, a 

szovjet katonai parancsnokság jóváhagyásával az ellenállási mozgalomban részt vett 

pártok – a néppártiak (ÖVP), a szocialisták (SPÖ) és a kommunisták (KPÖ) – ideiglenes 

kormányt alakítottak. A kabinetet vezető kancellár az 1933-ban, Dollfuß által 

feloszlatott parlament utolsó elnöke, Karl Renner szociáldemokrata politikus lett. Az 

újjáéledő osztrák államiság megszervezéséhez vezető út első lépéseként az ideiglenes 

kormány kinyilvánította Ausztria függetlenségét és ideiglenes alkotmányt bocsátott 

ki.7 Az ideiglenes kormány magát egész Ausztria kormányának tekintette, de 

nemzetközi elfogadottsága kérdéses volt. Bár az Anschlusst követően nem alakult 

osztrák emigráns kormány és a nyugati szövetségesek végül nem hoztak létre 

                                                           

jutottam, hogy az Ausztriában regisztrált magyarok legnépesebb csoportját a középosztály 

(35–53%) adta, őket pedig a kispolgárság (21–26%) tagjai követték. Többségük korábban 

Budapesten és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében lakott (36–92%). A többiek nagyon eltérő 

számban és helyről érkeztek, de kimutatható, hogy közel egy negyedük (16–28%) a nyugati 

országrészben élt. A regisztrált magyarok legalább fele a fiatal és az aktív korosztályba (19–45 

éves) tartozott. A vizsgáltak túlnyomó többsége (64–73%) családtaggal együtt érkezett 

Ausztriába és több mint felük (55–93%) házas volt. (Erdős Kristóf 2021: 177–192) 
5 Az Osztrák Szövetségi Belügyminisztérium migrációs ügyekért is felelős 12U osztályának 

nyilvántartásaiban az első releváns adat 1946 decemberéből származik. (Österreichisches 

Staatsarchiv, Archiv der Republik, Bundesministerium für Inneres 12U, 56. doboz, III.2.5.) 
6 A rendelkezésekre álló források elemzésével arra a következtetésre jutottam, hogy 1945. ősz 

és 1946. március–április között mintegy 100.000 magyart repatriáltak. A salzburgi 

Österreichisches Forschungsinstitut für Wirtschaft und Politik lapja szerint a nyugati 

szövetségesek által megszállt osztrák tartományokban 1946. március–áprilisban 28.044 

magyar tartózkodott. (Kritische Bemerkungen zur Ausländerpolitik. 18 Prozent Ausländer im 

westlichen Österreich. Berichte und Informationen des Österreichischen Forschungsinstituts für 

Wirtschaft und Politik, 1946. jún. 7., 2; Die Ausländer in Westösterreich. Berichte und 

Informationen des Österreichischen Forschungsinstituts für Wirtschaft und Politik, 1946. aug. 16., 3.) 
7 Az Egyesült Királyság, a Szovjetunió és az Egyesült Államok külügyminiszterei már az 1943. 

októberi Moszkvai Nyilatkozatban arról döntöttek, hogy a háború befejezése után Ausztria 

függetlenségét helyre kell állítani. Egyben kimondták, hogy Ausztria a német agresszió első 

áldozata lett és semmissé nyilvánították az Anschlusst. Emellett arról is rendelkeztek, hogy 

bizonyos felelősség terheli Ausztriát azért, mert a háborúban a hitleri Németország oldalán 

vett részt. (Szabó István 2010: 437–438) 
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ellenkormányt, de mégsem ismerték el – a szovjetek lépéseivel szembeni fenntartásuk 

miatt – a Renner vezette kormányt. (Szabó István 2010: 437–440; Németh István 2011: 

52–53) 

A szövetséges hatalmak 1945. július 9-én, Londonban írták alá az ausztriai megszállási 

zónák határainak véglegesítéséről szóló megállapodást. Salzburg és Felső-Ausztriának 

a Duna jobb partján lévő része az amerikaiakhoz, Vorarlberg és a Kelet-Tirol nélküli 

Tirol pedig a franciákhoz került. Az angol zóna Karintiából, Kelet-Tirolból és 

Stájerországból állt. A szovjetek pedig Alsó-Ausztriát, Felső-Ausztriának a Duna bal 

partján lévő részét és Burgenlandot tartották megszállás alatt. Az osztrák fővárost 

négy övezetre osztották. Bécsben, az osztrák közigazgatás centrumának helyet adó 

első kerületet pedig nemzetközi övezetté nyilvánították és azt havi váltásban a négy 

megszálló hatalom igazgatta.8 (Barbara Stelzl–Marx 2012: 53–55) A zónákról történő 

megállapodás után a potsdami konferencián a szövetségesek mindegyike elfogadta az 

osztrák ideiglenes kormány megalakulásakor kibocsátott függetlenségi nyilatkozatot, 

de magát a kormányt csak néhány hónappal később. A Londonban, 1945. július 4-én 

aláírt első ellenőrzési megállapodás értelmében 1945. szeptember 11-én felállt a 

Szövetséges Tanács, amely átvette a hatalmat Ausztria felett. A megszállási zónák 

katonai főparancsnokaiból álló testület utasításait köteles volt végrehajtani a kormány 

és minden annak alárendelt hatóság. Miután Renner kancellár elfogadta a Szövetséges 

Tanács fennhatóságát, a nyugati szövetségesek 1945. október 20-án memorandumban 

ismerték el az osztrák ideiglenes kormányt. Ebben a törvényhozó hatalom 

gyakorlására hatalmazták fel a kabinetet és arra kötelezték, hogy december 31-ig 

tartsanak szabad választásokat.9 

1945-ben Ausztria hatmillió körüli lakosságából legalább egymillió menekült volt, 

akik többsége a megszálló angolszászok kategóriái szerint Displaced Person-nek 

számítottak.10 A háború végén Olaszország területén is voltak DP-táborok, de a 

                                                           
8 Ausztria szövetséges megszállása az 1955. május 15-én aláírt osztrák államszerződéssel szűnt 

meg. 
9 Az 1945. november 25-én megtartott választásokon a parlament népképviseleti kamarájában, 

a Nemzeti Tanácsban (Nationalrat) a néppártiak 85 mandátummal többséget szereztek, a 

szocialisták 76, a kommunisták pedig 4 képviselői helyet kaptak. Kilenc tartományból hétben 

a néppártiak, Bécsben és Karintiában pedig a szocialisták állíthattak tartományfőnököt. 

Ausztriában nagykoalíciós kormány alakult a népppárti Leopold Figl vezetésével. (Szabó 

István 2010: 441–447; Németh István 2011: 53–56) 
10 Franz Olah osztrák szövetségi belügyminiszter körülbelül 1 millió 650 ezer olyan 

menekültről beszélt a Nemzeti Tanácsnak 1964-ben tett jelentésében, akik 1945-ben 

Ausztriában tartózkodtak. (Franz Olah 1979: 11.) Szintén hasonló számra hivatkozik Stanek 
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legtöbb, mintegy 4,5–8 millió DP Németországban tartózkodott.11 1945 májusában 

Ausztriában és Németországban is elkezdődött az ott tartózkodó magyarok 

gondozása, illetve hazaszállításuk előkészítése. A magyarokat gondozó „bizottságok”, 

ún. „vöröskeresztes irodák” vezetői a helyben tartózkodó magyarokból 

verbuválódtak, többnyire civil kezdeményezések eredményeképpen. Fontos tudni, 

hogy a háború után Magyarországon újjáalakult Magyar Vöröskereszttel kezdetben 

nem volt intézményi kapcsolatuk, nem álltak alárendeltségük alatt. A háború után 

Ausztriában alakult és ott működő valamennyi magyar „bizottság”, „iroda” 

feltérképezése – a meglévő töredékes források miatt – teljesíthetetlen vállalkozás lett 

volna. Máday Béla a Magyar Vöröskereszt megbízásából 1945 szeptemberétől kezdett 

el dolgozni a szervezet ausztriai és németországi kirendeltségének kiépítésén. Máday 

jelentése szerint a magyarokat gondozó „bizottságok” és „irodák” élén mintegy 40 ún. 

„megbízott”, „főmegbízott”, illetve „elnök” működött Ausztriában és 

Németországban. (Erdős Kristóf 2021: 35–36) Ausztria három nyugati szövetségesek 

által megszállt zónájából egy-egy „bizottságot” mutatok be. Az alábbi szempontok 

mentén elemzem a kérdéskört: személyi összetétel, a megszálló hatalmakkal, illetve a 

háborút követő magyarországi hivatalos szervekkel (köztük az ideiglenes 

kormánnyal, a Magyar Vöröskereszttel) való kapcsolat, illetve a működési terület 

alapján. 

A „bizottságok” történetében közös pont, hogy csak és kizárólag a megszálló 

szövetséges hatalmak engedélyével működhettek. Általánosan jellemző volt rájuk az 

állandó bizonytalanság. A pénztelenség, az alulfinanszírozottság miatt gyűjtéseket 

indítottak. A „bizottságok” tagjai munkájukat önkéntesen végezték, fizetség nélkül. 

Tevékenységük egyéni kezdeményezések sorozataként írható le. Tipikus 

vöröskeresztes feladatokat végeztek. Így nyilvántartásba vették a működési 

területükön lévő magyarokat, családkutatást folytattak: a háború idején egymástól 

elszakadt családokat próbálták egyesíteni. Élelem, ruházat, egészségügyi szolgálat 

                                                           

(1.632.000) és Helczmanowsky (1.432.000) osztrák belügyminisztériumi jelentések alapján 

(Eduard Stanek 1985: 17–18; Heimold Helczmanowsky 1975: 129.) Jacobmeyer pedig 

körülbelül egymillió osztrák földön élő DP-ről ír. (Wolfgang Jacobmeyer 1985: 42.) 
11 Cohen szerint a háború végén Németországban mintegy nyolcmillió DP élt, akik közül hat–

hétmilliót a szövetségesek és az UNRRA 1945 tavasza és ősze között hazaszállított. (Gerard 

Daniel Cohen 2012: 5.) Jacobmeyer szerint a háború végén körülbelül 4,5 millió DP élt 

Németország három nyugati megszállási zónájában, Nyugat-Európában pedig összesen 

mintegy 10,5–11,7 millió. Ők körülbelül húsz nemzetiséget képviseltek és több mint harmincöt 

különböző nyelvet beszéltek. Jacobmeyer szerint 1945. májustól szeptemberig 

Németországból és Nyugat-Európából körülbelül 5,2 millió, azaz naponta legalább 33 ezer 

DP-t repatriáltak. (Wolfgang Jacobmeyer 1992: 368–369.) 
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biztosításában segítették a magyarokat. További fontos tevékenységük volt a 

hazaszállítások előkészítése, együttműködésben a repatriációt irányító megszálló 

hatóságokkal. Az egyes „bizottságok” közötti együttműködésre is sor került. A három 

„bizottság” működését ezen tanulmányban 1945. nyár végéig tárgyalom. 1945 őszén 

egy új szakasz kezdődött az Ausztriában tartózkodó magyarok gondozása 

történetében. Ettől fogva már működött a Magyar Vöröskereszt által megbízott Máday 

Béla mint a szervezet Ausztriai és Németországi Kirendeltségének vezetője. (Erdős 

Kristóf 2021: 141–168) 

Ausztria amerikai megszállási zónájának nyugati felében, Salzburg városában 

önszerveződéssel jött létre a Gellért Andor vezette bizottság. A Gellért-féle irodáról 

egy Innsbruck mellett lévő menekülttábor magyar tábori lapja tudósított először, 1945 

júliusában. (Neustifti Magyar Kurir, 1. szám, 1945. július 13., 2.) A Neustifti Magyar Kurir 

szerint ez a „magyarországi bizottság” Salzburgban tárgyalt az illetékes amerikai 

hatóságokkal. Azonban a magyar ideiglenes kormány ekkor nem küldött ki delegációt. 

Amerikai levéltári források szerint a Gellért-féle bizottság egy önszerveződő testület 

volt, amely az amerikai katonai kormányzat (U.S. Military Government) engedélyével 

alakult meg, Hungarian Mission for Repatriation néven, miután Salzburg amerikai 

megszállás alá került. (NARA DN1929, Correspondence and Related Records 

Regarding Pending Claims 1945–1950, P–687) Személyi összetételükre nézve a 

következőket tudjuk a fennmaradt levéltári- és sajtóforrásokból. A bizottság elnöke 

Gellért Andor12, helyettese Friedmann (Merszei) Zoltán13, egy ideig pedig tagja volt 

                                                           
12 Gellért Andort a Külügyminisztérium Sajtó- és Propaganda Osztályának vezetője, a háborús 

sajtóirányítás egyik legfontosabb személyisége Ullein-Reviczky Antal 1942-ben sajtóattaséként 

Stockholmba küldte. Feladata volt, hogy az angolszász hatalmakkal kapcsolatot létesítsen az 

ottani amerikai és angol diplomatákon keresztül. (Sipos Péter 1996: 125) 
13 Friedmann ekkor egy huszonhárom éves fiatalember volt. Zsidó származása miatt 

elhurcolták, a háború végén pedig a dachaui koncentrációs táborból szabadult (Mong Attila 

2006: 7; MNL OL XIX–A–1–e 4. doboz, XIII. tétel, Merszei /Friedmann/ Zoltán levele Nagy 

Ferenc miniszterelnökhöz. Salzburg, 1946. febr. 25.) Mivel Friedmann magyarosítani kívánta 

a nevét, bátorságára való tekintettel Szegedy-Maszák Aladár a Merszei nevet javasolta neki, 

amelyet ő el is fogadott. 1945. augusztus 17-én hazatért Magyarországra. Friedmann Zoltán 

egy 2006-os interjúban keveset beszélt életének a háború alatti időszakáról: sem üldöztetéséről, 

sem salzburgi tevékenységéről, vagy a névváltoztatásról nem tett említést. Az interjú szerint 

Friedmann 1939-ben hagyta el Magyarországot és Svájcba ment, ahonnan édesanyja kérésére 

nem tért haza, nehogy be kelljen vonulnia katonának. Majd a háború végeztével ott maradt és 

1948-ban emigrált az Egyesült Államokba, Michigan államba. Majd a Dow Chemical Company 

elnöke lett. (Mong Attila 2006: 7; Szegedy-Maszák Marianne 2014: 267) 
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Szegedy-Maszák Aladár.14 Múltjukat tekintve részben diplomáciai szolgálatban álltak 

és részt vettek a háború alatti ellenállásban, részben zsidó származásuk miatt 

koncentrációs táborba hurcolták őket. Gellért Andor az előbbi, későbbi helyettese 

Friedmann Zoltán pedig az utóbbiak közé tartozott. Szegedy-Maszák Aladár szintén 

koncentrációs táborból szabadult, mivel politikai fogolyként németellenes 

tevékenysége miatt Dachauba vitték. 

A salzburgi bizottság tagjai korábbról ismerhették egymást. A testület két tagja részt 

vett a repatriálás előkészítésében az amerikaiak által felszabadított dauchaui táborban: 

Szegedy-Maszák 1945 májusától a magyar foglyok bizottságának elnöke, Friedmann 

pedig a nemzetközi fogolybizottságnak tagja volt. (Szegedy-Maszák Marianne 2014: 

241; MNL OL XIX–A–1–e 4. doboz, XIII. tétel, Merszei /Friedmann/ Zoltán levele Nagy 

Ferenc miniszterelnökhöz. Salzburg, 1946. febr. 25.) Munkájuk révén feltehetően már 

Dachauban is találkoztak egymással. A fogolybizottságok a katonai parancsnokságok 

alárendeltségében dolgoztak, így hozzájuk tartozott az élők és az elhunytak 

adminisztrálása, a belső rend megtartása, a mindennapi ellátás és a hazajutás mielőbbi 

elősegítése. (Huhák Heléna 2017: 154) Így mind Szegedy-Maszáknak, mind 

Friedmannak voltak tapasztalatai a hazatelepítés előkészítésében és az amerikaiakkal 

való tárgyalásban is, ami bizonnyal segítette salzburgi munkájukat. 

 Gellért Andor és Szegedy-Maszák Aladár már a háború évei alatt munkakapcsolatban 

és levelezésben álltak egymással. (Szegedy-Maszák Aladár 1996: 185–186, 207–210, 

237–240, 365) Szegedy-Maszák a tárgyalt időszakban először 1945 júliusában járt 

Salzburgban, amikor Dachauból Salzburgba vitték. Himler Márton, a háború alatti 

amerikai polgári és katonai hírszerzés, az Office of Strategic Services (a továbbiakban: 

OSS) magyar részlegének vezetője hívta oda és arról tájékoztatta, hogy hazája teljes 

mértékben szovjet befolyás alá került.15 Szegedy-Maszák szerint Salzburg „valóságos 

Mekkája lett azoknak a magyaroknak, akik nem akartak visszatérni Magyarországra, 

de azt sem tudták még eldönteni, hová szeretnének továbbmenni.” (Szegedy-Maszák 

Marianne 2014: 244–246) 

                                                           
14 Szegedy-Maszák Aladár a háború alatt a berlini követség titkára volt (1937–1942), ezután 

pedig a Külügyminisztérium politikai osztályvezető-helyettese, majd osztályvezetője lett 

(1942–1944). 1945 augusztusában hazatért Budapestre, majd 1945. novembertől washingtoni 

követ lett. Hivataláról Nagy Ferenc 1947 júniusában történt eltávolítása miatt tiltakozásul 

lemondott és emigrált. (Baráth Magdolna – Gecsényi Lajos 2015: 266; Szegedy-Maszák 

Marianne 2014: 264–267) 
15 Az OSS (Office of Strategic Services) az 1947 őszén felállított Központi Hírszerző Ügynökség 

(CIA Central Intelligence Agency) egyik elődszervezete. Az OSS-t 1945. október 1-jén 

szüntették meg. (Siegfried Beer 2008: 83–85) 
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A Gellért-féle bizottság tagjai az amerikai megszálló hatóságok bizalmát élvezték 

Salzburgban. Ennek oka abban keresendő, hogy a háború évei alatt mindannyian 

kapcsolatba kerültek az amerikaiakkal. A bizottság tagjai közül Gellért Andornak volt 

a legszorosabb kapcsolata velük. Egy 1950-es budapesti kihallgatás alkalmával 

felmerült, hogy Gellért a háború idején az OSS-en teljesített szolgálatot. (ÁBTL 3.2.4. 

K–1393, 12/1) Gellért saját visszaemlékezése szerint 1944 őszén stockholmi szolgálati 

helyéről először Londonba ment, majd onnan az „amerikai nagyvezérkar 

meghívására” Casertába repült, a nyugati szövetségesek Földközi-tengeri haderejének 

főhadiszállására, ahonnan egyébiránt az olaszországi, balkáni és közép-európai OSS-

műveletek végrehajtását is irányították. (Gellért Andor 1974: 378; Siegfried Beer 2000: 

80, 89) Mindezek ismeretében korábban csupán azzal a feltételezéssel éltem, hogy 

Gellért Andor az OSS-nek dolgozott, hiszen az amerikaiak nem tárgyaltak bárkivel a 

háború után. Miután olvastam Duncan Bare munkáját kiderült, hogy ez nem csupán 

feltételezés: Gellért Stockholmban került kapcsolatba az OSS munkatársaival. Ennek 

pontos dátuma nem ismert, ellenben Bare kutatásai során feltárta Gellért személyi 

kartonját, amely szerint már 1944. október 16-tól az OSS alkalmazásában állt. (Duncan 

Bare 2015: 83–84) Gellért emiatt biztos háttérrel rendelkezett a háború utáni 

Salzburgban a megszálló amerikai hatóságoknál. 

A háború után Ausztriában működő, magyarokat gondozó „bizottságok”, „irodák” 

közül egyedül a Gellért Andor vezette testület jutott el a magyar kormányzat által 

történő elismerésig és megbízatásig. 1945. augusztus 25-én a bizottság tagjait 

akkreditálta a magyar kormányzat. Dálnoki Miklós Béla miniszterelnök Gellért 

Andort kormánymegbízottnak nevezte ki és megbízta „Ausztria és Németország 

szövetséges megszállás alatt álló területein élő magyar állampolgárok ügyeinek 

vitelével”. Továbbá felhatalmazta, hogy az ausztriai és németországi szövetséges 

kormányzatokkal – a szovjetet kivéve – tárgyalhasson. Friedmann Zoltánt a 

miniszterelnök először az ideiglenes kormány és Gellért közötti összekötőként 

rendelte ki, 1945 őszétől pedig Gellért kormánymegbízott helyetteseként járt el. (MNL 

OL XIX–J–1–k Ausztria Admin 1945–1964 1. doboz, 32.244/1945; Erdős Kristóf 2021: 

42). Salzburgban Gellértékkel párhuzamosan két magyarokat gondozó szervezetről 

került elő adat a kutatásaim során. A Kontra László vezette magyar bizottság, illetve a 

Kovács Zoltán vezette ún. „Magyar Vöröskereszt”. A két szervezet egymással 

együttműködésben dolgozott: a Kontráék által kiadott Magyar Értesítő c. lap egy önálló 

rovatot biztosított Kovácsék családkutatási akcióinak. A Kovács Zoltán vezette 

„Magyar Vöröskereszt”, pedig 1945 augusztusában már része volt a Gönczy Jenő által 

kiépített ún. magyar vöröskeresztes „kirendeltségnek”. (Erdős Kristóf 2021: 42–44) 
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Ausztria angol megszállási zónájában egy sajátos modell alapján létesülhetett egy 

magyarokat gondozó szervezet. Az angolok, az amerikaiakhoz hasonlóan szintén csak 

az Ausztriában tartózkodó magyarokkal tárgyaltak. Az amerikai és a francia zónákból 

ismert esetekkel szemben, az angol zónában viszonylag későn került sor a magyarokat 

gondozó szervezet felállítására és elismerésére. A magyar „iroda” megszervezése 

azonban a többi megszállási zónából ismert esetekhez hasonlóan egyéni 

kezdeményezés eredménye volt.  

A magyarok gondozása és repatriálása az angol zónában még 1945. július elején is 

függőben volt. Zichy Júlia grófnő, 23 éves vöröskeresztes ápolónő, a háború utolsó 

hónapjaiban alakulatával (115. tábori kórház) együtt került Ausztriába. Zichy 1945. 

július elejéről származó információi szerint vagy egy „külön magyar vörös kereszt 

lesz, vagy pedig beolvasztják a magyart az angolba. Csak minden nehezen megy, 

ígérik és nem lesz semmi.” (MNL OL P 2333, No. 24. 1945. július 5.) A helyzet ekkor 

még bizonytalan volt. Zichy Júlia önként vette fel a kapcsolatot az angol megszállókkal 

és tárgyalásokat kezdeményezett a magyarokat gondozó iroda felállításáról. Szívós és 

kemény munkával tudta azt elérni, hogy a British Red Cross szervezetén belül 

felállítson és vezessen egy „magyar jóléti bizottság” -ot.16  A Zichy Júlia vezette Magyar 

Jóléti Bizottság működési engedélyét 1945 júliusában adta ki Selby tábornok, az 

illetékes angol vöröskeresztes vezető.17 A BRC szervezeti keretein belül működő 

magyar bizottság munkakörét, tagjainak számát az engedélyezési okirat pontosan 

szabályozta. (American Hungarian Foundation [AHF], Arch/91, Directi VE. BRC. 

/Hungarian Welfare Committee/ Copy authentic (Kelt: 1945. szept. 5.) Mivel a 

Bizottságnak nem lehetett tagja sem „politikailag terhelt” egyén, sem katonatiszt, a 

Zichy Júlia által megbízott személyzetet az angol biztonsági szervek leellenőrizték. 

Munkájuk három területre terjedt ki: „patronage” tevékenység, családkutatás, 

egészségügyi ellátás. Fontos kitétel volt a Brit Vöröskereszt részéről, hogy a táborban 

elhelyezett magyarokról, így a katonákról sem gondoskodhattak, ellenben 

gyakorlatilag kihasználtak „minden kínálkozó lehetőséget és módot”. 1945 júliusában 

a Bizottság a Karintiában való működésre kapott engedélyt, majd ezután terjeszthették 

ki tevékenységüket Stájerország területére. Mivel Ausztria angol megszállási 

zónájában a táboron kívül élő magyarok megoszlása Villach, Klagenfurt és Graz 

                                                           
16 Hungarian Welfare Committee (BRC) 

17 1945. július 13-án már biztosan működött a Magyar Jóléti Bizottság a Brit Vöröskereszt 

szervezetén belül. (Vö. MNL OL P 1362 Magyar Vöröskereszt Ausztriai Kirendeltsége, 3. 

doboz, 15. tétel, Az Ausztriai Katonai Kormányzóság Főhadiszállás Törzs levele Karintia 

katonai kormányzóságára (Kelt: 1945. júl. 13.) 
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körzetében körülbelül egyforma volt, Zichy ebbe a három körzetbe helyi 

megbízottakat jelölt ki a Bizottság tagjai közül hármas tevékenységi körük ellátására. 

A Bizottság munkatársai minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül dolgoztak. Zichy 

Júlia székhelye kezdetben Klagenfurtban volt, a grazi és klagenfurti helyi megbízottak 

személye többször változott. A kezdetektől Zichy munkatársa volt Kolta Béla és 

Valézy Lajos. A munkatársak igazolását az angol katonai hatóságoknak kellett 

elvégezniük. (MNL OL P 1362, 3. doboz, 15. tétel; AHF Arch/91, Report British 

occupied parts of Austria, 1/7/1947. Nr. (Kelt: Graz, 1947. szept. 19.) 

Jeszenszky Imre szintén a Magyar Jóléti Bizottság munkatársa lett. A megbízáshoz 

minden bizonnyal a Brit Vöröskeresztnél dolgozó felesége révén jutott. A bizottsági 

munka lehetőségéről Jeszenszky akkor értesült, amikor 1945. augusztus 6-án a 

Weißensteinben tett látogatása során megismerkedett a tábor magyar parancsnokával, 

Vasváry Józseffel18, akinek asztalán fel volt írva a neve, mint akit az angolok ott 

kívánnak látni. (MNL OL P 2333, No. 24. 1945. július 15.) Ilyen előzmények után Zichy 

Júlia 1945. augusztus 28-án kinevezte Jeszenszky Imrét a Brit Vöröskereszt Magyar 

Jóléti Bizottsága villachi helyi megbízottjává. (MNL OL P 2333, No. 24. 1945. augusztus 

31.)19 A magyarok ügyeinek „állandó felkarolását” nagyban elősegítette, hogy 

Jeszenszky felesége a Brit Vöröskeresztnél dolgozott titkárnőként, egyébiránt férjével 

                                                           
18 Vasváry József m. kir. altábornagy az V. hadtest parancsnoka, majd a háború vége után a 

Weißenstein-i tábor magyar parancsnoka volt. Az 1945. május 15-i Bodensdorfban (Karintia) 

tartott magyar tábornoki értekezleten történt megállapodás értelmében később ő képviselte a 

magyar katonákat és a hozzájuk tartozó ún. családi csoportokat a francia megszállók felé. A 

választás minden bizonnyal azért rá esett, mert korábbról ismerte a francia megszálló 

hadsereg, az I. hadtest parancsnokát Émile Maria Béthouart altábornagyot. 1941 tavaszán, 

amikor a németek megtámadták Jugoszláviát, mindketten katonai attaséként szolgáltak 

Belgrádban. Vasváry ekkor kimentette az országból Béthouart családját és abban is segítette 

őket, hogy Magyarországon keresztül hazatérhessenek Franciaországba. A francia 

altábornagy ezért még a háború után is hálás volt, így régi barátként üdvözölte Vasváryt 

innsbrucki főhadiszállásán, majd segítette a francia zónabeli működését. Vasváry a háborút 

követő évek során sokrétű tevékenységet végzett. Először a DP Social Service-t vezette, majd 

a Magyar Nemzeti Bizottmány bregenzi menekültügyi irodájának, illetve a Magyar Harcosok 

Bajtársi Közössége (MHBK) francia zónabeli területi vezetője lett. (MNL OL P 1362 3. doboz, 

15. tétel, Pro memoria Jeszenszky Imre villachi körzetvezetővel való megbeszélésről (Kelt: 

Klagenfurt, 1945. nov. 15.); Borbándi Gyula 1989: 159; Gosztonyi Péter 1992: 277–279; Nyári 

Gábor 2018: 91) 
19 Egy későbbi, Zichy Júlia által kiállított igazolás szerint Jeszenszky Imre egy hónappal 

korábban, 1945. július 13-án kezdte munkáját a Brit Vöröskereszt Magyar Jóléti 

Bizottságának tagjaként. (MNL OL P 1362 3. doboz, 15. tétel, Bizonyítvány Jeszenszky Imre 

részére (Kelt: Klagenfurt, 1946. jún. 22.) 
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egy irodában. Bár Jeszenszkynek ez a munka állandó elfoglaltságot és hasznos 

tevékenységet jelentett, fizetéssel nem járt, ezért a család megélhetését továbbra is a 

feleség biztosította. (MNL OL P 1362 3. doboz, 17. tétel, Jeszenszky Imre körzeti 

megbízott 1946. március havi jelentése a BRC Hungarian Welfare Committee 

központjának; Interjú Etlényi (szül. Jeszenszky) Ilonával. Készítette: Erdős Kristóf. 

Budapest, 2019. ápr. 3., A szerző birtokában) 

Az angol zónában működő Magyar Jóléti Bizottság személyi összetétele a 

következőképpen alakult. A Horthy-korszak társadalmának több csoportja 

képviseltette magát a bizottságban.20 A hagyományos elitet Zichy Júlia grófnő, illetve 

a földbirtokos nemes kisjeszeni és megyefalvai Jeszenszky Imre képviselte. Utóbbi a 

Máltai Rend tiszteleti lovagja, illetve egy malomcég beltagja is volt. A középosztályból 

Rankó Arzén m. kir. kereskedelmi attaché21, illetve Des Combes László ügyvéd, a 

Debreceni Első Takarékpénztár jogtanácsosa érkezett. A gazdasági elitet két 

vállalatigazgató Valézy Lajos és Fóthy László képviselték. (Vajay Szabolcs 2002: 336–

338; MNL OL P 1362 3. doboz, 15. tétel, Címzett nélküli levél olvashatatlan aláírással 

(Kelt: Klagenfurt, 1945. dec. 4.) Kolta Béla társadalmi hátteréről nem került elő adat a 

kutatások során. A bizottság személyi összetétele kapcsán fontos megjegyezni, hogy a 

fenti társadalmi csoportok tagjai beszéltek idegen nyelveket, amely előnyt jelentett 

számukra vöröskeresztes tevékenységük során. A Bizottság működése során olyan is 

előfordult, hogy egyik munkatársuk, Fóthy László 1946 őszén a hazatérés mellett 

döntött. (MNL OL P 1362 3. doboz, 15. tétel, Máday levele az angol katonai 

kormányzathoz (Kelt: 1946. okt. 15.) 

Ausztria francia megszállási zónájából egy olyan magyar szervezetet mutatok be, 

amely már a háború végét megelőző hónapokban is működött, majd a háborút 

követően működési engedélyt kapott a megszálló hatóságoktól. Gönczy Jenő ügyvéd, 

a váci Első Magyar Szövő- és Kötőgyár Rt. igazgatója munkája végeztével, 1944 telén, 

a fennálló háborús helyzet miatt nem tudott hazatérni, ezért családjával együtt 

Bécsben maradt. Ott a Magyar Vöröskereszt egyik hadikórházában önkéntes 

tevékenységet vállalt. A kórház egyik főorvosa, Simon Ákos hadapródőrmester 

szükségesnek látta, hogy olyan vöröskeresztes szerv létesüljön Németország területén, 

amely ellátja a magyar sebesültek és az odakerült magyarok gondozását. Noha 

ezirányú ötletét már több alkalommal felterjesztette a Magyar Vöröskereszt 

                                                           
20 A Horthy-korszak társadalomtörténetéhez lásd Gyáni Gábor 2003. 
21 Rankó Arzén korábban a Kereskedelmi Hivatal állandó orosz referense volt. (Seres Attila 

2008: 90) 
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Szombathelyre áttelepült Központi Igazgatóságához, de próbálkozásai nem jártak 

sikerrel. A nyilas puccsot követően a Magyar Vöröskereszt élén is vezetőváltás történt. 

A főorvos felvetésére Gönczy hajlandónak mutatkozott ezen feladatok ellátásnak 

megszervezésére és végrehajtására egészen addig, amíg a Magyar Vöröskereszt 

Központi Igazgatósága a munka elvégzésére nem jelentkezik. Simon főorvos 

közvetítésével 1945. február 15-én Gönczy meghatalmazást kapott a bécsi magyar 

főkonzultól vöröskeresztes tevékenységének megkezdéséhez. Gönczy azonban 

jogvégzett emberként tudta, hogy ezen meghatalmazás nem biztosít tényleges 

jogalapot ahhoz, hogy a hivatalos Magyar Vöröskereszt nevében eljárhasson. Ezért 

felvette a kapcsolatot a szervezet Központi Igazgatóságával, megküldve nekik 

működése első hetéről szóló jelentését. Próbált velük együttműködni, de „semmiféle 

anyagi támogatásban” nem részesítették, ezért a munkájához szükséges anyagiakat 

részben saját pénzéből, részben adományokból kellett előteremtenie. 

Gönczy tevékenységét Bécsben kezdte meg, megszervezve a „Magyar Vöröskereszt 

Segítő Szolgálatát”, amelynek keretében munkatársai magyar kórházakat látogattak, 

segítve az ott fekvő sebesülteket. Amikor irodát keresett magának, komoly konfliktusa 

támadt a bécsi nyilas pártszervezet vezetőjével. Végül a Bécsi Magyar Egyesület 

biztosított számára egy kibombázott, ablak nélküli helyiséget. A kutatás során nem 

sikerült tisztáznom Gönczy és a nyilas hatalom kapcsolatának részleteit. Annyi 

bizonyos, hogy a háború után sikerült magát tisztáznia a nyilas vádak alól. 

A háborús helyzet miatt Gönczynek el kellett hagynia Bécset, így ottani munkáját nem 

tudta folytatni. Bécsbe később vissza akart térni, de terve meghiúsult, mert a németek 

feltartóztatták. Majd egy tisztet megvesztegetve eljutott a felső-ausztriai 

Kremsmünsterig, ahol a háború vége is érte. Az amerikai megszálló hatóságok 

engedélyével 1945. május 15-én érkezett meg a Tirol tartomány területén lévő 

Kitzbühelbe. Ott az amerikaiak engedélyével hamarosan folytatta vöröskeresztes 

tevékenységét. Az 1945. júliusi londoni zónaegyezmény értelmében Tirol a francia 

megszállási övezet része lett, ezért Gönczynek tárgyalásokat kellett folytatnia a 

franciákkal. (MNL OL P 1362 4. doboz, 22. tétel, Gönczy Jenő levele a Magyar 

Vöröskereszt Központi Igazgatóságának (Kelt: Kitzbühel, 1945. aug. 7.), a Budapesti 

Ügyvédi Kamara Igazoló Bizottságának 2/2460/1945. sz. határozata (Kelt: Bp., 1946. 

márc. 30.) 

Gönczy Jenő elsődleges célja a háború során szétszakadt családok egyesítése volt, ezért 

egy kiterjedt, Ausztria és Németország területén működő szervezet felállításán 

dolgozott. Ehhez az egyes zónák megszálló hatóságaitól kellett engedélyt szereznie. 
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Működését Tirolban kezdte, majd Bajorországba utazott, ahol szervezetének 

akkreditációját először elutasította a Nemzetközi Vöröskereszt ottani delegációja. Arra 

hivatkoztak, hogy nem létezik általuk elismert Magyar Vöröskereszt. Gönczy erre a 

„mindenkori Magyar Vöröskereszt szerveként” nevezte meg magát és tárgyalásait 

sikeresen folytatta: a Nemzetközi Vöröskereszt végül elismerte működését. Ezután 

Ausztria amerikai zónájában érte el, hogy mind az Amerikai Vöröskereszttől, mind az 

amerikai megszálló hadsereg salzburgi főhadiszállásáról működési engedélyt kapott. 

Ausztria francia zónájában szintén sikerrel tárgyalt Gönczy: a kitzbüheli és a kufsteini 

kerület francia ezredese is támogatta működését. Tárgyalásai egyedül az angol 

zónában nem jártak sikerrel. A British Red Cross illetékes vezetője, Selby tábornok arra 

kérte, hogy vegye fel a kapcsolatot Zichy Júliával. Gönczy ezt meg is tette, majd 

családkutatási ügyekben együttműködött a Zichy vezette Magyar Jóléti Bizottsággal. 

A családkutatási tevékenység jelentős részét a levelezés tette ki. Ez a munka a háború 

után nagy kihívást jelentett, ugyanis a postaforgalom még nem állt helyre. (Erdős 

Kristóf 2021: 49–50, 57) 

Gönczy Jenő kihasználva a háború utáni kaotikus helyzetet, a Magyar Vöröskereszt 

szinte egyedüli, Ausztriában és Németországban működő legitim szervének 

tekinthette magát. Ennek alapján járt el mind a megszálló hatóságoknál, mind a 

Nemzetközi Vöröskeresztnél is. Elkezdte építeni hálózatát, „kirendeltségének” 

szervezetét. Elismerte és kirendeltségének részévé tette a Salzburgban, Kovács Zoltán 

által vezetett szervezetet. 1945 nyarán a Gönczy-féle kirendeltség részévé vált Felső-

Ausztriában, a Kátay Zoltán által vezetett, magát szintén Magyar Vöröskeresztnek 

nevező szervezet. Kátay a háború alatti Magyar Vöröskeresztnek valóban tisztviselője 

volt, Gönczyvel 1945 februárjában találkozott Bécsben. Kátay az Attersee-nél 

tartózkodott, 1945 májusában pedig tárgyalt az amerikai megszálló hatóságokkal 

Felső-Ausztriában. Első számú fiókját Vöcklabruckban nyitotta meg, ahol 

családkutatással foglalkoztak. Szervezetét egész Felső-Ausztriában kiépítette. Kátay 

az Attersee-nél létesített egy kórházat, illetve egy központi irodát, ahonnan szervezetét 

irányította. A Máday Béla által később kiépített szervezet Ausztria amerikai zónájáért 

felelős vezetője, Nagy János szerint ez a kórház csupán egy segélyhely volt, Kátay 

pedig szervezetét „kevés gyakorlati” sikerrel fogta össze. Míg Gmundenben, Welsben 

és Bad Ischlben segélyezéssel foglalkoztak, addig Vöcklabruckban, Riedben és 

Kirchdorfban családkutatással. Szervezetének egyes fiókjai – előbbi feladatkörükön 

felül – iskolát szerveztek, anyakönyvezéssel és magyar okmányok német nyelvű 

hitelesítésével foglalkoztak. (Erdős Kristóf 2021: 51–52) 
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Gönczy Jenő eredeti terve először kudarcba fulladt, ugyanis nem érkeztek be 

kitzbüheli központjába a nyugaton tartózkodó magyarokra vonatkozó anyagok. Ezt 

részben azzal magyarázta, hogy a korábbi önszerveződő magyar szervezetek –, 

amelyeket kirendeltségébe integrált – vezetői túlságosan önállóan jártak el és „nem 

voltak tisztában avval, hogy tulajdonképp ki jogosult velünk a magyar vöröskereszt 

nevében intézkedni, nekik direktívákat adni”. Gönczy látva a problémákat, a Magyar 

Vöröskereszt Központi Igazgatóságának 1945. augusztus 7-én írott levelében22 azzal a 

javaslattal állt elő, hogy teremtsenek rendet és vegyék központi irányítás alá a 

nyugaton működő magyar vöröskeresztes szerveket. Gönczy ezt azért is tartotta 

okvetlenül szükségesnek, mert „a Nemzetközi Vöröskereszt, valamint a megszálló 

hatóságok parancsnokságai előtt is a legrosszabb színben tűnünk fel, ha e kérdésekben 

tovább tart ez a fejetlen állapot.” (MNL OL P 1362 4. doboz, 22. tétel, Gönczy Jenő 

levele a Magyar Vöröskereszt Központi Igazgatóságának (Kelt: Kitzbühel, 1945. aug. 

7.) Bár az Ausztriában és Németországban lévő magyarokkal foglalkozó szervezetek 

összefogására és irányítására a Magyar Vöröskereszt később nem Gönczy Jenőt bízta 

meg, de 1945. augusztus elején tett javaslata az 1945 őszén felállított Magyar 

Vöröskereszt Ausztriai, majd Németországi Kirendeltsége létrejöttében bizonyára 

szerepet játszhatott. A kutatás során nem került elő olyan adat, amely azt bizonyítaná, 

hogy Gönczy Jenő javaslata előtt a budapesti központban egy ilyen szerv létrehozását 

tervezték volna. 

Gönczy igen kiterjedt szervezetet épített ki 1945. augusztus elejéig. A kitzbüheli 

központban többen dolgoztak titkárként, munkatársai között volt főorvos, 

evangélikus lelkész, zsidó ügyekkel foglalkozó előadó23, pénztáros és tolmács is. 

Ausztria területén Bregenzben (Vorarlberg) Mann Ervin táblabíró, Innsbruckban 

(Tirol) Pogrányi Nagy Félix külügyminisztériumi tanácsos, Kufsteinben (Tirol) Dörei 

Ferenc minisztériumi tisztviselő, Salzburgban (Salzburg) Kovács Zoltán, 

Bischofshofenben (Salzburg) Szabó H. József mérnök, Attersee-nél (Felső-Ausztria) 

Kátay Zoltán vöröskeresztes gazdasági hivatalnok, Liezenben (Stájerország) Farkas 

Róbert vállalkozó vezette az egyes irodákat. Innsbruckhoz, Kufsteinhez és Attersee-

hez több körzet tartozott, azok vezetőivel együtt. Ausztria öt tartományán kívül 

                                                           
22 A levelet Lázár József, a Magyar Vöröskereszt budapesti központjának tisztviselője 

személyesen kézbesítette és 1945. augusztus folyamán Budapesten átadta Hidy Gyulának, a 

Magyar Vöröskereszt Külügyi Osztálya vezetőjének. (MNL OL P 1362 4. doboz, 23. tétel, 

Gönczy Jenő levele Máday Bélának (Kelt: 1945. okt. 6.) 
23 A zsidó ügyek előadója Izrael Márton marosvásárhelyi gazdasági intéző volt, aki később 

Gellért Andor kormánymegbízott salzburgi irodáján dolgozott. (NARA DN1929, 

Correspondence and Related Records Regarding Pending Claims 1945–1950, P–687) 
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Bajorországban, egy München melletti háromszögben működtek a Gönczy 

kirendeltségéhez tartozó irodák. Rosenheimben Kováts Endre államvasúti műszaki 

tanácsos, Augsburgban Kovács Dezső nyugalmazott alezredes, Garmisch-

Partenkirchenben pedig Kiszely Tibor könyvvizsgáló vezette a szervezeti egységeket. 

(MNL OL P 1362 4. doboz, 20. tétel, A kirendeltség szervezeti felépítése „kb. 1945. VIII. 

7-i állapot”.) 

Gönczy Jenő „kirendeltsége” sokrétű tevékenységet végzett. Elsőként az ott 

tartózkodó magyarok számbavételével, családtagjaik felkutatásával, anyagi 

támogatásukkal, orvosi- és gyógyszerellátásukkal foglalkozott, valamint igyekezett 

megvédeni őket a helyi hatóságok túlkapásaival szemben. Másodsorban a magyarok 

körében terjedő „rémhírek” semlegesítését, a Magyarországon megjelenő újságok 

cikkeinek ismertetését végezte. Gönczy fontos lépése volt, hogy felvette a kapcsolatot 

a Nemzetközi Vöröskereszt genfi központjának menekültügyi osztályával, amelynek 

vezetője megígérte neki, hogy a magyaroknak jelentős mennyiségű adományokat 

fognak juttatni. Továbbá képviselte a megszálló katonai hatóságoknál a magyarok 

érdekeit, így hazaszállításuk előkészítésében is részt vett. (Erdős Kristóf 2021: 54) 

Miután 1945 őszén a Magyarországon újjászervezett Magyar Vöröskereszt Máday 

Bélát bízta meg egy Ausztriában és Németországban működő Kirendeltség 

felállításával, Gönczy szervezete redukálódott Ausztria és Németország francia 

megszállási zónáinak területeire. Ezen területeken működését az illetékes katonai 

hatóságok és a Francia Vöröskereszt támogatásával végezte. (MNL OL P 1362 4. doboz, 

23. tétel, Gönczy Jenő levele Máday Bélának (Kelt: 1945. okt. 6.) 
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FÓRIS ÁKOS 

A magyar 1. hadsereg megszálló tevékenysége Galíciában 

1944-ben 

1944. április és október között a magyar 1. hadsereg közel fél éven át harcolt a Vörös 

Hadsereggel Kelet-Galíciában. Ennek részeként a harcoló seregtesteknek ki kellett 

építenie a mögöttes területi igazgatást, ami a Szovjetunióbeli magyar megszállás 

időszakát jelenti. A tanulmány áttekintést ad a hadsereg mögöttes területi katonai 

igazgatásáról, partizánellenes rendszabályairól és hadműveleteiről, valamint a polgári 

lakossággal szembeni magatartásáról. 

* 

1944. április 1-jén Horthy Miklós kormányzó – Adolf Hitler március 26-i kérésének 

eleget téve, egy napos habozást követően – engedélyezte az 1. hadsereg csapatai 

számára a galíciai határ átlépését.1 Ezzel a 2. hadsereg 1943. tavaszi hazahozatalát 

követően ismételten harcoló magyar hadsereg került a szovjet hadműveleti területre. 

Az említett seregtest egészen 1944. szeptember-október fordulójáig harcolt a magyar 

határon kívül fekvő területeken, melynek részeként mögöttes területi tevékenységet is 

kellett folytatnia. 

Tanulmányomban katonai közigazgatási szempontból valamint a partizánellenes 

biztosítás és polgári lakossággal szembeni magatartás felől vizsgálom az 1. hadsereg 

mögöttes területi tevékenységét Kelet-Galíciában. Elsősorban a megszállás szervezeti 

hátterét és a parancsok valamint az irányelvek által meghatározott keretrendszerét 

kívánom meghatározni. A vizsgálat aktualitását az adja, hogy az 1. hadsereg 

megszálló szerepköre alig jelent meg a magyarországi szakirodalomban. A hadsereg 

történetének egyedüli monografikus feldolgozása egyáltalán nem foglalkozik a 

mögöttes területi igazgatás kérdésével. (Ölvedi 1989) A különböző alakulattörténeti 

munkákban pedig legtöbbször csupán említésszerűen jelenik a kérdéskör. A 

megszállás problémája felől csupán Ungváry Krisztián vizsgálta néhány dokumentum 

közreadásával (Ungváry 2005b: 415–416., 432–434.) valamint a megszálló csapatokról 

írt monográfiájának részeként. (Ungváry 2015. 380–382.) Legátfogóbb feldolgozását a 

témának Olekszandr Pahirja révén láthatjuk, aki a Honvédség és az UPA 

kapcsolatának történeti háttereként reflektált az 1. hadsereg megszálló 

tevékenységére. (Pahirja 2014: 209–300.) Viszont az ukrajnai források kapcsán 

véghezvitt mélyreható forrásfeltáráson túl – a 13. gyaloghadosztály iratait leszámítva 

                                                           
1 HL VKF 1. hdm. VKF. oszt. M. napló 1944. március 31. – április 1. 
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– nem történt meg az OUN2, UPA, a szovjet állambiztonság és partizáncsoportok által 

keletkeztetett dokumentumok szintetizálása a tengelyhatalmi (magyar, német) 

katonai forrásokkal. Tanulmányunkban ezt kívánjuk pótolni az 1. hadsereg és az 

alárendelt sereg- és csapattestek valamint a magyar csapatokkal kapcsolatban álló 

német parancsnokságok3 (elsősorban a területi igazgatásért felelős 

Wehrkreiskommando Generalgouvernement és az 1. hadsereghez delegált német 

gazdasági vezető) – rendkívül töredékesen fennmaradt – iratainak bevonásával 

 

Az 1. hadsereg mögöttes területi tevékenységének több kérdését – mint például az 

anyagi és egészségügyi ellátás, menekült- és hadifogolykérdés – nem tudjuk kifejteni 

a tanulmányunkban. Emellett szükséges kiemelni, hogy az 1. hadsereg katonai 

igazgatása alatt álló területek közül csak a magyar határtól kívül eső rész kerül 

vizsgálatra, a kárpátaljai partizánelhárító és biztosító feladatok nem képezik a 

tanulmány részét. Részleteiben nem taglalom a magyar csapatoknak az Ukrán Felkelő 

Hadsereggel (UPA), illetve a Honi Hadsereggel (AK) fenntartott viszonyrendszerét, 

valamint nem vállalkozhatom a szovjet partizánmozgalom tevékenységének teljes 

körű feltárására sem.  

Katonai közigazgatás Kelet-Galíciában 

Az 1. hadsereg arcvonalváltozásai nagyban meghatározták az ellenőrzése alatt tartott 

területek nagyságát. A seregtest határon túl való alkalmazásakor az elsődleges 

feladata volt, hogy a német 1. páncélos- és 8. hadsereg arcvonalai közötti mintegy 200 

km-es rést betöltse. Ennek megfelelően nem volt olyan szilárd arcvonal, amelyre 

felsorakozhattak volna a magyar egységek, gyakran eseti módon kerültek 

harcérintkezésbe a szovjet csapatokkal, a magyar hadosztály felsorakozása is 

elhúzódott. Emellett a felvonuló csapatoktól északkeletre Sztaniszlau térségébe 

szorultak vissza a reguláris szovjet erőkkel vívott harcokban legyengült VII. hadtest 

maradványai, amelyeket fokozatosan az 1. hadsereg parancsnoksága alá helyeztek. 

Így április közepére a magyar csapatok Kalus térségétől Zabie-ig alakítottak ki 

arcvonalat, benne a márciusi szovjet támadás eredményeképpen létrejött, Sztaniszlau 

és Dolina között betüremkedő, arcvonalívvel. 

Habár még felvonulás közben volt az 1. hadsereg, április 17-én támadást indított az 1. 

Ukrán Front csapataival szemben. Az április végére kifulladó támadás nem érte a 

                                                           
2 Organization of Ukrainian Nationalists (Ukrán Nacionalisták Szervezete) 
3 Sajnos a magyar csapatok felett rendelkező Észak-Ukrajna Hadseregcsoportnak 

gyakorlatilag nem maradt fenn iratanyaga a freiburgi Militärarchivban, az egyetlen kötetnyi 

hadinaplója nem tartalmaz információk a mögöttes területi igazgatásra. BA MA 19-VI/19. 
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kitűzött célok közül Kolomeát és Obertynt, viszont a nyugatra előre ugró arcvonalívet 

sikerült felszámolni, és mintegy 30 kilométerrel vetette keletre az arcvonalat. Így 

kisebb arcvonalváltozásokat leszámítva Tlumacz – Ottynia kelet – Kolomea nyugat –

Peczenizyn – Pistyn – Kuty – Kosziv vonalon stabilizálódott a front május közepére, 

ami mintegy 40-60 km-re húzódott a magyar határtól. Emögött tudott kiépüli az 1. 

hadsereg és alárendelt seregtestjeinek mögöttes igazgatása – a jelenlegi Lvivi terület 

Turkai és Szkolai és Ivano-Frankivszki terület Dolinai, Kaluszi, Tlumacsi, Nadvirnai 

és Tiszmenicjai járásaiban. (Pahirja 2014: 212–213.) 

Az április-május folyamán létrejött arcvonalban július második felében történt jelentős 

változás. A július 13-án indult Lvov-Sandomierz irányú szovjet offenzíva 23-án elérte 

az 1. hadsereg csapatait is. Habár súlyos csapások érték a magyar csapatokat – két hét 

alatt közel 37 000 embert veszítettek – július–augusztus fordulójára sikerült stabilizálni 

az arcvonalat a magyar határtól mintegy 10-20 km-re fekvő, az Uzsoki-hágó előterében 

fekvő Turkától a Tatár-hágóhoz közeli Kosmaczig tartó, támpontszerűen kiépített 

Hunyadi-állásra támaszkodva.  

A galíciai magyar jelenlétnek az 1944. szeptember 8-án indult szovjet támadás vetett 

véget. A szovjet 30. lövészhadtest Orosz-hágón való áttörésére reagálva a szeptember 

23-án Wintersport-hadművelet keretében a német hadvezetés elrendelte az 1. 

hadsereg visszavételét a Hunyadi-állásból a Szent László- illetve a már a magyar 

határon belül található Árpád-vonalba. Ezáltal az 1. hadsereg egységei néhány magyar 

hídfőszerű előre ugró területet leszámítva visszaszorultak a magyar határra, október 

elejéig a szovjet csapatok szinte mindenhol elérték a kárpátaljai magyar határt. (Ölvedi 

1989: 70–77., 80–85., 92–122.,136–168.; Számvéber 2018: 155–169.; Ungváry 2005a: 253–

265., 275–300.)  

Katonai közigazgatási szempontból is egy új helyzetet jelentett a magyar csapatok 

számára. A magyar megszállás eddig a különböző német hadseregcsoportok valamint 

hadseregek mögöttes területeire, valamint megszállt szovjet területeken kialakított 

Reichskommissariatokra terjedt ki. A határmenti területek viszont de iure 1941. 

augusztus 1-től, de facto a Kárpát-csoport kivonásával augusztus közepétől a 

Főkormányzóság4 részét képezték. A lengyel területeken az 1942-ben a Német 

Birodalomhoz hasonlóhoz területi katonai parancsnokságot5 hoztak létre, mely 

legfőbb katonai hatóságként – a rendőri és SS szervek mellett – felelt a terület 

biztosításáért. A Főkormányzóság területe 1944 februárjában vált ismételten 

hadműveleti területté. Ekkor a kelet-galícai területek katonai igazgatását végző, 

Lemberg központtal működő Oberfeldkommandantur (OFK) 365-t a Dél – április 5-től 

                                                           
4 Generalgouvernement - GG 
5 Generalgouvernement - GG 
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Észak-Ukrajna – Hadseregcsoport parancsnoksága alá rendelték.6 Augusztus 18-án a 

WK GG teljes egészében az Észak-Ukrajna Hadseregcsoport alá rendelték. Ennek az 

átalakításnak a részeként az OFK 365-t is felszámolták, és a megmaradt galíciai 

területeket a krakkói OFK 226 alá rendelték.7 Magát a Főkormányzóság egész területét 

csak 1944. szeptember 22-én minősítették hadseregcsoport mögöttes területté8. 

 
Arra vonatkozó dokumentum, hogy az 1. hadsereg hadműveleti területre szállításakor 

hogyan szabályozták a Honvédség jogkörét a helyi német katonai, gazdasági és 

polgári igazgatással kapcsolatban nem maradt fenn. Ezekre elsősorban onnan 

következtethetünk, hogy más, ugyancsak a Főkormányzóság területén lévő 

hadseregek milyen jogokat kaptak erre vonatkozólag. Amikor átvette a kelet-galíciai 

területek igazgatását a Dél Hadseregcsoport, akkor az OFK 365 egyes területeit a 

német 4. páncéloshadsereg alá rendelt. A 4. páncéloshadsereg itt megkapott minden 

mögöttes területi jogkört. Alárendeltek minden, a területen fekvő katonai 

parancsnokságot, utasításokat adhatott a polgári hatóságoknak. A hadsereg mögöttes 

területi parancsnoksága közvetített a polgári hatóságok és a frontalakulatok között is.9 

Ezeknek a jogköröknek a jelentős részével valószínűsíthetően a kivonuló magyar 

csapatok is rendelkeztek. Az 1. hadsereg esetében ugyan külön hangsúllyal felhívták 

a figyelmet a Főkormányzóság helyi tisztségviselőivel (Kreishauptmann, 

Landkommissar) való együttműködésre,10 a magyar hadsereg nagymértékben 

beavatkozott a helyi közigazgatás működésébe. Mind a 2. hegyidandár, mind a VI. 

hadtest megszállási irányelve előírta községi elöljáróságok felállítását, viszont arra a 

tényre nem reflektáltak, hogy ilyeneket korábban is fel kellett állítaniuk a 

Főkormányzóság polgári hatóságainak. Emellett több alkalommal saját hatáskörben 

telepítették ki a lakosságot. 

A lembergi OFK területén továbbra is működtek a német területi és helyi 

parancsnokságok a magyar megszállás alatt álló területeken is, a változó arcvonal, 

valamint a katonai átcsoportosítások miatt ezek folyamatosan változtak. A magyar 

megszállás alapvetően a Sztrij központtal működő FK 509 és a Sztaniszlau központtal 

                                                           
6 BA MA RH 53-23/44. 254. OFK 365 Monatsbericht vom 16.2. bis 15.3.1944. 1944. március 20. 
7 BA MA RH 53-23/45. 169–173. Zwischenbericht über die Umgliederung des 

Wehrkreiskommandors Gen Gouv. Krakkó, 1944. augusztus 27. 
8 (Befehlshaber im Heeresgebiet Generalgouvernement 
9 BA MA RH 53-23/44. 254. OFK 365 Monatsbericht vom 16.2. bis 15.3.1944. 1944. március 20. 
10 HL II. 1452. 10. sz. főszállásmesteri parancs. 1944. május 31.  
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működő FK 183 területére terjedt ki.11 A fennmaradt források alapján viszont a német 

területi katonai parancsnokságokkal nem alakult ki olyan szoros kapcsolat, mint 

korábban a megszálló csapatoknak. Ugyancsak visszafogottabb volt az 

együttműködés a német rendőri szervekkel, erre csupán egy, a partizánfoglyok 

átadására vonatkozó parancs utal.12 

A korábbi megszállások gyakorlatához képest a legszembetűnőbb különbséget a helyi 

kollaboráns erők hiányában fedezhetjük fel: a fennmaradt részletes megszállási 

utasítások közül egy sem szól arról, hogy fegyveres helyi erőket állítsanak fel. Ez 

egyfelől a magyar csapatok tapasztalataiból, másfelől a galíciai viszonyokból 

adódhatott. Már 1941-től folyamatosak voltak a konfliktusok a helyi kollaboránsokkal, 

1944-re viszont már csak panaszokat találhatunk a működésükre a magyar iratokban. 

Így nem véletlen, hogy a továbbra is megszálló feladatokat ellátó VIII. hadtest – majd 

II. tartalékhadtest – is eltekintett a „bennszülött kötelékek” alkalmazásától. (Fóris 2021: 

111–112.) Eközben Galíciában az egyre romló hadihelyzet, az ukrán–lengyel 

polgárháború és a szovjet partizáncsoportok betörésének hatására teljes mértékben 

megbízhatatlanná és kezelhetetlenné vált a helyi karhatalom. Német jelentések szerint 

mind a helyben toborzott ukrán milicisták, mind az itt rendfenntartásra alkalmazott 

volgai tatárok és türkmének tömegesen dezertáltak 1944 első hónapjaiban. 

 

Szorosabb kapcsolat a német gazdasági szervekkel alakult ki. 1944. május 13-án német 

gazdasági vezetőt (Armeewirtschaftsführer) delegált a német hadvezetés a magyar 1. 

hadsereg parancsnokságára.13 Az 1. hadsereg főszállásmesteri parancsai alapján is 

alapvetően ennek a szervnek sikerült változásokat kieszközölni a magyar 

megszállópolitikában. Emellett katonai közigazgatási feladatokat is elláttak a német 

gazdasági szervek. Így az 1944. július végén a Hunyadi-állás védelmére kiérkező 13. 

könnyű hadosztály már a német gazdasági vezetők által megszervezett községi 

igazgatást találtak. (Fabinyi 1991: 142.) Emögött alighanem az a szándék is állt, hogy 

főleg a július végi visszavonulást és az 1. hadsereg élén beállt parancsnoki válságot 

követően, a német fél igyekezett minél több párhuzamos intézményt kialakítani a 

magyar csapatok mögött. (Ungváry 2005a: 295–296.) 

                                                           
11 A mezőgazdasági területek kihasználása kapcsán erre utal: BA MA RW 46/535. 

Kriegstagebuch 2. (1944. május 17.) 
12 HL II. 1452. 5. sz. főszállásmesteri parancs. 1944. május 12. 
13 BA MA RW 46/535. Kriegstagebuch 1. (1944. május 13.) 



FÓRIS ÁKOS: A MAGYAR 1. HADSEREG MEGSZÁLLÓ TEVÉKENYSÉGE GALÍCIÁBAN 1944-BEN 

 

329 

Szemben a német hadseregekkel, melyek külön hadműveleti területi 

parancsnokságokat14 állítottak fel az arc- valamint a záróvonal közötti területek 

igazgatására, a hadműveleti területre 1942-ben kivonuló magyar 2. hadsereghez 

hasonlóan az 1. hadsereg sem állított fel ilyen szerveket. A mögöttes területek 

biztosítását a magyar haderő elsősorban az 1.c (anyagi) osztályok koordinálásában 

gondolták végrehajtani.15 A kiadott parancsok alapján is az 1. hadsereg szintjén a 

főszállásmester foglalkozott a katonai közigazgatás kérdéseivel. Ezt viszont nem 

tekinthetjük állandónak, ugyanis a 13. gyaloghadosztály augusztus végi megszállási 

irányelvében már az 1.b (felderítő) osztály volt meghatározva mint a „közigazgatási 

ügyek vezetője”.16 Hasonló kettős struktúrát felfedezhetünk a tábori csendőrség 

alkalmazásában is. Miközben alapvetően az anyagi vezérkari tiszt rendelkezésére 

álltak, az I. b osztályok is alkalmazhatták őket.17 A 13. gyaloghadosztálynál a katonai 

közigazgatás megszervezésénél kifejezetten az említett osztály alá is rendelték a 

seregtesthez rendelt csapatcsendőröket.18 

Az 1. hadsereg és alárendelt seregtesteinek megmaradt iratai alapján nem 

rekonstruálható, hogy milyen katonai közigazgatási beosztást alkalmaztak. Csupán a 

13. gyaloghadosztály esetén van arra utalás, hogy közigazgatási kerületek és ezek élén 

álló közigazgatási kerületi parancsnokokat neveztek ki.19 

A meglévő szabályzatok szerint a hadra kelt hadsereg mögöttes területek rendjéért a 

tábori rendészet szervei, azaz alapvetően a tábori csendőrség volt felelős. (Tábori és 

egészségügyi rendészeti szolgálat [1941–1942.]; Tábori rendészeti szolgálat 1942) Az 1. 

hadseregnél a seregtestek törzsszázadaiban valamint a fontosabb településeken (Sztrij, 

Nadvirna, Dolina, Kalus, Bolechow) állítottak fel tábori csendőrőrsöket.20 A 

Szovjetunióbeli magyar megszálló tevékenység során viszont csak kismértékben 

támaszkodtak a tábori csendőrökre a lakossággal vagy a partizánokkal szembeni 

fellépés során. A harcoló vagy megszálló seregtestekhez kirendelt tábori és 

csapatcsendőrök elsősorban a hadrakelt sereg katonáival felügyeletét látták el. Csupán 

                                                           
14 Kommandant rückwärtiges Armeegebiet, Korück, hadsereg mögöttes hadműveleti terület 

parancsnoka. 
15 HL TGY 4007. 4. köt. Utasítás a hadrakelt sereg magasabb parancsokságai számára. 8. par. 

Anyagi osztály (I.c) 
16 HL II. 1687. 37. dob. 51./13.gy.ho.I.b.44.VIII.29. A ho. területén lévő polgári lakosság 

közigazgatásának megszervezése. 
17 HL II. 1452. 29. sz. hadseregparancsnoksági tiszti parancs. 1944. szeptember 6. 
18 HL II. 1687. 37. dob. 51./13.gy.ho.I.b.44.VIII.29. A ho. területén lévő polgári lakosság 

közigazgatásának megszervezése. 
19 HL II. 1687. 37. dob. 51./13.gy.ho.I.b.44.VIII.29. A ho. területén lévő polgári lakosság 

közigazgatásának megszervezése. 
20 HL II. 1452. 4. sz. főszállásmesteri parancs. 1944. május 6. 
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a 2. hadsereg Don menti megszálló tevékenysége során támaszkodott a hadsereg- és 

hadtest szinten mozgósított hadtápzászlóaljakra – és azok tábori csendőrszázadaira. 

Habár 1943-tól folyamatosan erősítették a tábori- és csapatcsendőri létszámot, ez nem 

a mögöttes területi feladatok ellátására, hanem az egyre romló hadi helyzetben és az 

egyre nagyobb dezertálási arányra reagálva a „harcfegyelem biztosításra”. (Szakály 

2001b: 58–93.) Így a tábori csendőrségnek csupán kis szerepe volt a biztosítási 

feladatok ellátásában, partizánellenes tevékenységükre csupán egyes esetek mutatnak 

rá. (Fóris 2015) 

A tábori csendőrség bevetésével szemben ad hoc módon felállított partizánvadász 

különítményeket és járőröket találhatunk. Ennek egyfajta egységesítését láthatjuk az 

1. hadsereg részéről szeptember közepén, amikor elrendelte, hogy minden hadosztály 

állítson fel egy 1 tisztből, 20 honvédből, 4 géppisztoly és egy golyószóró 

felhasználásával egy partizánvadász különítményt. (Csima 1961: 240.; Lukács 2020: 

53–54.) 

A magyar csapatok mögötti útvonalak biztosítása érdekében gyengén felszerelt, 

súlyos harcokban meggyengült seregtesteket felhasználtak mögöttes területi 

biztosításra. Ez elsősorban a Tatár-hágó és Deljatin közötti útvonalat foglalta magában, 

amitől függött a VI. hadtest ellátása. Így a szovjet reguláris csapatokkal szemben 

súlyos veszteséget elszenvedő, korábban megszálló feladatokat ellátó 201. könnyű 

hadosztályt április 30-tól a Bisztrica völgy, a Tatár-hágó, Pántor-hágó valamint 

Deljatin közti útvonalak biztosítását látta el. (Csima 1961: 219.; Farkas 1952: 56., 145.; 

Jolsvai 1974: 194.) Május 23-án a hadműveleti feladatokra képtelen21 19. 

tartalékhadosztály 53. gyalogezrede vette át az útbiztosítási feladatokat Deljatin és a 

Tatárhágó között.22 A VKF tájékoztatói alapján július elején a 19. tartalékhadosztály 2 

zászlóaljjal a dzwiniaczi olajtelepnél, 3 zászlóaljjal pedig az említett útvonalon végzett 

biztosító feladatokat.23 Július végén pedig az említett seregtest látott el partizánokkal 

szembeni útbiztosítást a Prut völgyében.24  

 

                                                           
21 „A 19. ho. az óriási anyaghiány miatt egyáltalában nem számít seregtestnek.” (Ungváry 

2005b: 416.) 
22 HL VKF 1. oszt. Tájékoztatók a napi katonai helyzetről. (a továbbiakban: VKF Tájékoztató) 

1944. május 23.; Az 1. hadsereg vezérkari főnöke szerint a 18. könnyű hadosztály is 

közreműködött a megszállásban. Ezek szerint a 18. könnyű hadosztály Deljatin és Tatarov 

között, míg a 19. könnyű hadosztály Kőrösmező, Vorohta és Zabie területén látott el 

vonalbiztosítást. (Jolsvai 1974: 203.) 
23 HL VKF Tájékoztató 1944. július 3. 
24 HL II. 1452. 1685./VI.hdt.I.a.44.VII.25. Forgalomszabályozás egységes vezetése Delatyn, 

Körömező között. 
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A VI. hadtest 1944. július végi visszavonulásakor felmerült, hogy a 2. hegyidandár 

egyik zászlóalját is Tatár-hágó környékén lévő partizánok elleni védekezésre 

használják fel,25 de a romló katonai helyzet miatt végül visszavezényelték az 

alegységet az arcvonalba.26 Ennek ellenére a Tatár-hágó védelméhez visszavonult 

hegyidandár feladata maradt a partizánokkal szembeni biztosítás.27 Ennek keretében 

az arcvonal mögött az 1. hegyidandár, a 25. gyalog- és 18. tartalékhadosztály 

járőrözéssel próbálta biztosítani a területet a partizánok és a beszivárgó szovjet 

reguláris erőkkel szemben.28 Július 30-án pedig a 19. tartalékhadosztály bízták meg a 

partizán- és ejtőernyőselhárítással a Tatár-hágónál.29 A magyar csapatoknak a 

Kárpátokhoz való visszavonulásával, valamint az UPA-val kötött egyezségeknek 

köszönhetően már nem volt szükség arra, hogy a lerövidült és biztonságosabbá vált 

hátsó területekre egész seregtesteket vessenek be. Ekkorra már az 1. hadsereg 

mögöttes területe döntő részben már Magyarország területére esett, július végén a 

hadsereg főparancsnokságát Husztra, főszállásmesteri hivatalát is Beregszászra 

helyezték. (Jolsvai 1974: 215–217.) 

A parancsnoksági szervek részéről az ellenállás letörésében közreműködtek a tábori 

bíróságok is. A megszállás utolsó évében az 1. hadsereg területén több seregteste is 

rögtönítélő bíráskodást hirdettek a lakosság körében.30 Ennek végrehajtásáért 

valószínűleg a hadosztályparancsnoksági tábori bíróságok voltak felelősek.31 

Ugyanakkor az 1941-es megszállással szemben (Fóris 2021: 208.) a polgári lakosság 

egymás közti ügyeit a sztaroszták32 joghatóságába utalták. Ezekbe csupán akkor 

avatkoztak be a magyar megszálló hatóságok, ha ezt az érintettek kérték.33 

A magyar katonai közigazgatás nem terjedt ki minden, a magyar seregtestek mögötti 

területekre. Egyfelől a különböző beékelt, ideiglenesen magyar parancsnokságok alá 

vont német csapat- és seregtestek mögöttes területein nem voltak magyar katonai 

közigazgatás. Másfelől – amint arra például a 13. könnyű hadosztály irányelve is 

                                                           
25 HL II. 1452. 1. hadsereg hadinaplója. 1944. július 24. 12 h 35 I; 12 h 45 I. 
26 HL II. 1452. 1. hadsereg hadinaplója. 1944. július 24. 21 h. 
27 HL II. 1656. Harctudósítás 2. hgy. dd. 44.VII.23-tól VIII.11-ig tartó hdm időszakáról. 8. sz. 

mell. 6384./1.hds.I.a.44.VII.25. 2. hgy. dd. feladatára intézkedés. 
28 HL II. 1452. 1715./VI.hdt.1.a.44.VII.27. Hdt. intézkedés VII.27-re. 
29 HL II. 1452. 1747./VI.hdt.I.a.44.VII.30. Tatár-hágói szűkebb hídfő biztosítása. 
30 HL TGY 3902. 6.  
31 Kisbarnaki Farkas Ferenc visszaemlékezésében megemlíti, hogy egy partizánt a 27. 

gyaloghadosztály hadbírósága elé állítottak. HL TGY 3778. 109.; A 13. gyaloghadosztály 

megszállási irányelve szerint is a hadbíróság előtt volt felelős a partizántámogató lakosság. 
32 szláv eredetű szó, jelentése elöljáró. 
33 HL II. 1687. 37. dob. 51./13.gy.ho.I.b.44.VIII.29. A ho. területén lévő polgári lakosság 

közigazgatásának megszervezése. 
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rámutat – az UPA által ellenőrzött területek is „Tilos területnek” számítottak. 34 Ez az 

UPA esetén azt jelentette, hogy megtiltották a magyar csapatok számára az 

élelmiszerbeszerzés, beszállásolást, valamint a lakosság bármilyen zaklatását 

megtiltották az UPA által ellenőrzött területeken. Átvonulni is csupán 

hadosztályparancsnoki engedéllyel lehetett az ukrán ellenállók által ellenőrzött 

településeken. (Ungváry 2005b: 433.) 

Ellenséges erők az 1. hadsereg mögöttes területein 

Habár az 1. hadsereg és alárendelt alakulatai legtöbb alkalommal csak partizánok, 

banditák35 vagy bandák elleni fellépésről szólnak, legalább négy csoportját 

megkülönböztethetjük a hadsereg mögöttes területein működő, nem magyar vagy 

német reguláris vagy irreguláris alakulatoknak. 

1. A legfőbb ellenséget a Partizánmozgalom Ukrán Törzse alá rendelt szovjet 

partizánok jelentették. A szovjet partizánok megjelenése a Lengyel Főkormányzóság 

területén nagy riadalmat keltett a Főkormányzóság vezetői között. (Gogun 2014: 83.) 

1944 januárjától folyamatosan nőtt az elkövetett merényletek és szabotázsok száma, 

amit a német jelentések36 alapvetően a szovjet partizáncsoportokhoz kötöttek. 

Létszámuk a lengyel területeken 1944 március-júniusára 4400 főre nőtt. (Kentij–

Lozickij 2010: 38.) A szovjet partizánmozgalom tevékenységének fókusza azonban 

lengyel területeken is az 1. hadseregtől északra fekvő területeken volt észlelhető. A 

Lublini körzetben volt a legjelentősebb az aktivitásuk, de a Főkormányzóságnak is 

elsősorban az északi részén, elsősorban Brodi környékén. A különböző német 

bandahelyzettérképek37 alapján a magyar határ közelében elsősorban az Uzsoki-hágó 

és Vereckei-hágó térségében, a Szamborba és Sztrijbe vezető utak mentén – tehát a 

                                                           
34 HL II. 1687. 37. dob. 51./13.gy.ho.I.b.44.VIII.29. A ho. területén lévő polgári lakosság 

közigazgatásának megszervezése. Térképen megjelölve: Uo. 38. dob. A 13. ho. közig. és 

szénagyűjtő területeinek elosztása. 
35 Habár német mintára az 1. hadseregnél is elrendelték a partizán helyett a morális megvetést 

tartalmazó bandita szó használatát, (548./VII.hdt. I.b.44.VI.6. sz. rendeletét idézi: HL II. 1680. 

48. sz. osztályparancsnoksági eligazítás. 1944. június 9.) a katonai iratokban általánosan 

használt maradt a partizán kifejezés. 
36 BA MA RH 53-23/44–45., 66. OFK 365 havi, WK GG napi- és havi jelentései 1944-ből; BA B R 

70-Polen/76. 3–21 HSSPF im GG. Ic-Bericht über die Bandenlage im Monat April 1944. Krakkó, 

1944. május 17.; CAMO F. 500. Op. 12463. Gy. 88. Monatsbericht des Oberkommandos der 

Heeresgruppe Nordukraine zur Lage im rückwärtigen Bereich der Heeresgruppe für den 

April 1944. 1944. május 18. 
37 A Főkormányzóság havi helyzetjelentéseinek mellékleteiként lásd BA MA RH 53-23/66. 



FÓRIS ÁKOS: A MAGYAR 1. HADSEREG MEGSZÁLLÓ TEVÉKENYSÉGE GALÍCIÁBAN 1944-BEN 

 

333 

drohobicsi olajvidéken – volt aktív partizántevékenység,38 amely területek viszont 

elsősorban a német 1. páncéloshadsereg mögöttes területét alkották.  

Kezdetben az 1. hadsereg területén elsősorban Zabie területéről jelentettek szovjet 

partizánokat. Májusban és júniusban német jelentések beszámoltak szovjet 

partizáncsoportokról a Kárpátok előterében39 és a Deljatintől délre fekvő térségben.40 

Július elején az 1. hadsereg területének északi részén űzték a magyar csapatok közös 

partizánvadászat keretében Sukajev partizáncsoportját. (Pahirja 2014: 257.) Ennek 

ellenére a szovjet partizáncsoportok jelentősebb támadásai vagy 

szabotázscselekményei nem ismertek.41 

A szovjet partizánok alacsony aránya több tényezőnek is betudható. Egyfelől a Vörös 

Hadsereg támadási céljait követve elsősorban Kelet-Galícia északi, Lemberg és a 

galíciai olajvidékén tevékenykedtek, ahonnan mind Lengyelország belsejébe, mind a 

szlovákiai hegyekbe betörhettek. Másfelől a Kárpátok menti területek nem voltak 

előnyösek a szovjet partizánoknak. Már a Kovpak-portya során ellenségesen 

viszonyult a szovjet partizánokhoz a hucul lakosság, 1944 első felében is ugyanerre 

panaszkodtak a partizánvezetők. Ezentúl már Versigorának a Sztaniszlaui területre 

történő betörési kísérleténél is tapasztalnia kellett az UPA kemény ellenállását, amely 

szervezet sikeresen semmisítette meg a Főkormányzóság vagy a nyugat-ukrán 

területekre ledobott szovjet ejtőernyősöket. Ezentúl a sebesültek magas száma is 

csökkentette menetképességüket, az 1939-es szovjet határ elérésével valamint a háború 

közeli befejezésének tudatában pedig a partizánok harcikedve is csökkent. (Gogun 

2014: 74., 104.; Kentij–Lozickij 2010: 31–33., 52., 62.; Kentij 2011: 73–74.) 

2. A partizánoktól megkülönböztethetőek a Vörös Hadsereg arcvonalon átszivárgó, 

polgári ruhát viselő katonáit. A szovjet haderő ebbéli tevékenységével korábban, az 1942–

1943-as doni harcoknál is találkoztak a magyarok. Emellett, ahogy a partizánokat 

egyre jobban sikerült ellátni, úgy lett egyre nagyobb arányban felhasználva szovjet 

egyenruha és fegyverzet, s főleg az arcvonal közelében egyre nehezebb volt 

megkülönböztetni a szovjet felderítőket a partizánoktól. (Fóris 2021: 187.) Ugyancsak 

                                                           
38 Ezt megerősítik magyar jelentések is. Például 1944. július 26-án a Kárpátaljai Közigazgatási 

parancsnok a Vereckei-hágótól északra a partizánok hídfelégetéseiről számolt be. HL II. 1452. 

1. hadsereg hadinaplója. 1944. július 26. 14 h. 
39 BA MA RH 53-23/66. 209. Lage im Generalgouvernement im Monat Mai 1944. Krakkó, 1944. 

június 5. 
40 BA MA RH 53-23/66. 214. Lage im Generalgouvernement im Monat Juni 1944. Krakkó, 1944. 

július 7. 
41 Kisbarnaki Farkas Ferenc visszaemlékezése szerint június 5-én a szovjet partizánok Zabie-

nél egy mangánércbányát biztosító német „munkás- és csendőrszázadot” semmisítettek meg, 

(Farkas 1952: 30., 54.) viszont – a kutatás jelenlegi állása szerint – ennek nincs nyoma sem a 

korabeli magyar, sem a német iratokban. 
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közrejátszhatott az a tény is, hogy – ukrán visszaemlékezések szerint – az ellátási 

problémáktól szenvedő szovjet katonák a helyi lakosságtól fosztogattak 

ruhadarabokat, így egyes esetekben rabolt polgári ruhákban csaptak össze magyar 

csapatokkal. (Jasan 1989: 30.) Polgári ruhás beszivárgó szovjet katonákkal való 

legismertebb összecsapásokra a székely 27. gyaloghadosztály vonalán történt. 

(Berekméri 2015: 110–114.; Farkas 1952: 30.) 

3. Legnagyobb erővel az Ukrán Felszabadító Hadsereg (UPA) egységei voltak jelen a 

térségben. (Fóris 2021: 121–122.; Ungváry 2015: 358–360.) Az UPA 1944 elején az Ukrán 

Nemzeti Önvédelemből (UNSZ) alakult Nyugati Csoportja (УПА-« Захід ») magába 

foglalta Galíciát, Bukovinát és Kárpátalját. A szervezet legnagyobb erejét 1944 nyarán 

érte el: körülbelül 18 ezer tagja volt az UPA-Nyugatnak, amiből a Sztaniszlaui területet 

lefedő 4. sz. „Hoverla” katonai körzet 8 ezer főt adott. A volinyi megszálláshoz képest 

jóval konfliktusosabb volt a magyar csapatok és az UPA alakulatok kapcsolata 

Galíciában. (Vö. Pahrija 2014: 276–277.) A visszavonuló VII. hadtest és az 1. hadsereg 

a leghevesebb harcait az UPA-val vívta 1944 tavaszán és kora nyarán. A biztosítás 

kérdését alapvetően megoldotta, hogy 1944 június–júliusában – általában 

seregtestekként külön-külön – megegyezéseket kötöttek a magyar 

parancsnokságokkal az ukrán partizánokkal. Ennek értelmében a magyar fél 

egészségügyi anyagokkal, ritkább esetben fegyverrel és lőszerrel segítette az ukrán 

partizánokat, tiszteletben tartotta az általuk ellenőrzött területeket. Cserében az UPA 

tagjai nem támadták a magyar csapatokat, közreműködtek a szovjet 

partizánmozgalom felszámolásában, hírszerzési adatokkal szolgáltak a szovjet 

csapatokról, sőt egyes esetekben utóvédként is szolgáltak. Fontos megjegyezni, hogy 

ez nem jelentett teljeskörű békét, így továbbra is történtek „levetkőztetések”, azaz 

fegyverüket, felszerelésüket, esetleg egyenruhájukat és igazolványaikat elvették, 

illetve kisebb tűzrajtaütések.42 (Pahirja 2014: 256–257., 264.)  

4. 1944 elején még nagy erőkkel, 15-30 ezer fővel volt jelen a lengyel Honi Hadsereg 

(AK) Kelet-Galíciában. A háború alatt magyar lengyelpolitika, valamint a varsói 

felkelés során a II. tartalékhadtest tevékenysége alapján is a lengyel ellenállók 

természetes szövetségesnek számíthattak, viszont jelenlétük a magyar iratokból 

teljesen hiányzik. Ezt nem csupán a magyar fél konspiratív szándékainak tudható be, 

hanem hogy az AK és az UPA galíciai harcában utóbbi került ki győztesen 1944 

tavaszára. Az UPA gyakorlatilag felszámolta a lengyel egységeket, a Honi Hadsereg 

maradék erői „Burza” -terv végrehajtása, majd azt követő szovjet repressziók során 

                                                           
42 Olekszandr Pahirja összesítése szerint 22 alkalommal körülbelül 3500 magyar katonától 

vették el a fegyverüket és felszerelésüket az ukrán partizánok. (Pahirja 2014: 276.) 
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véreztek el. (Gogun 2018: 147–149.) Ukrán,43 német44 és lengyel források szerint 1944. 

március–áprilisában a VII. hadtest alakulatai a Sztaniszlautól északra eső térségben a 

lengyelek oldalán beavatkozott az ukrán elleni harcokba – ennek keretében 

végrehajtva tömeggyilkosságokat és falufelgyújtásokat – (Motyka 2006: 277–279.; 

Pahirja 2014: 223–226.) a későbbiekben viszont hasonló akciókról nem tudunk. Bár így 

is egyfajta biztonságot tudtak nyújtani a helyi lengyel lakosságnak, 1944 májusában 

egy jelentés mint a lengyelek számára egyedül biztonságos területről emlékezett meg 

a magyar megszállás alatt álló területről. (Bogunov et. al. (2005): 1077–1078.) 

Visszaemlékezések szerint történtek helyi együttműködések a lengyel felkelők és a 

magyar csapatok között,45 (Godó 1976: 189–192.) ezek mértéke viszont messze 

elmaradt az UPA-val való kapcsolattól. 

A jelentős létszámú irreguláris erők felszereltsége jelentősen elmaradt a 

Belorussziában vagy Észak-Ukrajnában működő, akár saját tüzérségi eszközökkel és 

harckocsikkal rendelkező partizáncsoportoktól. Az ellátási nehézségekre mutat rá, 

hogy – szemben akár a II. tartalékhadtest vagy az 1. lovashadosztály területével – az 

1. hadsereg mögöttes területéről nem ismert aktív vasúti- vagy közúti aknázási 

tevékenység. A különböző irreguláris erők tevékenysége elsősorban egymás 

leküzdésére irányult. Ennek részeként 1944 első hónapjaiban a német elnyomó politika 

mellett további erőszakhullámok érték a lakosságot. Az UPA és az AK harcai mintegy 

30 ezer lengyel és 10 ezer ukrán életét követelték. A Sukajev vezetésével betörő szovjet 

partizánok több települést is felgyújtottak a magyar csapatok területein. (Berekmérei 

2015: 113–114.; Farkas 1952: 57.; Gogun 2014: 149.) Habár a magyar és a német 

parancsnokságok is tartottak attól, hogy bármely partizánszervezet képes lehet az 

utánpótlási vonalainak elvágására,46 erre jelentős kísérletet nem találhatunk. Az UPA 

a hegyekből leereszkedve elsősorban kis csoportokban mozgó magyar katonákra 

támadt, akiken vagy rövid tűzrajtaütést végeztek, (Jolvai 1974: 187.) vagy egyszerűen 

                                                           
43 HDA SZBU F. 13. Szpr. 376. T. 35. Протокол з німецько-мадярсько-польської акції на 

Кропивник в днях 17, 18, 21, 22.04. 1944 р. – Постій, 1.05.1944.  
44 HDA SZBU F. 13. Szpr. 372. T. 36. Vernehmungsniederschrift in Angelegenheit der polnisch-

ungarischen Nationen im Dorf Kopanky, Bezirk Kalusch.  
45 Tadeusza Bąkowskiego az NKVD előtt elmondott vallomása szerint a sztaniszlau AK 

megegyezett előbb a 18. tartalékhadosztállyal, majd egy sztaniszlaui magyar 

parancsnoksággal arról, hogy az AK gyakorlatilag szabad kezet kap a magyar mögöttes 

területeken az ukránok elleni fellépésre. (Pahirja 2014: 226.; Sz. Bogunov et. al. (szerk.) (2005): 

1028–1033.) Magyar részről semmilyen erre vonatkozó forrást nem ismerünk.  
46 BA MA RH 53-23/66. 209. Lage im Generalgouvernement im Monat Mai 1944. Krakkó, 1944. 

június 5.; HL VKF eln. 1. 1944. 10. sz. n. Előadás a tábornoki kar számára a magyar haderő 

hadműveleti feladatairól és területi alkalmazásáról, 1944. július 15., Uo. 12. sz. b. A VKF 

előadása a Legfelsőbb Haditanács 1944. július 26-i ülésén. 
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felszólítást követően „levetkeztették őket”. Az áprilisi harcok során az arcvonalmenti 

településekre való beszivárgás, és az ott lévő magyar csapatok hátbatámadása volt a 

legsikeresebb akciója a szovjet partizánoknak. Júliusra viszont ők is elsősorban a 

magyar katonák levetkőztetését helyezték előtérbe. (Gogun 2014. 180.) 

A partizánok elleni harc 

A kivonuló 1. hadsereg csapat- és seregtesteinek felkészítéséről kevés információnk 

van, így nem tudjuk, hogy az esetleges partizánfellépéssel kapcsolatban történt-e 

bármilyen felkészítés. Az viszont megállapítható, hogy az ellenállókkal szembeni 

fellépés nem volt újdonság a kivonuló katonák jelentékeny hányadának. Az 1. 

hadsereg tisztikarának döntő hányada már teljesített szolgálatot a szovjet hadműveleti 

területen, jelentős hányaduk közvetlenül kapcsolatban volt a magyar megszálló 

tevékenységgel. A magyar támadást megelőzően az 1. hadsereg alá rendelték a 

korábban megszálló feladatokat ellátó VII. hadtestet. Seregtestek élén álló személyek 

jelentős hányadának is volt személyes tapasztalata a tengelyhatalmi megszállásról és 

a partizánellenes harcról. Közvetlen kapcsolatra mutat rá a 2. hegyi dandár 

parancsnoksága által kiadott megszállási irányelv, amelyben a seregtest parancsnoka, 

Fehér Géza vezérőrnagy a VII. hadtest Don menti tapasztalataira hivatkozott a 

távíróvezetékek biztosítása kapcsán,47 ami annak tükrében nem véletlen, hogy Fehér 

1942 novemberéig az említett hadtest alá rendelt 43. gyalogezred parancsnoka volt. 

(Szakály 2001a: 96.) Fehér dandárparancsnokként is közreműködött már 

partizánellenes harcban 1944 előtt, ugyanis részese volt az 1943. júliusi kárpáti 

Kovpak-portya elhárításának. (Gazsi 1965: 438., Makats 1985: 6.) Ugyancsak a korábbi 

megszállás tapasztalatára utal, hogy a magyar iratok a községi elöljárók 

megnevezésére nem a lengyel közigazgatásból örökölt és a Főkormányzóság alatt is 

használt sołtysi/Schultheiß kifejezést használják, (Musial 1999: 64.; Pospieszaski 2019: 

62.) hanem az orosz sztaroszta fogalmat.48 

Ennek ellenére nagyfokú tájékozatlanság is tetten érhető a kivonuló csapatoknál, 

elsősorban az ukrán nemzeti partizánokkal való kapcsolatok terén. 1943 őszére a VIII. 

hadtest kiterjedt kapcsolatokat épített ki az UPA parancsnokságaival, Budapestre is 

megérkezett egy ukrán delegáció 1943 decemberében. Ennek ellenére a hadműveleti 

                                                           
47 HL TGY 4007. 4. köt. 2. hgy. dd. Lakosság magatartásának szabályozása, 1944. április 22. 
48 ÁBTL 3.2.4. K-1709/1. 78. 6. sz. melléklet a 700./VI.hdt. I.a.44.V.25. számhoz. Irányelvek a 

partizánok leküzdéséhez. 1944. május 3.; HL TGY 4007. 4. köt. 2. hgy. dd. Lakosság 

magatartásának szabályozása, 1944. április 22.; A magyar csapatok szóhasználata abban a 

tekintetben is félrevezető, hogy a lengyel szakirodalom a sztaroszta fogalmat a német kerületi 

vezetők (Kreishauptmann) megnevezésére használja. 
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területre kiérkező magyar parancsnokok nem voltak tisztában azzal, hogy a területen 

több, egymással is harcoló ellenállási mozgalom van jelen. Kisbarnaki Farkas Ferenc 

altábornagy visszaemlékezései szerint kezdetben nem tudták meghatározni az ukrán 

partizánokat. (Farkas 1952: 56.) Ugyancsak információhiányra utal az, hogy az 1. 

hadsereg parancsnoka egy – Olekszandr Pahirja kutatásai alapján – hamis UPA 

parancsot tartott hitelesnek.49 

A 2. hegyidandárnál 1944. február 28-án kihirdetett „kémelhárítási és nemzetvédelmi 

vezérelvek”50 is rámutatnak arra, hogy több, a tábori rendészeti szolgálatra és 

kémelhárító szolgálatra vonatkozó segédletet is kiadtak illetve oktattak. A Megszálló 

Erőktől az 1. hadsereg alá rendelt VII. hadtest is valószínűleg több hasonló parancsot 

és irányelvet kiadtak.51 Mégis az egyetlen, ami a lakossággal szembeni magatartáson 

valamint a közvetlen biztosítási feladatokon túl betekintést enged az 1. hadsereg 

partizánellenes politikájába, az a VI. hadtest parancsnoka, Kisbarnaki Farkas Ferenc 

altábornagy által kihirdetett partizánellenes irányelv. Ebben a seregtestének áprilisi 

harcai alapján az alábbi módon összegezte a partizánelhárítás lehetőségeit: „Az eddigi 

tapasztalatok szerint az erdőbe behúzódott partizáncsoportokat hajtással csak igen 

nagy erők egyszerre történő bevetése által lehetett némi csekély eredménnyel 

leküzdeni. Az őrzéssel való védekezés sem bizonyult kielégítőnek. A mind eddig 

foganatosított rendszabályok Ukrajná-ban a megbúvási lehetőség és az ellátásuk 

megakadályozásának lehetetlensége folytán nem hozott átütő sikert. Jelen működési 

területünk rendkívül nehéz terepviszonyai, a nagy összefüggő erdőségek, a műutakat 

követő magas és meredek hegyoldalakon a jó megbúvási lehetőségek, a lakosság 

felette szétszórt elhelyezése stb. a partizán mozgalom számára előnyösnek látszik, de 

a terület nagy szegénysége miatt nagyobb partizán tömegek tartós ellátását nem teszi 

lehetővé. Itt tehát a legjobb megoldás, ha az állandó éberség és járőrözés mellett az 

ellátási viszonyokat tesszük nehezebbé. [...] Ezzel a módszerrel elvesszük a lehetőségét 

annak, hogy a hegyekben és erdőségekben bujkáló partizánok a lakosságtól 

élelmiszert szerezzenek be akár békésen, akár rablás útján.” 52 

A hadtestparancsnok által felvetett dilemmák 1941-től foglalkoztatták mind a magyar, 

mind a német megszállókat. Azaz a lakosság – önkéntes vagy kikényszerített – 

                                                           
49 A 896/44. sz. parancsot lásd magyarul TGY 3778.; Németül: Farkas 1952: 58–63. A 

dokumentum kritikáját adja: Pahirja, 2014: 247–249. 
50 HL TGY 4007. 4. köt. 2. hgy. dd. I.b. Kémelhárítási és nemzetvédelmi irányelvek. 1944. 

február 28. 
51 Sem a VII. hadtest, sem pedig az alárendelt seregtestjeinek iratanyaga nem maradt fenn az 

1943–1944-es megszálló tevékenység időszakából. 
52 ÁBTL 3.2.4. K-1709/1. 77., 79. 6. sz. melléklet a 700./VI.hdt. I.a.44.V.25. számhoz. Irányelvek 

a partizánok leküzdéséhez. 1944. május 3. 
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támogatása valamint a terepadottság kihasználása mellett a gyorsan mozgó ellenállók 

kis erőkkel nagy megszálló erőket tudnak lekötni. Ebben a helyzetben a megszálló 

erők két módon próbálhattak sikert elérni: vagy partizánellenes műveletek keretében 

magukat az ellenséges erőket próbálják megsemmisíteni – vagy legalábbis 1943-tól 

tevékenységüket zavarni – vagy a lakosság életének szabályozásával, esetleg 

kitelepítésével a partizántevékenység hátországát próbálták ellehetetleníteni. (Fóris 

2021: 159–172.) 

Az 1. hadsereg alá rendelt alakulatok partizánellenes vállalkozásairól nem maradtak 

fenn jelentések,53 csupán említés szintjén ismerünk ilyen műveleteket. A WK GG 

csupán egy alkalommal számol be magyarokkal partizánokkal való összecsapásáról. 

Április 5-én Sztarij Mizunnál egy magyar harccsoport németekkel kiegészítve 

összecsapott egy UPA-osztaggal, melynek eredményeképpen 30 magyar katona 

megsebesült.54 A Vezérkari Főnökség napi tájékoztatói alapján55 először a 201. könnyű 

hadosztályt alkalmazták partizánellenes vállalkozásokra. A hadműveleti egység egyik 

megerősített zászlóalját április 19-én előbb a Pántor-hágón túllévő partizánok ellen 

vetették be, majd Rafaelowkánál és Zelenánál folytatták a partizánvadászatot, ami elől 

kitértek a partizánok. 23-án Paszicsnánál végezték a partizánok üldözését, ugyancsak 

sikertelenül, mivel azok a környező erdőkbe menekültek.56 (Farkas 1952: 56., 145.) 

Május elején a marosvásárhelyi 27. könnyű hadosztályt vetették be 

partizánvadászatra. 3-án a hadműveleti egység Pistynnél lévő harccsoportja az 

arcvonal mögött „partizántisztogatást” hajtott végre.57 Május 9-én a megélénkült 

„bandatevékenység” miatt ismételten „tisztogatást” rendeltek el a marosvásárhelyi 

hadosztály mögött, ami 12-én további kisebb harcok folytatott a „banditákkal”.58  

További partizánellenes vállalkozásokról június közepétől tudósít a VKF. Június 11-én 

a 2. hegyidandár a szomszédos német XVII. hadtesttel a Putilla- és Cseremos-

völgyében végzett partizán „tisztogató” műveletet. Mindez viszont eredménytelen 

volt, a magyar seregtest kirendelt részei nem találkoztak partizánokkal.59 A VII. 

                                                           
53 Egyedüli kivételnek talán kisbarnaki Farkas Ferenc jelentése tekinthető, aki a 27/III. zászlóalj 

„megfutamodása” miatt indított kivizsgáláshoz csatolt egy iratot egy 1944. április 28–29-i 

koszivi ütközetről, amikor éjszaka szovjet partizánok – vagy beszivárgó katonák – támadtak 

rá a székely zászlóalj katonáira. ÁBTL K-1709/1. 75. Kosow-i helyzet kivizsgálásáról jelentés. 

1944. május 4. 
54 BA MA RH 53-23/44. 308. Tagesmeldung, 1944. április 7. 
55 Ezek 1944. április 9. – augusztus 31-i időszakra maradtak fenn. 
56 HL VKF Tájékoztató 1944. április 19., 21., 23. 
57 HL VKF Tájékoztató 1944. május 3. 
58 HL VKF Tájékoztató 1944. május 9., 12. 
59 HL VKF Tájékoztató 1944. június 10–11., 13., 15. 
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hadosztály egyes, meg nem nevezett részei július elején a német 7. páncélos hadosztály 

mögöttes területén vett részt partizánvadászatban, ennek részeként több partizánt 

megölt és fegyvereket zsákmányolt.60 Július 8-án a 19. tartalékhadosztály számolt be 

„kisebb partizánharcról”.61 Augusztus 22-én pedig a VII. hadtest alá rendelt 42/III. 

zászlóalj a Lipovicától délre fekvő erdőben gázálarcokat, tábori takarót és magyar 

eredetű köpenyeket zsákmányolt.62  

 

Ukrán források alapján – Olekszandr Pahrija összesítése szerint –13 nagyobb és 15 

kisebb összecsapás, körülbelül 10 UPA elleni magyar büntetőakció történt, (Pahirja 

2014: 276.) ezek rekonstrukciója és szintetizálása a tengelyhatalmi forrásokkal még 

nem történt meg.63 Habár jelentős szenvedésekkel járt ez a lakosságnak, a 

partizánellenes vállalkozások sikertelenül, vagy csekély eredménnyel végződtek. A 

magyar kudarc nem volt egyedülálló a Főkormányzóság területén. A WK GG 1944. 

június 10 és 26. között Wehrmacht alakulatok és a rendőri erők bevonásával átfogó 

nagyakciót hajtottak végre a Lublini körzetben fekvő bilgoraji erdő megtisztítására. 

Habár ennek eredményeként 2765 „banditát megsemmisítettek”,64 az ott lévő 

partizáncsoportok kitörtek és továbbra is folytatták felderítő- és 

szabotázstevékenységüket. (Gogun 2014: 83.) Mindezek tükrében a magyar 

hadvezetés számára a cél a partizántevékenység hátországának ellehetetlenítése vált a 

polgári lakosságra életének szigorú szabályozásával. 

Irányelvek a lakossággal való bánásmódra 

Az 1. hadsereg részéről nem maradt fenn központi irányelv a Kárpátokon túli 

területeken élő polgári lakossággal szembeni magatartásra vonatkozólag, így 

elsősorban más alárendelt seregtestek iratai alapján következtethetünk ezekre. A 

                                                           
60 HL VKF Tájékoztató 1944. július 5. 
61 HL VKF Tájékoztató 1944. július 8. 
62 HL VKF Tájékoztató 1944. augusztus 22. 
63 Például a az ukrán historiográfiában központi szerepet kap az 1944. július 6–16-i „Lopato-

hegyi csata” mint az UPA részéről a legnagyobb, a tengelyhatalmi megszállók ellen vívott 

ütközet. Ukrán források szerint az UPA egységeit egy Skole-ben lévő magyar–német helyőrség 

megtámadását követően a német s magyar csapatok tüzérség és páncélvonat bevetésével 

megkívánták törni, viszont – többek között egy ukrán–magyar különalkunak köszönhetően – 

az ukránoknak sikerült megtartaniuk az állásaikat. Az UPA 50, a megszállók pedig közel 200 

embert veszítettek. (Lásd például Pahirja 2014: 255–256.) Ez az összecsapás viszont sem a 

magyar forrásokban, sem a Főkormányzóság bandaharc összesítőiben (BA MA RH 53-23/45, 

66.) nem jelenik meg, ami legalábbis kételyeket vet fel a rekonstrukció kapcsán. 
64 BA MA RH 53-23/66. 214. Lage im Generalgouvernement im Monat Juni 1944. 1944. július 7. 
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lakosság életét szabályozó átfogó rendszabályokat három hadműveleti egység – 2. 

hegyidandár, 13. gyaloghadosztály valamint a VI. hadtest – részéről ismerünk. A 2. 

hegyidandár a magyar támadás elején, április 22-én adott ki segédletet a lakossággal 

szembeni magatartásra vonatkozólag.65 Kisbarnaki Farkas Ferenc altábornagy a 201. 

könnyű hadosztály kudarccal végződő partizánvadászatai valamint Pistynnél, 

Kutynál és Koszivnál a székely 27. gyaloghadosztály ért partizán- és beszivárgó 

szovjet erők késztették május elején partizánellenes irányelvek kiadásra.66 A 13. 

gyaloghadosztály augusztus végi megszállási irányelve viszont már a Hunyadi-állás 

mögötti megszállásra vonatkozik egy olyan hadműveleti egységnél, ami kifejezetten 

szoros kapcsolatot alakított ki az UPA-val.67 „A jelen működési területünkön a 

lakosság közömbös érzelmű általában, az itt tevékenykedő partizán egységek 

többnyire máshonnan húzódtak ide és csak kevés helyi beszervezett taggal 

rendelkeznek. A lakosság, amíg fölényes erőnket érzi [,] tartózkodni fog az ellenséges 

magatartástól, mihelyst azonban az orosz hadsereg közeledik, abban [a] pillanatban 

igyekszik orosz szempontból való megbízhatóságát igazolni partizántevékenység 

kifejtésével. Ha kis egységeket lát, azokat tőrbecsalja és ellene ellenségesen lép fel, de 

nagyobb egység elől félrehúzódik. – Éppen ezért semmi körülmények között sem 

bízhatunk meg bennük és minden harcászati és K[émelhárító]. szempontból szükséges 

rendszabályt meg kell tennünk. Itt nem lehet helye félrendszabálynak, kíméletnek és 

álhumanizmusnak, hanem szükség esetén még a legkíméletlenebb rendszabályokat is 

meg kell tenni és a megtorlást is alkalmazni kell. Jól jegyezzük meg, hogy 

könnyelműségre a csapat mindig véráldozattal fizet rá, míg a drasztikusnak is látszó, 

de a csapataink biztonságát szolgáló könyörtelen rendszabályokkal sok magyar vért 

takarítunk meg és megteremtjük csapataink biztonságát.”68 – összegezte a 2. 

hegyidandár a biztosító feladatokra vonatkozó alapvetéseit.  

Ez a szemlélet illeszkedik az előző évek megszállási szemléletébe, mely a lakosságot 

megbízhatatlannak vagy egyenesen ellenségesnek találta, másfelől a megszállók a 

létszámbeli, felkészültségbeli és fegyverzetbeli hiányosságait szigorú 

rendszabályokkal pótolják. Habár a szakirodalom elsősorban Kisbarnaki Farkas 

Ferenc rendszabályainak szigorúságát emelte ki a többi parancsnoksággal szemben, a 

                                                           
65 HL TGY 4007. 4. köt. 2. hgy. dd. Lakosság magatartásának szabályozása, 1944. április 22. 
66 ÁBTL 3.2.4. K-1709/1. 77–79. 6. sz. melléklet a 700./VI.hdt. I.a.44.V.25. számhoz. Irányelvek a 

partizánok leküzdéséhez. 1944. május 3. 
67 HL II. 1687. 37. dob. 51./13.gy.ho.I.b.44.VIII.29. A ho. területén lévő polgári lakosság 

közigazgatásának megszervezése. 
68 HL TGY 4007. 4. köt. 2. hgy. dd. Lakosság magatartásának szabályozása, 1944. április 22. 
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fennmaradt három irányelv nagyrészben átfedte egymást.69 A meghozott intézkedések 

elsősorban  

1. a lakosság számbavételére,  

2. a csapatkörletektől való eltávolítására,  

3. mozgásának és kommunikációjának korlátozására vonatkozott.  

1. Bevonulást követően az adott település lakosságának elöljáróságát kellett 

megválasztatni, a VI. hadtest irányelve esküdtek megválasztását is előírta. Ezt 

követően a község vezetőjének – a 2. hegyidandárnál és a VI. hadtestnél sztaroszta, a 

13. gyaloghadosztálynál „községi vezető (polgármester)” – közreműködésével össze 

kellett írni a lakosságot. Ezeket a 13. gyaloghadosztálynál a „kerületi parancsnokok” 

felülvizsgálhatták. A lakosságot igazolványokkal ellátták, ezeket folyamatosan 

ellenőrizték. Emellett minden házra latin és cirill betűvel fel kellett tüntetni az ott lakók 

névjegyzékét. Ennek keretében külön kellett választani a helybeli lakosokat a nem a 

településre valóktól, akiket be kellett kísértetni az állomásparancsnokságra. Idegenek 

befogadása, áthaladásának be nem jelentése szigorúan tilos volt, halálbüntetéssel járt. 

A 13. gyaloghadosztálynál már külön problémaként jelentkezett a menekültkérdés. A 

júliusi szovjet támadást követően Sztaniszlauból és környékéről az 1. hadsereg 

mögöttes területére irányították a menekülteket. Habár a német hadvezetés kérte ezek 

átengedésüket a hágókon,70 a magyar fél közbiztonsági és egészségügyi kockázatként 

kezelte ezeket a személyeket.71 Ennek megfelelően jelentős számban gyűltek össze más 

területekről emberek a magyar megszállás alatt álló területen. (Fabinyi 1991: 142–143.) 

A menekülteket – leszámítva azokat, akik vérségi rokonságban az adott település 

valamely lakójával – az Ondaván felállított menekülttáborba szállították. 

2. A polgári lakosságot a településeken belül is – a 2. hegyidandár valamint a VI. 

hadtest parancsnoka által a belpolitikai folyamatok dehumanizáló szóhasználatát 

átvéve – „gettószerűen” kellett koncentrálni. Ez azt jelentette, hogy egyfelől lövegek, 

parancsnokságok 200 méteres körzetéből, a beszállásolásra használt településeknél a 

lefoglalt épületekből ki kellett telepíteni a lakosságot. Másfelől a települések 

külterületén lévő, hegyes területen fekvő házakból a lakosságot be kellett telepíteni a 

zárt településekre, akár összeköltöztetések árán is. Ennek során – elvileg – biztosították 

a magántulajdon és a háziállatok elvitelét, – a magyar 2. hadsereg 1942–1943-as 

tevékenységével szemben (Fóris 2021: 246–247.) – lehetőséget biztosítottak a nők 

számára a kiürített házakban visszahagyott és elrejtett élelmiszerek visszameneteléért. 

                                                           
69 Jelen rekonstrukció alkalmával a három irányelv közös pontjai alapján fektetjük le a 

megszálló politika alapjait. Ahol eltérés fedezhető fel, azt külön jelezzük. 
70 BA MA RW 46/535. Kriegstagebuch 36–37. (1944. július 25–28.) 
71 HL VKF 3. oszt. Tájékoztató 1944. július 28. 
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Viszont főszabály szerint, akiket ezt követően az erdőkben, hegyekben találtak, a VI. 

hadtest utasítása alapján agyonlövendők voltak. A VI. hadtest irányelve a „gettókban” 

megkülönböztet figyelmet szentelt a 12 év feletti férfi lakosságnak. Őket külön kellett 

választani a nőktől, - a partizánok kiszűrésére és a bizalmi (B.) egyének 

beszervezésére72 szolgáló – kihallgatásokat követően igazolvánnyal látták el őket, 

nyilvántartást vettek fel róluk, s munkásosztagokba irányítva munkáltatták őket. A 

nőkkel és a gyermekekkel szembeni bánásmódról egyértelműen nem rendelkezett a 

hadtestparancsnok, viszont a parancs több kitétele is arra enged következtetni, hogy 

nagyobb mozgási szabadsággal rendelkeztek. 

A magyar csapatok és a polgári lakosság elszeparálásának radikálisabb eseteit 

jelentették, ha egy adott település egész lakosságát eltávolították. Erre általában a 

közvetlenül az arcvonal mögötti területeken kerül sor. A 2. hegyidandár utasítása 

alapján mozgó harcok esetén az arcvonaltól 5, huzamosabb védelmi harcok esetén 10 

km-es sávban rendelték el a lakosság kitelepítését. Ezzel a hadvezetés elsősorban azt 

akarta megakadályozni, hogy éjjelente az erdőségeken keresztül nem tudjanak szovjet 

egységek beszivárogni a magyar alakulatok hátába. (Farkas 1952: 26.) 

Nincs arra vonatkozó magyar iratanyagunk, mely számba venné, hogy hány települést 

ürítettek ki a magyar csapatok, csupán egyedi esetek kapcsán tudhatunk ilyen 

akciókról.73 Annak ellenére, hogy nem ismertek a végrehajtott ki-, illetve áttelepítések 

részletszabályozásai, egyes parancsok alapján feltételezhetjük, hogy a korábbi magyar 

gyakorlathoz képest jobban tekintettel voltak a lakosság igényeire. A 13. hadosztály 

parancsában szigorúan leszögezték, hogy a lakosság kitelepítését úgy kell 

végrehajtani, hogy azt az érintettek ne „sérelemként” éljék meg.74 A 13. 

gyaloghadosztály mögöttes területén a kitelepített lakosoknak üres házakat is 

biztosítottak. (Fabinyi 1991: 142.) A VII. hadtest részéről pedig szigorúan megtiltották 

a lakosság hátrahagyott bútorainak felhasználását és eltulajdonítását.75 Ennek az 

intézkedésnek viszont nagy valószínűséggel korlátozott volt a végrehajtása. Erre 

mutat rá a Főkormányzóság panaszai hátraszállított a bútorokról,76 a harcok elől 

                                                           
72 Elsősorban az volt az elvárás a kollaboránsokkal szemben, hogy „múltja egészen tisztán 

álljon”, illetve lehetőleg a szovjeturalom kárvallottja legyen. Ennek részeként a különböző 

javak ígérgetésétől a nyílt fenyegetéseken át egészen a „lengyel, ukrán és orosz faj közötti 

ellentétek” kihasználásáig gyakorlatilag bármilyen eszközt használhattak. 
73 Például HL II. 1680. 76. sz. osztályparancsnoksági eligazítás. 1944. augusztus 12.  
74 HL II. 1687. 37. dob. 51./13.gy.ho.I.b.44.VIII.29. A ho. területén lévő polgári lakosság 

közigazgatásának megszervezése. 
75 Az 1. hadsereg 1944. augusztus 8-i 47. számú hadseregparancsnoksági parancsát idézi: HL 

II. 1680. 76. sz. osztályparancsnoksági eligazítás. 1944. augusztus 12. 
76 HL II. 1680. 77. sz. osztályparancsnoksági eligazítás. 1944. augusztus 14.  
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erdőbe menekülő lakosság által talált feldúlt lakások,77 vagy hogy Nadvirna 1944. 

júniusi kitelepítése során udvaronként csak 1-1 szekérre pakolhatták a helyiek az 

ingóságaikat, a többi vagyon pedig „elveszett”. (Pahirja 2014: 363.)  

3. A lakosság mozgását időben és térben korlátozó rendelkezések nagyrészt 

megegyeztek a különböző szabályzatokban megfogalmazott, valamint a korábban a 

megszálló csapatok által meghatározott rigorózus rendszabályokkal. Estétől reggelig78 

kijárási tilalmat valamint elsötétítést rendeltek el. Más községbe csak a 

legszükségesebb esetben mehettek át, akár engedéllyel, akár anélkül érkezett, nem az 

adott községhez tartozó személyt azonnal jelenteni kellett. A csapatok mozgását 

semmilyen módon nem akadályozhatták. Menetek alkalmával mindenkinek a 

házában kellett tartózkodnia. Gyülekezési tilalmat rendeltek el, melynek keretében 

legfeljebb három ember gyűlhetett össze az utcán. Ez alól legfeljebb az egyházi 

események lehettek kivételek. A kommunikáció korlátozásának keretében 

megtiltották a rádió, postagalambok birtoklását, levelek kézbesítését valamint a 

naplóírást is. A rendszabályok háromnyelvű (orosz, lengyel, ukrán) hirdetményeken, 

valamint 24 órán belüli háromszori kidoboltatást követően 48 órán belül léptek életbe. 

A korábbi, rendkívül radikális, általában csak statáriális módon megtorló 

irányelvekhez képest a 2. hegyidandár részéről a lakosság elleni fellépés kapcsán a 

megtorlás különböző fajtáit különböztették meg mint „megkötözés, gúzsbakötés, 

megbotozás, súlyos munka végzése, agyonlövés”. Ezeket a fokozatosság elve mellett 

alkalmazták. Így a kijárási tilalmat megszegőket előbb megkötözéssel, gúzsbakötéssel 

vagy megbotozással fenyítették, amennyiben ez nem vezetett eredményre, akkor 

agyon is lőhették.  

A fokozatosság elve azonban nem vonatkozott minden bűncselekményre. Azonnali 

kivégzés azokra várt, akik fegyvert, robbanószert rejtegettek, partizánokat, szovjet 

katonákat vagy ügynököket befogadtak, vagy fényjeleket adtak le az ellenségnek. 79 A 

VI. hadtest parancsnoka május 3-i irányelvében a házfelgyújtást valamint a 

vagyonelvételt is kiterjesztette a kivégzés mellett a fegyvert valamint más katonai 

felszerelést rejtegetőkre. Emellett azonnali kivégzést helyezett kilátásba azokkal 

szemben, akik megsértették a kijárási tilalmat, vagy engedély nélkül visszatértek a 

                                                           
77 HL II. 1680. 84. sz. osztályparancsnoksági eligazítás. 1944. szeptember 3.  
78 A 2. gyalogdandárnál 19 órától reggel 5 óráig. A VI. hadtest 1944. májusi irányelve alapján 

19 órától 7 óráig. ÁBTL 3.2.4. K-1709/1. 78. 6. sz. melléklet a 700./VI.hdt. I.a.44.V.25. számhoz. 

Irányelvek a partizánok leküzdéséhez. 1944. május 3.; Az 1. hadsereg 1.b osztálya 1944. július 

végén a 20 órától 6 óráig sávot jelölte meg. HL II. 1452. 1. hds. 36. sz. hadseregparancsnoksági 

parancs. 1944. július 26. 
79 HL TGY 4007. 4. köt. 2. hgy. dd. Lakosság magatartásának szabályozása, 1944. április 22. 
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kitelepített területekre.80 Ugyancsak egyértelművé tették, hogy a partizánokat nem 

tekintették hadifogolynak.81 A VI. hadtest parancsnoka a partizánok kivégzését elő is 

előírta.82 Az ego-dokumentumok alapján további, a megfélemlítést és elrettentést 

szolgáló eszközöket is bevetettek mint a partizánok, vagy azok támogatóinak a 

település előtti nyilvános kivégzése,83 (Hídvégi 2018: 58.) vagy a kivégzettől a temetés 

megtagadása. (Jasan 1989: 31–32.)  

 

Megjelentek a partizántámadás után alkalmazandó kollektív büntetések is.84 1944. 

április 6-án Dósa Endre ezredes a 2. hegyi dandár parancsnokságának nevében 

elrendelte, hogy partizántámadás esetén a rajtaütéshez legközelebbi települést fel kell 

égetni, a férfi lakosságát pedig agyon kell lőni. (Sz. n. 1945: 43–44.) A seregtest április 

22-i irányelve annyiban enyhítette a megtorlást, hogy „csak” azt a házat kellett 

felgyújtani, illetve lakóit „kiirtani”, ahonnan magyar katonákra lőttek.85 Az Kuty elleni 

április 27-i támadásnál – akár valamely kiadott irányelv, akár egyéni mérlegelés 

alapján – az 57. gyalogezred géppuskás századának parancsnoka is hasonlóan járt el. 

Miután a támadó székelyekre több polgári ruhás személy is tüzet nyitott, az említett 

tiszt több elfogott civilt is kivégeztetett. (Magyarosi 2012–2013: 405.)  

Ugyancsak kilátásba helyezték magyar katonák haláláért túszok kivégzését.86 A 

túszokat a kollektív felelősség elve alapján vagy az adott település egész közösségből 

– élén az adott községet vezető sztarosztával és esküdtekkel – választották ki,87 vagy 

pedig egy feladat ellátásáért felelős személyekből. Így a 2. hegyi dandár parancsnoka 

– a doni harcok tapasztalataira hivatkozva – abban látta távvezetékek őrzésének 

                                                           
80 ÁBTL 3.2.4. K-1709/1. 79. 6. sz. melléklet a 700./VI.hdt. I.a.44.V.25. számhoz. Irányelvek a 

partizánok leküzdéséhez. 1944. május 3.; „[...] aki ezután akár éjjel, vagy nappal a helységen 

kívül mozog, azt minden felszólítás nélkül le kell lőni.” (Farkas 1952: 26.) 
81 HL II. 1477. 210./7.ho.I.a.44.VII.5. Összefoglaló iránykövetelmények kiadása. Ez alól kivételt 

csak a Főkormányzóság területére szállított partizánfoglyok és -szökevények jelentettek, 

akiket az Észak-Ukrajna Hadseregcsoport utasítására legközelebbi Sipo vagy SD 

parancsnokságra kellett bevinni. HL II. 1452. 5. sz. főszállásmesteri parancs. 1944. május 12. 
82 ÁBTL 3.2.4. K-1709/1. 78. 6. sz. melléklet a 700./VI.hdt. I.a.44.V.25. számhoz. Irányelvek a 

partizánok leküzdéséhez. 1944. május 3. 
83 HL TGY 3390. 13. (1944. május 24.) 
84 Ezeket több alkalommal nem részletezték. HL II. 1452. 1. hds. 36. sz. hadseregparancsnoksági 

parancs. 1944. július 26.; HL II. 1477. 210./7.ho.I.a.44.VII.5. Összefoglaló iránykövetelmények 

kiadása. 
85 HL TGY 4007. 4. köt. 2. hgy. dd. Lakosság magatartásának szabályozása, 1944. április 22. 
86 ÁBTL 3.2.4. K-1709/1. 79. 6. sz. melléklet a 700./VI.hdt. I.a.44.V.25. számhoz. Irányelvek a 

partizánok leküzdéséhez. 1944. május 3. 
87 HL II. 1687. 37. dob. 51./13.gy.ho.I.b.44.VIII.29. A ho. területén lévő polgári lakosság 

közigazgatásának megszervezése. 
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megoldását, ha a helyiekből kiválasztott őrük az életükkel felelnek az esetleges sikeres 

szabotázsért.88 Hasonló módszerhez folyamodtak az 1. hadsereg parancsnoksága 

részéről a szállások biztosítása kapcsán is. Egy júliusi parancs rételmében a 

szállásőrségekhez 1-2 „megbízható falubeli férfit” kellett beosztani, akik nem csupán 

az adott község lakóit kellett felismernie, – ezáltal kiszűrve az idegeneket –, hanem 

támadás esetén túszul is felhasználhatók.89 A 13. gyaloghadosztály parancsnoka pedig 

egyértelművé tette, hogy idegenek rejtegetéséért az adott község egész lakossága 

felelős a hadbíróság előtt. 

További kutatások szükségesek annak megállapítására, hogy a lakosság életének 

szigorú korlátozásának és munkáltatásának milyen áldozatai voltak a helyi lakosság 

körében. Május elejétől viszont mind a magyar anyagi tisztek, mind a német gazdasági 

szervek vezetői részéről egyre több kritika érte a magyar megszállópolitikát. 

A magyar megszállás és a német gazdasági érdekek 

A különböző Szovjetunióbeli magyar megszálló tevékenységek során folyamatos 

konfliktusforrás volt a németekkel, hogy a gazdasági termelésben nem érdekelt, a 

katonai igazgatásba be nem vont, viszont ellátási problémákkal küszködő magyar 

csapatok nem voltak tekintettel a német gazdasági érdekekre, s erőszakos 

rekvirálásokat hajtottak végre, illetve a mezőgazdasági infrastruktúra és termények 

pusztításának eszközével is küzdöttek a partizánok ellen. (Fóris 2020) Miközben ezek 

a jelenségek az 1. hadseregben is felfedezhetők, a közigazgatási funkciók részeként 

neki kellett megszerveznie – általában a sztaroszták bevonásával – a lakosság 

munkáltatását90 és üzemek újraindítását is.91 A mezőgazdasági munkákba való 

bevonása a magyar csapatoknak azért is szükségessé vált, mivel 1944-ben az ezt 

felügyelő német rendőri erők száma jelentősen lecsökkent a Főkormányzóságban.92 A 

németek is reális veszélynek látták, hogy a mezőgazdasági területek jelentős részét 

nem tudják ellenőrzik.93 

Ez a különbség felfedezhető a VI. hadtest és az 1. hadsereg főszállásmesterének 

utasításaiban is. (Vö. Ungváry 2015: 381.) Kisbarnaki Farkas Ferenc altábornagy 

                                                           
88 HL TGY 4007. 4. köt. 2. hgy. dd. Lakosság magatartásának szabályozása, 1944. április 22. 
89 HL II. 1452. 1. hds. 36. sz. hadseregparancsnoksági parancs. 1944. július 26. 
90 HL TGY 4007. 4. köt. 2. hgy. dd. Lakosság magatartásának szabályozása, 1944. április 22. 
91 HL TGY 3902. 4. 
92 BA MA RH 53-23/66. 214. Lage im Generalgouvernement im Monat Juni 1944. Krakkó, 1944. 

július 7. 
93 BA MA RH 53-23/66. 209. Lage im Generalgouvernement im Monat Mai 1944. Krakkó, 1944. 

június 5. 
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partizánellenes irányelvében leszögezte, hogy „a mi jelenlegi harcunkkal 

kapcsolatosan egyelőre teljesen mellékes, hogy a Kárpátok előterében a polgári 

termelés és a gazdasági kihasználás működik-e vagy sem.”94 Ezzel szemben az 1. 

hadsereg főszállásmestere viszont a kezdetektől törekedett a német gazdasági 

hatóságokkal való jóviszonyra és a termelés beindítására. Május 3-i parancsában 

minden alakulatot arra hívott fel, hogy teljesítsék a német mezőgazdasági vezetők 

kéréseit a munkákhoz szükséges fogatok, tehergépkocsik, vontatók és üzemanyag 

biztosításában.95 Vörös Gyula vezérkari ezredes a hónap végén pedig hangsúlyozta. 

„A legénységnek meg kell magyarázni, hogy [...] a h[a]dm[űveleti]. területen a német 

közigazgatás egyik legfontosabb feladata, hogy a lakosság munkateljesítményét és a 

termelést 100%-ban a hadicélok szolgálatába állítsa. Ezt csak úgy tudja 

maradéktalanul végrehajtani, ha a lakosság nyugodtan, zavartalanul végezheti 

termelői munkáját és ha jól bánnak vele. Ellenkező esetben hadiszolgálatatási 

kötelességeit nem tudja, de nem is fogja akarni teljesíteni.”96 

 

A mögöttes területi biztosítási feladatok mindenek előttisége mellett az 1. hadsereg 

támadásának megakadását követően elsőrendű céllá vált az arcvonal megerősítése. A 

magyar haderő védelmi vonalán Deljatint, Nadvirnát, Zabie-t és Tatarovot is 

helységtámponttá nyilvánították, aminek értelmében körkörös védelmet kellett 

kialakítani. Ennek érdekében – Kisbarnaki Farkas Ferenc kifejezésével élve – az „egész 

lakosságot kíméletlenül beállították”. (Farkas 1952: 34–35.) 

A lakosság felhasználásának „kíméletlenségére” csak közvetett információink vannak, 

az 1. hadsereg szállásmestere elsősorban munkaszervezési parancsokat adott ki.97 A 

gyakorlatban viszont mind a munkaerő „toborzásában”, mind annak ellátásában 

felfedezhető ez a „kíméletlenség”. Már a kezdeti irányelvek is elrendelték, hogy az 

állomásparancsnokságoknak a helyi sztaroszta bevonásával kellett munkásosztagokat 

szervezzenek, elsősorban a „gettókba” zárt férfiakból, akiket fakitermelésre, útépítésre 

és -javításra, valamint más műszaki munkákra alkalmaztak.98 A kitelepítetteket 

hasonló módon állásépítésre vitték. (Berekméri 2015: 114–115.) Emellett 

munkatáborokat is állítottak fel. Ukrán források szerint már április 30-án elrendelték 

a Prut völgyében a 16 és 50 év közötti férfi lakosság internálását. Emellett politikai 

                                                           
94 ÁBTL 3.2.4. K-1709/1. 77. 6. sz. melléklet a 700./VI.hdt. I.a.44.V.25. számhoz. Irányelvek a 

partizánok leküzdéséhez. 1944. május 3. 
95 HL II. 1452. 3. sz. főszállásmesteri parancs. 1944. május 3. 
96 HL II. 1452. 10. sz. főszállásmesteri parancs. 1944. május 31. 
97 HL II. 1452. 5. sz. főszállásmesteri parancs. 1944. május 12. 
98 HL TGY 4007. 4. köt. 2. hgy. dd. Lakosság magartásának szabályozása, 1944. április 22. 
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alapon is történtek internálások táborokba. (Pahirja 2014: 362.) Május második felében 

– alighanem a német haderő birodalmi munkára való kényszertoborzásainak 

(Erfassungsaktion) mintájára – a magyar haderő a Sztaniszlaui területen rajtaütéseket 

hajtott végre a férfi lakosságnak a védelmi munkára való hurcolására. (Pahirja 2014: 

222.) A befogott munkások élelmezésének terhét a lehető legkisebb mértékben 

kívánták viselni a magyar parancsnokságok. Az 1. hadsereg elsősorban a polgári 

hatóságok feladatává tette a munkások élelmezését, a VI. hadtest pedig a „gettón” 

kívül maradt nők feladatává tette munkaképes korú férfi hozzátartozóik élelmezését.99 

Ha viszont mégis csak saját vonalon tudta élelmezni a befogott munkásokat, akkor egy 

meleg étkezést biztosítottak csupán, ezt is csak a városiak számára, ugyanis – az 1. 

hadsereg főszállásmestere szerint – a falusiak „saját földből jól élelmezik magukat”.100 

A polgári lakosok munkáltatásában a magyar 1. hadsereghez kirendelt német 

gazdasági tiszt hozott változást. Május 25-én a Zabie-ban állomásozó 55. utászzászlóalj 

által fenntartott munkatábort számoltatta fel, és az ott lévő polgári lakosokat szabadon 

engedtette. Másnap Vorohtán a VI. hadtest szállásmesterével tárgyalva számoltatott 

fel egy 3000 fős munkatábort. Ugyanezen a megbeszélésen szögezte le a német 

gazdasági vezető azt is, hogy a magyar csapatoknál alkalmazott munkások 

élelmezéséről a magyaroknak kell gondoskodni.101 (Ungváry 2015: 382.)  

A német összekötőtiszt feladata volt szabályozni a rekvirálás kérdéskörét. Azt ugyan 

tisztázták, hogy a magyar csapatok által zsákmányolt felszerelés a honvéd csapatoknál 

marad,102 a korábbi esetekhez hasonlóan a rekvirálások jelentős problémát jelentettek. 

Pedig már április 24-én szabályozták az élelmezés kérdését, kiemelve, hogy csak pénz 

ellenében, lehetőleg a helyi német hatóságok útján lehet helyszíni beszerzést 

végrehajtani.103  A mezőgazdasági munkát érintő rekvirálások éles kritikákat váltottak 

ki a németek részéről. A Főkormányzóság egyik konferenciáján Erich Naumann 

Oberführer május 8-án felháborodottan panaszolta: „A magyarok által birtokba vett 

galíciai járások területein teljes a káosz, mert a magyarok mindent elrabolnak a 

lakosságtól, elviszik többek között a vetőmagot is, és így lehetetlen a tavaszi 

mezőgazdasági munkákat megfelelően elvégezni.” (Motyka 2006: 276.) Ennek 

megfelelően az 1. hadsereghez kirendelt német gazdasági tiszt egyik első dolga volt, 

                                                           
99 ÁBTL 3.2.4. K-1709/1. 78. 6. sz. melléklet a 700./VI.hdt. I.a.44.V.25. számhoz. Irányelvek a 

partizánok leküzdéséhez. 1944. május 3. 
100 HL II. 1452. 1. hds. 7. sz. főszállásmesteri parancs. 1944. május 21.  
101 BA MA RW 46/535. Kriegstagebuch 4–5. (1944. május 25–26.) 
102 HL VKF 3. oszt. Tájékoztató 1944. július 28. 
103 HL II. 1452. 2. sz. főszállásmesteri parancs. 1944. április 24.; További részletszabályokat 

később hirdették ki: Uo. 5. sz. főszállásmesteri parancs. 1944. május 12. 
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hogy az Észak-Ukrajna Hadseregcsoport gazdasági vezetőjével beszélt a parasztok 

védelmében tett intézkedésekről, mint a lórekvirálások igazoláshoz kötéséről.104 

Még ha német vonalról is, a magyar parancsnokságok a helyszíni beszerzéshez 

nemzeti érdekeket is társítottak, mivel a meglévő német–magyar egyezmények 

alapján a megszállt területekről beszerzett termékeket nem kellett természetben 

visszatéríteni, amivel kímélték „az anyaország szűkös készleteit”. Ezt különösen a 

vágómarhák esetén tartották kívánatosnak.105 Júniusra viszont egyre több probléma 

merült fel ezzel kapcsolatban. Így a szarvasmarhák mozgatása egyre nehezebbé vált a 

hadsereg mögöttes területén a partizánveszély és a lakosság elégedetlensége miatt.106 

Júniusi összegző bejegyzésében pedig az Észak-Ukrajna Hadseregcsoport gazdasági 

vezetője arra figyelmeztetett, hogy ha a helyi lakosságtól már az utolsó tehenüket is 

elveszik, akkor az jelentős ellenállást fog kiváltani.107 

A rekvirálások visszaszorulásában valódi változást az UPA-val való kapcsolat 

megváltozása hozta. Minden magyar katonák és az ukrán nemzeti partizánok között 

megkötött fegyverszünet részét képezte a rekvirálás megtiltása, az UPA 

összekötőtisztek feladatává tették a magyar csapatok rekvirálásainak felügyeletét. 

(Pahirja, 2014: 393–394.) Így nem véletlen, hogy 1944 júliusában az 1. hadsereg 

parancsnoksága már arra hivatkozva rendelte el a harácsolások beszüntetését, hogy 

„az ukrán földműveseket meg kell segíteni a termelés előmozdítása érdekében, a 

lakossággal emberségesen kell bánni, hogy a bizalmatlanságot eloszlassuk”.108 Sőt, az 

UPA kérésére a német állatrekvirálásainak szabotálásában is közreműködtek. (Pahirja 

2014: 258.) 

Az 1944 nyarán kialakult együttműködés viszont aligha feledtethette azt, hogy 1944. 

márciustól júliusig milyen magatartást tanúsítottak a magyar csapatok a polgári 

lakossággal szemben. 

„Magyarterror” – a magyar megszállás erőszaktörténetének kérdései 

Mind a határmenti galíciai régió lakosságának, mind az itteni német 

adminisztrációnak voltak már negatív tapasztalatai a magyar megszállással 

kapcsolatban. A Kárpát-csoport közel másfél hónapos megszállása során mind a 

magyar haderő intézményes rekvirálásai, mind a magyar katonák egyéni fosztogatásai 

és más normaszegései, valamint magyar katonai és politikai elit Kelet-Galíciára 

                                                           
104 BA MA RW 46/535. Kriegstagebuch 2. (1944. május 17.) 
105 HL II. 1452. 1. hds. 9. sz. főszállásmesteri parancs. 1944. május 27.  
106 BA MA RW 46/535. Kriegstagebuch 15–16. (1944. június 15.) 
107 BA MA RW 46/535. Kriegstagebuch 26. (1944. június 1–30.) 
108 2418/1.hds.1/b.44.VII.6. sz. rendeletet idézi: HL TGY 3902. 5.  
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vonatkozó ambíciói is negatív képet festett a magyar haderőről. Mindezek tükrében 

nem véletlen, hogy 1943 novemberében, amikor először vetült fel a visszavonuló 

magyar csapatok alkalmazása a kelet-galíciai területen, a Főkormányzóság erélyesen 

tiltakozott az alkalmazásuk ellen. (Schramm, 2005: 1279. (1943. november 14.), 1306. 

(1943. november 24.); Ungváry, 2015: 377.) 

 

Az 1. hadsereg katonáinak ego-dokumentumai gyakran a lakossággal való 

harmonikus viszonyként ábrázolják a Honvédség és a civilek kapcsolatát. (Vö. 

Ungváry 2005a: 264–265.) Hasonlóképpen, a hivatalos irányelvek is a kemény, de 

igazságos megszálló képét kívánták magukról sugározni. „A magyar hadsereg csak 

bolseviki ellenség ellen harcol, de a becsületes polgári lakossággal szemben a békesség, 

megértés és támogatás szellemét kívánja megvalósítani.” – összegezte a megszálló 

politikájuk lényegét a VI. hadtest parancsnoka. (Farkas 1952: 55.) Hasonló módon 

Fehér vezérőrnagy irányelvében azt emelte ki, hogy „jelen rendszabályok 

maradéktalan végrehajtása ne fajuljon a lakosság bántalmazásáig és kizsarolásáig. A 

lakossággal bánjunk jól, hogy azzal meg legyen a jó viszony és érezze a különbséget a 

szovjet és a magyar állapotok és bánásmód között.”109 Az 1. hadsereg szállásmestere 

pedig amiatt aggódott, hogy lakosság elleni bűncselekmények „h[a]ds[ereg]-ünk 

hírnevére nézve káros és a polgári lakosság körében elkeseredést okoz”. 110 Ennek 

keretében minden a lakosságra vonatkozó irányelv kiemelte az önkényes harácsolás 

és a magántulajdon elvételének tilalmát. Az 1. hadsereg „kérlelhetetlen szigort” 

követelt meg a fosztogató magyar katonákkal szemben,111 a 13. gyaloghadosztály 

pedig halálbüntetést helyezett kilátásba az UPA által ellenőrzött területen 

rekvirálóknak. (Ungváry 2005b: 433.) A töredékesen fennmaradt hadbírósági iratok is 

bizonyítják, hogy – még ha hátráltatták is az eljárást egyes parancsnokságok112 – 

lakossági bejelentésre és a német gazdasági szervek átirataira reagálva több eljárás is 

indult rabló vagy önkényesen rekviráló katonákkal szemben.113 Az 1. hadsereg által 

kihirdetett parancsok alapján is világos, hogy ezek a törekvések csak korlátozottan 

érvényesültek. Május 3-án a főszállásmester parancsában arra panaszkodott, hogy 

„egyes ala[kulat]-ok [...] önkényesen lovakat visznek el”.114 Május 27-én arra 

panaszkodott, hogy egyes alakulatok kényszerbeszolgáltatásra kötelezik a helyi 

                                                           
109 HL TGY 4007. 4. köt. 2. hgy. dd. Lakosság magartásának szabályozása, 1944. április 22. 
110 HL II. 1452. 1. hds. 9. sz. főszállásmesteri parancs. 1944. május 27.  
111 HL II. 1452. 1. hds. 10. sz. főszállásmesteri parancs. 1944. május 31.  
112 HL II. 1452. 4. sz. főszállásmesteri parancs. 1944. május 6. 
113 HL IV. Tábori bíróságok 20. gy. ho. 27/44., 37/44., 122/44., 137/44. 
114 HL II. 1452. 1. hds. 3. sz. főszállásmesteri parancs. 1944. május 3.  
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gazdákat.115 1944. május 31-én az 1. hadsereg főszállásmester kénytelen volt 

megállapítani, hogy „a magántulajdon ellen irányuló bűncselekmények száma 

állandóan növekszik. A német polgári közigazgatási hatóságoktól és katonai 

(közbiztonsági) parancsnokságoktól úgyszólván naponta érkeznek átiratok, melyek a 

honv[éd]. ala[kulat]-ok és egyének részéről elkövetett ily bűncselekményeket 

sérelmeznek.”116 Az 1. hadsereghez kirendelt német gazdasági vezetőnek 

panaszkodott az egyik település vezetője, hogy a saját szarvasmarháik elől a magyarok 

feletetik a takarmányt a lovaikkal.117 

Ugyancsak negatív képet mutatnak az OUN és az UPA által keletkeztetett 

dokumentumok.118 Külön jelentéseket állítottak össze a galíciai „magyarterrorról”.119 

1941-es hadjárathoz hasonlóan120 ismételten megjelenik a „hun” megjelölés a 

magyarokra,121 míg egy, a Sztaniszlaui területről származó jelentés pedig arról szólt, 

hogy „a magyarok 100%-kal rosszabbul bántak a helyiekkel, mint a Vörös Hadsereg”. 

(Pahirja 2014: 223.)  

A fennmaradt források alapján akár az intézményesen – azaz parancsra elkövetett – 

erőszak, akár az egyéni, több esetben a kiadott parancsokkal ellenére elkövetett 

erőszak is elsősorban három időszakhoz köthető: 

1. A magyarok erőszakos fellépését Galíciában először elsősorban a visszavonuló 

VII. hadtesthez kötötték. A súlyos veszteségeket szenvedő, a német parancsnokságok 

által „golyófogóként” felhasznált magyar csapatok (Ungváry 2015: 377–380.) katonái 

agresszívan és frusztráltan reagáltak a helyi lakosságra. Az UPA jelentéseiben 

sorozatosak a panaszok a magyar katonák által elkövetett rablásokra, amelyek egy 

része minden bizonnyal a visszavonulás ellátási nehézségeire adott rekvirálások 

voltak, másfelől viszont újból felszínre hozták a magyar haderő fegyelmi problémáit. 

Utóbbiról lesújtó véleménnyel voltak az UPA részéről: „Számos nemi erőszak esetet 

feljegyezték, itt [Sztaniszlaui terület – F. Á.] gyakori jelenség a lopás és a rablás. Még a 

                                                           
115 HL II. 1452. 1. hds. 9. sz. főszállásmesteri parancs. 1944. május 27.  
116 HL II. 1452. 1. hds. 10. sz. főszállásmesteri parancs. 1944. május 31.  
117 BA MA RW 46/535. Kriegstagebuch 25. (1944. június 28.) 
118 Itt elsősorban Olekszand Pahirja kutatásaira, (Pahirja 2014) Vaszil Jasan visszaemlékezés 

jellegű kötetére, (Jasan 1989) valamint a sztaniszlaui OUN-UPA szervek által keletkezetett 

jelentésekre reflektálok. (CDAVO F. 3833. Op. 1. Szpr. 133.) 
119 CDAVO F. 3833. Op. 1. Szpr. 133. 24.Станиславівщина. Акти мадярського терору. 1944.. 

május 7. 
120 BA MA RH 22/6. 162. Bfh.Rückw. H.Geb. Süd. Abt. VII/174/41. Verwaltungsmäßige 

Verhältnisse im 

rückw. H. Geb. 1941. szeptember 7. 
121 CDAVO F. 3833. Op. 1. Szpr. 133. 18. Станиславівщина. Квітень–травень 1944 р. Як 

відносяться.1944 május 7. 
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katona a katonától is ellop egy pulóvert, egy inget, sőt gránátokat is, és elcseréli őket a 

parasztokkal kenyérre, tojásra vagy vodkára.”122 

Emellett a magyar katonák körében elhatalmaskodott félelem a partizánoktól, amint 

az OUN egyik jelentése kiemelte „[A magyaroknak] A lakossághoz való hozzáállásuk 

brutális, egyszerűen vad, minden férfit azzal gyanúsítanak, hogy kapcsolatban áll a 

partizánokkal.” (Pahirja 2014: 215.) Március közepétől folyamatos támadások érték a 

magyar csapatokat az ukrán partizánok részéről, egyfelől a visszavonuló és 

demoralizált katonák kevés ellenállást tanúsítottak a lefegyverzések során, másfelől a 

német megszállást követően bizalmatlanabbak voltak a magyarokkal szemben az UPA 

tagjai. Ez több alkalommal kiváltotta a magyar csapatok megtorlását. Így például 

március 29-én egy Halicsról kikülönített magyar osztag Pukaszivci községet 

felgyújtotta, 18 lakosát pedig agyonlőtte, mert ott korábban 7 magyar katona eltűnt 

(más források szerint dezertált). (Jasan 1989: 32.; Pahirja 2014: 215.) Emellett a magyar 

csapatok Sztaniszlau térségében az ukrán–lengyel harcok terepére is érkeztek, ahol – 

legalábbis ukrán források szerint – több alkalommal részt vettek az UPA elleni 

harcokban – elsősorban az ukrán felkelőket támogató települések terrorizálásával – a 

lengyelek oldalán.  

2. Ebbe az erőszakhullámba kapcsolódott az 1. hadsereg arcvonalra történő 

felvonulása valamint az április 17-i támadás. Az új csapatok több tekintetben 

negatívabb tapasztalatot jelentettek a helyi ukrán ellenállás és lakosság számára. 

Értelmezésükben, amíg a gyenge megszálló csapatok féltek a partizánoktól, addig az 

újonnan kiérkező, jobban felszerelt magyar csapatoknak azt mondták, hogy „az ukrán 

partizánok csak gyenge, magyar katonákat kiraboló és legyilkoló bandák”, ami után 

jóval brutálisabban léptek fel az UPA-val valamint a lakossággal szemben. (Pahirja 

2014: 227.) További kutatások tárgya annak rekonstruálása, hogy a magyar katonák 

milyen előfeltevésekkel érkeztek a harctérre, de például a 2. hegyidandár által április 

elején kiadott parancs is a 90%-ban „bandákkal” tartó lakossággal számolt. (Sz. n. 1945: 

43.) A magyar támadás előkészítő szakaszában elsősorban az arcvonal menti 

településeken történtek atrocitások valamint legalább négy települések lerombolása. 

(Pahirja 2014: 215–216.) Emögött jelen volt a tűzkeresztség okozta brutalizáció, a 

magyar csapatoknál nem először megjelenő fosztogatások, a lakossággal szembeni 

bizalmatlanság és gyakran pánikszerű partizánfélelem. Így például Tovmacsik 

közelében csak egy német tiszt közbelépésére sikerült megakadályozni azt, hogy egy 

                                                           
122 CDAVO F. 3833. Op. 1. Szpr. 133. 17. Станиславівщина. Квітень–травень 1944 р. Як 

відносяться.1944 május 7. 
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magyar parancsnok „partizánokként” ne végeztesse ki a harcok elől az erdőbe 

menekült lakosokat.123 (Jasan 1989: 30–31.)  

A magyar támadást követő erőszakhullám legkegyetlenebb eseményei valószínűleg 

május elején történtek. Magyar források alapján is rekonstruálható, hogy a 27. székely 

könnyű hadosztály egységeit folyamatos partizán- és beszivárgó szovjet csapatok 

támadásai érték, erre hivatkozva hozta meg a VI. hadtest parancsnoka szigorúbb 

partizánellenes intézkedéseit is, és rendeltek el partizánvadászatokat. Május elején az 

említett hadműveleti egység partizánvadászatokat hajtott végre. Valószínűleg ennek 

részeként pusztult el május 1–6-án Runguri falu. A település a magyarok korábbi 

magyar fosztogatások miatt a szovjet partizánokhoz fordult, emiatt érte megtorlás a 

magyarok részéről, ahol 180 embert agyonlőttek. Május 6-án egy 180 fős magyar 

különítmény Hrabivka és Szadzsava településeken 160 tanyát felégetett és 34 embert 

megölt. (Pahirja 2014: 220.) 

3. Miközben zajlottak a különböző seregtestek parancsnokai részéről a tárgyalások 

az UPA vezetőivel, újabb erőszakhullám fedezhető fel 1944. június–júliusban, 

elsősorban a VII. hadtest területén. (Pahirja 2014: 254.) Az, hogy magyar adatokból is 

megállapítható, hogy ekkor a magyar csapatok leginkább német csapatokkal vagy 

német mögöttes területeken lettek bevetve. Ennek a periódusnak a lezárását a júliusi 

visszavonulás jelentette. Hasonlóan az április állapotokhoz, a magyar csapatok 

helyzetét az ukrán partizánok ismételten kihasználták fegyverek elvételére, a hátrálást 

pedig a magyar katonák részéről több helyen fosztogatás kísérte. Ebben a helyzet 

ismételten összecsaptak a magyarok és ukránok. Ennek legvéresebb eseménye 

valószínűleg Ugrinova falu július 24-i magyarok általi felégetése volt. (Pahirja 2014: 

256.) 

* 

Az erőszakos fellépés a magyar csapatok részéről nem volt szükségszerű, az adott 

parancsnokoktól is függött. Például a 20. és a 24. gyaloghadosztály területén 

harmonikus kapcsolat alakult ki a magyar csapatokkal. (Pahirja 2014: 227–228., 257–

258.) A 16. gyaloghadosztály már májusban tárgyalásokat folytattak az UPA-val, s 

hamar sikerült megegyezésre jutniuk. (Gogun 2018: 287–290.; Pahirja 2014: 258–259.) 

Más alkalmakkor megelégedtek az elfogott ukrán partizánok megfenyegetésével. 

(Jasan 1989: 30.) 1944 augusztusában és szeptemberében is történtek kisebb 

rajtaütések, viszont ekkor már az egyes összecsapásokat követően az UPA 

összekötőtisztek bevonásával próbálták rendezni a helyzetet a magyarok, kerülve a 

                                                           
123 A menekültek és partizánok elválasztásának nehézségeiről szól még: HL TGY 3390. 33. 

(1944. július 5.) 
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polgári lakosság elleni megtorlást. (Lásd például Berekméri 2015: 178–179.; Pahirja 

2014: 265–266.) 

Összegzés 

A tanulmányban a magyar 1. hadsereg megszálló tevékenységét meghatározó 

struktúrákat, valamint a polgári lakossággal szembeni magatartás keretrendszerét 

kívántuk vázolni. A hadműveleti egység. hadsereg mögöttes területi működése a 

megváltozott körülmények között is sok hasonlóságot mutat a megszálló csapatok 

működésével. A felkészítésbeli és létszámbeli hiányosságokat gyakran rigorózus 

rendszabályokkal próbálták pótolni. A partizánok elleni fellépést az 1943 közepétől 

megfigyelhető passzivitás határozta meg, amely keretében próbálták kerülni a 

partizánokkal való összecsapásokat, de adott esetben ugyanolyan kegyetlenül 

felléptek a helyi lakossággal szemben, mint a megszállás első két évében. A megszálló 

politika „revízióját” ismételten csak külső német illetve ukrán nyomásra változtatták 

meg. Emellett viszont nagyobb mozgástérrel rendelkezett a magyar fél. Habár a 

magyar csapatok közreműködtek a német megszállási rendszer működtetésében, 

közös partizánvadászatok révén együttműködés is alakult ki a partizánmozgalom 

letörésében, nem tekinthető olyan módon a német megszálló politika szerves részének, 

mind korábban a megszálló csapatok. Döntő részben nem magasabb német 

parancsnokságok utasítására történtek az ellenállókkal szembeni fellépések, a polgári 

lakosság – akár kíméletlen – kihasználása mellett sem működtek közre aktívan a 

németek kényszerevakuációiban és -toborzásaiban.124 Ennek ellenére is 1944 júliusáig 

több helyen is erőszakosan léptek fel a lakossággal szemben. Ez fakadt egyfelől a 

magyar haderő fegyelmi és ellátásbeli problémáiból, valamint munkaerőigényéből, 

másfelől az ellenállók és a megszállók harca egy sajátos erőszakspirált hozott létre. 

Ebben a visszavonuló magyar csapatok fellazult fegyelme kínálkozó lehetőséget 

biztosított a partizánok számára, a magyarok által elkövetett fosztogatások és más 

atrocitások pedig ki is provokálták az ellenség támadását. Az ukrán partizánok 

támadásaira viszont a korábbi évek gyakorlatának megfelelően rendkívül szigorú 

biztosítási rendszabályokkal, valamint megtorló akciókkal reagált a magyar fél, amely 

nem is annyira az ukrán vagy a szovjet partizánok állományát, mint a valamilyen 

módon velük, vagy az adott merénylettel, szabotázzsal kapcsolatba hozható, vélt vagy 

valós módon az ellenállókat támogató lakosságot érte. A magyar megtorló akciókra is 

támadásokkal felelt az UPA, már csak amiatt is, ugyanis elsősorban erő 

                                                           
124 Lásd például BA MA RH 53-23/45. 66–67. OFK 365 Monatsbericht 16. 5. – 15. 6. 1944. 1944. 

június 19. 
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felmutatásával, az ellenség félelmére alapozva kívántak kompromisszumot kicsikarni 

és azt megtartatni a megszállókkal. Ennek csupán az 1944. június–júliusára megkötött 

magyar–ukrán megegyezéseknek sikerült elejét venniük. 
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MAGYAROSI SÁNDOR 

A 27. székely könnyűhadosztály két háborúja1 

 

A 27. könnyűhadosztályt 1944 márciusában, Magyarország német megszállása után 

mozgósították. A keleti front galíciai szakaszára került, ahol előbb egy magyarok által indított 

támadásban, majd az első világháborút idéző állásharcokban vett részt. A június közepén 

indított Lvov–Sandomierz-i szovjet offenzíva szintén érintette a hadosztály néhány 

zászlóalját. 1944 szeptemberében az alakulatot visszaszállították Észak-Erdélybe, ahol a 

székely katonák a korábbihoz képest egy egészen más háborúval szembesültek. Székelyföldet 

elfoglalta a Vörös Hadsereg, német szövetségeseikben csalódniuk kellett, emellett pedig azzal 

szembesültek, hogy fel kell adniuk Erdélyt. Mindezt még fokozta, hogy a nyilas 

hatalomátvétel során az államfőt, akinek hűséget esküdtek, szintén eltávolították a 

hatalomból. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a felsorolt krízisek hogyan hatottak a székely 

katonák moráljára.  

 

* 

Bevezető 

Mivel az első világháború befejezését tágan értelmezett befejezését követően, illetve a 

második világháború kitöréséig Magyarország nem vett részt fegyveres 

konfliktusban, joggal merül fel a kérdés, hogy a 27. székely könnyűhadosztály hogyan 

harcolhatott két háborúban – különösen hogy a seregtestet második bécsi döntés 

értelmében Magyarországnak ítélt észak-erdélyi területeken hozták létre, csak 1940 és 

1945 között létezett, és mindössze az 1944. év tavaszán került ki hadműveleti területre. 

Az egyszerű válasz az lenne, hogy sehogy. Ugyanakkor azonban a könnyűhadosztály 

– 1944 októbererétől gyaloghadosztály – háborús részvételének körülbelül egyéves 

története több, egymástól kisebb-nagyobb mértékben eltérő időszakra tagolható. A 

seregtestet először a keleti front galíciai szakaszára vezényelték, aztán Románia 

kiugrása után visszaszállították Erdélybe. Innen a székely katonák a trianoni 

Magyarország területére vonultak vissza, majd 1944 novemberétől – miután az addigi 

harcokban jelentős veszteségeket szenvedtek – fokozatosan kivonták őket az 

arcvonalból. A megfogyatkozott létszámú csapatokat a mai Szlovákia területén 

töltötték fel és szervezték újjá, ezt követően pedig ismét bevetésre kerültek, azonban 

rövidesen arra kényszerültek, hogy végleg elhagyják Magyarországot. A háború 

                                                           
1 A tanulmány szövege a szerző készülő doktori dolgozatán alapszik.  
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befejezése már a szomszédos Ausztriában érte a könnyűhadosztályt, amelynek 

alegységei részben a vörös hadsereg alakulatainak, részben pedig az amerikaiaknak 

adták meg magukat. A tanulmány az említett seregtest katonáinak harctéri 

tapasztalatatait kívánja áttekinteni, egészen pontosan pedig azt, hogy e katonák 

miként harcoltak, illetve hogy mikor és milyen körülmények hatására döntöttek úgy, 

tovább már nem vállalják a harcot. A témaválasztás egyúttal a kutatás időbeni kereteit 

is kijelöli. Hadtörténészek számára nem ismeretlen a gondolat, hogy egy-egy harcoló 

alakulatnak megvan a maga élettartama – egy olyan időszak, amely során az alakulat 

kisebb-nagyobb feltöltésekkel még a hadműveleti területen tartható és bevethető, és 

amely során többnyire olyan katonák alkotják a különféle alegységeket, akik nagyjából 

egyszerre kerültek ki a harctérre, vagy – ha pótlásként érkeztek – egy-egy korábban 

összeszokott alegységbe kellett beilleszkedniük. A 27. könnyűhadosztály esetében ez 

az időszak megközelítőleg 1944 áprilisa és novembere közé esik, és a vizsgálat 

szempontjából azért fontos, mert az említett időszakban nemcsak a katonák 

tapasztalatai voltak azonosak, hanem többé-kevésbé azonosak maradtak azok a 

közösségek is, amelyek tagjaként a katonák e tapasztalatokat megélték.  

Tanulmányomban az 1944. október 15-i kiugrási kísérletig kívánok foglalkozni a 

seregtest történetével, vázlatosan érintve a sikertelen kiugrás egyes következményeit.  

A 27. könnyűhadosztály először Galíciában, a mai Ukrajna területén került bevetésre, 

és az a hadsereg, amelynek részeként harcolt, a seregtest kivonásáig minden 

hiányossága ellenére is sikerrel tartóztatta fel a vele szemben álló szovjet erőket. Azt 

követően, hogy a könnyűhadosztályt visszavezényelték magyar területre, a helyzet 

gyökeresen megváltozott: a huszonheteseknek egyrészt azzal kellett szembenézniük, 

hogy saját szülőföldjük, illetve országuk vált hadszíntérré, másrészt pedig egy olyan 

háborúhoz kellett alkalmazkodniuk, amely többnyire visszavonulásokból és az ezzel 

járó területfeladások sorozatából állt. A galíciai hadszíntéren látottak tehát annyira 

elkülönültek mindazoktól, amit az akkori Magyarország területén folyó harcok során 

megtapasztaltak, hogy joggal érezhették: a korábbihoz képest egy teljesen más 

háborúban vesznek részt. 

 

Elméleti keretek 

Egy egyszerűsítő megközelítés szerint a jó morálhoz mindössze annyi kell, hogy a 

katona legyen meggyőződve az ügye igazságosságáról, a harc szükségességéről, és 

arról, hogy van esélye a győzelemre. Létezik azonban a harctéri viselkedés 

értelmezésére egy ennél komplexebb elmélet is, amelyet Stephen D. Wesbrook 
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dolgozott ki. Szerinte ahhoz, hogy az egyén katonaként vállalja a háborúban való aktív 

részvételt, el kell fogadnia a vele szemben támasztott katonai követelmények 

létjogosultságát. Wesbrook e követelmények elfogadását vagy elutasítását egy olyan, 

a szervezetelméletből átvett modell segítségével írja le, amelynek kulcseleme az 

engedelmesség vagy az alkalmazkodás Ez a modell a különféle szervezeteket aszerint 

kategorizálja, hogy a hatalom mely formájával kívánják az engedelmességet kiváltani, 

illetve leírja azt is, hogy az adott hatalomformák a szervezet tagjai részéről milyen 

típusú részvétellel vagy kötődéssel járhatnak együtt. Ennek értelmében a 20. századi 

hadseregekre a modellben szereplő hatalomtípusok közül a normatív hatalom a 

jellemző, a szervezet és az egyén között pedig ún. morális kötődés alakul ki, vagyis az 

alárendelt fél meggyőződései és a szervezet céljai nagyrészt egybeesnek. Az egyén 

tehát ebben az esetben nem kényszerből vagy valamiféle haszon reményében választja 

az engedelmességet, hanem azért, mert elfogadja a vele szemben támasztott 

követelmények jogosságát. (Wesbrook 1980 244–278) 

A hatalom az ilyen típusú kötődés kialakítása érdekében már eleve is létező morális 

kötődésekre épít. Az egyén számos olyan csoport tagja lehet, amelyek kapcsán elhiszi, 

hogy saját jóléte és a csoport jóléte többé-kevésbé összefügg egymással. 

A csoport tagjait közös cél, közöd érdek és közös tudati vonások kötik össze. 

Wesbrook három olyan csoportot különít el, amelyek esetén a katona és a csoport 

között fennálló viszony kihat a harctéri motivációra is: 

a. az egyén primer csoportja (e csoport kapcsán szokás bajtársiasságról 

beszélni); 

b. a tágabb értelemben vett katonai alakulat, amely a primer csoportot is 

magában foglalja (ez utóbbi kapcsán a csapatszellemet szokás megemlíteni);  

c. az a nemzeti társadalmi-politikai rendszer, ország, amelyhez az egyén 

tartozik.  

A szociálpszichológiában azokat a csoportokat nevezik primer csoportoknak, 

amelynek tagjai közvetlen és tartós kapcsolatban állnak egymással, és kapcsolatuknak 

köszönhetően tevékeny együttműködés alakul ki köztük.  Az efféle csoportok 

működésében a személyes érzelmek igen fontos szerepet töltenek be. Ezek a csoportok 

főként a személyiségfejlődésben játszanak szerepet, de azon túl is szabályozzák az 

egyén társas viselkedését. A legfontosabb ilyen elsődleges csoport a család. Két 

amerikai kutató, Shiels és Janowitz ezt a megközelítést a hadseregre is kiterjesztette: 

felismerték, hogy a katonai szolgálat során az egyén elszigetelődik civil életének 

elsődleges csoportjaitól, és ezzel párhuzamosan a katonai elsődleges csoport szerepe 

lényegesen felértékelődik. Ezek a katonai elsődleges csoportok tulajdonképpen húsz-

harminc fős egységek, az ilyen csoportok tagjai között kialakuló kapcsolatot pedig 
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köznyelven bajtársiasságnak hívjuk. Harctéri körülmények között ez azért fontos, 

mert az erős csoportkohézió jelentős mértékben befolyásolja, hogy egy-egy alakulat 

hogyan viselkedik harc közben. (Shils – Janowitz 1948. 280–315) 

A következő csoport a katona nagyobb alakulata – általában az ezred, és ebben az 

esetben a csoportösszetartozást csapatszellemnek hívjuk. A csapatszellem 

tulajdonképpen ahhoz hasonló kötelékekre épül, mint amilyenek a primer csoportok 

tagjai között jönnek létre, azonban míg a primer csoporton belüli kapcsolatok spontán 

módon alakulnak ki, egy-egy nagyobb katonai alakulat esetében e kötelékek 

kialakítása tudatos erőfeszítés eredménye.  

Végül nézzük meg azt a viszonyt, amely a katonát saját társadalmi-politikai 

rendszeréhez – akár egy adott országhoz – fűzi. Ez a morális kötődés döntő szerepet 

játszik abban, hogy az egyén a nemzet katonai szervezetének követeléseit legitimnek 

fogadja el, és hogy úgy érezze, e követelések elutasítása csak értékrendjének 

megtagadása, illetve a saját közösséghez fűződő kapcsolatainak felszámolása árán 

lenne lehetséges. 

Ahhoz azonban, hogy a katona jól teljesítsen a harcban, sem a bajtársiasság, sem a 

csapatszellem, sem egy adott rendszer melletti elkötelezettség nem elég. Ehhez 

további két tényezőre is szükség van: egyrészt katonának legitimnek kell elfogadnia 

mindazokat a követeléseket, amelyeket a hatalom vele szemben támaszt. Másrészt 

legitimnek kell elfogadnia azokat a vezetőket is, akik az említett elvárásokat közvetítik 

felé. Az utóbbira jó példa a tisztek és a katonák viszonya: amennyiben ez a viszony jól 

működik, olyanfajta lojalitást indukál, amit erőszakkal nem lehet elérni. Hasonló a 

helyzet egy-egy nemzet karizmatikus vezetője esetén is. Itt különösen fontos a vezető 

kompetenciája: ha a katona elhiszi, hogy a vezető nála nagyobb tudással, tapasztalattal 

rendelkezik, olyan helyzetekben is hajlandó alávetni magát a vezető döntésének, 

amelyekben ő maga más döntést hozna. Ha azonban a katonák megkérdőjelezik a 

velük szemben támasztott követelmények vagy az ezeket közvetítő vezető(k) 

legitimitását, könnyen előfordulhat, hogy magát a hadsereget kezdik ellenségnek 

tekinteni, és a katonai primer csoportok kooperációjának céljává a hadseregnek való 

ellenállás vagy a hadseregből való elmenekülés válik. (Wesbrook 1980 244–278) 

 

A huszonhetesek első háborúja 

A 27. székely könnyűhadosztály Észak-Erdély visszacsatolását követően jött létre 

kétezredes gyalogdandárként. Békeidőben az említett két ezredből csupán a 27. 

gyalogezred létezett, amelynek alárendeltségébe három zászlóalj tartozott: ezek 

Sepsiszentgyörgyre, Székelyudvarhelyre és Marosvásárhelyre települtek. A második 
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ezredet csak mozgósításkor állították fel, és az anyaalakulaténál harminccal magasabb 

hadrendi számot kapott – ez lett tehát az 57. gyalogezred2. 1942. február 12-től a 

gyalogdandár (más kétezredes gyalogdandárokhoz hasonlóan) felvette a 

könnyűhadosztály nevet, és ez nem változott azt követően sem, hogy 1943. augusztus 

10-től a kétezredes könnyűhadosztályokat háromezredes gyaloghadosztállyá 

szervezték át. A 27. könnyűhadosztály átszervezésére csak 1944 októberében került 

sor, amikor a seregtest egy különböző alakulattöredékekből létrehozott harmadik 

ezreddel egészült ki. Ez az ezred a 70-es hadrendi számot kapta. (Berekméri 2015) 

A könnyűhadosztályt a magyar hadvezetés eredetileg Székelyföld védelmében 

kívánta alkalmazni, emiatt 1944-ig csupán a seregtest néhány alegysége került ki a 

keleti frontra. Magyarország 1944. március 19-i német megszállása azonban e 

tekintetben is döntő változásokat hozott: 26-án a német birodalmi vezetés a Galíciában 

felvonuló magyar 1. hadsereget az erdélyi IX. hadtest egyes alakulataival kívánja 

megerősíteni. A székely alakulat tehát – a 25. gyaloghadosztállyal és az 1. hegyi 

dandárral egyetemben – április 5-én az 1. hadsereg alárendeltségébe lépett, és az ezt 

követő napokon útnak indították a hadműveleti terület felé. (Nagy József 2021: 210) 

Galíciai működése alatt két nagyobb hadműveletre került sor: ezek közül az első a 

magyar 1. hadsereg által 1944. április 17-én indított offenzíva volt, a második pedig az 

ún. delatyn–mikuliczyni ütközet, amely a szovjetek július 23-án indított támadása 

következtében alakult ki. Ez utóbbiban a 27. felderítő osztály, a 27. kiképző zászlóalj, 

illetve a 27/II. és az 57/II. zászlóaljak vettek részt. Végül említést kell tennünk azokról 

a véres helyi harcokról is, amelyek 1944. június 24–28. között lángoltak fel a seregtest 

arcvonalán, és tulajdonképpen csak a huszonhetesek által július 11-én végrehajtott 

sikeres támadással értek véget. (E harcok nagy része egy olyan magaslaton zajlott, 

amelynek fáit a tüzérségi tűz letarolta, és amelyet a seregtest katonái csak 

Sződösdombként emlegettek). 

Az 1944. április 17-i magyar offenzíva 

Magyarország megszállása után a németek, a magyar 1. hadseregnek a Kárpátokba 

kihelyezett alakulatait a Kárpátok és a Dnyeszter közötti területen, a német 1. páncélos 

hadsereg és a 8. tábori hadsereg között keletkezett 200 km-es rés felszámolására 

kívánták bevetni. A támadás április 17-én indult, és 18-án a 16. gyaloghadosztály 

felvette a kapcsolatot az Észak-Ukrajna Hadseregcsoporttal, az arcvonal közepén 

támadó 2. páncéloshadosztály pedig elfoglalta Delatint és Nadvornát. A továbbiak 

során a páncéloshadosztály két, egymástól 6–8 kilométerre mozgó oszlopban 

                                                           
2 Az eljárást a magyar királyi honvédségben ikerződésnek nevezték. 
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nyugatról, az 1. és 2. hegyidandár pedig délről nyomult Kolomea felé. A 16. 

gyaloghadosztály április 20-án még elfoglalta Ottyniát, a páncéloshadosztály és a két 

hegyidandár viszont helyenként már túlerőben levő, harckocsikkal is támogatott 

ellenséges alakulatokkal került szembe: a Kárpátok erdős, nehezen járható előteréből 

való kijutásuk nem járt sikerrel. A Kolomea környékének és a Prut folyó északi 

partjának birtokbavételéért folytatott támadások a későbbiek során is 

eredménytelennek bizonyultak. A szovjet csapatok tehát 19–23. között megállították 

az 1. hadsereg előretörését, és ezen az április 26–27-i, illetve a május 2-i összehangolt 

támadásnak sem sikerült változtatnia. Ungváry Krisztián szerint ennek részben az volt 

az oka, hogy a magyar arcvonal jobbszárnyán a VI. hadtest, amelynek egyik seregteste 

a székely könnyűhadosztály volt, csak április 27-én és 28-án csatlakozott a 

támadáshoz, így ezen a szárnyon az 1. hadsereg egyáltalán nem rendelkezett a 

szükséges ütőerővel. (Ungváry. 2005) 

A VI. hadtest seregtesteinek feladata egyrészt az volt, hogy a Kárpátok átjáróinak 

védelme érdekében a határtól 80–100 km-re levő peremvárosokat, Kutyt, Pistynt, 

Kosowot és Luckyt, illetve az ezeket összekötő műutat elfoglalják, másrészt pedig 

minél nagyobb erőket kellett elvonniuk a kolomeai arcvonalszakaszról. A menetből 

támadó 27. könnyűhadosztály egyik ezredcsoportjának április 28-án sikerült 

elfoglalnia Kutyt, de egy szovjet ellentámadás az ezredcsoport egyik zászlóalját a 

várostól nyugatra eső magaslatokra szorította vissza. A másik zászlóalj a város 

területén bekerítésbe került. Ez utóbbi csapattestnek végül sikerült kitörnie a gyűrűből 

– sőt nehézfegyvereit és az általa ejtett foglyokat is magával hozta –, a harcok során 

azonban négy századparancsnokából három elesett. 

A VI. hadtest másik seregtestét, a 25. gyaloghadosztályt szintén menetből vetették be 

a két hegyi dandár támogatására. Nekik május 15-ére sikerült elfoglalniuk Markowka 

és Rungury településeket, de a Kolomeához közeli Peczenizynt csak megközelíteni 

tudták. A támadó hadműveletek május 4-én értek véget. Az 1. hadsereg 

kiegyenesítette és mintegy 30 kilométerrel előbbre tolta az arcvonalat, és helyreállította 

a német hadseregek közötti összeköttetést. A magyar csapatok szinte mindenütt 

elérték az erdős övezet szélét, a síkabb terepre azonban már nem sikerült kijutniuk. 

(Szabó Péter – Számvéber Norbert 2009: 55, Ungváry Krisztián 2005: 261–263) 

A 27. könnyűhadosztály szerepe a támadásban meglehetősen érdekesen alakult. A 25. 

gyaloghadosztállyal együtt az 1. hegyidandár vonalától délre lévő, közel 100 

kilométeres hadműveleti rést kellett volna kitöltenie, kiszállítása azonban csak 

napokkal a támadás megkezdése után, április 20-án kezdődött el, és több lépcsőben 

került rá sor. Az utolsó alegységek beérkezése csak 26-ra volt várható, de a kirakott 
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csapatrészek április 23-án megkezdték előnyomulásukat a seregtest számára kijelölt 

terepszakaszok felé. Felvonulásukat a Czeremosz völgyébe kirendelt 2. hegyi 

huszárszázadnak és a Zabiét támpontszerűen megszálló 13. hegyivadász-zászlóaljnak 

kellett volna biztosítania, azonban a két csapattest ekkor még ismeretlen okokból 

elvonult a területről. 

Mivel április 26-án Kolomeánál egy szovjet ellentámadás áttörte az 1. hegyidandár 

arcvonalát, a székely seregtest mielőbbi harcbavetése égetően szükségessé vált. A 

hegyidandár csapatai végül április 27-én nyugat felé támadva elkerülték a bekerítést. 

Ugyanezen a napon a 27. könnyűhadosztály, amelynek Kutyt, Kosówot és Pistynt 

kellett birtokba vennie, harc nélkül benyomult az utóbbi két településre, az 57. 

gyalogezred alakulatai azonban Kutytól délnyugatra már páncélosokkal is támogatott 

szovjet egységekbe ütköztek. A város elleni támadásra, amit az 57/I. és az 57/III. 

zászlóalj hajtott végre, április 28-án reggel, félórás tüzérségi előkészítés után került sor. 

Kemény harc árán sikerült is elfoglalni a települést, azonban a délután folyamán 57/I. 

zászlóalj balszárnyát a Kuty és Kosow közötti műút mentén hadosztály erejű támadás 

érte, a várostól nyugatra húzódó magaslatokra szorítva vissza a csapattestet. A Kutytól 

délkeletre fekvő Wiznitza elfoglalására vezényelt 7. lövészszázad, amely egy 

páncélosokkal megerősített szovjet lövészzászlóaljba ütközött, szintén visszavonult. A 

magára maradt 57/III. zászlóaljat az ellenség bekerítette, a csapattest azonban végül az 

április 29-re virradó éjjelen sikeresen kitört az ellenséges gyűrűből. (Berekméri 2015: 

104 –111; Szabó Péter – Számvéber Norbert 2009: 55)3 

A szakirodalom a kudarcot részben az alapos felderítés hiányával, részben pedig a 

csapatok nem megfelelő kiképzésével és tapasztalatlanságával magyarázza.4 

(Berekméri 2015: 107) Harmath Ferenc, aki az 57/III. zászlóalj 8. századának 

nehézfegyver-szakaszát vezette a támadás során, további hiányosságokról is említést 

tesz. Amint beszámolójából kiderül, a támadás során sem az élőerőben elszenvedett 

veszteségeket nem pótolták, sem a támadók lőszerellátásáról nem gondoskodtak 

megfelelőképpen. Harmath részben ezzel magyarázza, hogy az előnyomulás egy idő 

után elakadt. További problémát jelentett, hogy amennyiben közvetlen parancsnokaik 

elestek vagy megsebesültek, a csapatok abbahagyták a harcot és elmenekültek az 

ellenség elől. (Harmath 2010) Az ilyen jelenségek minden valószínűség szerint jóval 

gyakoribbak lehettek, mint ahogy az a korabeli jelentésekből vagy a seregtest 

történetét feldolgozó munkákból kiderül. Erre utal Gáll Sándor 1947. február 28-án 

                                                           
3 Ungváry úgy tudja, hogy Kutyt a szovjetek csak két nappal a magyar támadás után 

foglalták vissza, ezt azonban semmilyen más forrás nem erősíti meg. Vö: Ungráry Krisztián 

2005: 262. 
4 Berekméri azt állítja, hogy a csapatokat nem képezték ki helységharcok megvívására. 
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felvett vallomása is, amelyben az 57. gyalogezred egykori parancsnoka a következő 

módon idézi fel az eseményekkel kapcsolatos emlékeit: „A kutii csatánál az egyik 

zászlóaljam nem teljesítette a parancsot, elmenekült és ennek folytán a vele együttműködő 

másik zászlóaljat az előnyomulása közben az oroszok bekerítették és a zászlóaljnak nagy 

emberveszteséget okoztak. Az elmenekült zászlóalj nehéz fegyvereit, géppuskát, golyószórót, 

stb. elhagyta, elvesztette. Ezt jelentettem a felsőbb parancsnokságon és Czakó Endre 

vezérőrnagy hadosztályparancsnok elrendelte, hogy azt a kezelőt, aki sérülést nem szenvedett 

és elhagyta a fegyverét, koncoljam fel. A parancs folytán kihallgattam minden fegyverkezelőt és 

mindegyik talált valami kifogást, hogy miért vesztették el a fegyverület. [...] Legalább 60 embert 

kivégeztethettem volna. Egy kezelő tisztes azonban azt mondta a kihallgatáskor, hogy nem is 

látott oroszt, nem is kapott lövést és mégis elhagyta a fegyverét. Ennek az egy honvédnek a 

felkoncolását rendeltem el...” Az említett honvédet, aki Karaszi István névre hallgatott és 

az 57/I. zászlóalj 3. századában szolgált, 1944. május 1-én végezték ki. 

Az 57/I-es nem az egyetlen zászlóalj volt, amelyik ebben az időszakban megfutott: 

ugyanez történt a Pistyn bevételével megbízott 27/I-esekkel is. Amennyire a 

forrásokból kiderül, ennek a pániknak többek között a parancsnok, Nádasy Oszkár 

gyalogos alezredes idegösszeomlása volt az oka, akit közvetlenül a támadás után el is 

távolítottak a csapattest éléről. Az említett két eset a harctéri pánik elemzése 

szempontjából is érdekes lehet, ezúttal azonban inkább arra térnék ki, hogy mit 

tudhatunk meg belőlük a tisztek és a legénység viszonyáról. Az első dolog, amit 

érdemes kiemelni, az a gyávaságért kivégzett katona és az ugyanezért leváltott 

alezredes különböző megítélése. A katonák a kivégzett honvédról empátiával 

beszéltek, míg az alezredest inkább gúnyosan, lenézően emlegették. A kivégzés 

ugyanakkor kihatott az azt elrendelő ezredparancsnok megítélésére is. 

Mindemellett ezekből az eseményekből önmagukban még nem vonhatók le 

messzemenő következtetések a könnyűhadosztály embereinek harckészségét illetően. 

A tapasztalatlan alakulatok első harcbavetésekor kitörő pánik a magyar honvédségnél 

jóval korszerűbben felszerelt hadseregek esetében sem volt ismeretlen jelenség, és az 

sem volt példa nélküli, hogy egy-egy ilyen eset kimaradt a katonai hierarchia által 

termelt iratokból. Gyakran előfordult továbbá, hogy olyan alakulatok, amelyek az első 

tűzre megfutottak, a későbbiekben kiválóan megállták a helyüket, különösen ha a 

kezdeti kudarcok után a vezetés is odafigyelt az említett alegységek moráljának 

helyreállítására. Amint a szakirodalomból tudjuk, a 27-esekkel is ez történt: egyes 

alegységeket korszerűbb (főként páncéltörő) fegyverekkel láttak el, a legénység tagjai 

pedig – amellett, hogy idővel a megfelelő harctéri rutinra is szert tettek – különféle 

tanfolyamokon sajátították el a modern harcászat különféle eljárásait. Ezáltal 

valamiféle professzionalizálódás is végbement köztük. Különösen jó példa erre a 27/I. 
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zászlóalj, amely a későbbiekben egy helyi betörés felszámolására szinte mintaszerű 

ellentámadást hajtott végre. Mindazonáltal az is tagadhatatlan, hogy a kezdeti 

kudarcok, illetve az, ahogyan ezekre a hadosztály parancsnoksága reagált, 

meglehetősen erős hatást gyakoroltak az emberekre, azt az érzetet keltve bennük, 

hogy az 57. gyalogezred vezetésének csak a kiszabott célok elérése a fontos, és eközben 

semmiféle módon nincsenek tekintettel az egyszerű katonákra.  

A horodi betörés avagy a szőrösdomb csata 

Az 1. hadsereg támadását követően az egész keleti arcvonal megszilárdult, a hadsereg 

csapatai pedig védelemre rendezkedtek be. A VI. hadtest állásai mintegy 75 km 

hosszan, többnyire erdős, hegyes területen épültek ki. A 27. könnyűhadosztály a 

hadtest – és egyúttal az egész hadsereg – legdélebbi, közel 30 km-es 

arcvonalszakaszára került. (Berekméri 2015: 117–118) Ahogyan Tatárhágó visszanéz 

című könyvében Farkas Ferenc, a VI. hadtest parancsnoka írja, egy-egy küzdő 

zászlóaljnak átlagosan egy 6–8 km-nyi szakasz védelmét kellett ellátnia (kivéve egy 22 

km hosszú szakaszt, amelyet egy és fél zászlóalj védett, itt azonban nem volt harci 

érintkezés az ellenséggel). A nem súlyponton levő védőkörletekben 1 km-re kb. 25-30 

puska, egy gránátvető vagy nehézpuska és két golyószóró esett, az egyes fészkek 

között pedig 100–300 méternyi hézag volt. Ezek az arányok a súlypontokon a 

következőképpen alakultak: itt egy kilométerre 80 puska, 5 golyószóró, 3 géppuska 

jutott, a fészkek pedig átlagosan 60–100 méternyire voltak egymástól. A gyalogsághoz 

hasonlóan a tüzérség is meglehetősen gyenge volt, olyannyira, hogy Farkas szerint ez 

a védelem kísértetiesen emlékeztetett a Don mentén kiépített védelemre. A 

huszonhetesek ennél valamivel kedvezőbb helyzetben voltak: nekik részben a 

Czeremosz (Kuty), a Rybnica (Kosow) és a Pistynka (Pistyn) völgyében és a közbeeső 

hegyvonulaton, azaz egy kb. 20 km. széles területen kellett kiépíteniük az állásaikat. 

A főellenállási vonal a peremvárosoktól nyugatra, a Kárpátok gerincvonala előtt 

futott, illetve a szűk völgyszorosokat zárta le. A terepadottságok miatt a szovjetek nem 

tudtak harckocsikat bevetni ezen a szakaszon, s míg a magyar csapatok az egész 

előterepet – az említett városokat és az ezeket összekötő műutat – tűz alatt tarthatták, 

az ő mozgásukat még repülőből sem volt felderíthető. Ezt a vonalat viszonylag kis 

erőkkel is jól lehetett tartani, ugyanakkor azonban a partizánokkal tele városok az 

arcvonal elé kerültek. (Farkas Ferenc 1952: 25, 36). 

A harctevékenység a nyugodt időszakban sem szünetelt teljesen: a szembenálló felek 

gyakran hajtottak végre kisebb-nagyobb vállalkozásokat egymás állásai ellen. A 

vállalkozást általában a katonai felderítés egyik módszereként szokás meghatározni, 

amely során egy önkéntes, esetleg kijelölt személy vagy csoport az ellenség előre 
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kiválasztott állásait, kisebb csoportjait, objektumait meglepetésszerűen megtámadja, 

többnyire azzal a céllal, hogy foglyokat ejtsen, okmányokat, fegyvereket, felszerelési 

anyagokat zsákmányoljon vagy semmisítsen meg. (Sipos 1997) Az ilyen jellegű 

aktivitás azonban már az első világháborúban is sokszor csupán az ellenség 

zaklatására irányult, és információszerzés helyett gyakran inkább csak a harcos 

szellem fenntartását szolgálta. (Ashworth 2004) 1944 júniusában a VI. hadtest vonalán 

az oroszok 234, a magyarok pedig csupán 75 vállalkozást indítottak. Az előbbiek 

főként a Pistyn és Javorow közötti szakasz ellen irányultak – tehát részben a székely 

seregtest védelmének kellett szembenézni velük. Pistyntől délre nagyobb szabású 

vállalkozásokat a Kosow-i völgyből jeleztek, és a Czeremosz völgyében, Kuty 

környékén is sor került öt ellenséges vállalkozásra. Ezek gyakorisága nem feltétlenül 

szolgálta nagyobb támadás előkészítését, ugyanakkor azonban az ilyen típusú akciók 

nem voltak teljesen veszélytelenek. Amint a VI. hadtest parancsnoka által kiadott 

Emlékeztető is figyelmeztetett rá, „[m]ihelyt az orosz valahová betör, ott azonnal beássa 

magát és maga elé gyorsan aknamezőt telepít. Ezért még mielőtt megkapaszkodik, ki 

kell verni”. (Farkas Ferenc 1952: 31, 37) Az egyetlen ilyen betörésre, ami sikerrel járt, 

éppen a 27. könnyűhadosztály arcvonalán került sor, és egy olyan szakaszon 

következett be, amelyet a székely seregtest egységei nem sokkal korábban vettek át 

egy kivont német alakulattól.  

1944. júniusának 24-éről 25-ére virradó éjjelén 3 óra 20 perckor tüzérségi és aknavető 

tűzelőkészítés után egy körülbelül 150–200 főnyi ellenséges csoport lerohanta és 

megsemmisítette a Stozek 710-es magaslat aljában elhelyezkedő magyar támpontot, 

amelyet a 27/7-es század két raja (megközelítőleg 25 ember) védett, majd elfoglalta a 

magaslat egyik nyergét, mintegy 300–400 méter szélességben és 200–300 méter 

mélységben nyomva vissza az arcvonalat. A magyarok az előírásoknak megfelelően 

helyi tartalékaikkal azonnal megkísérelték kivetni a betört ellenséget, de nem jártak 

sikerrel: az oroszok az éjszaka folyamán aknamezőt telepítettek az arcvonal elé. Egy 

német ellentámadás, amelyet a 16. páncélos felderítő osztály a reggeli órákban indított, 

szintén kudarccal végződött. Egyes források szerint a következő támadásnak 13 

órakor kellett volna megindulnia, de erre a máshonnan átirányított erők késése miatt 

nem került sor. A fennmaradt dokumentumok ezzel szemben arról számolnak be, 

hogy a „délután folyamán egységes ellentá[ma]d[ás] indult 5 sz[áza]d-nyi erővel. Az 

esti órákban a harcok még folytak.” A 25-éről 26-ára virradó éjszakán az oroszoknak 

újabb erők bevetésével sikerült kibővíteniük a betörés helyét. 

Másnap, 1944. június 26-án további magyar és német alakulatok részvételével északról 

és délről egyszerre indult támadás a betörés felszámolására. Az északi csoport estére 

kiszorította az ellenséget a régi főellenállási vonalból, a dél felől támadók – miután az 
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oroszok által megszállt egyik hegykúpot visszafoglalták – az erős aknavetőtűzben 

elakadtak, egyik járőrüknek azonban sikerült felvennie az összeköttetést az 

északiakkal. Ekkor még úgy tűnt, hogy a két csoport tulajdonképpen bekerítette az 

oroszokat. Csak a következő napon, június 27-én reggel derült ki, hogy a régi 

főellenállási vonalig még mindig körülbelül 130 méternyi területet kellene 

visszafoglalniuk. 

Mivel az addig harcban álló csapatok körülbelül 30 százalékos veszteséget szenvedtek, 

az oroszok pedig igen hevesen védték az elfoglalt szakaszt, a hadtest úgy döntött, 

további alakulatokat vet be a helyzet megoldására. A 28-án indított támadás során a 

13. hegyivadász zászlóalj észak felől, a 100. német utászzászlóalj pedig ismét dél felől 

tört előre, de a hézag lezárására irányuló támadás továbbra sem vezetett eredményre: 

egy orosz zászlóalj, amelyet az ellenség a délután folyamán gépkocsin szállított a 

helyszínre, igen erős géppuskatűzzel fogadta az előretörő német és magyar 

osztagokat. Mindezek után a hadtest parancsnoka elrendelte a további ellentámadások 

beszüntetését. A betörés és a felszámolására indított ellentámadások veszteségeit 

illetően három különféle adat ismeretes: Ungváry Krisztián 802 főnyi véres 

veszteségről ír (Ungváry. 2005.). Ehhez meglehetősen közeli adatokkal számol Farkas 

Ferenc is, aki 23 halottról és 789 sebesültről tesz említést (Farkas a veszteségekbe a 9 

német halottat és a 182 német sebesültet is beleszámította). Ettől lényegesen eltérnek a 

29-i jelentés adatai, amelyek szerint „[…] a Kosow körüli harcokban 28-án estig a 

veszteség 43 elesett, 242 sebesült [volt]” (nem kizárt, hogy utóbbi adatok csupán a 27. 

könnyűhadosztályra vonatkoznak). Az eltérések ellenére azonban a veszteségek 

kétségtelenül súlyosak voltak. Mivel a parancsnokság egyrészt úgy látta, hogy 

mindössze helyi betörésről van szó, másrészt arra a következtetésre jutott, hogy a régi 

főellenállási vonalat csak alaposan megszervezett és kellő tüzérségi előkészítés után 

megindított támadással lehet visszafoglalni, a csapatokat az elért vonal 

megszilárdítására utasította, a leharcolt és összekeveredett kötelékeket pedig kivonták 

az arcvonalból.  

Az ellentámadásra, amelyet a VI. hadtest parancsnoka, kisbarnaki Farkas Ferenc maga 

szervezett meg, július 11-én, déli 12 órakor került sor. A 20 perces tüzérségi előkészítés 

után megindult a sepsiszentgyörgyi 27/I. zászlóalj embereiből szervezett 16 

rohamjárőr támadása (a csapattest korábban a pistyni völgyben volt állásban). Amint 

a járőrök fellőtték az egy-egy támadási cél elérését jelző rakétákat, a tüzérség és az 

aknavetők tüzét előrehelyezték, távolabbi célpontokra irányították. 14.30-kor (mintegy 

két és fél órával a támadás megindítása után) a huszonhetesel elérték a régi 

főellenállási vonalat, teljes egészében visszafoglalva a betörés helyét. Némely 
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becslések szerint a támadásnak magyar részről hét halottja és harminc sebesültje volt; 

ezzel szemben az ellenség vesztesége mintegy 291 halottra és több száz sebesültre 

rúgott, harmincöten pedig fogságba estek. (Farkas 1952, Berekméri 2015) 

A látványos ellentámadás kétségkívül nagy hatást gyakorolt a könnyűhadosztály 

katonáira: közülük igen sokan megemlítették visszaemlékezéseikben vagy a velük 

készült interjúkban. „Mi a tűzcsatát 10–15 km. -ről hallottuk – írja például 

visszaemlékezésében Bereczki Ferenc –, valósággal rengett a föld a dübörgéstől.” 

Mindazonáltal látnunk kell, hogy harcászati szempontból a szőrösdombi ütközet 

aligha különbözött az első világháború végének támadásaitól, amelyeket szintén 

védelemre berendezkedett ellenség ellen indítottak, és amelyek során ugyancsak 

alkalmazták a rohamjárőröket, a tüzérség által lőtt ún. mozgó tűzhengert, illetve a 

fegyvernemek működésének összehangolását – magyarán: ha a könnyűhadosztály 

egyik zászlóalja diadalmaskodott is ebben a helyzetben, mikor lehetőség volt a 

megszokottnál erősebb tüzérséget összevonni, ez korántsem jelentette azt, hogy adott 

esetben egy páncélosok és harci repülőgépek által támogatott nagyobb méretű szovjet 

támadást is képes lett volna visszaverni. A huszonhetesek nem sokáig örülhettek a 

győzelemnek: az 1944. július 23-án indított szovjet támadás következtében nekik is 

vissza kellett vonulniuk. Eredeti állásaikkal együtt feladták a Szőrösdombot is, ez 

pedig meglehetősen rossz hatással volt az emberek moráljára. 

A delatyn–mikuliczyni ütközet 

A delatin–mikuliczyni ütközetre, amelyet az 1. magyar hadsereg csapatai vívtak, a 

Lvov és Sandomierz irányába indított szovjet offenzíva (1944. július 13.) részeként 

került sor. A szovjet 18. hadsereg, valamint az 1. gárdahadsereg részei azt a feladatot 

kapták, hogy Horodenka, Kolomea térségéből Kolomea, Nadvorna, Dolina és Skole, 

valamint Horodenka, Ottynia, Stanislau, Kalusz és Stryj irányú támadással törjék át a 

magyar védelmet, és teremtsék meg az offenzíva Munkács és Ungvár felé történő 

kifejlesztésének feltételeit. Az 1944. július 23-án megindult szovjet támadás a 7. 

gyaloghadosztálynál törte át a magyar arcvonalat, és mivel a rést nem sikerült 

elreteszelni, július 25-én az 1. hadsereg két részre szakadt. A szovjet csapatok a VII. 

hadtest seregtesteit követve a szomszédos VI. hadtest balszárnyának átkarolására és a 

Prut folyó vonalához szorítására törekedtek, hogy megakadályozzák a még érintetlen 

déli arcvonalon védekező magyar csapatok Delatyn, illetve a Tatárhágó irányába 

történő hátramozgását. Miután az utóbbi hadtest arcvonalának közepén július 26-án 

sikerült elvágniuk egy Delatynból déli irányba tartó létfontosságú utat, Farkas Ferenc 

altábornagy a 27. székely könnyűhadosztályt és az 1. hegyidandárt a Prinz Eugen-
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állásba (Podzaharycz- dél, Rozen Weliky, Sokolówka-dél, Prokurawa-dél, Akreszory-

nyugat, Berezów-nyugat) vonta vissza. 

A VI. hadtest a Hunyadi-állásban kívánta megállítani a szovjeteket, akik 1944. július 

27. és augusztus 10. között négy támadást indítottak az állás áttörésére. Augusztus 7-

én a magyar seregtestek mellett a német 4. hegyihadosztályt is bekapcsolódott a 

harcokba. Végül 10-ére valamennyi elvesztett területet sikerült visszafoglalni, a szovjet 

csapatok pedig időlegesen beszüntették támadásaikat a Tatárhágó irányában. (Szabó 

– Számvéber 2009: 68–70) A 27. könnyűhadosztály csapattestei közül a 27. felderítő 

osztály július 26-tól, a 27/II. zászlóalj július 31-től, a könnyűhadosztály gyalog kiképző 

zászlóalja augusztus 4-től, az 57/II. zászlóalj pedig augusztus 5-től kapcsolódott be a 

küzdelembe. (Berekméri 2015: 158–174) Augusztus 10-ét követően a 

könnyűhadosztály nem vett részt jelentősebb harcokban. 

Ami a katonákat illeti, ők a háborúnak ezen időszaka kapcsán a már említett 

események ellenére is úgy érezték, hogy a szervezet, amelyhez tartoznak, több-

kevesebb sikerrel működik, a vezetés valamennyire gondoskodik róluk, és ha néha 

szinte kilátástalan helyzetbe kerülnek is, egy olyan háborút vívnak, amelyet bizonyos 

mértékig átlátnak és értenek. Mindez természetesen nem volt elegendő ahhoz, hogy 

elfeledtesse velük a szovjetek fölényének tényét, galíciai tartózkodásuk alatt azonban 

jelentősebb válsághelyzetek nem tették próbára a csapatok morálját. 

 

A huszonhetesek második háborúja 

 

A 27. könnyűhadosztály első háborújának végét tulajdonképpen két dátum jelöli. Ezek 

közül az első 1944. augusztus 23. – Románia átállásának napja –, ezt követően ugyanis 

a székely katonák azt kérték, hogy szállítsák vissza őket Erdély védelmére, és érdekes 

módon a német hadvezetés eleget is tett a kérésnek. A második dátumként szeptember 

9-ét kell kiemelnünk, a seregtest alegységei ugyanis ekkor váltak le az ellenségtől és 

kezdték meg visszavonulásukat az észak-erdélyi területek felé. Tulajdonképpen ekkor 

vette kezdetét a huszonhetesek történetének az a szakasza – az ún. második háború –

, amelyik megközelítőleg november közepéig tartott és látszólag szinte mindenben 

különbözött az elsőtől. A katonák tapasztalatait ebben az időszakban különféle 

válságok sorozataként lehet leírni, amelyek közül az elsőt az 1944. augusztus 23-án 

végrehajtott sikeres román kiugrás idézte elő, és amely az október 15-i sikertelen 

magyar kiugrási kísérlettel érte el mélypontját. E válságok vezettek el végül a székely 

katonák tömeges dezertálásához. 
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A magánéleti vagy személyes válság  

Úgy tűnik, a rádiónak köszönhetően a román kapituláció híre már augusztus 24-én 

eljutott a csapatokhoz, mint ahogy az is, hogy a román kormány semmisnek 

minősítette a második bécsi döntést. (A hivatalos tájékoztatóra Ocsovszky László 

naplójegyzetei szerint csak néhány nappal később, augusztus 28-án került sor.) A hír 

meglehetősen nagy hatást gyakorolt a székely katonákra. „Súlyos napok ezek 

számunkra [...] – írta augusztus 24-én naplójába Mirk János. – Mindenki tájékozatlan. 

Vajon mi lesz velünk, székelyekkel. Megyünk-e innen vagy maradunk. Mindenki 

kérdez. A rádió nagyon tartózkodó.” Augusztus 28-i naplóbejegyzésében egy mondat 

erejéig Ocsovszky László is kitért a kérdésre. „A mi h[ad]osztályunkat különösen 

zavarja – jegyezte fel –, hogy mikor a háború már Erdélyre is átterjedt, mi még mindig 

itt vagyunk.” Végül érdemes idézni Mirk János szeptember 2-i bejegyzését is: „A 

hangulat igen nyomott. Mindenki aggódva figyeli a székelyföldi eseményeket.” 

A könnyűhadosztály sorsa szeptember 6-án dőlt el, alegységei pedig 9-én váltak le az 

ellenségtől. Az emberek – abban a hitben, hogy Erdély területén fogják bevetni őket – 

örömmel fogadták a hírt, lelkesedésük azonban nem tartott sokáig. A kiábrándulást 

részben az váltotta ki, hogy számos alegység tagjai napokig nem tudták, hová viszik 

őket – a felderítő osztály emberei körében például az terjedt el, hogy Szlovákiában 

kerülnek bevetésre. Mindehhez az is hozzáadódott, hogy a németek gyakorlatilag 

szétdarabolták a seregtestet, a katonák számára pedig egyre világosabbá vált: már 

akkor sem érik el a régiót, ahonnan besorozták őket, ha valóban Erdélyben kerülnek 

bevetésre. „Egy pár nap után elindítottak hazafelé – írja visszaemlékezésében Péter 

József. – Jóleső érzés volt olvasni az útszéli jelzőtáblákon, hogy Sepsiszentgyörgy hány 

km. De ahogy fogytak a km-k, úgy fogyott a reményünk is, hogy még egyszer 

hazamehetünk. Már a Kopilás havas tetején megtudtuk, hogy Sepsiszentgyörgy 

szovjet fennhatóság alá került.” Péter évtizedekkel a történtek után vetette papírra 

emlékeit és valószínűleg téved, mikor a határhegyeken való átkeléshez köti a 

háromszéki város elfoglalásának hírét. A könnyűhadosztály csapatai valamikor 

szeptember 12-én érték el a Kopilást, és igen valószínű, hogy ekkor még nem tudtak a 

székelyföldi helyzetről. Erre utal az is, hogy Ocsoszky csak szeptember 15-én ír először 

Háromszék kiürítéséről, Ferencz Mihály pedig, aki néhány szavas bejegyzésekből álló 

naplót vezetett a háborúban, szintén csak szeptember 17-én tesz említést arról, hogy 

az ellenség benn van Székelyföldön. Ugyanezen a napon Ocsovszky bővebben is kitér 

a szovjet és román csapatok előretörésére, és a lakonikus Ferenczcel ellentétben arra is 

kísérletet tesz, hogy néhány szóban felvázolja a hírek hatására kialakult 

közhangulatot. „Egy biztos – írja –, senki nem tudja, mi az általános helyzet s vajon 
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hová fog ez vezetni. Úgy látszik, saját országunkból is ki fogunk hátrálni »ügyes, 

elszakadó mozdulatok« -kal.” 

Székelyföld szovjet kézre kerülésének volt egy másik következménye is: jelesül az, 

hogy minden kapcsolat megszakadt az Erdélybe éppen csak visszavezényelt 

huszonhetesek és otthoni hozzátartozóik között, ez pedig igencsak megviselte a 

katonákat. A legrészletesebben Mirk János dokumentálta az ezzel kapcsolatos érzéseit, 

akinek várandós felesége rekedt Marosvásárhelyen: a férfi napról napra lejegyezte, 

hogy mit ét át, míg végül néhány nap szabadságot kapott, hogy a már kiürített, de még 

meg nem szállt városban megkereshesse az asszonyt és időközben megszületett 

gyermeküket. Mások, mint ahogyan az az első világháborúban is gyakran megtörtént, 

természetfölötti erőkhöz fordulnak támaszért. Péter József számol be arról, hogy a 27/I 

zászlóalj 2. századában szolgált egy Csavar nevű katona, aki értett a kártyavetéshez. 

A szövegből az is kikövetkeztethető, hogy Péter főként az otthoni hírekről szeretett 

volna értesülni a kártyákból: az így így megtudott információkat, írja, a hazai levelek 

is rendre megerősítették. Becze István, aki az 57/I. zászlóaljban szolgált, arról tesz 

említést, hogy az egyik általa ismert katona tudott asztalt táncoltatni. A szeánsz alatt 

megidézett szellemhez kérdéseket lehetett idézni, amelyekre az az asztal kopogásával 

válaszolt. A katonák első kérdése Becze szerint mindig a feleségükre és a hazatérésre 

vonatkozott.  

A hozzátartozókért érzett aggodalom minden valószínűség szerint kihatott a 

harckészségre is. „Vajon mi lesz – és mi van az otthoniakkal, és milyen visszavonulást 

és területfeladást bír el a magyar tömegek erkölcsi ereje?” – írta naplójába Ocsovszky 

László aznap, mikor rádöbbent, hogy a magyar és német csapatok valószínűleg fel 

fogják adni Erdélyt. De akár így is feltehette volna a kérdést: vajon kibírja-e a magyar 

katona morálja az erdélyi területek feladásával járó visszavonulás következményeit? 

A szövetségesi válság 

A román kiugrás után a könnyűhadosztály katonái azt kérték, szállítsák vissza őket 

Erdélybe, hogy saját szülőföldjük védelmében harcolhassanak. A németek, bár 

kezdetben vonakodtak ettől a megoldástól, a szeptember 6-i a maroshévizi találkozón 

végül mégis jóváhagyták a kérést. Az a döntés született, hogy szeptember 9-től a 

magyar VI. hadtest – a német 8. hadsereggel összhangban – megkezdi csapatainak 

visszavételét az országhatárra, lehetővé téve, hogy a könnyűhadosztály kiválhasson a 

hadtest kötelékéből – azzal a feltétellel, hogy a székelyek a Tisza völgyébe kerülnek és 

a német 8. hadseregnek rendelik alá őket. Szeptember 12-én azonban a német felettes 

parancsnokság megváltoztatta szándékát, és Beszterce, illetve Szászlekence térségébe 
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irányította a seregtestet, amelynek csapatait végül a Borgói-hágótól a Maros-völgyéig 

terjedő arcvonalon szétszórva kerültek alkalmazásra. (Berekméri 2015: 177–179). 

Mielőtt a különféle helyszíneken bevetett csoportok további sorsát ismertetnénk, 

érdemes néhány mondat erejéig kitérnünk arra is, hogyan látták a huszonhetesek a 

németeket. 

A civilek és a németek 

A szóban forgó viszonyról a frontra indulást megelőző, illetve a galíciai hadszíntéren 

eltöltött időszakból meglehetősen keveset tudunk. 1944. április 7-én Ocsovszky 

feljegyezte, hogy a németek elvitték a IX. hadtest 800 000 liter benzinjét, április 12-én 

pedig arról számolt be, hogy egy német gépkocsi elütötte a felderítő osztály egyik 

kerékpárosát, de „természetesen” nem állt meg. E két eset alapján aligha lehet 

általános érvényű következtetéseket levonni, a tény azonban, hogy a gázolás kapcsán 

Ocsovszky némi gúnnyal természetesnek írta le a német sofőr viselkedését, azt 

sugallja, hogy ez a viszony minden volt, csak kiegyensúlyozott nem. 

Azt követően, hogy a könnyűhadosztály visszakerült Erdélybe, a katonák egyre 

gyakrabban számoltak be a németek fosztogatásairól, amelyekről vagy a lakosságtól 

értesültek, vagy maguk is szemtanúi voltak ilyen eseteknek. E fosztogatások 

olyannyira általánossá váltak, hogy végül maga Friessner vezérezredes, a Dél 

Hadseregcsoport főparancsnoka is fontosnak látta foglalkozni velük. A napiparancs 

emellett a visszavonuló alakulatok által végrehajtott értelmetlen rombolásokra is 

kitért: „Úgy tűnik, hogy még mindig nem mindenhol fogták fel: mi e földön vendégek vagyunk” 

– írta Friessner, és felszólította alárendeltjeit, hogy csak olyan objektumokat 

robbantsanak fel, amelyek megmaradása később a németek kárára lehet. A 

vezérezredes az elektromos műveket, vízierőműveket, gátakat, hidakat, katonai 

létesítményeket, raktárakat stb. sorolta ezek közé, és megtiltotta a lakóházak 

felrobbantását. Javasolta továbbá, hogy a robbantásokat a a magyar hadsereg vagy a 

polgári hatóságok képviselőivel egyetértésben kell kivitelezni, ugyanakkor azonban 

kemény fellépést írt elő mindazok ellen, akik kísérletet tettek volna a rombolások 

megakadályozására. (Illésfalvi – Szabó – Számvéber 2005: 139–140) 

Hogy a huszonhetesek mindebből mennyit láttak, arról csak a fennmaradt 

naplóbejegyzések tanúskodnak, ezek pedig többnyire csak a fosztogatások tényét 

rögzítik, és csak hellyel-közzel ejtenek szót a különféle rombolásokról. A 

székelyeknek, akik maguk is épp csak túl voltak egy visszavonuláson, bizonyára 

tudniuk kellett, hogy ez mivel jár: a Galíciából való visszavonulás során Ocsovszky 

információi szerint egyik árkász szakaszuk 18 hidat robbantott fel és 6 útmegszakírást 

eszközölt, amihez a szakasz emberei mintegy 6.5 tonna robbanóanyagot használtak 
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fel. A Friessner által kiadott napiparancs azonban arra utal, hogy ez esetben a németek 

jóval túlmentek azon a határon, mit a magyarok elfogadhatónak tartottak volna. A 

tény, hogy mindez saját országukban történt – és akár az ő hozzátartozóikat is 

érinthette volna – minden bizonnyal kihatott a székely katonák lelkiállapotára. 

 

A huszonhetesek és a németek 

A 27. könnyűhadosztály katonáit szeptember 12-én irányították Beszterce és 

Szászlekence térségébe. Mindössze egy nappal később, szeptember 13-án kezdetét 

vette a tordai csata, a Székelyföldről visszavonuló magyar és német csapatok pedig 

szeptember 15-ére az úgynevezett G-vonalon alakítottak ki viszonylag összefüggő 

arcvonalat. A német 8. SS-lovashadosztály a Nyárád folyó torkolatánál, 

Marosvásárhelytől délre, illetve a Nyárád mentén foglalt védőállást. Ettől 

Nyárádremetéig, de szintén a Nyárád mentén a német 46. gyaloghadosztály 

következett, majd a Birka és a Görgény patak két oldalán a magyar 2. tábori 

póthadosztály. A Görgényi-havasok nyugati lejtőin, a Maros két oldalán a német 3. 

hegyihadosztály ment állásba, a Kelemen-havasokban pedig a német 8. 

vadászhadosztály és a magyar 27. székely könnyűhadosztály egyes részei védekeztek. 

Az itt bevetett csapatok általában szeptember 16. és október 1–3. között, a G-vonal és 

a Maros folyó közé eső területen vívtak súlyos védelmi harcokat. (Szabó – Számvéber 

2009: 107–108). 

A 27. könnyűhadosztály parancsnoksága az Észak-Erdélybe való visszatérést 

követően Borgóprundra települt, a seregtest egy kikükönített ezredcsoportját pedig, 

amely a 27/II., a 27/III., az 57/I. és az 57/III. zászlóaljakból állt, a Radnai- és a Kelemen-

havasok érintkezésénél húzódó, Marosborgó – Borgóprund – Ó- és Újradna vonalra 

irányították. Az említett zászlóaljak – az 57/III. kivételével, amely csak október 1. körül 

ment állásba Borgótihától keletre – szeptember 18. és 21. között vasúton érkeztek meg 

a térségbe. A Radnai-havasokban védekező német–magyar csapatok 

tűztámogatásának megerősítésére a 27/I. könnyű tüzérosztályt is erre a szakaszra 

irányították. (Berekméri 2015: 197–198) 

Ezzel szemben a 27. felderítő-osztályt és 27. könnyű tüzérezred 27/II. tüzérosztályát a 

2. tábori póthadosztály arcvonalára vezényelték. A felderítő osztály alegységei, 

melyeket a Miskey Zoltán ezredes irányítása alatt a palotailvai völgyzárnál védekező 

65. határvadászcsoportnak rendeltek alá, a Szalárd-patak völgyét nyugatról 

szegélyező magaslatokat szállták meg. A tüzérosztály ütegei ugyancsak a 

Szászrégentől északkeletre, Idecspatak– Marosvécs–Holtmaros térségében foglaltak 

tüzelőtállást. Végezetül említést kell tennünk a 27/I. zászlóaljról is: őket október elsején 



MAGYAROSI SÁNDOR: A 27. SZÉKELY KÖNNYŰHADOSZTÁLY KÉT HÁBORÚJA 

 

375 
 

vetették be Beresztelkénél (Szászrégentől nyugatra), a német 46. gyaloghadosztály 

arcvonalán. (Berekméri 2015) A németek valószínűleg azért döntöttek a 

könnyűhadosztály ideiglenes felosztása mellett, mert nem bíztak a seregtest 

vezetésében, és úgy próbálták ellenőrizni a székely alakulatot, hogy egyes részeit 

idegen – lehetőleg német – parancsnokságok alá osztották be. (Hans Friessner 1992: 

122) 

A hadtörténetírás számára közismert tény, hogy az anyaalakulatuktól elszakított és 

idegen parancsnokság alá rendelt alakulatok morálja általában megsínyli a változást, 

és hogy az ilyen alegységek jóval kevesebb lelkesedéssel harcolnak, mint ahogyan azt 

saját parancsnokságuk vezetésével tennék. Ez alól a 27. könnyűhadosztályalegységei 

sem számítottak kivételnek. A seregtest feldarabolásából adódó feszültséghez az is 

hozzájárult, hogy a katonák úgy érezték, a németek kihasználják őket. Ahhoz, hogy 

pontosabban megértsük, miről is van szó, érdemes kissé részletesebben 

megvizsgálnunk néhány csapattest tevékenységét a tárgyalt időszakban. Ezek egyike 

a seregtest felderítő osztálya, melynek embereit a 2. tábori póthadosztály sávjában 

vetették be. 

Az osztály kerékpáros 110 fős kerékpáros századát, az 50 fős aknavető-szakaszt és a 

42 fős árkászszakaszt Miskey Zoltán ezredes irányítása alatt a palotailvai völgyzárnál 

védekező 65. határvadászcsoportnak rendelték alá. A Miskey-csoportnak összesen 

mintegy 600 emberrel egy közel 20 km szélességű védelmi vonalat kellett tartania. 

Mivel a szovjet–román csapatok Görgényüvegcsűr, illetve Déda térségében 

szeptember 24-én elért sikerei nyomán felmerült, hogy az ellenség bekerítheti a 

védelemben levőket, a csoport zömét Ratosnyára vonták vissza. Ez alól csupán a 

felderítő osztály embereiből, a 21/5. erődszázadból és a német 138. hegyivadász-ezred 

I. zászlóaljának 3. századából alakított harccsoport jelentett kivételt: ők azt a feladatot 

kapták, hogy az üvegcsűri arcvonalszakasz tehermentesítése érdekében foglalják el az 

1258-as magassági pontot (a felderítő osztály részéről az aknavető- és az árkász 

szakasz, illetve a kerékpáros század emberei vettek részt a támadásban). Ebben az 

esetben tehát az a helyzet állt elő, hogy a német parancsnokság alatt időszakosan 

feldarabolt 27. könnyűhadosztály egyik alegysége egy német századdal került azonos 

harccsoportba, a harccsoport parancsnoka pedig – Eördögh György alezredes – 

szintén magyar volt. (Berekméri 2015) A terv az volt, hogy a magyarok és a németek 

külön-külön közelítik meg a magaslatot, majd összehangolt támadást indítanak a 

védők ellen. Ocsovszky László naplójegyzeteiből tudjuk – ő orvosként vett részt a 

támadásban –, hogy a magyar csoport hajnali háromkor indult útnak, és mire a kijelölt 

magaslathoz értek, négyen elestek és tizenegyen megsebesültek közülük. A 

veszteségek mellett a támadás megindítása előtt a magyaroknak újabb nehézséggel 
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kellett szembenézniük: a német század parancsnoka – arra hivatkozva, hogy előtte 

nyílt terep, tőle jobbra pedig ellenség van – kijelentette, hogy csak aknavetővel és 

géppuskával tudja támogatni őket, embereit viszont nem küldi rohamra a szovjet 

katonák ellen. „Itt ülünk ales [alezredes] úrral [...] a rádiónál – írja naplójában Ocsovszky– 

13.40-kor kezdődik a tá[ma]d[ás]; 8 aknavetőnk hajigálja aknáit. Ha sikerül az oroszt 

megmozgatni, akkor a mögötte levő réten 8 saját és 8 német g[é]pu[ska]. tüze fogadja. Közben 

a k[erék]p[áros]. sz[áza]d. rohamoz és a 21/5 a tartalék. A német Putz sz[áza]d[o]s. parancsra 

sem hajlandó támadni.” A kerékpárosoknak huszonhét sebesült, hét halott és tizenhét 

eltűnt árán 16 órára sikerült elfoglalniuk a magaslatot. A németeknek nem volt 

vesztesége a támadás során. Ocsovszky egy későbbi, október 1-jén írt 

naplóbejegyzésében így jellemzi saját helyzetüket, egyúttal összegezve a németekkel 

kapcsolatos tapasztalatait is: „12 napja nem mosdottunk, piszkosak, szakállasak vagyunk és 

nagyon elkeseredettek. [...] Minden gondolatom az, mi van az enyéimmel? Teljesen le vagyunk 

harcolva. Az egész osztály 150 főből áll; persze ezek nagy része nem harcos állomány; és velünk 

a teljesen szétzüllött 25/I erődsz[áza]d. 140 emberrel. Egymás után foglalunk el újabb és újabb 

m[agassági]. pontokat és verünk vissza támadásokat [...]. Nem törődnek kis számunkkal és 

olyan szakaszokat kapunk, mint egy német z[ász]l[óal]j., melynek ötször annyi az embere és 

tízszeres a tűzereje.” Nyilvánvalóan nem csupán Ocsovszky érezte úgy, hogy a németek 

kihasználják őket. A 27/I. zászlóaljat október 1-én autókon szállították át Izaszacsalból 

Beresztelkéhez, hogy elreteszeljék azt a betörést, amit a szovjet 72. gárda lövész- és a 

román 103. hegyihadosztály csapatai értek el a német 46. gyaloghadosztály védelmi 

vonalának jobbszárnyán. A kialakuló súlyos harcokban a zászlóalj néhány nap alatt 

123 katonáját veszítette el, majd az egyre erősebb ellenséges nyomás elől Teke irányába 

vonult vissza, és a Beresztelkétől északnyugatra fekvő dombvonulaton foglalt 

védőállást. Október 8-án, mikor a fokozódó szovjet–román támadások hatására a 

Wöhler-hadseregcsoport5 csapatai megkezdték a leválást a Maros-vonalról, a 

csapattest emberei Tekéig hátráltak, az október 10-re virradó éjjelen pedig a települést 

is feladták. (Berekméri 2015) Makrai László, az aknavető szakasz parancsnoka 

visszaemlékezésében a következőket írja a visszavonulásról: „...jött a parancs, hogy 

reggel öt órakor visszavonulunk. Sajnos a németek már négy órakor felrobbantották a 

tekei hajtűkanyarokat. A lovakat ki kellett fogni és egyenként átvezetni, így a taligákat 

is [az aknavetőket ui. lóvontatta taligákon szállították]. Nagy nehezen vergődtünk át 

a robbanás kráterei mellett. Délelőtt 10-kor még mindig ott kínlódtunk attól tartva, 

hogy az oroszok utolérnek és rajtunk ütnek.” 

                                                           
5 A Wöhler hadműveleti csoportosítás a német 8. és a neki alárendelt magyar 2. hadseregből 

alakult október 3-án. 
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Végülis az Erdélybe való visszatérésüket követően a 27. könnyűhadosztály katonáinak 

azzal kellett szembesülniük, hogy német szövetségeseik sem a helyi civil lakossággal, 

sem velük nem bánnak méltányosan. Hogy ez milyen hatást gyakorolt rájuk, azt 

maguk a katonák is megfogalmazták. „...Oláhlápos, Harina környékén megtaláltuk a mi 

megnyirbált zászlóaljunkat – írja 1944 októbere kapcsán Péter József, aki a 27/I. 

zászlóaljban szolgált, azonban beosztása miatt nem vetették be Beresztelkénél. – Pláne 

az 1. századból alig maradt ember. Többé nem is sikerült kialakítani egy egységes frontot, 

csapkodás volt az egész. Eddig sem volt semmi harci szellem bennünk, nem tudtunk megbékélni 

azzal a gondolattal, hogy mi miért kell háborúzzunk a német érdekért és hulljunk kéve módjára. 

Ettől a perctől kezdve mindenki a megszökés gondolatával foglalkozott...” 

Visszavonulás és kiugrási kísérlet: a lojalitás válsága 

 

Péter József megállapítása nem mentes némi túlzástól, azonban ennek ellenére is van 

benne igazság, különösen ha Péter kijelentését az 1944. október 15. utáni időszakra 

vonatkoztatjuk. Mivel szovjet csapatok Nagyvárad felé való előretörése bekerítéssel 

fenyegették magyar 2. és a német 8. hadsereget, az említett erők október 8-án 

megkezdték a visszavonulást a térségből. Ebben az időszakban két olyan eseményre 

is sor került, amely a 27. könnyűhadosztály közvetlenül is érintette: különböző 

leharcolt alakulatokból megszervezték a 70. gyalogezredet, és ezáltal a 

könnyűhadosztály háromezredes gyaloghadosztállyá alakult. A másik esemény az 

1944. október 15-i sikertelen Horthy-féle kiugrási kísérlet volt, ami egyben a tárgyalt 

válságsorozat mélypontját is jelentette. Az utóbbi egyszerre fosztotta meg a katonákat 

a számukra is elfogadható háborús céltól, ami a harc vállalását a világháború 

előestéjén visszaszerzett területek védelméhez kötötte, illetve attól a karizmatikus 

vezetőtől, aki e célt saját személye által is megtestesítette. Nagy részük nem fogadta el 

legitim vezetőnek A Horthy helyét átvevő Szálasit, és emiatt az általa közvetített 

elvárásoknak sem volt hajlandó alávetni magát. Mindazt, ami ezután következett, 

érdemes a bajtársiasság, illetve a legénység és a tisztek viszonya szempontjából is 

megvizsgálnunk. Ennek érdekében két esetet tekintenék át röviden. 

Az első Albert Andor története, aki az 57/II-es zászlóalj híradósaként szolgált. A 

kiugrást követően, október 21-én Albert közvetlen környezetéből többen is 

elhatározták, hogy dezertálnak. Napokon át szervezték a szökést, és mikor sor került 

rá, a katonák egyike úgy döntött, lelövi szakaszparancsnokukat, Horváth Vilmos 

tartalékos gyalogos hadnagyot, aki a keresésükre indult. Albert azt állítja, hogy ő 

megakadályozta volna a gyilkosságot, de mivel a fenyegetőző katona semmit sem tett, 

neki sem kellett lépnie. A tartalékos hadnagy azonban mégsem úszta meg sérülés 



ÚT(ELÁGAZÁSOK) MAGYARORSZÁG 1944 – 1945 

 

378 
 

nélkül: valaki más aznap este kézigránátot dobott rá és súlyosan megsebesítette. Ezt 

követően mintegy 28-an szöktek meg az alakulattól. 

Bármilyen furcsán is hat, ez az összehangolt szökés ugyanúgy a katonai primer 

csoport kohéziójának szerepét példázza, mint azok az esetek, amelyek során az erős 

bajtársi szellem pozitívan befolyásolta egy-egy csoport teljesítményét. Ugyanis 

amennyiben a szervezet és a primer csoport céljai ellentétesek egymással, a katonák 

magát a szervezetet kezdik ellenségnek tekinteni, és az válik kooperációjuk céljává, 

hogy saját érdekeiket érvényesítsék vele szemben. 

 

A második esetre, amely a teljes a 70/I. zászlóaljat érintette, ugyanazon a napon került 

sor, mikor Alberték megszöktek. Ennek a hátteréről annyit kell tudnunk, hogy a 

zászlóaljparancsnok, Cserey Ferenc százados valamivel korábbal összeszólalkozott 

Novák László tartalékos főhadnaggyal, Novák ugyanis azzal a kijelentéssel tagadott 

meg egy túl kockázatosnak ítélt parancsot, hogy nem viszi kalandba az embereit. 

Október 20-án azonban Cserey megsebesült, és Novák lett az új zászlóaljparancsnok. 

Amint László Ferenc tartalékos gyalogos zászlós és szakaszparancsnok 

visszaemlékezéséből tudjuk, az október 21-i visszavonulás során a zászlóalj tisztjei egy 

civil által tudomást szereztek arról, hogy Magyarországon nyilas-uralom van. Ezt 

követően úgy döntöttek, hogy nem harcolnak tovább, és a döntést a legénység is teljes 

egyetértéssel fogadta. A teljes zászlóalj megadta magát az ellenségnek. 

 

Természetesen nem volt törvényszerű, hogy a csoportkohézió így működjön. Volt 

olyan tartalékos tiszt, aki ugyan meg akart szökni, de először arra gondolt, amíg 

Erdélyt el nem hagyják, kitart, azután pedig elhatározta, hogy mindaddig marad, amíg 

a zászlóalj, amelyben szolgált, még fennáll. Végül valóban csak akkor kísérelte meg a 

szökést, mikor már csupán két géppuska fölött rendelkezett (de ekkor még nem járt 

sikerrel). Őt a csoporkohézió tehát csapattestéhez kötötte. Ferencz Mihály, az 57/I. 

zászlóalj postása szintén azért maradt a háború végéig az alakulatával, mert azok, 

akikkel szöknie kellett volna, korábban nélküle mentek el, ő pedig társak hiányában 

inkább az alakulat nyújtotta biztonságot választotta. Mindez arra utal, bárhogy is 

döntött valaki, a csoportkohézió igen nagy szerepet játszott döntés meghozásában. 

Ugyanakkor azonban azt is látnunk kell, hogy megléte önmagában sem egy hadsereg 

kitartását nem tudta biztosítani, sem annak felbomlását nem idézte elő. Az utóbbihoz 

– legalábbis a 27. székely könnyűhadosztály esetében – különféle válságok sorozatára 

volt szükség. 
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BARÁTH MAGDOLNA 

 

Adalékok a helyi szovjet katonai parancsnokságok és a 

hátországot védő belügyi csapatok magyarországi 

tevékenységéhez 

 

 

A második világháború folyamán a szovjet hadvezetés széleskörű intézkedéseket tett 

előrenyomuló csapatai hátországának védelmére és ellenőrzésére. A harcoló 

csapatokkal érkező katonai kémelhárítás (SZMERS) egységeinek feladata volt a 

hadsereg soraiban rejtőző árulók, kémek elfogása mellett az ellenséges kémek és 

ügynökök letartóztatása. A front mögötti területeken a harcok befejezését követően a 

megyékben, járásokban és nagyobb településeken rövid idő alatt felállított, kiterjed 

jogkörrel rendelkező helyi katonai parancsnokságok biztosították a rendet, 

együttműködtek a helyi hatalmi szervekkel a lakosság ügyeiben, tisztogató akciókat 

hajtottak végre. Az Orosz Állami Katonai Levéltárában őrzött jelentéseik betekintést 

adnak az 1944 októberétől 1946 őszéig Magyarországon végzett tevékenységükbe, az 

általuk végzett feladatokba, képet adnak a letartóztatások mértékéről. 

 

* 

 

Az 1944 őszén Magyarország területén előrenyomuló Vörös Hadsereg által birtokba 

vett területeken a harcok elcsendesedésével egy időben megkezdődött egy olyan 

katonai struktúra kiépítése, amely biztosította a megszállás stabilitását, az újra 

szerveződő civil élet ellenőrzését. Ennek elsődleges állandó jelét a néhány nap alatt 

létrehozott helyi katonai parancsnokságok jelentették, melyeket általában a harcoló 

csapatok tisztjeiből állítottak fel.1 Mellettük – de tőlük teljesen függetlenül – 

hasonlóképpen a harcoló csapatok részeként, valamennyi magasabb parancsnokság 

mellé rendelten, megjelentek a SZMERS2 alakulatai is. Nem csupán a saját soraikban 

                                                           
1 Tevékenységükre a hazai szakirodalomban csak utalások vannak, a forráskiadványokban 

egy-egy dokumentum illusztrálja a működésüket. (L. Balogh 2015)  
2 SZMERS: a szovjet hadsereg. kémelhárító szerve. A Honvédelmi Népbiztosság 1943.ápr. 14-

én alakított Kémelhárító Főigazgatóságát rövidített neve. Jelentése: oroszul: Специальные 

Методы Разоблaчения Шпионов, (Szpecialnije Metodi Razoblacsenyija Spionov) azaz 

Különleges Módszerű Kémelhárítás, allegorikusan Szmerty Spionam! Halál a kémekre! 

Vezetője: Viktor Szemjonovics Abakumovot helyettes honvédelmi népbiztos volt, 
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lappangó feltételezett árulók, kémek, a német hadseregben harcolt volt szovjet 

állampolgárok felderítése és őrizetbe vétele volt a feladatuk, hanem a megszállt 

területen ellenségként számontartott személyek összegyűjtése, vizsgálata, adott 

esetben letartóztatása is.3 Nyikita Vasziljevics Petrov orosz történész, a téma kiváló 

ismerőjének megállapítása szerint ők voltak a szovjet megtorláspolitika fő eszközei a 

Vörös Hadsereg által megszállt területeken. (Petrov 2005. 219.) Velük együtt 

megérkeztek a Belügyi Népbiztosságnak4 (NKVD) a 2. és 3. Ukrán Front mögötti 

területek rendjének és stabilitásának biztosítására kiküldött egységei is, melyek 

feladatai közé tartozott a kiterjedt,  fegyverhasználattal járó,  razziákkal végrehajtott 

ún. „tisztogatás”, azaz a kisebb német és magyar fegyveres csoportok felszámolása, a 

csapataiktól elszakadt ellenséges katonák, a szökött szovjet katonák  elfogása, a 

szovjetellenes propagandát folytató személyek letartóztatása és vizsgálata. Erről a 

Szovjetunió honvédelmi népbiztosa és a belügyi népbiztos helyettese még a háború 

első évében, 1942 áprilisában állapodott meg és ennek eredményeként került sor a 

nyugati offenzíva kezdetén a belügyi egységeknek a 2. és 3. Ukrán Front Katonai 

Tanácsaihoz rendelésére. (Petrov 2005. 225–226.)  

A SZMERS elhárítás és a belügyi csapatok természetesen együttműködtek, amint az 

például 1944. december 21-én történt, amikor a 27. hadsereg SZMERS kémelhárítás  

adott át a belügyi egységeknek olyan információkat, amelyek szerint a Putnok 

környéki erdőkben a Nyilaskeresztes Párt 30 felfegyverzett tagja bujkál, hogy 

diverziós cselekményeket hajtson végre a Vörös Hadsereg hátországában.5 Ezeknek a 

felszámolása és ezzel a  kialakuló új rend megszilárdításában történő közreműködés 

azonban már a hátország  védelmét ellátó belügyi csapatokra hárult. Ilyen akciót 

hajtottak végre 1944. december 29. és január 4. között az 57. hadsereg hátországában a 

Balatontól délre a Dráváig, amelynek eredményeképpen 304 ellenséges katonát, 174 

szökött, az egységeitől lemaradt szovjet katonát és 70 civilt vettek őrizetbe.6 Tisztogató 

akcióra került sor 1945. május 7-15. között is a 4. gárdahadsereg mögöttes területén, a 

szigetközi Hédervártól, Nezsideren át Bécs határáig a 336. belügyi határőrezred 

részvételével. (Eliseeva 2005. 98.) 

A Magyarország területét fokozatosan megszálló szovjet hadsereg egyik első 

intézkedése volt a helyi katonai parancsnokságok létrehozása. Az 1944. október 29-én 

                                                           
3 Erre jelenleg a 4. Ukrán Front mögöttes területéről, Kárpátaljáról ismerünk több 

dokumentumot. Lásd Korszun – Kosztyó – Toma (2022) 73., 92., 141., 142., 143., 147. 
4 A Belügyi Népbiztosság, rövidítve NKVD, oroszul НКВД, Народный комиссариат 

внутренних дел, (Narodnij Komisszariat Vnutrennyih Gyel) az államigazgatás belügyi 

ágának legfőbb szerve volt a Szovjetunióban 1934 és 1946 között. 
5 RGVA f. 32905 op. 1. gy. 108. 96–99. 
6 RGVA f. 32900 op. 1. gy. 220. 29–31. 
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kiadott rendelkezés értelmében Magyarországnak a Vörös Hadsereg által elfoglalt 

területén a megyékben, a járásokban és minden nagyobb városban helyi katonai 

parancsnokságokat kellett létrehozni. A katonai parancsnokokat a Front, illetve a 

hadsereg Katonai Tanácsa nevezte ki és annak teljhatalmú képviselői voltak. E 

beosztásuk idejére értelemszerűen felmentették őket az egységeiknél addig ellátott 

szolgálati kötelezettségek alól.  

Tevékenységük során meghatározó szempontként kellett arra ügyelniük, hogy az 

elfoglalt területeken a magyar közigazgatást nem lehet megszüntetni és a 

szovjetrendszert nem lehet bevezetni. Feladataikat a Frontparancsnokság 

alárendeltségében, hierarchikus rendben látták el. A városok és nagyobb települések 

katonai parancsnokságai a megyei parancsnok alárendeltségében és irányításával 

végezték munkájukat. Budapest városparancsnoka a Front Katonai Tanácsának 

tartozott felelősséggel. A katonai parancsnokoknak minden rendelkezésére álló erővel 

és eszközzel szigorú rendet kellett tartani és biztosítani a normális életet. Utasításaik 

és rendelkezéseik a helyi lakosság számára törvényül szolgáltak.7 

A Front parancsnokának jogában állt, hogy javaslatot tegyen a Katonai Tanácsnak a 

feladatukat hanyagul ellátó parancsnokok leváltására vagy felelősségre vonására.  

 

1944. október 15-én Magyarország és Észak-Erdély területén még csak 7 katonai 

parancsnokság létezett, amelyeken 13 tiszt és 197 tiszthelyettes és közkatona teljesített 

szolgálatot. A 2. Ukrán Front Különleges Igazgatósága alárendeltségében működő 

katonai parancsnokságokat a Vörös Hadsereg egyre erőteljesebb előrenyomulásával 

párhuzamosan mindinkább nyugati irányba helyezték át, és december 20-án – amikor 

a Frontparancsnokság is átkerült Szolnokra – már 96 katonai parancsnokság működött 

Magyarországon és Észak-Erdélyben, amelyek állománya ekkor   145 tiszt, 2895 

tiszthelyettes és közkatona volt.8 

A harci cselekmények nyomán tartósan szovjet kézre került települések életének 

újraindításában, a közigazgatás, az egészségügy, a gazdasági tevékenység 

megszervezésében való részvétel mindezek mellett természetesen egy más jellegű 

állandó katonai szervezet létesítését is megkívánta, amely megfelelő kapcsolatot tud 

kialakítani a helyi lakossággal.  Ezzel a harcokban közvetlenül résztvevő 

                                                           
7 RGVA f. 32905 op. 1. gy. 130.  243–246. 
8 RGVA f. 32905 op. 1. gy. 130. 65–66. 1945. február második felére a Magyarország és Észak-

Erdély területén található katonai parancsnokságok száma 85-re csökkent, 152 tiszttel és 1896 

tiszthelyettessel, illetve sorkatonával. A katonai parancsnokságokat irányító osztály a 

csökkenést azzal magyarázta, hogy a városok és adminisztratív központok egy része átkerült 

a 3. Ukrán Front hátországába. Uo. 
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egységparancsnokságokat mentesíteni lehetett a rendteremtés, a polgári igazgatás 

újjászervezésének terhe alól.    

Az ország belső rendjének ellenőrzésében részt vevő katonai parancsnokságok 

működésében jelentős változást hozott az az 1945. január 20-án, Malinovszkij marsall, 

Frontparancsnok által kiadott parancs, amellyel jóváhagyta a Front hátországát 

biztosító belügyi csapatok parancsnoka által beterjesztett, a Magyarország területén 

működő katonai parancsnokságokról szóló rendelkezést. Ennek értelmében ettől 

kezdve a katonai parancsnokokat a 2. Ukrán Front hátországát védő belügyi csapatok 

parancsnoka nevezte ki. 

A rendelkezés a parancsokságok egyik kiemelt feladatává tette, hogy a belügyi 

csapatok egységeivel szorosan együttműködve a Front mögöttes területein a szökött 

szovjet katonákból, a német hadifogolytáborokból hazatérő szovjet katonákból, vagy 

éppen a német hadsereg oldalán harcolt kollaboráns egységek katonáiból szerveződött 

„bandák” garázdálkodását megfékezzék, megelőzzék a megszállók ellen szervezett 

szabotázsakciókat, illetve derítsék fel és tartóztassák le a fogság elől menekülő magyar 

katonákat. Értelemszerűen a katonai parancsnokok voltak felelősek a polgári 

hatóságokkal való kapcsolatokért, a lakosságnál lévő fegyverek begyűjtéséért is.  

A helyi hatóságokkal együttműködve joguk és feladatuk volt a hadiállapotból 

következő rendkívüli intézkedéseknek a betartatása, a Vörös Hadsereg katonáinak, 

illetve nagyobb egységeinek elszállásolása céljából épületek igénybevétele, az ipari és 

kereskedelmi vállalatok, gyárak, posták, iskolák, egészségügyi intézmények stb. 

működése beindításának a kezdeményezése és nem utolsó sorban a lakosság 

mozgósítása a hadsereg által igényelt különböző közmunkákra. Jogukban állt leváltani 

és felelősségre vonni a helyi hatalmi és igazgatási szervek tisztviselőit, ha 

akadályozták a parancsnokságok intézkedéseinek végrehajtását. Ugyanakkor 

megtiltották, hogy a polgári közigazgatási szervek helyett intézkedjenek a lakosság 

ügyeiben, bárkinek a tulajdonát lefoglalják, elkobozzák és azokról rendelkezzenek.  

A helyi katonai parancsnokságok kötelessége volt, hogy a településeken lehetőség 

szerint megakadályozzák a Vörös Hadsereg katonáinak garázdálkodását, a rablásokat, 

erőszakoskodásokat. Az ő feladatuk volt a civilek és a szovjet katonák okmányainak 

ellenőrzése, a szökevény katonák és a gyanús elemek letartóztatása és átkísértetése a 

belügyi csapatokhoz vagy a SZMERS illetékes alakulatához. 

A parancs külön pontjában rögzítették, hogy Észak-Erdély településein a katonai 

parancsnokok akadályozzák meg a román katonai és civil hatóságok adminisztratív 

tevékenységét, illetve bármilyen értékeknek a kivitelét a területről.9  Ezek végrehajtása 

érdekében a katonai parancsnokságok személyi állományának kiegészítésére a 

                                                           
9 RGVA f, 32905 op. 1. gy. 130. 238–239. 
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korábban már átvett 173 tiszt mellé a Front hátországát biztosító belügyi csapatok 

parancsnoka rendelkezésére álló tartalékból még 37 tisztet bocsájtottak a 

rendelkezésükre.    

A katonai parancsnokságok tevékenységének közvetlen irányítására a tartalékból a 

Front hátországát biztosító belügyi csapatok igazgatóságán létrehozták a 13 főből álló 

Katonai Parancsnokságok Osztályát Gukaszjan alezredes vezetésével. Az osztály 

közlekedési eszközeinek biztosítására 3 személygépkocsit és 2 teherautót, a megyei 

parancsnok számára egy-egy személygépkocsit és egy-egy motorkerékpárt, a járási 

parancsnokságok számára pedig egy-egy személygépkocsit utaltak ki. 10  

A bűncselekményeket elkövetők feletti ítélkezés meggyorsítására ugyancsak a 

Frontparancsnoksághoz rendelt tartalékos tisztekből öt városban – Budapesten, 

Debrecenben, Miskolcon, Kolozsváron és Aradon – ügyészségeket hoztak létre. Ezek 

működéséről jelenleg azonban semmit nem tudunk. Az Osztály a parancsnokságok 

munkáját írásos parancsokkal, illetve a parancsnokok számára tartott 

megbeszéléseken irányította, ahol időről-időre beszámoltatták őket a területükön 

lezajlott eseményekről. A munkatársak ezen kívül rendszeresen a helyszínen is 

ellenőrizték a munkájukat.11 Az osztály vezetője, Gukaszjan alezredes 1945 májusában 

személyesen utazott Komárom-Esztergom megyébe, majd Győr, Sopron, Szombathely 

és Veszprém térségébe, hogy megismerkedjen a helyzettel. Jelentésében nem csak az 

ország más területein is előforduló ivászatokról, nők elleni erőszakról, rablásokról 

számolt be, név szerint megnevezve az elkövetőket, de az ellenséges 

megnyilvánulásokról is. Utóbbiak két megnyilvánulási formája – ahogyan írta – a 

földreform végrehajtásának szabotálása12, illetve a legvalószínűtlenebb rémhírek 

terjesztésével a szovjet hadsereg és rajtuk keresztül a Szovjetunió lejáratása. Nem 

                                                           
10 RGVA f. 32905 op. 1 gy. 130. Uo. 
11 Ilyen ellenőrzésre került sor például 1945. február 5-én, amikor Jász-Nagykun-Szolnok és 

Borsod megyei parancsnokságok munkáját tekintették át és állapítottak meg számos 

hiányosságot az ügykezelésben, a titkos iratok őrzésében stb. RGVA f. 32905 op. 1 gy. 130. 199–

209. 
12 A 2. Ukrán Front Politikai Igazgatósága 7. Osztályának vezetője, Paszecsnyik alezredes a 2. 

Ukrán Front Katonai Tanácsa tagjának, A. N. Tyevcsenkov altábornagynak címzett 

feljegyzésében azt javasolta, hogy a katonai parancsnokságok vegyenek részt a földreform 

végrehajtásában. A katonai parancsnokságok többsége és maga Gukaszjan alezredes is azon a 

véleményen volt, hogy annak végrehajtása nem tartozik a feladataik közé. Paszecsnyik ezzel 

szemben azzal érvelt, hogy azokon a helyeken, ahol a szovjet katonai parancsnokságok a helyi 

hatóságokat ösztönzik és megsúgják, milyen intézkedéseket kell alkalmazni, a földreform 

végrehajtása gyorsabban és jobban haladt (pl. Monor, Nagykáta). RGVA f. 32905 op. 1 gy. 128. 

37.   
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hallgatta el a SZEB helyi megbízottjai és a katonai parancsnokságok közötti 

konfliktusokat sem, amelynek eredményeképpen az említett megyékben „kettős 

hatalom” alakult ki. Gukaszjan szükségesnek tartott az összes, a 3. Ukrán Fronthoz 

tartozó katonai parancsnokság alárendelését a SZEB-nek, mert csak így látta 

biztosítottnak az intézkedések végrehajtását.13 Ily módon a szovjet belügyi csapatok 

parancsnoksága a hadsereg harcoló alakulatainak tovább vonulását követően 

változatlanul figyelemmel kísérhette a szervezés alatt álló helyi hatóságok 

tevékenységét és minden nehézség nélkül beavatkozhatott bármilyen eseménybe.  

 

1945 januárjától kezdve a rendelkezésünkre álló dokumentumok között gyakran 

találkozhatunk a parancsnokoknak szóló általános utasításokkal. A 2. Ukrán Front 

hátországát biztosító belügyi csapatok parancsnokának, Kuznyecov vezérőrnagynak 

és a Katonai Parancsokságok Osztálya vezetőjének, Gukaszjan alezredesnek  1945. 

február 2-ai, valamennyi parancsnoknak szóló utasítása az „erkölcsi züllés”, az 

iszákosság, a hatalommal való visszaélés konkrét példáit sorolta fel, és arra kötelezte 

a parancsnokokat, hogy javítsák meg a személyi állomány körében a „nevelő munkát”, 

állítsák helyre és szilárdítsák meg a katonai fegyelmet és a politikai-erkölcsi 

állapotokat. A magyar nőkkel való együttélést – valójában a lényegre mutatva rá – 

hivatallal való visszaélésnek tekintették, és az ilyen esetekben súlyos 

következményeket helyeztek kilátásba. A parancsnokságokról 10 napon belül el kellett 

távolítani a katonákkal együtt élő nőket, és az utasítás szigorúan megtiltotta, hogy 

bármilyen beosztású katona magyar nőket együttélésre kényszerítsen.14  

A helyi katonai parancsnokságok osztályának 1945. február 22-ei összefoglaló jelentése 

megállapította, hogy a beszámolási időszakban a parancsnokok nagy munkát 

végeztek a Vörös Hadsereg felső vezetése által meghatározott gazdasági jellegű 

feladatok ellátásában is. Ez konkrétan azt jelentette, hogy felkutatták és elkobozták a 

gazdátlannak és zsákmánynak minősített vagyont, amelyeknek egy része a Front 

hadbiztosságához került felhasználásra, más részét pedig a zsákmánygyűjtő 

alakulatok vették át és a Szovjetunióba küldték. A parancsnokságok miközben a 

hadsereg ellátásának biztosítása érdekében ösztönözték a mezőgazdasági munkákat, 

folyamatosan elkobozták a gazdáktól az előző évi termést és az állatállományt, amit 

átadtak a Front hadbiztosságának. A jelentés szerint a parancsnokok utasítására 

indítottak be több üzemet is, amelyek a Front igényeit elégítették ki. Az összefoglaló 

                                                           
13 RGVA 32908 op. 1. gy. 4. 343-344. 
14 RGVA f.32905 op. 1. gy. 128. 7. 
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hangsúlyozta, hogy a parancsnokok eredményes munkájának volt köszönhető a 

harcoló csapatok ellátásának megszervezése. 15 

A parancsnokságok létrehozása után a belügyi csapatok operatív jelentéseit a 

parancsnokságok munkájáról készült összesítő jelentések váltották fel, amelyeknek 

felépítése fő vonalaiban megegyezett az belügyi csapatok törzse által 1944 végén 

készített jelentésekkel. Fellelhetők bennük a hadműveleti tevékenységről, a front 

mögött végrehajtott akcióikról szóló információk, a parancsnokságok operatív-

szolgálati tevékenysége címet viselő fejezet pedig tartalmazza a tisztogató akciók 

során letartóztatott személyek részletes kimutatását. Ebben is helyet kaptak a Vörös 

Hadsereg szökevényeiből álló bandák elleni fellépések. Ezek a helyi lakosság 

fosztogatása és terrorizálása mellett a saját katonatársaikat sem kímélték: a valamilyen 

okból egységeiktől lemaradt szovjet katonákat meggyilkolták és elszedték az irataikat, 

ha ez nem sikerült, akkor hamisítottak is iratokat, mint pl. SZMERS „munkatársi” -

igazolványokat.16 Új elemként jelentek meg az összefoglalókban a katonai 

parancsnokságokon végzett pártpolitikai munkáról szóló fejezetek. Ennek keretében 

például tájékoztatták a személyi állományt a 2. Ukrán Front Katonai Tanácsa által 

meghatározott feladatok teljesítéséről, egy az „októberi forradalom” 27. évfordulóján 

elhangzott előadás alapján megvitatták Sztálinnak a honvédő háborúról írt könyvét, 

és rendszeresen megismerhették a Szovinformbüro17 napi összefoglalóit is.18  

A helyi katonai parancsnokságok osztálya által készített összefoglalók néhány 

parancsnokság morális helyzetéről meglehetősen negatív képet festettek. Olykor 

előfordult, hogy a feladatukat nem teljesítő, vagy rosszul ellátó városparancsnokokat 

– mint pl. a ceglédi parancsnokot Pasincev gárdaőrnagyot és helyettesét, Nyekraszov 

főhadnagyot, akik rendszeresen italoztak, figyelmen kívül hagyták az Osztály 

utasításait – leváltották, és felelősségre vonták.19 Arról viszont, hogy pontosan miként 

is működtek a közvetlenül a megszálló hadsereg nyomában érkező belügyi egységek 

és milyen eseményekben vettek részt, még nagyon keveset tudunk. A 2. és 3. Ukrán 

Front hátországát biztosító belügyi csapatok tevékenységének kutatása terén a 

kezdeteknél tartunk, a Magyarországgal kapcsolatos forrásoknak csak egy töredéke, 

mondhatni mintája áll rendelkezésünkre az Orosz Állami Katonai Levéltárból. 
                                                           
15 RGVA f. 32905 op. 1. gy. 130. 167–172. 
16 RGVA f. 32905 op. 1. gy. 143. 24–31.A 14 főből álló csoportot 1945. február elején számolták 

fel. 
17 A Szovjet Információs Iroda oroszul Советское информационное бюро, (Sovetskoye 

informatsionnoye byuro), közismert nevén oroszul Совинформбюро (Sovinformburo) volt a 

Szovjetunió fő hírügynöksége 1941 és 1961 között. 
18 RGVA f. 32905 op. 1. gy. 130. 
19 RGVA f. 32905 op. 1 gy. 130. 
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Működésük, amit ausztriai adatokkal tudunk kiegészíteni, azonban felhívja a 

figyelmet a szovjet belügyi csapatoknak a fokozatosan megszállás alá került országban 

játszott szerepére, amint azt fennmaradt operatív jelentéseik jól mutatják.  

Az első ilyen, általunk ismert dokumentum a 2. Ukrán Front hátországát biztosító 

belügyi csapatok 128. határőr ezredének jelentése, amely 1944. november 13-án 

készült.20 Ennek alapján tekinthetjük át mintegy mintaként a csapatok 

tevékenységének részleteit.  Elsődlegesen az arcvonal mögötti terület operatív 

helyzetéről adtak képet, benne a 2. Ukrán Front csapataival szemben álló német és 

magyar reguláris csapatok pozíciójáról, a szovjet egységek elhelyezési körletében 

bekövetkezett változásokról.  Beszámoltak a magyar hadsereg hátramaradt szökött 

katonáinak polgári ruhába történt átöltözéséről és a falusi lakosok között, vagy 

tanyákon, erdőkben történő elrejtőzéséről, az egységeiktől lemaradt, vagy szökött 

szovjet katonák őrizetbe vételéről is. 

Néhány esetben részletesen leírtak jelentősebb akciókat is. Adatokat közöltek az ezred 

alegységei által elfogott személyek számáról és összetételéről, egyidejűleg feltüntetve 

azt is, melyik alegység hajtotta végre az őrizetbe vételt. Ezek között szép számmal 

akadtak olyan esetek, amelyek szökött szovjet katonák, a fogolytáborokból visszatérők 

elfogásáról szóltak. Itt a nőkkel erőszakot elkövető, rablásokban részt vett katonákat 

név szerint felsorolták. A foglyokat – magyar katonák esetében – a hadifogoly 

gyűjtőállomásra irányították, de az is előfordult, hogy további kihallgatásra 

visszatartották őket az ezred hírszerző részlegénél, a bűncselekményt elkövető szovjet 

katonákat pedig átadták a SZMERS-nek.  

Miután a  belügyi csapatok esetenként olyan hátországi harci cselekményekben is részt 

vettek, melynek során kisebb ellenséges német és magyar csoportokat számoltak fel, a  

jelentések pontosan leírják, hogy ezekben az akciókban (többek között Budán) milyen 

egységek, kinek a parancsnoksága alatt, milyen fegyverzettel vettek részt, milyen 

állásokat foglaltak el, hogyan zajlott le az összecsapás (ezt több esetben helyszínrajzzal 

is illusztrálták), milyen eredménnyel végződött, voltak-e veszteségek. Előfordult, 

hogy még a terep és időjárási viszonyokat is feltüntették.21  

 

Az összesítő jelentések mellett rendelkezésünkre áll néhány, a front mögöttes 

területeinek megtisztítására irányuló műveleti terv is. Az ilyen akciók során a 

hadműveleti csoportok feladata az ellenséges ügynökök, szabotőrök, a hamis híreket 

terjesztő és pánikot keltő személyek felderítése és letartóztatása volt. Intézkedniük 

                                                           
20 RGVA f. 32905 op. 1 gy. 120. 88–89. 
21 RGVA f. 23900 op. 1. gy. 213.  
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kellett az alakulatuktól lemaradt szovjet katonák elfogásáról, akik a front mögötti 

településeken terrorizálták, fosztogatták a lakosságot.22  

A   belügyi csapatok munkájáról készült 1945. február 22-én kelt összefoglaló jelentés 

szerint a helyi katonai parancsnokságok közreműködésével a beszámolási időszak 

(1944. október 15.–1945. február 20.) alatt 15831 személyt tartóztattak le és vontak 

felelősségre.23 Más kérdés, miként a magyar forrásokból tudjuk, hogy a Vörös 

Hadsereg helyi szerveinek fellépése vajmi kevéssé javított azon a nem egyszer tragikus 

helyzeten, ami a hadsereg átvonulásának első hónapjaiban az országban kialakult. 

1945. április 8-án a 2. Ukrán Front hátországát biztosító belügyi csapatok parancsnoka 

Zimin-Kovaljov vezérőrnagy azzal a kéréssel fordult Malinovszkij marsallhoz, hogy 

tegye lehetővé újabb katonai parancsnokságok létrehozását Magyarország és 

Csehszlovákia területén, amelyekre a szovjet csapatok előrenyomulása miatt volt 

szükség. Ilyeneket javasolt Pozsonyban, Győrben, Komáromban, Nógrád-Hont 

megyében, Balassagyarmaton, Nyitrán és több más felvidéki városban. Ezzel 

egyidejűleg javasolták 28 magyarországi és észak-erdélyi katonai parancsnokság 

megszüntetését arra hivatkozva, hogy működésükre már nincs feltétlenül szükség.24  

A belügyi csapatok kötelékébe tartozott 1945. április végén a 381., 382. és 383. számú 

lövészezredekből és a 235. különleges lövészzászlóaljból álló 61. hadosztály Babincev 

ezredes parancsnoksága alatt.25( Petrov 2005. 222) A hadosztályparancsnokság 1945. 

április 28-tól Budapesten az Andrássy út 105. alatt székelt. A hadosztályba tartozó 

ezredetek feladatait a hadosztály törzsének 008/1945. május 1. számú parancsa 

határozta meg. Ez szerint a hadosztály magyarországi működési területén 

előfordultak a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB), a Vörös Hadsereg és a belügyi 

csapatok ellen irányuló ellenséges megnyilvánulások. Az ország egyes körzeteiben a 

földalatti fasisztabarát szervezetek fegyveres formációk létrehozására törekedtek 

azzal a céllal, hogy terrorista és diverzáns akciókat hajtsanak végre. A parancs ebből a 

szempontból külön kiemelte Budapest, Esztergom és Szeged térségét. Mellettük 

megtalálhatók voltak a Vörös Hadseregből szökött katonákból álló kisebb csoportok 

is, amelyek a helyi lakosságot fosztogatták. Ebből kiindulva a parancs a 61. hadosztály 

                                                           
22 Ilyen műveleti tervek a 3. Ukrán Front hátországában tervezett tisztogató akciókról állnak 

rendelkezésre 1945 februárjából. RGVA 32900 op. 1. gy. 216. 1–3; 4–5.  
23 RGVA f. 32905 op. 1 gy. 130. 167–172. 
24 A megszüntetendő katonai parancsnokságok között volt Putnok, Hajdúnánás, 

Balmazújváros, Nádudvar, Nagykálló, Nyírbogdány, Kunhegyes, Jászárokszállás, Túrkeve, 

Dévaványa, Kunszentmárton, Tótkomlós, Füzesgyarmat, továbbá a mindszenti, 

füzesgyarmati, biharkeresztesi, sarkadi, derecskei. cinkotai, biharnagybajomi járások.  RGVA 

f. 32905 op. 1. gy. 128.48–49. 
25 A hadosztály létszáma 1945. július 1-én 4649 fő volt. RGVA f. 38684 op. 1. gy. 12. 77–78. 
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kötelékébe tartozó egységeknek – a magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság 

operatív alárendeltségében – a SZEB szerveinek őrzését és védelmét tette feladatává.26  

A hadosztály többi része ezzel egyidejűleg ún. „csekista-katonai” tevékenységet 

végzett Magyarország területén. Arról sajnos nem állnak rendelkezésünkre 

összefoglaló adatok, hogy az ún. operatív-csekista akciók keretében pontosan milyen 

akciókat hajtottak végre, hány embert tartóztattak le és mi lett ezeknek a sorsa. Ennek 

a feltárásához még további kutatásokra van szükség. 

Azt azonban, hogy ez mit jelentett, a Szovjetunió Belügyi Népbiztosságának 1945 

áprilisában Kárpátaljára vonatkozóan kiadott parancsából sejthetjük. Ez szerint „a 

Vörös Hadsereg alakulatai mögötti területeknek az ellenséges elemektől való 

megtisztítása érdekében végrehajtandó csekista intézkedések során” – többek között – 

le kellett tartóztatni a felforgató és kémtevékenységet végző ellenséges ügynököket, a 

fasiszta pártok volt tagjait, a fasiszta ifjúsági szervezetek városi és járási vezetőit, a 

szovjetellenes újságok szerkesztőit, az ott publikáló újságírókat.27 

Kiemelt feladatként a SZEB védelmét önálló, erős őrséggel kellett biztosítani, 

alapvetően a 381. és 382. ezred, részben a 383. ezred erőiből. Az ezredek állományának 

többi része biztosította az őrjáratokat, az ellenőrző-átengedő pontok működését. A 

381. ezredet Pesten, a 383. ezredet Budán, míg a 382. ezred zászlóaljait Debrecenben, 

Miskolcon és Szegeden helyezték el28 és a parancs konkrétan meghatározta, hogy az 

egyes ezredeknek a fent említett feladatokat az ország mely térségében kellett 

végrehajtania. Így például a 381. lövész ezred parancsnokának kellett megszervezni a 

SZEB törzsének nyolc önálló őrséggel történő védelmét, amelyhez legalább két 

zászlóaljat kellett felhasználnia. A csekista-katonai intézkedéseket Váctól – a Duna 

mentén – Ercsiig, illetve Ócsa–Aszód között kellett végrehajtani. 

A 382. lövész ezred parancsnoka azt kapta feladatul, hogy szervezze meg és őrséggel 

biztosítsa a SZEB megbízottakat Debrecen, Miskolc és Szeged körzetében. A csekista-

katonai intézkedéseket a Dunától keletre eső területeken kellett foganatosítani, 

szorosan együttműködve a 381. lövész ezreddel. A 383. lövész ezred parancsnokának 

feladatává tették, hogy szervezzen ellenőrző-átengedő pontot Óbuda térségében és 

fedje le a Budapest–Pozsony–Bécs útvonalat, ellenőrizve minden személyt és őrizetbe 

véve a bűnözőket és gyanús elemeket. Ők a csekista-katonai akciókat a Dunától 

                                                           
26 Ez kiterjedt a SZEB, a SZEB titkársága, Kliment Jefremovics Vorosilov marsall lakása, az 

állami bank SZEB kirendeltsége, a Britannia Szálló, a SZEB repülőtere és a tagok nyaralóinak 

őrzésére és védelmére, amelyet a 383. lövész ezred 31 katonája látott el. RGVA f. 38650 op. 1. 

gy. 301. 86. 
27 Korszun – Kosztyó – Toma (2022) 100–102. 30. sz. dokumentum. 
28 A 382. lövész ezredet a SZEB elnökének utasítása alapján 1945 szeptemberében helyezték át 

Debrecenből Budapestre. RGVA f. 38684 op. 1. gy. 3. 28. 
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nyugatra eső országrészben hajtották végre. Az ezred fő erőinek viszont készültségben 

kellett maradnia a SZEB törzsének körletében.29 

A Szövetséges Ellenőrző Bizottság objektumainak őrzésére és védelmére 

részletes terv is készült, amely tartalmazta az őrségek beosztását, a különböző 

önálló őrségek feladatait normál vagy megerősített őrzés30 esetén, illetve harci 

fenyegetéskor a különböző jelzések leírásával, a védendő objektumok vázlatos 

rajzával.31 A védendő objektumok köre a későbbiekben kibővült a vasút, hidak, illetve 

azon raktárak őrzésével, ahol a Szovjetunióba szállítandó berendezéseket tárolták.32 Öt 

fős egységet biztosított a hadosztály Winston Churchill unokahúga lakásának 

védelmére is.33 

 

A hadosztály törzsparancsnokának 1945. július 27-én kiadott 0015 számú utasítása az 

állomány feladatává tette, hogy a SZEB budapesti törzse és a vidéki SZEB-megbízottak 

törzsének védelme mellett vegyenek részt a bűnözők felkutatásában és őrizetbe 

vételében, valamint a rendteremtésben. Ennek érdekében önálló, erős operatív 

csoportokat kellett létrehozni, így 1945. július 28-tól járőrözni és „csekista-katonai” 

intézkedéseket kellett végrehajtaniuk Budapest központi kerületeiben.34 

Mindazonáltal ez a probléma visszatérő elemként szerepelt a hadosztály egységeinek 

1946-os jelentéseiben is. 

A hadosztály, illetve a kötelékébe tartozó ezredek tevékenységéről – általában 

kéthetente készült – összefoglaló jelentésekben ebben az időszakban visszatérő elem 

volt a különböző „bandák” és a Vörös Hadsereg szökött katonái bűntetteinek és az 

ellenük való fellépések ismertetése. Nagy számban fordultak elő olyan vonatrablások, 

amelyeket Ausztriából Magyarországra átjött „bandák” követtek el.  A jelentések 

                                                           
29 RGVA f. 38684 op. 1. gy. 3.  
30 Egyetlen esetről van tudomásunk, amikor a 383. lövész ezred megerősített őrzésre tért át. 

1946. március 7-én, amikor a kommunista és szociáldemokrata párt nagy demonstrációt tartott 

a fővárosban, attól tartva, hogy a „reakció” megzavarhatja a tüntetést és „terrorista-diverzáns” 

akciókra kerülhet sor, az ezred valamennyi alegységénél reggel 6 órától megerősített 

szolgálatot rendeltek el. RGVA f. 32908 op. 1. gy. 2. 31. 
31 RGVA f. 38684 op. 1. gy. 8. 1–22. 
32 A Budapesten állomásozó 383. lövész ezred feladatai 1946 elején tovább bővültek a 

különböző igazgatóságok (olajipari, szén, alumínium és bauxit, Dunai hajózási) valamint az 

Orosz-Magyar Bank létrejöttével, amelynek őrzésére egy további zászlóaljat kért Vlagyimir 

Petrovics Szviridov altábornagy, a SZEB elnökhelyettese Arkagyij Apollonov vezérezredestől. 

a Belügyi Népbiztosság helyettes vezetőjétől. RGVA f. 38650 op. 1. gy. 301. 5-6. A kérés 

teljesítéséről nincs információnk.  
33 RGVA f. 32908 op. 1. gy. 4. 211. 
34 RGVA f. 38684 op. 1. gy. 12. 19–20. 
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szinte minden esetben hangsúlyozták, hogy a bandák tevékenysége és a fosztogatások 

aláássák a Szovjetunió tekintélyét és a magyar lakosságot a Vörös Hadsereg ellen 

hangolják.35  

Az összefoglalók arról számoltak be, hogy a fosztogatások és rablások száma akkor 

emelkedett jelentősen, amikor a Vörös Hadsereg egységeit átcsoportosították, például 

1945 decemberében Csehszlovákiából Magyarországra. Az erőszakot és rablást 

elkövetők felderítése esetükben sokkal nehezebb volt, ráadásul a rablásokra több 

esetben maga az egység parancsnoka adott utasítást.36 

Több jelentésben említést tesznek a SZEB angol és amerikai tagjairól. A 383. lövész 

ezred 1945. augusztus 3-i operatív jelentésében az angolszász képviselők 

aktivizálódásáról számolnak be, akiknek állítólag az a céljuk, hogy befolyásuk alá 

vonják Magyarország vezető köreit, akiken keresztül aztán elérik a Szovjetunióval és 

a kommunista párttal szimpatizálók eltávolítását a felelős posztokról.37 Az operatív 

helyzet bemutatásánál a jelentések nagy teret szenteltek a magyar belpolitikai helyzet, 

a pártpolitikai küzdelmek taglalásának, különösen 1945 őszén, a nemzetgyűlési 

választásokat megelőzően, illetve 1946 tavaszán a Baloldali Blokk megalakulásával 

összefüggésben.38 

 

1945 júliusában a Vörös Hadsereg legmagasabb szintű harctéri formációit, a 

„Frontokat” megszüntették és ennek nyomán a 2. és 3. Ukrán Front ekkor már 

megfogyatkozott létszámú hátország védelmi csapatai az Ausztria, Csehszlovákia és 

Magyarország területén állomásozó Központi Hadseregcsoport alárendeltségébe 

kerültek. (Petrov 2005. 220–221.) A Belügyi Népbiztosság csapatait végül 1946 őszén – 

a többi megszállt kelet európai országhoz hasonlóan – kivonták Magyarország 

területéről.  1946. október 2-án Mihail Zimin-Kovaljov vezérőrnagy a Központi 

Hadseregcsoport kötelékébe tartozó belügyi csapatok parancsnoka jelentette a 

Hadseregcsoport parancsnokának Vlagyimir Kuraszov vezérezredesnek, hogy 

egységeit, így a Budapesten állomásozó 338. lövészezredet is, visszavonják a 

Szovjetunió területére, Kliment Vorosilov marsall budapesti szállásának és a 
                                                           
35 Lásd például a 383. lövész ezred törzsének 008-. számú, 1945. augusztus 3-i jelentését. RGVA 

f. 32908 op. 1. gy. 4. 245–255. 
36 RGVA f. 32908 op. 1 gy. 1. 132–136. 
37 RGVA f. 32908 op. 1. gy. 4. 247. Egy másik jelentésben arról írnak, hogy a Dunántúl több 

megyéjében és városában a helyi rendőrség azon a címen, hogy az illető a fasiszta párt tagja 

volt, a Szovjetunió híveit tartóztatja le, RGVA f. 32908 op. 1 gy. 4. 343–344. 
38 Lásd például a 383. lövész ezred törzsparancsnokának készült 1945. szeptember 15-i, illetve 

az NKVD csapatok parancsnokának, Kuznyecov vezérőrnagynak készített operatív 

összefoglalót a 383. lövész ezred 1946. februári tevékenységéről. RGVA f. 32908 op. 1 gy. 1. 6–

8. és f. 32905 op. 1. gy. 171. 24–27. 
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Hadseregcsoport objektumainak őrzését pedig átadják a Hadseregcsoportnak.39 

(Petrov 2005. 224.) Ezt követően a meghatározó katonai erőt a Vörös Hadsereg 

egységei jelentették az ország területén. A helyi katonai parancsnokságoknak a SZEB 

megbízottaktól független működése vélhetően 1946 őszén ugyancsak lezárult, de 

ennek pontos időpontját még tisztázni kell. 

Befejezésül hangsúlyozom, hogy a most áttekintett forrástöredékek remélhetően 

egyszer nagyobb számban hozzáférhetővé válnak a kutatás számára és ezzel lehetővé 

válik a második világháború utolsó hónapjaiban lezajlott magyarországi események 

teljesebb körű megismerése. 
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NAGY SZABOLCS 

 

Bűnösök vagy áldozatok? Hidegségi leventék a népbíróság 

előtt 

 

A II. világháború után egy népbírósági eljárásban (többek között) tucatnyi rábaközi 

leventét fogtak perbe. A kis falvakból származó kamaszok a háború végén Sopronnál 

zajló erődítési munkáknál dolgozó munkaszolgálatosokat őrizték, ellenük különböző 

mértékben és nagyságrendben követtek el atrocitásokat.  

A fiúk azonban nem önként mentek Sopronba. A körzeti levente elöljáró 

összegyűjtötte a hozzá tartozó falvak leventéit és utasított őket, hogy menjenek 

Sopronba őrszolgálatra, parancsának megtagadása esetére frontszolgálatot helyezett 

kilátásba. A fenyegetés hatására a leventék Sopronba mentek. A munkaszolgálatosok 

őrzése közben a helyi német katonák gyakran bántalmazták, fenyegették a fiatalokat, 

akik helyzetüket kilátástalannak érezték, úgy vélték mind a rájuk bízott felnőtt 

őrizetesek, mind a vezetésükkel megbízott idegen katonáktól félniük kell.  

Bár a népbíróság meghallgatta és elfogadta a kilátástalan helyzetükre alapított 

védekezésüket, ítéletei ettől függetlenül súlyosak voltak. A tanulmányban az 

eljárásnak az „átlag” népbírósági perekhez viszonyított különleges körülményeire 

kívánok koncentrálni, így a terheltek fiatal kora mellett különösen a büntetőjogban 

általában büntethetőséget kizáró okokként jelentkező kényszer és fenyegetés 

jelenlétére, és a népbíróság ezzel kapcsolatos véleményére. 

 

* 

 

A kényszer, erőszak és fenyegetés értékelése a 20. századi magyar 

rendszerváltozások utáni büntetőjogi felelősségre vonások során 

 

A különböző elnyomó, diktatórikus rendszerek állampolgáraikat különböző 

mértékben és módszerekkel lelki nyomás alatt tartják, sanyargatják, vagy egyenesen 

terrorizálják annak érdekében, hogy azok a fennálló hatalmat ne döntsék meg. Ezek a 

cselekmények elkövetői oldalról szinte mindig összetettek, a közvetlen tetteseken és 

társtetteseken túl (akik a bűnös cselekményeket konkrétan megvalósították) a 

háttérben mindig feltűnnek a részesek (felbujtók és bűnsegédek), akik ösztönözték a 

tettesek cselekményeit, vagy elősegítették azok elkövetését. Hogy egy példával is 

megvilágítsam a helyzetet: a Tanácsköztársaság kézre került másodvonalbéli vezetőit 
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monstre perükben többnyire nagyon sok rendbeli (akár százas nagyságrendű) részes 

minőségben elkövetett bűncselekmény miatt fogták perbe mondván, hogy parancsaik 

által követtettek el a vörösterror cselekményei és az egyéb kisebb súlyú, az 

ellenforradalmi rendszer által bűnösnek tartott cselekmények (jogtalannak tekintett 

rekvirálások, fogva tartások, egyebek). (Rév 1969.: 29.)  

Ugyanebből adódik, hogy a különböző rendszerváltozások utáni büntetőjogi 

felelősségre vonások során nagyon gyakori védekezés a konkrét elkövetők részéről, 

hogy igazából nem volt más választásuk, cselekményüket külső (felső) kényszer 

hatására kénytelenek voltak elkövetni. A jelenség természetesen a jogalkotók és 

jogalkalmazók előtt is jól ismert, reagált is rá mind a hazai, mind a nemzetközi 

büntetőjogtudomány. Az ilyen védekezés igazából (bár laikusok esetén nyilván nem 

pontosan és szakszerűen) egy úgynevezett büntethetőségi akadályra épít, melyet 

kényszer, erőszak, vagy fenyegetés1 néven ismer a büntetőjogtudomány. 

A büntethetőséget kizáró okokat két – az objektív és a szubjektív – csoportba soroljuk. 

Az elhatárolás alapja, hogy az objektív okok esetén magát a cselekmény 

büntethetőségét zárja ki az ok, míg a szubjektív csoportba tartozóknál az elkövető 

büntethetőségét. Az objektív okok közé a jogos védelmet, a végszükséget és a 

jogszabály engedélyét soroljuk. Míg szubjektív okok a gyermekkor, a kóros 

elmeállapot, a kényszer és a fenyegetés, illetve a tévedés.2 Szemben az első csoporttal, 

a szubjektív okok fennállását minden elkövető esetében egyedileg kell a bíróságnak 

értékelnie, illetve az is fontos, hogy „arányosíthat” is a jogalkalmazó, ha úgy véli, hogy 

ki nem zárja a büntethetőséget valamely szubjektív ok, de azért kisebb mértékben 

mégis fennállt, lehetősége nyílik a büntetés enyhítésére (büntethetőség korlátozása). 

(Belovics – Gellér – Nagy – Tóth 2012: 221–222.) Ezek a szempontok a később 

bemutatandó per kapcsán is kiemelten fontosak lesznek.  

A ma hatályos Btk., 2012. évi C. törvény a következőképpen szabályozza a kényszer, 

erőszak és fenyegetést. 

„19. § (1) Nem büntethető, aki a büntetendő cselekményt olyan kényszer vagy fenyegetés hatása 

alatt követi el, amely miatt képtelen az akaratának megfelelő magatartásra. 

                                                           
1 Mivel a büntethetőséget kizáró ok szabályai az évek során hazánkban is változtak, illetve 

más országok vonatkozó normái is eltérnek egymástól, nem biztos, hogy minden 

normaszöveg tartalmazza a terminus technicus mindhárom elemét (mint látni fogjuk, a 

jelenleg hatályos Btk. is „csak” kényszer és fenyegetésről szól). A büntetőjogtudomány 

azonban ezt az elnevezést használja, így többnyire én is ezt alkalmazom. 
2 Az egyes alakzatok elhatárolásáról részletesen ld. (Székely 1980), (Vermes 1976), és (Deák 

2017.) 
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(2) A büntetés korlátlanul enyhíthető, ha a kényszer vagy a fenyegetés a bűncselekmény 

elkövetőjét korlátozza az akaratának megfelelő magatartásban.”3 

A törvényszöveg saját maga különíti el a büntethetőséget kizáró és azt csupán 

korlátozó okot, mégpedig az által, hogy a befolyásoltság „megtörte”, vagy csupán 

„hajlította” az elkövető szabad akaratát. (Ennek szintén van jelentősége a később 

tárgyalt ügyben.) A jelenlegi előtt hatályban volt két Btk, az 1978. IV. törvény,4 illetve 

az 1961. V. törvény5 ezzel teljesen megegyező szabályozást tartalmazott. Lényegében 

elmondható ez az úgynevezett Btá-ról, az 1950. évi II. törvényről is. 6  A vizsgált 

események idején még hatályos 1878. V. törvénycikk, a híres Csemegi-kódex más 

megfogalmazást alkalmazott.  

„77. § Nem számítható be a cselekmény, ha elkövetője, ellenállhatatlan erő, vagy oly fenyegetés 

által kényszeríttetett arra, a mely saját, vagy valamelyik hozzátartozójának életét vagy testi 

épségét közvetlenül veszélyeztette, a mennyiben a veszély másképen nem volt elhárítható.”7 A 

passzus részletesebb vizsgálatába a per bemutatása után fogok, itt elég arra rámutatni, 

hogy a büntethetőséget kizáró akadályt már a Csemegi-kódex is tartalmazta. 

 

A holokauszt Hidegségen 

 

A második világháború végén, a Hitler elleni merénylet után, 1944 júliusában vetődött 

fel a német hadvezetésben, hogy a fenyegető szovjet támadás ellen egy úgynevezett 

„birodalmi védőállást” hozzanak létre. Ezt az akkori német határon tervezték 

létesíteni, ám a helyi terepviszonyok miatt néhány Sopron- és Vas vármegyei 

körzetben „átnyúltak” magyar területre is. Ez utóbbiak közé tartozott – többek között 

– Fertőrákos–Sopron–Harka–Kópháza térsége. Az építkezések – a civilek mellett – 

birodalmi területen hadifoglyok, míg magyar körzetekben munkaszolgálatosok 

bevonásával zajlottak. A munkaszolgálatosokat a nyilas hatalomátvételt követően 

bocsátották a németek rendelkezésére, összesen két részletben közel 80.000 embert. 

Mivel a térségben nem álltak rendelkezésre ekkora tömeg elhelyezésére elégséges 

táborok, vagy egyéb kiépített tömegszállások, a munkaszolgálatosokat pajtákban, 

                                                           
3 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200100.tv  
4 http://www.mgysz.hu/2009/jogszab/btk.pdf  
5 https://www.jogiportal.hu/index.php?id=qko4y25brxtctd8vw&state=19790414&menu=view 
6 http://www.jogiportal.hu/index.php?id=fjzz6vga2rni87bzp&state=19930630&menu=view 

10.§ (2) – (3). A Btá. rövidítés annak köszönhető, hogy a törvény csak a Csemegi-kódex 

általános részét váltotta fel, az ekkor már több, mint 70 éves első Btk. különös része továbbra 

is hatályos maradt. 
7 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=87800005.TV&txtreferer=94500007.TV  
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illetve egyéb nagyméretű gazdasági épületekben (például malmokban) helyezték el. 

A téli hidegben sokan már az elégtelen szálláskörülményeknek áldozatául estek. 

(Zielbauer 1985: 183–184.)  

A Fertő tó déli partján található kis falu, Hidegség területére 1944 novemberében 

érkezett 600 női munkaszolgálatos. Őket a falu külterületén található Ilona-majorban 

helyezték el. Decemberre a hidegségi munkaszolgálatosok száma elérte a 2000 főt. 

Ennyi embert a majorban nem lehetett elhelyezni, ezért falusi pajtákat is igénybe 

vettek e célra. A hidegnek, nélkülözéseknek, a kialakult tífuszjárványnak, illetve az 

őrök kegyetlenkedéseinek, az általuk elkövetett gyilkosságoknak több százan estek 

áldozatául. A falusiak szintén részt vettek az erődítési munkákban. Ezért, illetve mert 

közöttük helyezték el a munkaszolgálatosokat, számos atrocitásnak szemtanúi voltak, 

a történtek emléke még fél évszázadban is élt köreikben. (Virág – Kardos 1988: 28–31) 

 

A „zsidóőrök” 

 

A munkaszolgálatosokat a helyiek által zsidóőröknek 8  nevezett fegyveres őrök 

felügyelték. A hidegségi eseményekkel kapcsolatos eljárás az egyik áldozat 

édesapjának feljelentése alapján, 1946 végén indult, de a hosszúra nyúlt nyomozás 

után per9 csak 1949-ben lett belőle. Ennek 23 terheltje volt, kivétel nélkül hidegségi 

zsidóőrök. Mivel neveik nem bírnak tudományos szempontból jelentőséggel, így 

ezeket annak ellenére sem írom le, hogy többségük esetében ezt a személyes adatok 

védelméről szóló jogszabályok feltehetően már lehetővé tennék. Amikor szükséges, az 

alapján hivatkozom valamelyikükre, hányadrendű terheltje volt a pernek. (A terhelti 

sorrend alapvetően az ügyész véleményét tükrözi a tekintetben, hogy melyiküket 

milyen mértékben tartotta felelősnek az elkövetett cselekményekkel kapcsolatban, 

illetve álláspontja szerint melyik milyen súlyos bűncselekményeket követett el. Az 

ítéletek súlyosságának ezt a „sorrendiséget” számos okból nem kell követnie, jelen 

perben sem követte.) A terheltek egyéb személyes adatainak elemzése által viszont 

érdekes információkhoz juthatunk, így ezeket a következőkben részletesen 

bemutatom. 

Életkori megoszlásuk alapján három csoportba voltak sorolhatók. Nem egész 

egyharmaduk, hat személy volt 30 évnél idősebb, a legöregebb vádlott 47 éves volt. 

Érdekes, hogy ez a korcsoport a terhelti sor végén helyezkedett el (15, 16, 18, 22, 23. 

                                                           
8 A továbbiakban a Szerző is ezt a megnevezést használja 
9 Az Nb.III.1139/1949. számú ítélet az ÁBTL-ben őrzött 3.1.9. (Vizsgálati dossziék) V-126265 

dossziéban fellelhető. Az eljárás adatait többnyire innen idézem, az eltérő eseteket külön 

jelzem. 
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rendbeli vádlottak), a per kiemelt szereplői közül csak a cselekmény elkövetésekor 35–

36 esztendős első rendű vádlott tartozott ide. A második csoportba a mai fogalmak 

szerint éppen nagykorú, 18–21 év közötti vádlottak tartoztak, ők képezték a 

legnagyobb csoportot, 11-en voltak (hárman 1926-os születésűek, így a 18. életévüket 

tehát 1944-ben, cselekményük évében töltötték be). A maradék hat személy közül 

hárman 17, ketten 16 évesek voltak, egyikőjük pedig csupán a 15 életévét töltötte be. 

A „nagykorúság” a helyesen (korlátlan) cselekvőképesség – polgári jogi fogalom, 

büntetőjogi relevanciája nincs. Jól érzékelteti, mely életkortól tekinti az adott 

társadalom (s ennek hatására a jog) felnőttnek polgárait. A korban hatályos szabályok 

szerint10 a korlátlan cselekvőképesség határa egyébként 24 év volt, így ez utóbbi két 

csoportból senki sem volt korlátlanul cselekvőképes.  

A büntetőjog vonatkozó fogalma a büntethetőség, ami azt fejezi ki, mely életkorban 

tekinti a jogalkotó a fiatalokat olyan érettnek, hogy át kell látniuk cselekményeik 

esetleges következményeit, érezniük kell „büntetőjogi súlyát”. Ez a Csemegi-kódex 

alapján 12 év volt azzal, hogy a 16. életév betöltéséig (hasonlóan a kényszer és 

fenyegetéshez) korlátlanul enyhíteni engedte a törvény a büntetést, amennyiben a 

fiatal (gyermek) éretlensége miatt mégsem bírt elég belátóképességgel. A korban már 

Európa-szerte érvényre jutott tettesközpontú büntetőjogi nézetek alapján a fiatalkorú 

elkövetőket mind a korlátozott belátóképességük, mind pedig a társadalomba való 

reménytelibb visszailleszthetőség („egyszeri botlás”) okán a felnőttektől külön 

kezelték. Mivel a Csemegi-kódex eredetileg a tettközpontú szemléletet tükrözte (az 

elkövető személyét nem vette figyelembe, tisztán az elkövetett tettre fókuszált), ezt az 

időközben túlhaladottá vált szemléletmódot a büntetőtörvénykönyvek és a bűnvádi 

perrendtartás kiegészítéséről és módosításáról szóló 1908. évi XXXVI. törvénycikk11 

(az úgynevezett első büntetőnovella) megreformálta, melynek második fejezete a 12–

18 év közötti fiatalkorúakra vonatkozó külön szabályokat tartalmazott. Ezeket 

azonban a népbírósági perek tekintetében az eredeti népbírósági rendeletet 12 

kiegészítő és módosító 1.440/1945. M. E. számú rendelet 16. szakasza felülírta. „A 

népbíróság a fiatalkorúak bűnügyében is eljár. Ha a fiatalkorú a cselekményt élete 

tizenötödik évének betöltése után követte el, a Bn. II. fejezetének IV. Cikkében 

meghatározott intézkedéseken felül a 3. §-ban felsorolt büntetések alkalmazásának is 

                                                           
10 Az első polgári törvénykönyvünk az 1959. évi IV. törvény volt, ezt megelőzően a jogágazat 

szabályait több jogszabályban „elszórva” találhattuk meg.  
11 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=90800036.TV&txtreferer=92500019.TV  
12 A népbíráskodásról szóló 81/1945. M. E. számú rendelet. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=94500007.TV  
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helye van. Halálbüntetést mégis csak akkor lehet kiszabni, ha a fiatalkorú a 

cselekmény elkövetésekor tizenhatodik életévét már betöltötte. 

A 3. § 5-7. pontjaiban felsorolt mellékbüntetéseket a tizenötödik életévét még be nem 

töltött fiatalkorúval szemben is alkalmazni lehet. A népbíróság előtti eljárásban 

„fiatalkorúval szemben dorgálásnak és próbára bocsátásnak nincs helye.”13 Mindezek 

alapján a fiatalabb terheltek bíróság elé állítása jogszerűen történt, az életkornak 

azonban más tekintetben mégis lesz relevanciája. Az idősebb vádlottakkal leírtak 

kapcsán már kiderült, hogy a fiatalabb korcsoportból származó terhelteket vádolták a 

legsúlyosabb cselekményekkel, a cselekménye elkövetésekor 15 éves terhelt a per 

ötödrendű vádlottja volt, vélhetően csak a fent idézett jogszabályi tilalom miatt nem 

részesült halálbüntetésben. 

A vádlottak lakóhely szerinti csoportosítása is szerepet kapott a történeti tényállásban 

is. Alapvetően a fertőszéplaki és sarródi „helyiekre” (amelyek csupán néhány 

kilométerre fekszenek Hidegségtől) és a Rábaközből, Szany, Szilsárkány, 

Sopronnémeti, Magyarkeresztúr és Kisfalud (ma Mihályi településrésze) 

településekről – 50–60 kilométer távolságból – érkezett többiekre oszthatók. Az előbbi 

csoport 11, míg utóbbi 12 fővel bírt, de az éretteb terheltek kivétel nélkül helyiek 

voltak.  

A terheltek jellemző élethelyzete, hogy a 6 elemi elvégzése után vagyontalan 

földművesként élték életüket. Ez alól két iparossegéd és egy BSZKRT kalauz képezett 

kivételt a per idején, azt nem tudni, hogy 1944–45 fordulóján mivel foglalkoztak. 

Vagyona mindösszesen a legidősebb terheltnek volt. 

 

Az értékelt cselekmények 

 

A népbíróság előtti eljárást a népbíráskodásról szóló 81/1945. M. E. számú rendelet 

(Nbr.), a népbíráskodásról szóló 81/1945. M. E. számú rendelet módosítása és 

kiegészítése tárgyában kiadott 1440/1945. M. E. számú rendelet, a népbíráskodás 

körében a távol levő terhelt ellen folyó eljárásra, úgyszintén a közvád képviseletére 

vonatkozó szabályok kiegészítése tárgyában kibocsátott 5900/1945. M. E. számú 

rendeletet és a közhivatalnokok munkafegyelmének fokozottabb biztosításáról szóló 

6750/1945. M. E. számú rendelet szabályozta. Mindezen rendeleteket a népbíráskodás 

tárgyában kibocsátott kormányrendeletek törvényerőre emeléséről szóló 1945. évi VII. 

                                                           
13 Az ideiglenes nemzeti kormány 1945. évi 1.440. M. E. számú rendelete a népbíráskodásról 

szóló 81/1945. M. E. számú rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=94500007.TV  
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törvény együttesen törvényerőre emelte.14 Ez utóbbi aktusra azért volt szükség, mivel 

a Csemegi-kódex első szakasza kimondta: „Bűntettet vagy vétséget csak azon cselekmény 

képez, melyet a törvény annak nyilvánít.”15 Bár a fenti jogszabályok kifejezetten nem 

foglalkoztak az addig hatályos Btk. és bűnvádi perrendtartás (1896. évi XXXIII. 

törvénycikk, a Bp.) 16  vonatkozó eljárásokban való hatályosságáról, de mind a 

rendeletek Btk. szerint előírt törvényerőre emelése, mind pedig a Btk. és a Bp. 

rendeletekben történt többszöri hivatkozása egyértelművé tette, hogy azok mögöttes 

jogszabályként, a rendeletekben nem szabályozott tárgyakban a népbírósági 

eljárásokban is hatályban maradtak. Az Nbr. három bűncselekményt definiált, a 

háborús bűnösség bűntettét, illetve a népellenes bűntettet és vétséget. Ezek 

tekintetében a népbíróság kizárólagos illetékességgel rendelkezett, de a Nbr. még 

megjelölt olyan a Btk-ban, vagy más jogszabályban meghatározott egyéb 

bűncselekményeket is, melyek kapcsán a népbíróságok jogosultak voltak eljárni.  

A zsidóőröket – egy kivétellel – az Nbr. 11.§ 5. bekezdése utolsó fordulata alapján 

vádolták, miszerint háborús bűnös az is, „aki általában akár belföldön, akár külföldön 

felbujtója, tettese vagy részese volt emberek törvénytelen kivégzésének vagy 

megkínzásának.” 17  A konkrét cselekmények természetesen terheltekként eltértek 

mind minőségük, mind számosságuk tekintetében, de összességében elmondható, 

hogy a vádlottak sorrendjében elöl szereplők ellen felhozott legsúlyosabb 

vádpontokban különböző emberölési cselekmények (ezek minősített esetei, 

bűnhalmazat) szerepeltek. Akik ellen emberölés nem szerepelt a vádpontok között, 

kínzás, sanyargatás, testi sértés miatt feleltek, melyeket a munkaszolgálatosokkal 

szemben, azok őrzése során követtek el. 

Emberölésekkel a terheltek mintegy harmadát vádolták. Közülük kiemelkedett az első 

és másodrendű vádlott, akik a tanúvallomások szerint számos esetben lőttek agyon 

magatehetetlen, menetelni, dolgozni képtelen férfiakat és nőket, illetve „fegyelmező” 

szándékkal is gyilkoltak. Az első rendű vádlottat egy nő megbecstelenítése utáni 

meggyilkolásával is megvádolták. 18  Ezen vádpontok többségét részletes 

                                                           
14 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=94500007.TV  
15 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=87800005.TV&txtreferer=94500007.TV  
16 https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=89600033.TV&searchUrl=/ezer-ev-

torvenyei%3Fpagenum%3D34  
17 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=94500007.TV  
18 Virág Teréz és Kardos Péter többször idézett munkájában (Virág – Kardos 1998) az 

események után öt évtizeddel készített interjúkra alapozva úgy véli, hogy a népbírósági 

eljárásoban felhozott vádakhoz képest sokkal több bűncselekmény történt, például a nők 

megerőszakolása majd ezt követő meggyilkolása is szinte „mindennapos” volt. Ehhez képest 

ismerve a körülményeket, az eseményeket vizsgáló ÁVH és az azokat elbíráló népbíróság 
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tanúvallomásokkal támasztották alá. Az emberöléssel nem vádolt személyeket 

többnyire az őrizetükre bízott munkaszolgálatosok ütlegelésével vádolták, melyeket a 

„rend fenntartása érdekében” követtek el, mikor a munkaszolgálatosok ételért álltak 

sorba, vagy egyéb helyzetben nem tartották be az őrök által megkövetelteket. Ezen 

vádpontok leírása többnyire sztereotipikus, minden konkrétumot nélkülöző. 

Többször visszatérő fordulat például "a súlyos ütlegelés következtében többen 

bezúzott véres fejjel és tört testrészekkel véresen estek össze. A fent említett súlyosan 

sérült beteg munkaszolgálatosok közül többen gyógyszer kezelés hiánya miatt 

meghaltak." Jellemző az is, hogy az ÁVH Főügyészségi Kirendeltsége a Budapesti 

Népügyészségnek küldött vizsgálati jelentésében a terhelteket kivétel nélkül „régi 

pártszolgálatosokként” említette, annak ellenére, hogy némelyikük életkorából 

adódóan ez fogalmilag is kizárt volt. 

A kevésbé súlyos vádpontok miatt aljárás alá vont terheltek közül a XII. rendbeli 

vádlott terhére rótt cselekményeket ismertetem, mivel az azok felderítésére irányuló 

eljárás egyes elemei jól megismerhetők a róla szóló, az Állambiztonsági Szolgálatok 

Történeti Levéltára által őrzött vizsgálati dossziéból.19 Ezek alapján a 18. életévét a 

háború lezárásának későbbi hivatalos dátuma, 1945. április 4-e után betöltő vádlott a 

sopronnémeti 20  körzeti nyilasparancsnok utasítására 1944. december 27-én 

jelentkezett szolgálatra Balfon. Ott beöltöztették fekete ruhába és orosz mintájú puskát 

kapott.  A konkrét vádpontok szerint puskatussal egy alkalommal kiverte egy 

munkaszolgálatos fogait, aki amikor hóeltakarításra volt beosztva, panaszkodott, 

hogy lázas. Az esetről a vizsgálati jegyzőkönyvben egyedül a sértett vallomása szólt. 

Egy másik tanúvallomás szerint, aki nem dolgozott rendesen, azt vastag botjával 

(másutt: szőlőkaróval) fejbe verte, így a tanút (sértettet is) Ezt a perben egy esetként, a 

terhelt fogainak kiveréseként értékelték. Egy időközben (a terhelt cselekményeitől 

függetlenül) elhunyt személy özvegye tanúvallomása szerint néhai férjét, mikor az 

tolakodott az ételosztásnál, úgy pofon verte, hogy az elájult. A gyanúsított az ÁVH 

előtt beismerte ezeket, azonban az ellene felhozott pártszolgálatosi státusz vádját, 

illetve a szokásos sztereotipikus egyéb gyanúsításokat következetesen tagadta. (A 

vizsgálati attitűdöt jól jellemző módon a vizsgálótiszt a jegyzőkönyvre feljegyezte, 

                                                           

attitűdjét, illetve látva azt, hogy milyen konkrétumokat teljesen nélkülöző tanúvallomásokat 

is értékelt a népbíróság eljárása során, magam nem látom megalapozottnak azon feltevést, 

hogy a jelen eljárásban szereplő vádlottak jelentős számú bűncselekmény elkövetését 

„megúszhatták” volna. Mindez persze nem jelenti azt, hogy az interjúkban szereplő 

szörnyűségeket mások, máskor, máshol nem követhették el.  
19 A már jelzett V-126265 dosszié. 
20 A település – neve előtagjának megtévesztő volta ellenére – a rábaközi települések 

csoportjába tartozik. 
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hogy mivel hosszú ideig volt őr, biztos kínzott és gyilkolt is. Ha nem csak páran 

maradtak volna életben a hidegségiek közül, biztos több bizonyíték lenne ellene.) 

Vallomása mellett a terhelt a perben is kitartott. A népbíróság a bizonyítottnak látott 

három rendbeli kínzás-sanyargatás miatt főbüntetésül (minimum) 4 évnyi 

kényszermunkát rótt ki rá. 

 

Ítéletek 

 

Az elsőfokú eljárást a Budapesti Népbíróság III.1139/49. számon hozott ítélete zárta. 

Halálbüntetés főbüntetésben 6 (egy személy távollétében), életfogytiglani 

kényszermunka főbüntetésben 3, minimum 15 és 10 év kényszermunka főbüntetésben 

2-2, minimum 4 és 3 év kényszermunka főbüntetésben 1-1 vádlott részesült. Hat 

vádlott minimum 3 év kényszermunka főbüntetést kaptak. Egy vádlott elhalálozott az 

eljárás alatt a gyűjtőfogházban, míg a 36 éves 16. rendbeli vádlott a Nbr. 13 § 3. alapján 

(„aki nem vezető jellegű cselekményével a nyilas mozgalomnak segítséget nyújtott a 

hatalom megszerzéséhez vagy megtartásához, vagy aki e hatalom megszerzése után 

kapott kinevezés alapján a nyilas közigazgatásban vagy honvédelem keretében önként 

a 11. § 4. bekezdésében fel nem sorolt egyéb fontos állást vállalt,”) 21  2 évnyi 

börtönbüntetés, mint főbüntetésben részesült. A bíróság a 16. rendbeli, fertőszéplaki 

illetőségű vádlott tekintetében azért tartotta megvalósultnak a fenti passzusban 

foglaltakat, mert az a zsidóőrök szakácsaként működött. Fontos körülmény, hogy mint 

láthattuk, a nyilashatalom a munkaszolgálatosok mellett a helyi civil lakosságot is 

igénybe vette az erődítési munkák során, ám a bíróság a terhelt motivációját, önkéntes, 

avagy kényszerített részvételét nem vizsgálta.  

Az ítélet ellen benyújtott fellebbezések hatására még ugyanezen évben, NOT V 

2386/1949-49 szám alatt22 Népbíróságok Országos Tanácsa másodfokon is tárgyalta az 

ügyet. Az ítélet a terheltek majd felének – 9 főnek – az esetében enyhítette az első fok 

által kiszabott büntetéseket. Az enyhítések általában jelentős mértékűek voltak és a 

legsúlyosabb büntetések tekintetében léptek életbe, két halálbüntetést és a 

legsúlyosabb kényszermunka büntetéseket érintették. Emellett három terhelttel 

kapcsolatban új eljárás lefolytatására utasította a népbíróságot eljárási hibák, 

iratellenesség, illetve res iudicata23 miatt, mivel úgy találta, hogy az ítélet esetükben 

                                                           
21 https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=94500007. 
22 Szintén tartalmazza a már jelzett V-126265 dosszié.  
23 „ítélt dolog” lényege az, hogy a bíróság által már egyszer véglegesen eldöntött jogi 

kérdésben újabb jogvita, peres eljárás nem indítható. 
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figyelmen kívül hagyta, hogy más fórumok már jogerős döntést hoztak a terheltek 

ugyanezen cselekményei miatt. Az ítélet egyik legfontosabb eleme az indoklás egy 

rövid szakasza. „A bűnügy adatai szerint a vádlottak katonai jellegű alakulat tagjai voltak, 

katonai fegyelem alatt állottak, német tisztek is voltak a fellebbvalóik, megtévesztett, 

szolgalelkűségre nevelt és megfélemlített, a világ folyásáról a magasabbrendű erkölcsről, a 

kölcsönös segítéség elvén alapuló emberi közösségről mit sem tudó fiatal emberek voltak.” 

 

Kényszer és fenyegetés értékelése az eljárásban 

 

A fenti idézet néhány fogalma megfeleltethető a kényszer és fenyegetés, mint 

büntethetőségi akadály elemeinek és az eljárás során ezen túl is felmerültek hasonlók. 

A fiatal vádlottak alapvetően két körülménnyel kapcsolatban hivatkoztak a kényszer 

és fenyegetés fennállására. Az első csak a rábaközi csoport esetében állt fenn. Ez a 

legrészletesebben a 3. rendbeli terheltnek egy, az események után majd’ 

negyedszázaddal kelt beszámolójában fejtetett ki – melyet egy, a III/III-as 

Csoportfőnökséghez tartozó személy jegyzett le egy vele folytatott beszélgetés alapján 

– de a többi érintett periratokban fellelhető korabeli vallomása is tartalmazta. A 

beszámoló alapján egy csornai nyilasvezér 24  a sopronnémeti nyilas vezetőtől 

leventéket kért, hogy azok részt vegyenek a hidegségi őrszolgálatban. A vezető (aki a 

leventemozgalomban is tevékenykedett, így a terheltek ismerték) felszólította a 2., 3., 

5., 6., 12., 13., és 14. rendbeli terhelteket, hogy vállalják a szolgálatot, különben eljárás 

indul ellenük, mely súlyos büntetéssel zárulhat, vagy frontszolgálatra is vezényelhetik 

őket.25 Ekkor a terheltek közül egy 19, három 18 egy-egy pedig 17, 16 és 15 esztendős 

volt. 26  A sopronnémeti nyilasvezér ezen fellépése kapcsán feltétlenül felmerül a 

Csemegi kódex 77. szakasza alkalmazásának lehetősége. 

A másik tényállási elem nem csak a rábaközieket érintette. A tanúvallomások szerint 

a zsidóőrök mintegy 400 zsidót és 50 szovjet hadifoglyot felügyeltek, német 

katonákkal közösen. A németek nem bántak sokkal jobban a zsidóőrökkel sem, mint a 

munkaszolgálatosokkal. Különösen a munkaszolgálatosokkal történő érintkezés, 

kapcsolatápolás volt tilalmazott. Ilyenekre pedig több adat is felmerült. Egyrészt 

visszatérő eleme a visszaemlékezéseknek, hogy valaki (beleegyezéses szexuális) 

kapcsolatot létesített egy munkaszolgálatos fiatal nővel, majd mikor ez kiderült, 

                                                           
24 Ez volt a településeket magába foglaló járás központja, így a vezető minden bizonnyal 

felettese volt a községi potentátnak. 
25 ÁBTL 3.1.5. O-14961 operatív dosszié. A történetet több, a vizsgálati anyagban szereplő 

vallomás is megerősíti, például a 12. rendbeli terhelt 1948. október 5-én kelt vallomása (ÁBTL 

3.1.9. V-50924 vizsgálati dosszié). 
26 A levente intézménye 12–21 év közötti fiatalok – többek között – katonai képzésével 

foglalkozott. A részvétel az iskolából kimaradt fiatalok számára kötelező volt. 
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mielőtt még eljárás indult volna ellene, a nőt és saját magát is lelőtte. Hogy ez egy 

családos nyilas, vagy egy német katona volt, abban már nem értenek egyet a 

visszaemlékezők. (Virág – Kardos 1998: 50., 53. )Több vallomásban szerepel az a 

történet is, hogy a németi nyilasvezér (aki szintén jelen volt a helyszínen, de az ügy 

terheltjei között nem szerepelt) egy munkaszolgálatost kedvezményekben részesített, 

majd igaz, hogy pénzért, de megpróbálta megszöktetni, többször figyelmeztette arra 

is, ha valamilyen veszély leselkedett rá.27 A terheltek vallomása szerint egy leventét, 

akit rajtakaptak a munkaszolgálatosokkal történő érintkezésen, a németek büntetésből 

agyonlőttek. 28  Ezen túl is minden naposak voltak a német katonák és a nyilasok 

részéről a leventéket ért bántalmazások, melyek indokául elsősorban a 

munkaszolgálatosokkal történő „túl szelíd bánásmód” szolgált. Így a leventék 

rendkívüli pszichikai nyomás alatt végezték őrtevékenységüket, folyamatosan félve 

az esetleges retorzióktól. 

A két tényállási elem egymástól élesen külön kezelendő. Mivel a kényszer és 

fenyegetésként értékelt veszélynek (több egyéb jellemző mellett) közelinek és 

közvetlennek kellett lennie (Edvi 1909: 285), a rábaközi leventék Sopronnémetiben 

történt őrszolgálatra kényszerítése csupán abban az esetben lett volna lényeges, ha 

őket nem konkrét háborús bűncselekmények elkövetésével vádolják, hanem 

(hasonlóan a szakácsukhoz), „csupán” azok támogatásával. A sopronnémetiben 

elhangzott mégoly veszélyes fenyegetések sem lehettek alkalmasak arra, hogy 50 

kilométerrel arrébb és hetekkel-hónapokkal később az elkövetők akaratát megtörjék. 

Az viszont rögzíthető, hogy az eseményeknek nem szabad akaratukból váltak 

részeseivé. 

A helyben elszenvedett atrocitások, társuk halála, és a folyamatos szidalmazás-

fenyegetés a németek és nyilasok részéről viszont alkalmas lehet arra, hogy olyan fokú 

félelmet gerjesszen a leventékben, mely által szabad akaratuk korlátozódott. Egy 

fontos kérdés viszont nem tisztázható az iratok alapján: mi volt a németek és a nyilasok 

konkrét elvárása. Fontos ugyanis, hogy a cselekmények nem terjeszkedhettek túl azon 

a mértéken, melyet tőlük elvártak. Az biztos, hogy mivel nem mindenki követett el 

emberölést, a munkaszolgálatosok kivégzése szabad akaratból elkerülhető volt (lett 

volna), így az ilyen bűntettekben vétkes terheltek nem hivatkozhattak volna jogosan 

arra, hogy kényszer, vagy fenyegetés hatására cselekedtek. 

A hasonló esetekben a háborús bűnösök leggyakoribb védekezése a „parancsra 

tettem”. Ez nem azonos a kényszer és fenyegetés esetével, attól fontos elkülöníteni. A 

ma hatályos Btk. ezzel kapcsolatban a következőképpen rendelkezik: „Nem 

büntethető a katona a parancsra végrehajtott cselekményért, kivéve, ha tudta, hogy a 

                                                           
27 ÁBTL 3.1.9. V-50924 vizsgálati dosszié. 
28 ÁBTL 3.1.5. O-14961 operatív dosszié. 
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parancs végrehajtásával bűncselekményt követ el.” 29  A szabályozás tartalmilag az 

általunk vizsgált korszakban is hasonló volt. A lényeg, hogy a nyilvánvaló 

bűncselekmény elkövetésére irányuló parancsot a katona köteles volt megtagadni, azt 

a különleges viszonyt, mely az alá-fölérendeltséget jellemezte, legfeljebb a kiszabott 

büntetés enyhítésével lehetett kifejezni. (Fejes 2018: 28–29. és Schulteisz 1941: 191.) Ez 

Bár a leventék hidegségi tevékenysége értékelhető „quasi szolgálati viszonyként”, 

annak vizsgálata, hogy a zömmel hat elemit végzett leventéknek a nyilasuralommal és 

német megszállással megbontott alkotmányos rendben mely cselekményeket kellett 

volna bűncselekményként felismerni, nagyon messzire vezetne. De nem is szükséges, 

mivel ahogy a Csemegi kódexet elemző jogtudós írta: „A felsőbbség parancsa 

magában véve szintén nem menti ki a cselekmény büntethetőségét, ha csak oly 

fenyegetéssé nem minősül, mely a fenyegetettnek vagy hozzátartozójának életét vagy 

testépségét veszélyezteti, ez esetben azonban nem mint a felsőbbségtől származott 

parancs, hanem mint ellenállhatatlan kényszer képezi a beszámítás kizárásának 

alapját.” (Edvi 1909: 287.) 

 

Összegzés 

 

A fentiek ellenére az első fokon eljáró népbíróság a vallomásokban nagy számban jelen 

lévő, kényszerre és/vagy fenyegetésre utaló elemeket nem értékelte. A másodfokon 

eljáró Népbíróságok Országos Tanácsa pedig bár az idézett mondataival utalt 

jelenlétére, annak terheltekénti, szubjektív vizsgálatát nem folytatta le, a Btk. 

tartalmával ellenkező módon „általános enyhítő körülményként” alkalmazta (de azt 

nem tudni, mely vádlottnál, milyen mértékben vette azt figyelembe).   

A Tanácsköztársaság bukása után annak szereplői ellen lefolytatott büntetőeljárás 

sorozat során a pápai forradalmi törvényszék tagjai is bíróság elé kerültek. Az 1920. 

február 20-án lezajlott perben az egykori forradalmi törvényszéki elnököt, illetve a 

forradalmi törvényszék két bíráját a hivatali idejük alatt kiszabott szabadságvesztések 

miatt többrendbeli személyes szabadság megsértésének vétségével, a pénzbírságok 

miatt pedig zsarolás bűntettével vádolták. A vádlottak szerencséjére a tanúk – még az 

egykor a perbeli vádlottak által megbüntetettek is – azt vallották, hogy ők a minden 

tárgyaláson a hátuk mögött ülő terroristák, 30  illetve a szintén jelen lévő politikai 

megbízottól való félelmükben hozták meg ítéleteiket. Amelyek egyébként valóban 

igyekeztek enyhék lenni, a szabadságvesztés ítéleteket rendre fel is függesztették. Ezen 

felül a vádlottak – saját elmondásuk szerint – próbálták a törvényszék működését is 

                                                           
29 130. § (1). 
30 A terrorista a Tanácsköztársaságban általánosan elterjedt, nem pejoratív megnevezése volt 

a különböző karhatalmistáknak. 
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szabotálni, ha lehetett, akár másfél héten keresztül nem üléseztek. Mindezek hatására 

az államügyész a vádak egy részét elejtette, összességében a vádlottak rendkívül 

enyhe ítéletekben részesültek. Bár az eset természetesen sem az elkövetett 

cselekmények súlyánál fogva, sem a társadalmi-politikai viszonyok eltérésének okán 

nem állítható tökéletesen párhuzamba a hidegségi zsidóőrök perével – azonfelül mivel 

az eredeti iratok elvesztek és a per csak újságcikkekből rekonstruálható, a 

mélyelemzésre sem alkalmas – példaként felhozható a fenyegetés rendszerváltozás 

utáni perekben történő – teljes mértékű – beszámítására. (Nagy 2016: 105.) 

A vádlottakon a másodfokú eljárásban kiszabott ítéleteket végrehajtották. Az 

államszocialista rendszer paranoiájára jellemző, hogy a rábaközi csoport egyes 

tagjaival kapcsolatban fennmaradt állambiztonsági iratok tanúsága szerint a járási 

központoktól távoli, párszáz fős kisfalvakban élő, vagyontalan (a többségében eleve 

vagyontalan terhelteket az ítéletekben mellékbüntetésül még vagyonvesztésre is 

ítélték), büntetett előéletük, munkájuk (zömében a helyi termelőszövetkezetekben 

végeztek képesítéshez nem kötött munkát) miatt a helyi közösségek központi, 

hangadó tagjainak egyáltalán nem számító egykori elitélteket még a ’60-as évek 

legvégén is megfigyelték.31 

A címben feltett kérdésre – bűnösök vagy áldozatok voltak-e a hidegségi zsidóőrök 

leventekorú tagjai – kollektív válasz adása nem lehetséges. De a kényszer és fenyegetés 

fennállása nem is így, hanem egyénenként, szubjektív vizsgálandó. Az nem lehet 

kétséges, az inkriminált cselekményeket elkövették. A per anyagát megvizsgálva az is 

egyértelmű, hogy bizonyos vádlottak és bizonyos cselekmények esetében nem jöhetett 

szóba a kényszer és fenyegetés büntethetőségi akadálya. Ilyen például az érett férfi 

korban lévő elsőrendű vádlott, aki a magyar zsidóőrök valamiféle vezetőjeként 

élenjárt a munkaszolgálatosok kivégzésében, bántalmazásában. Tevékenysége 

semmiképpen nem vezethető le akarata megtöréséből, meghajlításából még akkor 

sem, ha esetleg a szintén jelen lévő német személyek esetleg rá is nyomást gyakoroltak. 

Ugyanígy az egyes minősített emberölések, melyeket olyan terheltek követtek el, akik 

egyébként fiatalkoruknál, kiszolgáltatott helyzetüknél fogva akár hivatkozhattak is 

volna a kényszer és fenyegetésre, semmiképpen nem illeszthetők a korlátozott 

akarattal elkövetett cselekmények körébe, mivel elkövetőikre az emberölés 

pillanatában és tekintetében ellenálhatatlan kényszer (lelki nyomás) nem irányult, 

azokat legalább részben saját akaratukból hajtották végre. Kiemelten ilyenek a 18 éves, 

rábaközi másodrendű terhelt által elkövetett bűntettek, melyeket az – a vallomások és 

                                                           
31 ÁBTL 3.1.5. O-14961 operatív dosszié. 
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visszaemlékezések visszatérő elemeként – mintegy az elsőrendű vádlott 

„jobbkezeként” hajtott végre.  

Hogy más cselekmények és terheltek esetében mi volt a helyzet, az sajnos már nem 

rekonstruálható. A népbíróságok ugyanis nem csak az ítéletben nem értékelték 

vádlottanként a kényszer és fenyegetés esetleges fennállását, hanem azt sem maguk, 

sem a vizsgálati szakban eljáró hatóságok (ÁVH, népügyészség) nem vizsgálták. Így 

arra vonatkozóan, hogy esetlegesen mely terhelt, mely cselekményét követhette el 

közvetlen, általa elháríthatatlannak (vélt) külső erő (fizikai, pszichikai, életét vagy testi 

épségét fenyegető veszély) hatására, adatunk nincs.  

Egy történészi vegyesbizottságnak a Jány Gusztáv és más katonai vezetők népbírósági 

pereivel kapcsolatban, a rendszerváltozás után kelt állásfoglalásában olvasható: „A 

kérdéskörben eszmét cserélt történész szakemberek között a jogi vetületekben a 

konszenzus azonnal megszületett. A közös vélemény: a négy tábornok ellen 1945 után 

lefolytatott perek mindegyikében megalapozatlan ítéletet hoztak, a bizonyítás 

mindhárom szakaszában – nyomozói, ügyészi, bírói – nemcsak a büntetőeljárásjog 

garanciális rendszerét sértették, de a felsorakoztatott bizonyítékokkal, ezek 

értékelésével és így az indoklásokkal a vád főbb pontjait nem hozták összhangba az 

ítéletekkel.” (Sipos – Vargyai 1993: 34.) Ez nem egyedi jelenség volt, a népbírósági 

perekkel kapcsolatban általánosan felhozott kritika: nagyon sok volt az olyan 

szakszerűtlenül lefolytatott eljárás, mely önmagában jogszerűtlen ítéletet 

eredményezett. (pl. Mikó 2013: 143. Kelemen 2015: 55. ) Mivel a perek felülvizsgálata 

során a bizonyítás újbóli lefolytatása a fél évszázad eltelte miatt lehetetlen lett volna, 

így ezekben az ügyekben perújrafelvétel esetén a perben elkövetett eljárási hibák miatt 

meg kellett semmisíteni az ítéletet akkor is, ha a terhelt nagy valószínűség szerint 

egyébként elkövette a terhére rótt bűncselekményt.32 Azt, hogy a hidegségi zsidóőrök 

között volt-e olyan személy, akit kizárólag olyan cselekmények miatt talált a 

népbíróság bűnösnek, melyet az a Btk. 77. szakaszában foglaltak hatására, nem saját 

akaratából követett el, már nem fogjuk megtudni. Az viszont kijelenthető, hogy a 

hatályos szabályok szerint vizsgálnia kellett volna, hogy (legalább a 15–18 éves, 

otthonuktól távolba kényszerített kamaszok esetében) fennállt-e ez a körülmény.33 

 

 

Irodalom 

                                                           
32 Ezzel kapcsolatban utalhatok például Hóman Bálint perújrafelvételére.  
33 Csapody Tamás a Radnóti gyilkossággal kapcsolatos vizsgálatában arra jutott, hogy abban 

az ügyben (Csapody álláspontja szerint jogszerűtlenül) a két évtized múltán lefolytatott 

vizsgálatot ezzel az indokkal zárták le. (Csapody 2010: 92.) 
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Hivatalos és félhivatalos brit vélemények az 1945-ös 

Magyarországról. Alvary Frederick Gascoigne és Carlile 

Aylmer Macartney jelentései 

 

 

A tanulmány fókuszában A. F. Gascoigne, a magyarországi brit diplomáciai misszió 

ügyvivőjének 1945-ös diplomáciai jelentései, valamint C. A. Macartney 1946. márciusi 

előadása áll, melyet 1946. januári, magyarországi látogatásának tapasztalatai alapján a 

londoni Royal Institute of International Affairs-ban (Chatham House) tartott. A. F. 

Gascoigne a háború végén a hivatalos Nagy- Britanniát képviselte Magyarországon, 

magasan képzett diplomata volt, jelentéseiben éles szemmel látta és láttatta, a háború 

végi Magyarország belpolitikai történéseit, a szovjetek szerepét, a politikai élet 

meghatározó személyiségeit. A történész-diplomata C. A. Macartney jól ismerte a 

Horthy-korszakot, neve Magyarországon széles körben ismertté vált a háború alatti 

(1943 nyaráig tartó) magyar nyelvű BBC rádió adásaiból. Noha kétségkívül 

rokonszenvezett a Horthy-rendszerrel, ugyanakkor bírálta is azt a demokrácia deficit, 

a földreform elmaradása és a szoros német szövetség miatt. A tanulmány célja, hogy 

az újabb és saját kutatási eredmények segítségével bemutassa, hogy a britek, 

korlátozott eszközökkel ugyan, de jelen voltak a háború végi Magyarország életében, 

jól látták az eseményeket, de érdemben nem tudták azokat befolyásolni. Az elemzett 

források hivatalos és félhivatalos információi segítettek abban, hogy London tisztán 

lásson a magyar ügyekben, ezzel bizonyos mértékben bátorították a háború alatti és 

utáni angolbarát magyar elit fennmaradását. 

 

* 

Alvary F. Gascoigne tevékenysége és jelentései 

 

A második világháború alatti és utáni Kelet-Európa, azon belül a Magyarország felé 

irányuló nagyhatalmi politika és a korszak magyar külpolitikájának főbb vonásai a 

hazai szakirodalomból jól rekonstruálhatóak és egyre több ismerettel rendelkezünk a 

második világháború alatti brit és magyar külpolitika, valamint kapcsolatrendszer 

különféle vonatkozásairól. (Fürj Orsolya 2017) A történeti szakirodalomban azonban 

kevésbé ismert, hogy a londoni központi levéltár külügyi iratanyagában (The National 

Archive-TNA, Foreign Office - FO) találhatóak Sir Alvary Frederick Gascoigne brit 
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diplomata Magyarországról küldött és jól hasznosítható követjelentései, melyeknek 

angol nyelvű forráskiadására 2005-ben került sor.1 A forrásközlés, mint műfaj - még a 

diplomáciai forrásokat tekintve is - a témában kutató történészeken túl általában nem 

kelti fel a szélesebb olvasótábor érdeklődését. Ez a külügyi anyag azonban több 

szempontból is kivételnek számít. Gascoigne egy rendkívül izgalmas és a magyar 

történelem szempontjából sorsfordító időszakról küldött követjelentéseket. Első 

táviratát2Debrecenből 1945. március 7-én küldte el a Foreign Office-nak, az utolsót 

1946. május 16-án Budapestről. A brit diplomata tehát szemtanúja volt az ország 

szovjet megszállásának, naprakészen követhette a magyar belpolitika eseményeit, 

megismerkedett a korszak vezető politikusaival, véleményt alkothatott az ország 

helyzetéről, problémáiról és lehetőségeiről. Helyzetéből fakadóan a kötelező 

objektivitást és távolságtartást London megkövetelte tőle. Mindez jól illett Gascoigne 

jelleméhez, akit a Foreign Office több magas rangú tisztviselőjének véleménye szerint 

London azért küldött Budapestre, mert a britek a magyarokkal kapcsolatban semmi 

különöset nem akartak elérni. Douglas F. Howard, a Foreign Office közép-európai 

osztályának vezetője 1945. tavaszán mindezt világosan kifejtette egy feljegyzésben: 

„Nem látom, miképp tudnánk megakadályozni az oroszokat abban, hogy belátásuk 

szerint cselekedjenek Romániában, Bulgáriában és Magyarországon, s bizonyos fokig 

Jugoszláviában is, viszont minél hamarabb elismerjük a tényleges helyzetet és ezzel 

csökkentjük az angol-szovjet viszonyt mérgező gyanakvást, annál jobb.”(Romsics 

Ignác1996)3 A semleges, szemlélődő diplomáciai álláspont képviseletére Gascoigne4 

tökéletesen megfelelt. A britek érdektelensége részben a tájékozatlansággal is 

                                                 
1 Haraszti-Taylor (2005)’Dear Joe’ Sir Alvary Frederick Gascoigne, G. B. E. (1893─ 1970): A British 

Diplomat in Hungary after the Second World War. A Collection of Documents from the British Foreign 

Office. Nottingham, Astra Press. 

 H. Haraszti Éva történetírói munkásságáról és publikációiról: Klió, 12. évf. 2003/1. 173─175.    
2 Az Anthony Ednnek címzett diplomáciai jelentés részletesen beszámolt az Ideiglenes 

Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány összetételéről, tevékenységéről, a 

fegyverszünet pontjairól és Gascoigne röviden jellemezte a fontosabb politikai erőket, 

vezetőikkel együtt. 
3 The National Archive (TNA) FO 371/48192. szám nélkül (1945. április 30.) Idézi: Romsics 

Ignác (1996) 124. 
4 Sir Alvary Frederick Gascoigne (1893─1970) yorkshire-i földbirtokos, a jómódú vidéki 

gentleman prototípusa volt, aki megfelelő képzettséggel (Eton) és nyitott szemléletmóddal 

rendelkezett, de nem tartozott a brit intellektuális elithez. Első világháborús katonai szolgálata 

után külügyi pályára lépett, 1931-ben már a Foreign Office külügyi tanácsadója. 1936 és 1938 

között a budapesti brit követség ügyvivője. A második világháború alatt az észak-afrikai 

Tanger-zóna katonai konzulja.  1945 tavaszától 1946 tavaszáig a debreceni, majd a budapesti 

brit politikai misszió ügyvivője. Diplomáciai pályáját tokiói (1946─1951), majd moszkvai brit 

nagykövetként fejezte be (1951─1953).  
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magyarázható. Amikor a potsdami értekezlet során Sztálin kérdést intézett 

Churchillhez London magyarországi szándékait illetően, a brit államférfi egyszerűen 

nem tudott válaszolni. Churchill ilyen irányú felkészületlensége még saját 

delegációjának tagjait is meglepte. (John Lukacs 1993: 362.) 5  

London 1945 után csak rendkívül korlátozott eszközökkel volt képes kelet-európai 

(benne magyarországi) érdekeit képviselni. Mindenekelőtt elvesztette európai 

nagyhatalmi státuszát, s ezt a tényt a szovjet és amerikai szövetségesek Teheránban, 

Jaltában és Potsdamban is nyilvánvalóvá tették. Az angliai légi csatán kívül a 

szigetország összességében nem teljesített túl jól a világháború frontjain és az amerikai 

segítség nélkül vélhetően nem tudott volna kitartani. Miután a brit és az amerikai 

csapatok sohasem érték el Magyarország nyugati határait, az 1943-as brit-magyar 

titkos előzetes fegyverszüneti megállapodás6nem léphetett életbe. Helyette az 1943. 

októberi moszkvai külügyminiszteri konferencia szóbeli megállapodása lépett 

hatályba, miszerint a szövetséges hatalmak hadseregei a németek visszaszorítása 

során elfoglalt országokban lényegében mindenben megszabhatják az ott élő népek 

sorsát. A Foreign Office mellett már 1942-től működött az ún. Foreign Research and 

Press Service (FRPS), melynek vezetője a történész Arnold Toynbee volt, ez a szervezet 

kutatásokkal, tanulmányokkal segítette a brit külügyi döntéshozatalt.7 Ez a szakértői 

csoport dolgozott ki elképzeléseket a háború alatti és a háború utáni balkáni és kelet-

közép-európai újrarendezésre. Ekkor London még aktív szerepet vállalt a térségben, 

de országonként eltérő módon. Románia, 1940. júniusában felmondva a brit 

garanciákat, mintegy kiprovokálta a britek állásfoglalását és elítélő véleményét: 

„Románia és Bulgária hovatartozása sem Európa, sem Nagy-Britannia szempontjából 

nem lényeges tényező, míg viszont Magyarország, Ausztria és Csehszlovákia, mind 

történelmi, mind földrajzi szempontból Európához tartozik; ezek az országok tehát az 

európai biztonság és egyensúly lényeges elemei.” (John Lukacs 1993: 362.)8  

 

A háború után, a szovjet haderők magyarországi jelenléte miatt London befolyása 

hivatalosan csak a magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) brit tagján 

                                                 
5 John Lukacs (1993) A párviadal. Budapest, Európa Kiadó. 362. Idézi: Bán D. András (1995) 146. 
6 A fegyverszüneti tárgyalásokról bővebben: Juhász Gyula (1978) Magyar-brit titkos tárgyalások 

1943-ban. Budapest, Kossuth Könyvkiadó.  
7 A FRPS iratainak egy részét közli: Bán D. András (1996). A térség felé irányuló háború alatti 

brit politikai hadviselésért számos intézmény és szervezet felelt. Erről részletesen: Joó András 

(2020) 
8 Idézi: Bán D. András (1995) 141. 
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keresztül érvényesülhetett. A jaltai konferencián elfogadott elvekhez a britek 

következetesen ragaszkodtak és az 1945. őszi magyar választások tisztasága egy időre 

még elfedte Moszkva igazi szándékait. A szovjetek azonban a demokratikus fejlődést 

gyökeresen másként értelmezték (mindenhol a kommunista pártok hegemóniáját kell 

megteremteni) mint volt nyugati szövetségeseik és ezt az általuk megszállt 

területeken, eltérő ütemezéssel ugyan, de következetesen érvényesítették. Mindezek 

mellett London energiáit lekötötték a palesztinai és a görög ügyek,9ráadásul ezek a 

térségek hagyományosan elsődleges fontosságú brit érdekszférának számítottak. 

Az Alvary Frederick Gascoigne magyarországi tartózkodásával kapcsolatos, 

diplomáciai jelentéseket tartalmazó táviratok (összesen 86) mellett figyelemre méltó 

még két, eltérő tematikájú dokumentum: Macartney professzor10(ekkor a Foreign 

Office Research Department-F.O.R.D.) szakértője) nem túl hízelgő jellemzése 

Gascoigne-ról, valamint Gascoigne Moszkvából küldött és Anthony Edennek címzett 

jelentése, melyben a nagykövet a szovjet külpolitika ázsiai irányait taglalta. A 

diplomáciai táviratok a külügyi protokoll szabályait betartva készültek, tehát 

többnyire titkosak voltak (időnként rejtjelezve) és más brit missziókra is eljuttatták 

azokat.11 A diplomáciai jelentések címzettjei általában a külügyminiszterek (Anthony 

Eden, Ernest Bevin), vagy a Foreign Office magasabb rangú tisztviselői (Orme 

Sargent,12Douglas F. Howard) voltak, de Gascoigne kilenc jelentést egyenesen 

Churchillnek küldött (1945. június 25. és július 31. között). A budapesti brit ügyvivő 

                                                 
9 Palesztina területét 1945 után brit ENSZ mandátum területnek nyilvánították, a térségben 

azonban folyamatosan zajlott az illegális zsidó bevándorlás. Az olajérdekeltségek miatt 

Londonnak arabbarát politikát kellett folyatnia, ami a zsidó bevándorlás korlátozását 

jelentette. Ezek után sorozatossá váltak a zsidó- brit összecsapások. Végül 1948 májusában az 

ENSZ megosztotta a palesztin mandátumterületet, ami gyakorlatilag az önálló zsidó állam 

létrejöttét eredményezte. A britek szerepére a görög polgárháborúban: Barta Róbert (2000) Brit 

külpolitikai elképzelések a Balkánról a 20. században. Limes, 2000/2-3. 255─268. 
10 Carlile Aylmer Macartney (1895─1978) történész és a Foriegn Office (FO) külpolitikai 

tanácsadója már 1937-től a magyar kérdés szakértőjének számított. Ekkor publikált 

munkájában (Hungary and Her Successors. The Teaty of Trianon and Its Consequences 1919─1937. 

London, New York, Toronto, Oxford University Press.) részben jogosnak és támogathatónak 

tartott egy etnikai alapú és korlátozott mértékű magyar határrevíziót. A Horthy-rendszerről 

szóló, 1956-57-ben kiadott könyve (October Fifteenth. A History of Modern Hungary 1929─1945. 

Vols. 1-2. Edinburgh, Edinburgh at the University Press.) kiegyensúlyozott és objektív 

áttekintés, bizonyos szempontokból ma is a korszak történetének alapműveként használható. 

Macartney Magyarországgal kapcsolatos korabeli írásairól: Beretzky Ágnes (2005).  
11 Gascoigne a Foreign Office-nak szánt jelentéseit általában a moszkvai, belgrádi, bukaresti, 

szófiai, casertai (Olaszország) brit képviseletekhez is megküldte. 
12 Sir Orme Sargent ekkor a Foreign Office (FO) Közép-és Kelet-Európáért felelős államtitkár 

helyettese volt. 1946-tól közigazgatási államtitkár és a külügyminiszter állandó helyettese. 
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néhány táviratát a Foreign Office illetékes hivatalainak (Northern Department, 

Research Department) tisztviselői értékelő és összegző megjegyzésekkel látták el 

(Minutes), melyek időnként eltértek Gascoigne álláspontjától. Leginkább Macartney 

professzor kritizálta Gascoigne-t, véleménye szerint a budapesti brit diplomata 

minden lehetőséget megragad, hogy hangsúlyozza London érdektelenségét és 

tehetetlenségét a magyar ügyekben (Haraszti-Taylor 2005: xviii.)13Macartney szerint 

Gascoigne egyenesen lebeszélte a magyarokat arról, hogy szovjetellenes politikát 

folytassanak, de angolbarátok sem lehettek, így sok segítséget nem várhattak a brit 

diplomatától. A befolyásos és a magyar ügyekben szakértőnek számító oxfordi 

professzor Gascoigne-ról alkotott negatív véleménye azonban megkérdőjelezhető. Az 

ugyan kétségtelen, hogy Gascoigne nem képviselt egy erőteljes és dinamikus brit 

álláspontot a magyar ügyekben, de felettesei ezt nem is várták el tőle. Legfőbb 

feladatát azonban teljesítette, amennyiben hitelesen beszámolt a belpolitikai 

eseményekről, kapcsolatot tartott és rendszeresen találkozott a magyarországi pártok 

vezetőivel, egyházi és közjogi méltóságokkal. Talán jelleméből, képzettségéből 

fakadóan mindvégig megmaradt külső szemlélődőnek. Azonos távolságot kívánt 

tartani a különböző politikai pártok vezetőitől, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy 

bármelyik politikussal örömmel találkozik, beleértve Rákosi Mátyást is. (Haraszti-

Taylor 2005:152).14 Gascoigne-nak a korszak legfontosabb belpolitikai kérdéseiről 

határozott véleménye volt, s mindezt számos esetben Londonnal is közölte. 

Diplomáciai jelentéseit áttekintve kiderül, hogy Magyarországon rövid idő alatt széles 

körű politikai kapcsolatrendszert épített ki. Több alkalommal is találkozott Zsedényi 

Bélával az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnökével, Dálnoki Miklós Béla 

miniszterelnökkel, gróf Teleki Gézával, Grősz József kalocsai érsekkel, Gyöngyösi 

János külügyminiszterrel, valamint a politikai pártok vezetőivel is. Baranyai Lipóttal 

és Bethlen István nejével történt találkozója azt a látszatot keltette, hogy Gascoigne a 

Horthy-rendszerrel rokonszenvez. Többen a Foreign Office-ban is így vélekedtek, s 

ennek némi alapot adhatott Gascoigne 1936-38 közötti magyarországi diplomáciai 

tevékenysége a budapesti brit követség vezetőjeként. Gascoigne diplomataként éles 

                                                 
13 “He loses no opportunity …of creating the simultaneous impression that we do not want to 

have any influence in Hungary, and could not have if we would.” Minute by A. Macartney to 

Mr Addis, Southern Department, FO. 29 August, 1945.  
14 “M. Szakasits…ask me whether I would receive M. Rakosi /Mattias/, the Communist leader. 

I said that if M. Rakosi wished to see me, I should of course be delighted to welcome him here, 

as I would the leaders of any of the Hungarian political parties. I thought it well, however, to 

stress that the initiative must be theirs and that my attitude towards the five existing political 

parties was merely that of an “interested observer”. Gascoigne to Bevin, 4 August, 1945.  
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szemmel és jól súlypontozva elemezte a magyar belpolitika főbb konfliktusait és a 

mögöttes hatóerőket. A diplomáciai jelentések tükrében a korszak szereplőinek és 

eseményeinek olyan megvilágítását kapjuk, mely árnyalja és bővíti eddigi 

ismereteinket. A kérdés már csak az, hogy milyennek látta a korszakbeli 

Magyarországot a brit diplomácia és milyen új információkat nyerhetünk Gascoigne 

távirataiból. 

A Londonnak küldött jelentések időrendi sorrendben szerepelnek, ezért érthető, hogy 

1945 tavaszán az általános helyzet elemzését túl főként a földreform ügye 

foglalkoztatta Gascoigne-t. Részletesen beszámolt Londonnak a földreform előtti és 

utáni magyar földbirtokviszonyokról. A földtörvény rendeleti úton történő 

bevezetését azonban a képviseleti demokrácia vereségének tartotta és kritizálta annak 

gyakorlati megvalósítását. Arra nem talált közvetlen bizonyítékot, hogy a földreform 

ilyen gyors, rendeleti úton történő bevezetését a Vorosilov marsall vezette Szövetséges 

Ellenőrző Bizottság (SZEB), tehát végső soron a szovjetek erőltették. Inkább úgy látta, 

hogy ez a földosztás nem járul hozzá sem a szovjet, sem a magyar háborús potenciál 

növekedéséhez. (Haraszti-Taylor 2005: 26─27.)15Ez a megállapítás részben 

alátámasztja azt a tényt, hogy a földreform bevezetésével és a földosztás 

propagálásával a Dunántúlon a szovjetek ellen harcoló magyar katonáknak csak 

töredéke tette le a fegyvert és tért haza. 

 Közeli munkatársához és barátjához, Orme Sargent-hez írott levelében Gascoigne 

viszonylag hosszú helyzetértékelést adott debreceni tartózkodásáról, a politikai 

helyzetről, az oroszok szerepéről és elég pontosan látta a közeljövő fejleményeit: “A 

nemzetgyűlés baloldali erői, a kommunisták, a szociáldemokraták és a parasztpártiak 

vélhetően a hatalom megszerzésére törekednek és egy baloldali koalíciós kormányt 

kívánnak létrehozni, de lehetséges, hogy mielőtt erre rászánnák magukat, kivárják, 

amíg a mostani kormány belesüpped a földreform mocsarába… Természetesen a 

színfalak mögött ott vannak az oroszok. Minden egyéb nem más, mint Marionett-

bábu, az oroszok irányítják őket, de nem valószínű, hogy most még engedélyeznének 

egy radikálisan baloldali kormányt. Ez Moszkva számára jelenleg több okból is 

elfogadhatatlan lenne.” (Haraszti-Taylor 2005: 71.) 16 

                                                 
15 „As regards the attitude of Russians towards the implementation in Hungary of Land 

Reform, it looks now, rather suprisingly, as if this measure may have been rushed through by 

order of Marshall Voroshilov although I have no confirmation of this. If true, tis seems to be 

contrary to Russia’s usual policy in the liberated countries, i.e. to encourage the Goverments 

concerned to do all that is possible to assist the Russian war effort. The introduction of Land 

Reform at this critical juncture of Hungary’s history, will not, (at any rate in the near future), 

increase Hungary’s war potential.” Gascoigne to Howard, 21 March 1945   
16 Gascoigne to Sargent, 10 April 1945. 
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A brit diplomáciai misszió 1945. április végén Debrecenből Budapestre költözött. A 

május 1-i felvonulást Gascoigne a spanyol falangisták és a nácik népünnepélyeihez 

hasonlította, s megdöbbenve jegyezte meg, hogy a szovjet hatóságok utasítására 

mindenkinek az utcára kellett vonulnia. Jelentése szerint az otthon maradottakat 

náciknak kiáltották ki. A távirat szerint a tömeg főként vörös zászlókkal és 

kommunista jelképekkel vonult föl, a brit diplomata szerint az ostrom 

viszontagságaitól még mindig megtörve és fáradtan. (Haraszti-Taylor 2005: 81─82.)17 

A gróf Teleki Gézával folytatott beszélgetése során szóba került a felerősödött 

antiszemitizmus, amit a magyar politikus az új rendszer mellé álló és a politikai 

rendőrség kötelékébe nagy számban jelentkező zsidóság elleni „spontán” reakciónak 

tartott. Erről az újabb “zsidókérdésről” Gascoigne Dálnoki Miklós Bélával is tárgyalt, 

s naiv módon azt javasolta, hogy a zsidóság vallási vezetői visszatarthatnák saját 

radikálisaikat. A politikai rendőrség túlkapásai és az egyházak háttérbe szorítása 

visszatérő témaként szerepeltek Gascoigne tárgyalásain. 1945. május 28-án a kalocsai 

érsek közölte a brit diplomatával, hogy őt folyamatosan figyelik, és találkozójuk miatt 

bármikor letartóztathatják. A Bajcsy-Zsilinszky Endre állami újratemetéséről szóló 

részletes beszámolóhoz fűzött londoni külügyminisztériumi megjegyzés világosan 

mutatja, hogy a britek figyelembe vették az ország háborús szereplését és már az 

Ideiglenes Nemzeti Kormányt is erőteljesen baloldali irányultságúnak tartották.  

(Haraszti-Taylor 2005: 107.)18Komolyabb szerepvállalást jelentett az, hogy Gascoigne 

közvetítői szerepet töltött be Grősz József kalocsai érsek és a Vatikán 

kapcsolattartásában. Az 1945. július 28-án lezajlott találkozójukról szóló jelentést és az 

ahhoz fűzött értékelést a Szentszék is megkapta. (Haraszti-Taylor 2005:138.)19 A 

Churchillnek küldött táviratok jó része a tájékoztatást szolgálta a választások, a 

politikai rendőrség, a földreform, az általános gazdasági helyzet, a hadifoglyok és a 

magyar lakosság deportálása ügyében. 

A brit konzervatívok nyári veresége és a munkáspártiak választási győzelme után 

Gascoigne összesen 29 diplomáciai üzenetet küldött Ernest Bevinnek az új 

                                                 
17 Gascoigne to Eden, 2 May 1945. 
18 „Bajcsy-Zsilinszky ebből a szempontból érdekes; nem volt kommunista, sőt antikommunista 

volt és a jelenlegi kormánynak ezt tudnia kell. Amennyiben nem végezték volna ki, jelenleg 

aligha lenne elfogadható figura.” Minutes of Macauley 14/6/45. Gascoigne to Eden, 28 May 

1945. 
19 A kalocsai érsek tájékoztatta a Vatikánt a földreform egyházi vonatkozásiról, a belpolitikai 

helyzetről, az oroszok tevékenységéről, stb. Gascoigne to Churchill, 23 July 1945 with Minutes.  



ÚT(ELÁGAZÁSOK) MAGYARORSZÁG 1944 – 1945 

 

418 

 

külügyminiszternek. Ezekben a pártvezérekkel lezajlott találkozásokról és a közelgő 

választásokról írt. A brit diplomata többször is kifejtette, hogy nem lát túl sok 

különbséget a szociáldemokraták vezetői és a kommunisták között. Különösen a 

szociáldemokrata Szakasits Árpádot tartotta kommunista érzelműnek. (Haraszti-

Taylor 2005: 172─173.)20Ez a sommás, de jórészt valósághű megállapítás valószínűleg 

arra alapozódott, hogy 1945. augusztus 22-én. Szakasits Árpád közvetítésével jött létre 

a találkozó Gascoigne és Rákosi Mátyás között A brit diplomata már egy korábbi 

táviratában is úgy jellemezte Rákosit, hogy képességei alapján ő Moszkva erős embere 

és az ország jövendő irányítója. (Haraszti-Taylor 2005: 4.)21 A találkozó előzményéhez 

tartozott, hogy a brit külügyminiszter 1945. augusztus 20-i parlamenti bemutatkozó 

beszédében Magyarországot is megemlítette azon országok sorában, ahol nincs 

demokrácia (ebben a tekintetben és a térségben Bulgáriát és Romániát tartotta a 

legkevésbé demokratikus államoknak). Gascoigne szerint Rákosi ezért igyekezett 

megnyugtatni, és egyben kioktatni a briteket, hangsúlyozva, hogy a magyar 

demokráciával nincs baj, a gyenge és hozzá nem értő magyar kormány tehet minden 

problémáról. A kommunista vezető szerint az országban nincs terror, csak a 

mezőgazdasági termékeket el kell juttatni a városokba, és ezért kemény eszközökkel 

meg kell szüntetni a feketepiacot. A politikai rendőrség véleménye szerint amatőr és 

hibát hibára halmoz, mert nem az igazi reakciósokat tartóztatja le. Rákosi szerint több 

mint száz „reakciós szervezet” van az országban és ezek ellen sokkal hatékonyabban 

kell fellépni. A brit diplomatának két hónapon belül szabad és demokratikus 

választásokat ígért, ahol szerinte a három nagy párt közel azonos eredményt fog elérni. 

Rákosi továbbá leszögezte, hogy nincs napirenden a szovjet típusú rendszer 

bevezetése, így még legalább öt évig koalíciós kormány fog működni, egészen az 

ország újjáépítésének befejezéséig. (Haraszti-Taylor 2005: 178─181.)22 

 

1945 nyarától a választások ügye vált a legfőbb belpolitikai témává, így Gascoigne is 

rendszeresen foglalkozott ezzel jelentéseiben. A kisgazda politikusok többször is 

                                                 
20 A brit diplomata itt a Szociáldemokrata Párt 34. kongresszusán elmondott 1945. augusztus 

18-ai Szakasits beszédre utalt, ami véleménye szerint alig különbözött az ugyanott felszólaló 

Rákosi Mátyásétól. Gascoigne to Bevin, 21 August 1945. 
21 „Úgy tűnik, hogy Rákosi Mátyás fontos szerepet fog betölteni a magyar politikai életben és 

a Kreml ereje, valamint befolyása az ő személyiségén keresztül fog érvényesülni.” Gascoigne 

to Eden, 28 May 1945. 
22 A találkozó fontosságát jelezte, hogy Gascoigne erről szokatlanul hosszú, mintegy három 

oldalas táviratot küldött Londonba, melyet Orme Sargent megjegyzésekkel ellátva a szokásos 

állomáshelyek (Belgrád, Bukarest, Szófia, Caserta, Moszkva) mellett Prágába és Washingtonba 

is megküldött. Gascoigne to Bevin, 22 August 1945. 
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fölkeresték a brit diplomáciai képviseletet (főként Tildy Zoltán és Nagy Ferenc) azzal 

a nem titkolt céllal, hogy aktívabb fellépésre késztessék Londont a szovjetekkel 

szemben. Noha a találkozók során a magyar politikusok erőteljesen hangsúlyozták a 

várható kisgazda választási sikert, Gascoigne ennek megítélésében óvatosabb volt. 

Úgy látta, csak a kommunistáknak van elég pénzük és támogatottságuk egy sikeres 

választási kampányhoz. (Haraszti-Taylor 2005: 216.)23 A fővárosi helyhatósági 

választások kapcsán a külügyi jelentések hangsúlyozzák, hogy az 1945. október 7-i 

budapesti kisgazda választási győzelem sokkolta a kommunistákat és ezért Rákosiék 

a magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) vezetőjével, Vorosilov 

marsallal egyeztetve közös listát javasoltak az országos választásokra. Ezt végül a 

kisgazdák ellenkezése, valamint az amerikai és a brit misszió tiltakozása miatt maguk 

a kommunisták is elvetették. Gascoigne jelentései szerint a pártok között már a 

választások előtt megszületett a koalíciós kormány létrehozásának az ötlete, de annak 

megvalósítást későbbre halasztották. (Haraszti-Taylor 2005: 220─222.)24  

Ilyen előzmények után a briteket kellemesen meglepte a választás zavartalan 

lebonyolítása, s különösen az, hogy ez alatt a szovjet hadsereg a laktanyákban maradt 

és így a katonai jelenlét alig volt érzékelhető. A választási eredmények első 

részletesebb értékelését Zsedényi Béla adta a briteknek, aki szerint az emberek 

többsége ugyan a kommunizmus bevezetése ellen szavazott, de a súlyos gazdasági 

helyzet miatt a létrejövő és kisgazda vezetésű kormány túl sok engedményt fog tenni 

a kommunistáknak. A választás szerinte inkább népszavazás volt, ahol a polgárok 

döntő többsége a kommunizmus ellen foglalt állást. Zsedényi úgy vélte, a 

kisgazdapárt vezetése (különösen Tildy Zoltán) a választási siker, az elkerülhetetlen 

és népszerűtlen kormányzati döntések súlya és a koalíció kötés kényszere miatt olyan 

dilemmába került, melyből jobb híján a folyamatos engedmények politikája a kiút. 

Mindez már rövid távon is szétverheti a kisgazdapártot és előbb-utóbb Rákosiék 

hatalomra jutását fogja eredményezni. Gascoigne ezzel tejes mértékben egyetértett, 

hozzátéve még azt, hogy a kisgazdák a koalíciós kormányzással a súlyos, döntően 

gazdasági természetű döntések felelősségét akarják áthárítani. (Haraszti-Taylor 2005: 

                                                 
23 Gascoigne to W. G. Hayter, 5 November 1945.  
24 „It was further suggested that the coalition government which it had been decided by the 

party leaders would in any case be formed as a result of the General Elections, should be made 

up before the elections were held. After some ten days of crises…it was decided that a new 

coalition government should be formed after the elections, and not before them.” Gascoigne 

to Bevin, 5 November 1945.  
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225─229.)25Gascoigne, feladatának megfelelően két részletesebb táviratban is elemezte 

a választási eredményeket és az új kormány összetételét. Az adatok és a tények 

közlésén túl hangsúlyozta, hogy az eredményekkel egyetlen párt sem elégedett. A 

kommunisták vélhetően dinamikus parlamenti és kormányzati munkával és a 

végrehajtó hatalom kulcspozícióinak megszerzésével próbálják majd választási 

kudarcukat ellensúlyozni.  

Távozása előtti utolsó távirataiban Gascoigne a budapesti főpolgármester (Kővágó 

József) tervezett londoni látogatásáról, valamint gróf Károlyi Mihály hazatéréséről és 

fogadtatásáról számolt be. Károlyi Mihály ugyan súlyának megfelelő fogadtatásban 

részesült, de rövid tájékozódás után felmérte, hogy az alapvetően a szovjetek és 

Rákosiék által uralt magyar belpolitikában nem lehet helye. Kiábrándultan és 

elkeseredve jegyezte meg, hogy a jelenlegi viszonyok között nem sok esélyét látja egy 

nyugati típusú demokrácia és politikai kultúra megerősödésének. (Haraszti-Taylor 

2005: 236─238.)26  

Az aktív diplomáciai pálya utolsó állomásán, Moszkvában a nagypolitika 

mozgatórugóinak teljes félreértelmezésére utal Gascoigne 1952. január 9-i terjedelmes 

távirata, melyben a szovjet külpolitikai ázsiai céljait elemezve arra a következtetésre 

jutott, hogy a koreai szovjet jelenlét ugródeszka Moszkva számára Japán 

szovjetizálásához. A moszkvai környezetben idegenül mozgó, hagyományos 

értékeket képviselő és a társasági életet kedvelő diplomatát végül 1953-ban 

visszahívták, és nyugállományba helyezték.  

 

Carlile Aylmer Macartney beszámolója az 1946. februári 

magyarországi látogatásáról 

 

A két világháború közötti időszak legismertebb brit Magyarország szakértője a 

történész-diplomata Carlile Aylmer Macartney elméleti munkássága mellett számos 

magyarországi útja során széleskörű gyakorlati ismeretekre tett szert, bővítette 

magyar nyelvtudását, valamint folyamatosan ápolta, szélesítette a későbbiekben is 

                                                 
25 Gascoigne to Bevin, 10 November 1945. 
26 „Count Karolyi told me that he was suffering from great sorrow, disillusion and disgust; 

sorrow because of the ruins of a once beautiful capital, disillusion because of the weakness 

which was obviously being displayed by those in power towards the Communists, disgust 

because of the wholesale immorality and graft which permeated all strata of the population, 

both official and otherwise… Count Karolyi said that he would not be staying in Hungary for 

very long. He did not desire to have anything to do with the internal politics of the country.” 

Gascoigne to Bevin, 16 May 1946. 
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felhasznált magyar kapcsolatait. A Népszövetség, a British Foreign Office és a British 

Council által támogatott, vagy magyar szervezetek által szervezett látogatásai közül 

az 1946. január végi különösen érdekes, mert az ennek alapján készült előadásában 

egy teljesen új helyzetben lévő Magyarországot mutatott be, kitérve a szovjet 

megszállás következményeire, valamint a rövid és hosszabb távú belpolitikai 

trendekre. Előadásának és az azt követő vitának, eszmecserének a jegyzőkönyvét teljes 

terjedelmében, magyar fordításban közlöm, (Barta Róbert 2021: 98─106.)27egyrészt 

azért, mert a kérdésekből, hozzászólásokból kiderül, hogy a korabeli brit politikai és 

szellemi elit egy részét mi érdekelte az akkori Magyarország kapcsán, másrészről így 

némi ízelítőt kaphatunk a korszak brit vitakultúrájáról is. 

 

C. A.  Macartney: A magyarországi állapotok28 

Sir Harry Haig29bemutatja Mr. Macartney-t. Mr. Macartney elmondja, hogy majdnem 

hatéves kihagyás30után, egy hónappal ezelőtt járt Magyarországon. Rengeteg 

különféle információt gyűjtött, melyeket lehetetlen egy előadásban kifejteni. Ezért 

négy fontosabb témával kíván foglalkozni: 

1. Magyarország szovjet megszállása 

2. Az ország gazdasági helyzete 

3. A jelenlegi politikai helyzet 

4. Hosszú távú politikai perspektívák 

1. Magyarország szovjet megszállása 

Ez az első kérdés, mert bárkivel is beszélt Magyarországon, számukra is ez volt az első. 

Ugyanakkor ez a téma kicsit eltér a következő háromtól, de alapvetően befolyásolja az 

egész magyar helyzetet. 

A szovjetek 1944 őszén érték el az országot, mégpedig harcolva, mintegy kétmilliós 

haderővel. Hogy ez a létszám több volt, vagy kevesebb, senki nem tudja megmondani, 

                                                 
27A közölt forrás magyar fordítását magyarázó és kiegészítő jegyzetekkel láttam el, az előadás 

hozzászólóit és a vita résztvevőit csak azokban az esetekben azonosítottam, amennyiben 

beosztásuk, betöltött pozíciójuk, befolyásuk, vagy kapcsolódásuk Macartney-hez azt 

indokolta. Az előadás fontosabb részeit, illetve C. A. Macartney lényeges megállapításait, saját 

álláspontjának, véleményének kifejtését kurziváltam. 
28 C. A. Macartney (1946) 
29 Sir Harry Haig (1881─1956) brit politikus, államférfi, 1934 és 1939 között India brit 

kormányzója. 1940-től aktív tagja volt a Royal Institute of International Affairs szervezetnek.  
30 Macartney 1940-es magyarországi látogatásáról van szó, amikor Teleki Pál 

miniszterelnökkel is találkozott. A háború és az 1941 végén beállt brit-magyar hadiállapot 

miatt a következő látogatására csak 1946 elején került sor. 
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hivatalos adatokat erről nem közöltek.  A front elvonulás után a magyar hatóságok 

egymilliósra becsülték az ottmaradt megszálló haderőt, de az előadó szerint ez túl 

magas szám. Úgy véli, hogy a szovjet csapatok jelenleg nincsenek többen félmilliónál 

és tervezik kivonásukat. Kétségtelen, hogy jelenlétük óriási terhet jelent a gazdaságilag már 

egyébként is kimerült országnak és a helyzetet az sem könnyíti meg, hogy vélhetően az 

Ausztriában állomásozó szovjet csapatokat is magyarországi forrásokból látják el. Az általuk 

végrehajtott rekvirálások gyakran pazarló és szervezetlen módon történnek, az összegyűjtött 

élelmiszert hagyják megrohadni, mert nincs szállító kapacitás, vagy éppen azok az egységek, 

akiknek szánták már régen tovább vonultak. 

A szovjet megszállás alapvető politikai és lélektani hatást gyakorol a magyarokra. Az előadó 

ezzel nem azt akarja mondani, hogy a szovjetek rosszak és a magyarok jók, hiszen a magyarok 

már kezdték elfelejteni, hogy a háború idején korábban ők szállták meg a Szovjetunió egy részét. 

De bármi is történt a múltban, a magyaroknak van okuk a félelemre. Buda szovjet elfoglalása 

után nem sokkal a szovjetek 40-50 ezer személyt tartóztattak le az utcákon, és hadifogolyként 

internálták őket; a valóságban azért, mert már korábban hivatalosan közölték ezt a számot, mint 

a Buda ostrománál elfogott ellenséges katonák létszámát. Valójában alig ejtettek hadifoglyot és 

ezekkel az internált civilekkel kellett az Sztálinnak küldendő létszámot feltölteni. Sokukat 

szovjet kényszermunkára küldték és ők nem tértek vissza, egy részüket Ausztriába vezényelték 

harcolni, és voltak olyanok is, akiket egyszerűen elengedtek. 

Ezen kívül ott vannak a folyamatos fosztogatások, különösen az órák tekintetében; a 

szovjetek órák iránti rajongásáról már viccek is születtek Magyarországon. Aztán ott 

vannak a nőket érintő atrocitások. Az ezekkel kapcsolatos történetek nyilvánvalóan 

túlzóak, de azt sem szabad hinnünk, hogy nem történtek ilyenek. A szövetséges 

katonai missziónak igen kevés bizalmas magyar barátja van, és a nők nem vallják be 

az őket ért inzultusokat. Az előadó úgy gondolja, hogy ebből a szempontból a 

legelsőként érkezett csapatok voltak a legrosszabbak, de ez megváltozott, amikor az 

idősebb katonákat frissen toborzott fiatalok váltották fel; jelenleg nincs túl sok szovjet 

katona a magyar fővárosban. Szerencsétlen dolog, hogy ilyen esetek még most is 

előfordulnak; egy nappal azelőtt, hogy az előadó elhagyta a magyar fővárost, 

megtalálták négy lány holttestét egy kiürített szovjet katonai szálláshely melletti 

szemétdomb alatt. Az éjszakai Budapesten senki sem mer egyedül az utcára 

merészkedni; egy vacsorameghívás egész éjszakára szól, hacsak autót nem rendelnek 

a visszaútra. Az előadó biztos abban, hogy mélyen gyökerező félelem és gyűlölet van 

a szovjetek iránt, még a szegényebb rétegek körében is. Időnként ugyan előfordult, 

hogy a műveltebb magyarok némi orosz és szerb nyelvismerettel barátságosabb 

viszonyba kerültek szovjet tisztekkel. A parasztok és a munkások szenvedtek a legtöbbet a 
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szovjet rekvirálások miatt, és az előadó nem hiszi, hogy ezeket a keserű tapasztalatokat bármi is 

enyhítheti. 

2. Az ország gazdasági helyzete 

Mr. Macartney úgy látja, hogy a „helyzet” kifejezés némileg félreérthető, mert az a stabilitás 

valamiféle szintjét jelenti, viszont talán Lengyelországot leszámítva nincs még egy olyan ország 

Európában, ahol akkora gazdasági káosz lenne, mint Magyarországon. 1944-ig a magyarok alig 

érzékelték a háborút, utána viszont egy éven belül nagy gyorsasággal számos esemény követe 

egymást. Először is a németek elhagyták az országot és vittek magukkal minden mozdíthatót. 

Aztán 1944. szeptemberétől 1945 májusáig, több mint fél évig az egész országban harcok dúltak, 

ami óriási anyagi pusztulással járt, különösen Budapesten és a budai részen, ahol a németek 

utolsó védelmi vonala húzódott. Aztán teljesen összeomlott az ország kommunikációs 

rendszere, minden hidat felrobbantottak és a teljes vasúti vagon állományt Németországba 

vitték, ahol az most is az amerikai zónában van. Végül a szovjetek megszállták az országot, 

elrekviráltak és elraboltak minden élelmet és más ingóságokat is. És persze a fosztogatás és 

rablás a lakosság körében is kialakult.  

Az élelmezési helyzet megdöbbentő. Vannak olyan részei az országnak, ahol egészen 

tűrhető a helyzet, például egy északkeleti régióban, melyet két folyó határol, és a hidat 

felrobbantották. Az ott lakók biztosak abban, hogy nem lehet annyira helyreállítani, 

hogy teherautók is közlekedhessenek rajta, így megmenekülnek a rekvirálásoktól.31Az 

ország más részei nem ilyen szerencsések és a városokban a legrosszabb a helyzet. A 

kenyérfejadag nagyon alacsony, néha van kukorica és bab, időnként krumpli és só, 

ezeket fejadag utalványokra adják. Az előadó három alkalommal ebédelt a budapesti 

egyetemi menzán, ahol kétszer csak leves volt, egyszer pedig tésztaféle. 

Pénzügyi szempontból Magyarország szinte nem is létezik, az infláció óriási. Amikor az előadó 

ott járt, egy angol font egymillió pengőt ért, egy dollár pedig 750 ezret. Úgy tudja, hogy 

mostanra egy font már hatmillió pengőt ér. A pénz semmit sem ér, egy professzori fizetés havi 

250 ezer pengő, amiből lehet egy újságot, vagy néhány bélyeget vásárolni, esetleg 

villamosjegyet, ezért mindenhol naturális árucsere zajlik.  A nagy gyáraknál és 

minisztériumoknál közellátási hivatalok vannak, amelyek biztosítják az élelmet, mint az említett 

budapesti egyetemen is. A munka nem a fizetésért folyik, hanem a jobb ennivalóért, több 

kalóriáért az otthoni hozzátartozóknak. Nem mindenki bízza magát a közellátási 

hivatalokra, sokan vidékre mennek, hogy ruháikért élelmiszert szerezzenek. Az 

                                                 
31 Itt nagy valószínűséggel a Bodrogközről van szó és a tokaji Tisza-, vagy a sárospataki 

Bodrog-hídról. Macartney ugyanis 1946. január végi magyarországi útja során Sárospatakot is 

felkereste. Erről: Organizations in Liberated Hungary. Ministry of Information-Related 

papers, The National Archive (TNA) FO 930/262.  
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egykori jómódú családok szolgáikkal és új bérlőikkel élnek együtt a régi házaikban. A 

szolgálóknak munkát biztosítanak, akik ezért vidéki rokonaiktól élelmiszert 

szereznek. Az előadó nem hallott arról, hogy valaki éhen halt volna, de el nem tudja 

képzelni, hogy hogyan lehet így élni, és mi lesz akkor, hogyha már nem lesz ruha, amit 

élelmiszerre cserélnek.  

Bár ez várható volt, de a szovjeteknek fizetendő jóvátétel a másik nehéz teher és az 

előadó szerint, amennyiben Magyarország kap öt év haladékot a jóvátétel fizetésére, 

akkor 1950-től, vagy 1951-től teljesíteni fogja azt. Jelenleg ezt nem tudják fizetni.  A 

jóvátétel részeként a magyar gyárakból elszállított gépek, és felszerelések hiánya 

megtöri a termelési láncot, és nem segíti a termelés növelését. De ez a szovjeteknek 

sem jó, mert ők ezeket a gépeket nehezen tudják beilleszteni saját termelési 

szerkezetükbe A működő gyárak főként a jóvátételi megrendeléseken dolgoznak, 

ehhez alapanyagokat a szovjetektől kapnak. Amikor ezek a termékek elkészülnek, egy 

részük a Szovjetunióba megy, egy részük a feketepiacra, és a maradék részt többé-

kevésbé igazságosan szétosztják a lakosság körében. Az áruk az üzleteket el sem érik, 

és miközben a helyzet talán javulhat a nyári aratás után, a termelés folyamatosságának 

biztosítása továbbra is kérdéses. 

3. A jelenlegi politikai helyzet 

A politikai helyzet rövidtávú értékelése reménykedésre adhat okot. Az ország 

felszabadulása után koalíciós kormány jött létre, amelyben ott voltak a kommunisták 

képviselői, a szociáldemokraták, a nemzeti parasztpártiak (művelt értelmiségiek, akik 

a földnélküli parasztságot képviselik) a kisgazdapártiak és a polgári pártok 

politikusai. Ez a kormány, kisebb változtatásokkal (polgári politikusok és 

szakszervezeti vezetők kiválása) egészen az 1945-ös választásokig hivatalban volt. A 

választások után a koalíciós kormányzás folytatódott, a kisgazdák 50-60%-os arányban 

győztek, de helyesen döntöttek, mert nem volt elég önbizalmuk, hogy egyedül 

kormányozzanak. (Barta Róbert 2006: 84.)32 A szociáldemokraták és a kommunisták 

15-20%-os eredményt értek el.33Történt némi átalakítás a minisztériumoknál, de a 

kormány úgy tűnik, hogy közmegegyezés alapján, konszenzusos program mentén 

halad, legalábbis ebben lehet bízni. Valójában olyan feladataik vannak, melyeket bármely, 

más összetételű kormánynak is meg kellene tennie: általános egyetértés van abban, hogy újra 

kell indítani az ország közlekedési hálózatát, és több szénre és élelmiszerre van szükség. A 

legnagyobb intenzitással és energiával a kommunisták támogatják ezt a programot és a 

                                                 
32 Valójában a kisgazdák a rájuk váró súlyos kormányzati döntések felelősségét akarták 

megosztani a leendő koalíciós partnerekkel.  
33 Az 1945. novemberi választások pontos eredményeire: Romsics Ignác (2010) Magyarország 

története a XX. században. Budapest, Osiris Kiadó. 190─191. 
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szociáldemokratákkal együtt ők voltak azok, akik 1945 nyarán rábeszélték a munkásságot, hogy 

vegyék fel a munkát. 

4. A hosszú távú politikai perspektívák 

Ez már más képet mutat; folyamatos elégedetlenség, agitáció és tüntetések. Állandó utcai 

felvonulások vannak a fővárosban, ahol azt terjesztik, hogy a reakciós erőket le kell verni 

Magyarországon. Az igazat megvallva egyetlen politikai erő sem tesz mást, mint ami az 1944-

es programjukban is benne volt, különleges politikai atmoszféra van, olyan mintha 

Magyarország 1919-ben lenne. 

Ez nagyrészt a kommunisták hibája. Az 1919-es kommün bukása után teljes 

összeomlás következett be, és bár néhány kommunista az országban maradt, kevesen 

voltak és a betiltott párt gyakorlatilag nem működött. Amikor a szovjetek 1944-ben 

elérték az országot, nagyjából ötven magyar kommunistát hoztak magukkal 

Moszkvából, hogy megalakítsák a Magyar Kommunista Pártot, melynek képviselői ott 

voltak a koalíciós kormányban. A párt tagjait jórészt a volt Nyilaskeresztes Pártból 

toborozták, akiket a magyar hatóságok internáltak, és akiknek általános nézeteik közel 

álltak a kommunistákéhoz, kivéve, hogy antiszemiták voltak és nem Moszkvától, 

hanem Berlintől kapták a parancsokat. A további internálás, vagy a kommunista 

párttagság között választhattak, és sokan, akik az utóbbi mellett döntöttek hasznos 

tagjaivá váltak a kommunista pártnak, persze természetesen a politikában nem 

hallatták hangjukat. Mások igazi kommunisták, vagy opportunisták voltak és sokan 

jöttek a szociáldemokratáktól is. A Szovjetunióból érkezettek, akiket moszkovitáknak 

neveztek, átvették a párt irányítását; képzettek voltak, jórészt magyar származásúak, 

vagy magyarul beszélők, többnyire zsidók, szovjet eszmékkel és állampolgársággal és 

minden magyar ügyet csak ilyen fókuszon keresztül szemléltek. 

A magyarországi politikai konfliktusok alapvetően az ország jövőbeli, nyugati, vagy 

keleti orientációjának lesznek a függvényei; bátran ki lehet jelenteni, hogy az ország 

kettészakad: a kommunista vezetők és követőik lesznek az egyik oldalon, az ország 

többi része a másikon. Mr. Macartney a háború alatt rendszeresen szerepelt a 

Magyarországnak szóló BBC rádióműsorokban34és ezért Magyarországon jól ismert 

személyiség; a kommunista vezetők udvariasan fogadták, de csak, mint vendéget és vélhetően 

legközelebb keményen fel fognak lépni ellene. A lakosság nagy része ugyanakkor vallási és 

                                                 
34 C. A. Macartney háború alatti rádiós szerepléseiről: Pál Monika (2004) „Jó estét kívánok, itt 

Macartney Elemér beszél.” C.  A. Macartney és a BBC magyar adása. In: Frank Tibor (szerk.): 

Angliától Nagy-Britanniáig. Magyar kutatók tanulmányai a brit történelemről. Budapest, 

Gondolat Kiadó. 340─356. 
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osztály hovatartozástól függetlenül meleg barátsággal fogadta. Az előadó emiatt úgy látja, hogy 

a magyar lakosság nagy része az ország nyugati orientációjának a híve. 

Ugyanakkor az előadó nem tudja megjósolni az ország jövőjét; nem lehet látni, hogy a 

kommunisták offenzív politikája milyen eredménnyel zárul. Szerinte nem kell a 

helyzetet túlértékelni, a magyar kommunisták részben félelemből, részben régebbi 

tapasztalataik miatt nehezen állnak a polgári erők mögé, inkább politikai ellenfelek 

lesznek. Mindez részben reflektál a Nagy-Britannia és a Szovjetunió között fennálló 

jelenlegi viszonyra is. Kérdés, hogy a magyar kommunista vezetők kapnak-e olyan 

utasításokat, hogy azok teljesítését a koalíciós kormány képtelen vállalni. Amennyiben 

jönnek ilyen szovjet utasítások, akkor a magyar kommunisták bármit megtehetnek, 

bár egy kommunista rendszer bevezetése Magyarországon nagyon népszerűtlen lépés 

lenne a lakosság körében.  

A jelenlegi helyzetben elég szerencsétlen dolog, hogy a kommunisták ellenfelei a 

szélsőségesen jobboldali csoportok köré összpontosulnak. Ezért az előadó úgy véli, 

hogy a magyar belpolitikai élet legértékesebb elemei, a szociáldemokraták és a 

kisgazdák legjobbjai számottevően veszítenek erejükből. 

Hozzászólások 

Sír Harry Haig megköszöni Mr. Macartney-nak az életszerű bemutatását egy olyan 

ország helyzetének, mely oly sok mindenben különbözik a miénktől. 

The Countess of Listowel35első kérdésében magyar politikai rendőrség szerepéről 

érdeklődött. Továbbá elmondta, hogy véleménye szerint a kommunisták a kisgazdák 

megosztásának a politikáját követik; a kisgazdapárt jobbszárnya a régi kisgazdákból 

áll és őket nehezen lehet reakciósoknak bélyegezni, de amennyiben a kommunisták 

sikerrel járnak, akkor a kormányon lévő kisgazdákat kisebbségbe lehet szorítani. 

Ráadásul létezik Magyarországon egy olyan jogszabály, miszerint ha valamelyik párt 

parlamenti képviselője lemond, akkor vissza kell adnia a mandátumát. 

   Arra is kíváncsi volt, hogy a „reakciósok” elleni kommunista támadások hogyan 

zajlanak Lengyelországban, Romániában és Bulgáriában, mely országok, 

Magyarországgal ellentétben inkább részei a nagyhatalmi játszmáknak. 

   Mr. Macartney az utolsó kérdéssel kezdte válaszát. Egyetért azzal, hogy 

Magyarország nem annyira fontos nagyhatalmi szempontból, mint a többi állam, de 

azt nem tudja, hogy a térségbeli kommunista politizálás egy nagyobb terv része, vagy 

                                                 
35 The Countess of Listowel (Márffy─Mantuano Judit) tevékenységéről, kapcsolatrendszeréről 

részletesen: Barta Róbert (2019) Márffy─Mantuano Judit (Judit Listowel) angliai tevékenysége 

és kapcsolatrendszere. In: Papp Klára─Püski Levente─Novák Ádám (szerk.): A magyar 

arisztokrácia társadalmi-közéleti kapcsolatai és szerepvállalása, Debrecen, Debreceni Egyetem 

Történelmi Intézete. 377─392. 
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sem. Nem beszélt a politikai rendőrségről, mert kevés ideje volt: ennek létrejöttét 

egyértelműen a bosszúvágy motiválta. Tagjait főként radikális zsidók közül 

verbuválták, akik sokat szenvedtek, és nem felejtették el megpróbáltatásaikat. Nem a 

kommunisták szervezeték meg ezt, és noha a bűnüldözés hivatalosan a magyar 

rendőrség feladata, azt azért nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon nem ez az 

első eset, hogy politikai rendőrséget hoztak létre. 

Az előadó nem hiszi, hogy Listowel grófnőnek igaza lenne a kisgazdák elleni támadást 

illetően. Úgy gondolja ugyanis, hogy ennek van némi alapja. Mire a kisgazdák politikai 

programja elkészült, addigra a jobboldali pártok nagy részét betiltották, de 

szavazóiktól nem vonták meg a választójogot. Így a jobboldallal szimpatizálók 

jobboldali választókká váltak, látszólag kisgazdákká, bár valójában sokan közülük 

konzervatívok és gyakran nagybirtokosok. Ilyen módon olyan elemek is kormány 

közelbe kerültek, akik nem képviselték az eredeti koalíciós partnereket. Ők azok, akik 

nem értenek egyet a kormány programjával, így a támadások kereszttüzében állnak, 

de természetesen nem lehet tagadni, hogy a kommunisták meg akarják gyengíteni a 

Kisgazdapártot. 

Michael Zvegintzov elmondta, hogy egész Kelet-Európában ugyanaz zajlik és azt 

kérdezi, hogy mi a célja ennek a félelemkeltési kampánynak. Ez a szovjetek ellen 

fordítja a hétköznapi embereket, újra és újra ezt tapasztalja a Németország keleti 

részébe érkező kelet-európai menekültek körében. Úgy véli, hogy a szovjetek 

bizonytalannak érzik helyzetüket és ilyen félelemkeltő akciókkal akarják megerősíteni 

pozíciójukat a térségben. A nagyhatalmak közötti viszony nem érinti ezt az ügyet, 

képtelenség a szovjetek iránti félelmet eloszlatni; ráadásul a kommunisták nagyon 

tartanak a közvélemény hangjától.  

Miss Freda White a magyarországi földreformról kérdezett. Jelezte, hogy 

különösebben nem foglalkozik a dologgal, de úgy érzi, hogy ez a kérdés befolyásolja 

az ottani helyzetet. Úgy gondolja, hogy ezt a reformot el lehetett volna halasztani, mert 

a nagybirtokrendszer felaprózódása termeléscsökkenéshez vezet. 

Mr. C. A. Macartney szerint ezt a kérdést nem lehetett megkerülni. A földreformot 

mindegyik koalíciós párt támogatta és a kormányprogramban is szerepelt. Úgy véli, hogy 

amennyiben a földosztás nem történt volna meg törvényes úton, akkor illegálisan valósították 

volna meg. Valójában ez termelésnövekedést jelenthet: a régi és tapasztalt birtokosok 

jól gazdálkodnak, bár kétségtelen, hogy az új tulajdonosok eszközök és vetőmagok 

híján hátrányban vannak. Az előadó úgy gondolja, hogy a földreform elmaradása 

esetén semmiféle termelés nem indult volna be. A régi nagybirtokosok jórészt 

elhagyták az országot és most nagyon nehéz mezőgazdasági munkához jutni. A 
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jelenlegi körülmények között a piacon valószínűleg kevesebb mezőgazdasági termék 

lesz, mint a nagybirtokok idején volt, de ez alapján nem lehet megítélni a magyar 

földreform jövőjét. 

Mr. John Epstein azt kérdezte, hogy a magyar lakosság hogyan fogadta azt, hogy az 

ország már nem királyság, hanem köztársaság. 

Mr. C. A. Macartney úgy gondolja, hogy a magyarok többsége nem akarta ezt a 

változást. Elég nagy szégyen Magyarországra nézve, hogy ez ellen csak egyetlen 

személy tiltakozott nyíltan: Schlachta Margit,36egy törékeny apáca, aki korábban kiállt 

a zsidók üldözése ellen és most egy kis párt vezetője. Úgy tartják, hogy a jelenlegi 

Magyarországon csak két személy van, akik nem támogatják az államforma váltást, 

Schlachta Margit és a bátor kiállású Mindszenty József hercegprímás,37de 

mindkettőjüknek kevés a befolyása. 

Mr. John Epstein azt kérdezte, hogy Mindszenthy hogyan tudta megszerezni az 

esztergomi érseki széket? 

Mr. C. A. Macartney azt válaszolta, hogy véleménye szerint senki nem gátolta meg 

ebben, ez a szokásos szovjet halogatási taktika része volt. 

Miss Freda White az erdélyi helyzetről kérdezett. 

Mr. C. A. Macartney elmondta, hogy most nem járt ott, ezért inkább nem nyilatkozik, 

de úgy gondolja, hogy ott robbanásig feszült a helyzet. 

H. H. Lloyd alezredes arra volt kíváncsi, hogy a magyar rendőrség fel van-e 

fegyverezve és lojális-e a kormányhoz. Továbbá megkérdezte, hogy mit lehet tudni a 

Magyarországon állomásozó szovjet csapatokról? 

Mr. C. A. Macartney a második kérdésre felelt elsőként, kifejtve, hogy a szovjet 

hadsereg elsődleges funkciója Magyarországon az, hogy biztosítsa a megszállást, amíg 

az országgal békét nem kötnek. A belső rend fenntartásában alig vállalnak szerepet, 

noha utcai járőreik ellenőrzik a lakosok papírjait és a Pestet Budával összekötő, 

egyetlen épségben maradt hídon a szovjet rendszámú gépjárműveket engedik át 

elsőként. 

Az előadó nem nevezné a magyar rendőrséget a szó klasszikus értelmében 

rendőrségnek. A belügyminisztert,38aki az egész rendőrségért felelős a felesége 

irányítja és az egész rendőrség nagyon népszerűtlen. A régi csendőrséget szétverték 

és a rendőrséget nagy gyorsasággal állították fel; a hivatalos rendőrség többnyire nem 

                                                 
36 Schlachta Margit pályájáról részletesen: Mona Ilona (1997) Schlachta Margit. Budapest, 

Corvina Kiadó.  
37 Mindszenty József pályájáról részletesen: Balogh Margit (2002) Mindszenty József. Budapest, 

Elektra Kiadó.  
38 A magyar belügyminiszter 1946. március 20-ig Nagy Imre volt, őt Rajk László követte. 
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zsidó származású kommunistákból áll, gyakran felfegyverzett banditáknak nevezik 

őket, de hatékonyak. 

Miss J. M. Westley azt kérdezte, hogy az ENSZ (UNRRA39) mit tesz azért, hogy javuljon 

Magyarország élelmezési helyzete. 

Mr. C. A. Macartney azt válaszolta, hogy vannak nem hivatalos segélyszállítmányok 

is. Az UNRRA tevékenysége a nyugati nagyhatalmak és a kommunisták részéről is 

kezdeti időszakban nehézségekben ütközött, de erről már megszületett a megegyezés. 

Mr. J. R. Wraight hozzátette, hogy az élelmiszer segélynek áprilisban kell megérkeznie 

és a magyar kormány felel annak szétosztásáért. A földreform kapcsán elmondta, hogy 

véleménye szerint a körülmények nem kedvezőek a magyar kormány számára, hogy 

ebben az ügyben igazolni tudja politikájának helyességét. Ugyanis, ha bármennyi 

élelmiszer fölösleg van, azt rögtön szétosztják, így a termelési adatok nem pozitívak. 

Egyszerűen szólva, amikor az élelmiszert központilag gyűjtik össze, akkor a 

számadatok sohasem jelentenek jó reklámot. 

Mr. C. A. Macartney egyetért ezzel, de elmondta, hogy a legutóbbi termés 

Magyarországon jóval az átlag alatt volt. 

Miss Dorothy Fraser elmondta, hogy barátaitól szerzett értesülések alapján az erdélyi 

magyarság nagyon rossz helyzetben van. 

Hugh Seton Watson40ezredes hozzátette, hogy az ottani románok is ugyanúgy 

szenvednek. 

Sír Harry Haig megköszönte Mr. Macartney előadását. Ennek különösen értékes része 

volt, hogy áttekintette a szovjet politikát Magyarországon: amennyiben ezt minden 

hasonló helyzetben lévő országgal meg lehetne tenni, az segíthetne megérteni a 

szovjetek világpolitikai elképzeléseit. 

1946. március 18.                                        Chatham House, St. Jame’s Square, S. W. 1. 

 

 

                                                 
39 UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) nemzetközi gazdasági 

segélyszervezet, amelyet 1943.nov.9-én állították fel egy 44 ország által aláírt egyezmény 

keretén belül. Célja a háború sújtotta országok segélyezése és gazdasági talpra állításának 

segítése volt. 
40 Hugh Seton Watson (1916─1984) brit történész, politológus, Robert Seton-Watson fia. A 

második világháború éveiben a brit katonai hírszerzésnél szolgált. Kelet-Európáról és 

Magyarországról szóló publikációiban a részrehajlás nélküli objektivitásra törekedett.  1981-

ben, Macartney halála után három évvel ő írta az oxfordi történész-diplomata pályájáról szóló, 

ma is jól használható összefoglalást: Hugh-Seton-Watson (1981) Carlile Aylmer Macartney 

1895─1978. In: Proceeding of the British Academy, LXVII. London. 411─432. 
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Összegzés 

 

Sir Alvary Frederick Gascoigne magyarországi tevékenységének dokumentumai 

alapvető diplomáciai forrásokkal bővítik az 1945 utáni magyar történelemmel 

kapcsolatos ismereteinket. Mindez nem csupán a témával foglalkozó szakemberek 

munkáját segíti, de a szélesebb olvasótábor számára is bepillantást nyújthat a 

diplomáciatörténet izgalmas világába. Gascoigne döntően objektív képet próbált 

nyújtani a korszak belpolitikai eseményeiről, de az is világos volt, hogy inkább a 

polgári pártokkal, valamint azok képviselőivel és a katolikus klérussal 

rokonszenvezett. Jól érzékelte a földreform visszásságait, a belpolitikai küzdelmek 

mögött meghúzódó szovjet szándékokat és találóan jellemezte a magyar politikusokat. 

A rendkívül korlátozott lehetőségek között mozgó brit érdekérvényesítést olyan 

időszakban képviselte, amikor még sokan hittek a magyar demokrácia jövőjében. 

Gascoigne mögött azonban már nem állt a brit világbirodalom. London 1945 után sem 

a kelet-európai térségben, sem máshol nem tudta régi nagyhatalmi politikáját 

érvényesíteni. A brit politikai kultúra több évszázados értékeit, a nyugati demokráciák 

eszméit valódi eszközök és hatalom nélkül rendkívül nehéz volt képviselni egy olyan 

országban, ahol a szovjet Vörös Hadsereg volt az úr. A britek korlátozott 

szerepvállalása ellenére egy külső szemlélő, döntően elfogulatlan és nagyrészt 

objektív diplomata értékelései, helyzetelemzései árnyaltabbá és sokszínűbbé tehetik a 

korszakkal kapcsolatos ismereteinket. Ennek haszna még akkor is nyilvánvaló, 

hogyha tudjuk, Nagy-Britannia 1945 után rendkívül korlátozott eszközökkel és csak 

az ehhez mért aktivitással befolyásolta és befolyásolhatta a magyarság sorsát.  

(Haraszti─Taylor 2005: 138.)41 

Carlile Aylmer Macartney magyarbarát lobbistaként sokat tett azért, hogy a brit 

közvélemény a Horthy-rendszerre árnyaltabban és kevésbé ellenségesen tekintsen. Ezt 

leginkább Foreign Office-beli tevékenységével és a háború alatti magyar nyelvű BBC 

rádiós beszédeivel tudta elérni. 1944-45-ben még bízott abban, hogy Magyarországon 

egy baloldali jellegű, de alapvetően nyugati berendezkedést követő rendszer jöhet 

létre. Történeti munkáiban objektivitásra, szakmaiságra és pontosságra törekedett, 

egyéb publicisztikájában (cikkek, beszédek) már inkább tetten érhető a magyarság 

iránti rokonszenv. Ugyanakkor a Horthy-rendszer iránti „rokonszenve” feltétlenül 

árnyaltabb megközelítést igényel, hiszen az oxfordi történész-diplomata folyamatosan 

számonkérte a rendszer demokrácia deficitjeit, vagyis a földosztás, az 

                                                 
41 „A brit befolyásnak Magyarországon semmi esélye sincs a szovjetekével szemben… 

Nyilvánvaló, hogy Magyarország hosszú évekig szovjet csatlós állam lesz, ahol a kommunista 

befolyás fog érvényesülni.” Gascoigne to Churchill, 23 July 1945. Minutes of J. M. Addis.  
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alkotmányosság, az általános, egyenlő és titkos választójog hiányát, valamint a 

feudális társadalmi és közéleti viszonyok makacs továbbélését. Az All Souls College 

történész professzora 1945 után is fenntartotta kapcsolatait Magyarországgal, de ez 

már inkább szakmai, mintsem politikai jellegű volt és ennek megfelelően a háború 

utáni szovjet típusú magyar berendezkedést nyíltan sohasem támadta.42 
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TORNAI CSONGOR GÁSPÁR 

Mekkora szerepe volt Gyöngyösi Jánosnak az Ideiglenes 

Nemzeti Kormány külpolitikájának megszervezésében? 

 

Gyöngyösi János életútjáról és politikai pályájáról tudományos igényű feldolgozás 

még nem született. Személyével a szocialista történetírásban semmilyen módon nem 

foglalkoztak. Életpályája ennek következtében feledésbe merült. Az 1980-as évektől 

kezdődően, de különösen a rendszerváltás utáni munkák tesznek említést Gyöngyösi 

János külpolitikai szerepéről. A kommunistákhoz fűződő kapcsolatával részletesen 

egyetlen munka sem foglalkozik. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány tagjaként 

számtalan fontos külpolitikai kérdésben hozott fontos döntést. Azt követően pedig 

több kormányban is külügyminiszteri pozíciót töltött be annak ellenére, hogy 

előzetesen nem rendelkezett diplomáciai tapasztalatokkal, sőt még a szükséges 

nyelvtudással sem. Tanulmányomban megvizsgálom, hogy mennyire volt alkalmas 

külügyminiszternek, illetve hogy milyen volt a kapcsolata a kommunistákkal.   

 

* 

A külügyminiszterségéhez vezető útja 

Gyöngyösi János 1893. május 3-án született a Sáros megyében található Berkiben (ma: 

Rokycany). Édesapja Haller Ferenc és édesanyja Szányi Etelka. A Külügyminisztérium 

iratai között található önéletrajzában a születési helye nem Berki, hanem Békéscsaba. 

Fontos kérdés, hogy vajon milyen okból kifolyólag változtatta meg a születési helyét. 

Valószínűsíthető, hogy a származását próbálta eltitkolni. (MNL OL XIX-J-1-u 21. 

doboz) A szülei korai halála miatt 6 éves korától a nagybátya, Gyöngyösi Gusztáv 

nevelte, aki után felvette a Gyöngyösi nevet. Gyöngyösi Gusztáv nem mutat 

névazonosságot a szülőkkel, amely valószínűleg nevének megváltoztatásával 

magyarázható. 1  Gyöngyösi János Aradon és Békéscsabán járt gimnáziumba. A 

békéscsabai Rudolf Főgimnáziumban szerezte meg az érettségit. Középfokú 

tanulmányai alatt tagja volta békéscsabai önképző körnek ahol verseket, novellákat és 

népi színművet írt. Az érettségi után beiratkozott a Budapesti Tudományegyetemre, 

ahol magyar-latin szakra járt. (Gantner 2013: 27) Az első világháború alatt 36 hónapig 

                                                           
1 Gyöngyösi Gusztáv névváltoztatására vonatkozó pontos adatot a kutatásom során nem 

találtam. 
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teljesített katonai szolgálatot. A Kárpátokbeli harcok során komolyabb sérüléseket 

szerzett. Ebből felépülve az olasz fronton teljesítetett frontszolgálatot, ahol 

hadifogságba került. A háború után főhadnagyként szerelt le. Kétszer érdemelte ki III. 

osztályú Katonai Érdemkeresztet, illetve Sebesülési Érdemel is kitüntették. (Szakály 

2007: 44)  

1919-ben térhetett haza Magyarországra a hadifogságból. A források hiányában nem 

lehet tudni, hogy a Tanácsköztársaság politikai rendszeréhez hogyan viszonyult. 1920-

ban befejezte az egyetemi tanulmányait és magyar-latin szakos tanári diplomát 

szerzett. Tanárként sosem dolgozott, viszont aktív írói munkát folytatott. 1920-1921-

ben Az Est Lapok munkatársa volt. 1922-ben hazatért Békéscsabára, ahol a Békésmegyei 

Közlöny szerkesztője lett. (Vida – Vörös 1991: 76.) A nyelvtudására vonatkozóan a 

források közt komoly ellentmondás van. Több visszaemlékezés szerint nem 

rendelkezett megfelelő nyelvtudással, ugyanakkor más források alapján jól beszélt 

németül, de társalgási szinten franciául és olaszul is tudott. Ezt alátámasztja az is, hogy 

Békéscsabán fordítói munkát is végzett a Tevan Kiadó részére, Anatole France műveiből 

többet is lefordított francia nyelvről. A latin szak elvégzése miatt pedig mindenképp 

megértette a francia és az olasz nyelvet. A német nyelvtudásra vonatkozóan pedig 

elmondható, hogy a dualista kori Magyarországon az értelmiséghez tartozók nagy 

része számára az alapműveltség része volt a német nyelvtudás. A fentiek alapján 

valószínűsíthető, hogy a neveltetése során Gyöngyösi János is tanult németül. Ennek 

ellenére nem rendelkezett azzal a nyelvtudással, ami diplomácia szinten elvárható lett 

volna. (Borbándi 1997: 151.)  

Hazatérése után a békéscsabai kulturális eseményekben kiemelkedő szerepet játszott. 

1923-ban a helyi irodalmi szakosztály vezetője lett. Békéscsaba történeti 

monográfiájának megírásakor Gyöngyösi Jánosra és Borbély Sándorra bízták a 

kereskedelem és gyáripar történetének kifejtését. Politikai pályája alatt többször is 

foglakozott a kereskedelem és ipar kérdéseivel. 1922-ben Cincogó nép háborúja címmel 

írt könyvet, amelynek címe is rámutat a politikai nézeteire. (Békésmegyei Közlöny. 

1923. december 8.) Politikai pályája 1930-ben kezdődött, amikor belépett a Független 

Kisgazdapártba (FKgP). Gyöngyösi a kereskedelmi csarnokban betöltött ügyvezető 

titkári pozíciója miatt korábban is kapcsolatban ált politikusokkal. Bekapcsolódott a 

békésvármegyei törvényhatóságú bizottság munkájába és vezetője lett az ellenzéki 

blokknak, amely a Magyar Szociáldemokrata Párt (MSZDP) tagjait is magában 

tömörítette. Az vezető szerepe miatt a szociáldemokratákon keresztül kapcsolatba 

került a kommunistákkal is. (MNL BéML IV. B. 401. 975/1930)  
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Az 1930. május 15-i közgyűlésen Gyöngyösi János a kisiparos és kiskereskedő 

társadalom szomorú helyzetéről beszélt. Kritizálta azt, hogy az állam a polgárságtól 

származó állami bevételek jelentős részét szövetkezetek és üzemek támogatására 

fordítja, amellyel konkurenciát teremt az adózó polgárság számára. Gyöngyösi ez 

ügyben feliratot indítványozott a szövetkezetek és üzemek állami támogatásának 

megszüntetése érdekében. A kormányzó párt oldaláról többen elutasították 

Gyöngyösi felvetését azzal az ürüggyel, hogy a megfelelő kormányszervek már 

dolgoznak a megoldáson. A szavazáson végül Gyöngyösi javaslata elfogadásra került. 

(Békés. 1930. május 17.) 

Az 1931-ben tartott választások során a békéscsabai választókörzetben 44,5%-ot ért el, 

így lecsúszva az első helyről csak második lett. A veresége ellenére aktív munkát 

folytatott Békéscsabán. (Gantner 2013: 13.) Az 1931. december 19-i békés megyei 

közgyűlésen ellenzéki politikusként jelentős szerephez jutott a kormánypárttal 

szemben. Szeged városának a nyugdíjak újabb leszállítása ügyében nyújtott be 

indítványt. Almády Géza felszólalásában kérvényezte, hogy a nyugdíjak érintetlenül 

hagyása mellett a tisztviselők fizetései mellett is foglaljon állást a közgyűlés. 

Gyöngyösi János beszédében azt hangsúlyozta, hogy a tisztviselők nyugtalanságának 

és elégedetlenségének az oka a fizetéscsökkentések aránytalansága. A nagy 

támogatottság mellett, a főispán ezt a javaslatot tekintette elfogadottnak. Ezután Uhrin 

László Gyöngyösi Jánosnak egy másik javaslatát terjesztette elő, mely alapján azon 

népjóléti miniszteri tisztviselőket, akik szabálytalanságot követtek el, állítsák a 

független bíróság elé. A főispán arra az álláspontra jutott, hogy nincs meg a szükséges 

támogatottság az ügy megtárgyalásához. Ez jól mutatja, hogy mindent megtett, hogy 

a kérdés ne kerüljön a közgyűlés elé ezzel viszont óriási vihart kavart a megjelentek 

között. Gyöngyösi János társai és az MSZDP tagjai az asztalt verve követelték az 

indítványnak a megtárgyalását. A főispán a zűrzavar miatt az ülést öt percre 

felfüggesztette, de az újbóli megnyitás után sem állt helyre a rend. (Békés. 1931. 

december 25.) 

1932. május 14-i közgyűlésen az adózási rendszer hibáit sorolta fel beszédben. A 

földadó, forgalmi adó és fogyasztási adó elleni küzdelmet a mezőgazdaságból élő 

lakosság eminens érdekének nevezi. Indítványozta a kormány informálását a vidéki 

adózás helyzetről. (Békés. 1932. május 28.) 1932. július 27-én a kereskedők és iparosok 

által szervezett demonstráció egyik kulcsalakja volt. A kormánynak való továbbítás 

reményében a vármegye főispánjának Gyöngyösi János nyújtotta át a kidolgozott 

javaslatokat. 1932 decemberében a sajtóban már Gömbös Gyula miniszterelnökkel 

szemben foglalt állást az adózás kérdésében. (Békésmegyei Közlöny. 1932. december 
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11.) 1934 márciusában az iparosok és kereskedők által szervezett fórumon Gyöngyösi 

jelezte Bud János országgyűlési képviselő felé a legfontosabb problémákat. 

Beszédében kitért rá, hogy a helyi cipészipar legfőbb sérelme, hogy az újonnan 

érkezett kereskedők olcsó és gyenge minőségű árui rontják a helyi ipart. 

Felszólalásában a gyárak és nagyáruházak rontó hatásáról is beszélt a helyi kisiparral 

szemben. (Békésmegyei Közlöny. 1934. március 18.) 1934 szeptemberében kritikát 

fogalmazott meg a miniszterrel szemben a tankönyvek magas ára miatt. Gyöngyösi a 

Békésmegyei közleménynek a következőket mondta: „Tudomása szerint a forgalmi 

adóellenőrök az utcán játszadozó gyermekeket faggatják ki, hogy szüleik milyen anyagi 

helyzetben vannak.” (Békésmegyei Közlöny. 1934. szeptember 29.) 

Gyöngyösi János 1934 októberében a nem politikai teljesítményével került be az 

országos hírek közé. A Kis Ujság így számolt be a történtekről: „Súlyos testi sértés 

bűntettének vádjával terhelten állottak a debreceni törvényszék előtt Szítai Károly, 

Szítai Béla, Mocsár Bertalan, Varga Jenő és Nagy Pusu József debreceni muzsikus 

cigányok. Még a tavasszal történt, hogy a „Kis Debrecen című vendéglőben mulatozott 

Gyöngyösi János. A mulatozás végén Gyöngyösi és a cigányok között valami nézeteltérés 

támadt, amiből kifolyólag Gyöngyösi sorra pofozta a cigányokat. A cigányok eleinte kedélyesen 

fogták fel a nyakleveseket, mert azt hitték, hogy ezekért külön fájdalomdíjat kapnak, azonban 

amikor a pofonok egyre komolyabbak lettek, ők sem hagyták magukat, előkerültek a görbe botok, 

szódásüvegek [...]A rendőr a csata színhelyén sötétséget és csendet talált. A szobában egy lélek 

se, ha üvegcserepek nincsenek a földön, azt hihette volna a derék debreceni rendőr, hogy tréfából 

hívták a kocsmába. így azután figyelmesebben nézett körül a teremben és felfedezett az egyik 

asztal alatt valami abroszba burkolt tekintélyes nagyságú csomagot. A csomag mozgott. A 

rendőr kipakolta az asztalterítőt és a különös csomagból előkerült a mulató vendég: Gyöngyösi 

János. A kedélyes mulatság feljelentéssel végződött, de mivel a cigányok természetesen tagadták, 

hogy megverték volna vendégüket, a törvényszék elrendelte a bizonyítás kiegészítését. Az 

asztalterítő titka tehát csak a következő tárgyaláson fog kisülni.” (Kis Ujság. 1934. október 

23.) 2 

1934. december 25-én megjelent cikkében a politikai erőviszonyokról a következőket 

írta: „Az egyedüli párt, amelyiknek már évtizedek óta kiépített szervei, gyakorlott eszközei és 

kifinomult rutinja van, az a szociáldemokrata párt, ezért érthető, hogy ezeknél a választásoknál 

is csupán a szociáldemokrata párt jelent komoly ellenfelet a kormánypárti jelölteknek. Nemcsak 

abból a szempontból, hogy a hatósági szemek éberségét elkerülve eredményes propagandát 

fejthetnek ki az elégedetlen kispolgári tömegek körében, de azért is, mert a szavazás technikájáról 

                                                           
2 A tudósítás címe: Asztalterítőben a vendég, bajban a cigány. 
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bizalmi embereik útján kioktathatják az érdeklődésük körébe vont választókat.” (Békésmegyei 

Közlöny. 1934. december 25.)  

1935 márciusában lemondott a kereskedelmi csarnok főtitkári posztjáról. Eckhardt 

Tibor támogatta a választásokon való jelöltetését. Programjában a földbirtokreformot 

és a gazdasági átalakítást emelte ki. (Békésmegyei Közlöny. 1935. március 19.) Gömbös 

Gyula miniszterelnök Eckhardt Tibornak tett ígéreteit nem tartotta be. Nem csupán az 

új választójogi törvény megalkotására nem került sor, néhány esettől eltekintve a 

jelöltek állítására tett ígértek betartása sem valósult meg. Az 1935-ös választásokat 

követően Békés vármegye vált az FKgP egyik legmeghatározóbb központjává, 

amelyben nagy szerep jutott Gyöngyösi Jánosnak is. Bár Gyöngyösi ekkor nem volt 

képes a kormánypárt jelöltjét legyőzni, mégis ismert politikussá vált. Politikai 

karrierjének sikeressége abban keresendő, hogy a helyi kultúrában és életben vállalt 

szerepe révén megfelelő ismertséggel rendelkezett. (Kocsor 2003: 210.)  

A helyi politikában való aktív részvétele mellett 1937-ben Gyöngyösi János elindítja, a 

saját ellenzéki lapját, az Alföldi Népújságot. Erős ellenzéki hangvétele miatt a 

kormánypárti politikusok nem nézték jó szemmel a működését.  Az újságot egy év 

múlva betiltják. Gyöngyösi számára ez a lépés hozta meg a lehetőséget az országos 

politikába való becsatlakozásra. 1939-től tagja volt a párt országos vezetőségének. A 

békéscsabai éveiből egyértelműen látható, hogy az ellenzék egyik legaktívabb tagja 

volt. Gyöngyösi Jánoson kívül Tildy Zoltán, Szobek András és B. Szabó István 

emelhető ki ezen a téren. (Szent-Iványi Domokos 2016: 379.)  Magánéletében jelentős 

változást jelentett, hogy 1938. október 22-én házasságot kötött Andó Erzsébettel. A 

szlovák gyökerekkel rendelkező felesége a későbbek során jelentős hatást gyakorolt rá 

a Csehszlovákiában élő magyarság ügyében. (Békésmegyei Közlöny. 1938. október 23.) 

1940. január 22-én gazdasági tisztképzésen vett részt, amit egy hónap múlva 1940. 

február 24-én végzett el. 1940 nyarán tartalékos állományból aktív szolgálatba 

helyezték a magyar-román viszony kiéleződése miatt. 1941 nyarától pedig gazdasági 

tisztek állománycsoportjában teljesített szolgálatot. 1941 közepétől 1943-ig a debreceni 

magyar királyi VI. honvéd hadtest parancsnokságának 6. élelmezési raktáránál, illetve 

magyar királyi debreceni 6. számú helyőrség korházában teljesített szolgálatot. 

Gyomorfekélye miatt 8 hónap alatt 15 kilót fogyott. 1943 júniusában gyomorpanaszai 

miatt felmentették a tényleges katonai szolgálat alól. (Szakály 2007: 45.)   

1943-ban, Budapesten az intéző bizottság ülésén a magyar csapatok kivonását és a 

háborúból való kilépést szorgalmazta. 1944-ben részt vett Békéscsaba igazgatásának 

megszervezésében. 1944. október 9-én megalakuló békéscsabai Ideiglenes 

Vezetőtanács tagja lesz. Kiszely Andrást választották meg az Ideiglenes Vezetőtanács 
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elnökkének, aki kommunista háttérrel rendelkezett, de mellette még a tanácsnak 

számtalan tagja rendelkezett baloldali politikai háttérrel. (Bálint – G. Vass 1971: 153-

154.) 1944 októberében korábbi munkatársaival újra elkezdi – a korábban betiltott – 

Alföldi Népújság szerkesztését. Az első lapján Malinovszkij tábornokhoz intézett nyílt 

levélben üdvözölte a „felszabadító” Vörös Hadsereget. A nyílt levél megjelent 

magyarul, franciául és szlovákul is. Ezután felkérést kap a szovjetek részéről a 2. Ukrán 

Front magyar nyelvű katonai újságjának szerkesztésére. Gyöngyösi emellett 

propagandaírásban is aktívan részt vesz. Az Alföldi Népújság további kiadásához a 

szovjetek nem járultak hozzá és csak hónapokkal később 1945. március végén tudott a 

második száma megjeleni. Ez jól mutatja, hogy milyen célokat szolgált a lap ismételt 

elindítása szovjet részről. (Paál – Radó 1947: 227.)   

Vásáry Istvánnak 1944 novemberében írt leveléből kiderül, hogy jó kapcsolatot ápolt 

a kommunista vezetőkkel, Gerő Ernővel, Révai Józseffel és Vas Zoltánnal rendszeresen 

találkozott. A levél végén azonban már a magyar ügy támogatóit Gyöngyösi 

elvtársaknak nevezi. A szóhasználat rávilágít, hogy változás állt be a hozzáállásában. 

Gyöngyösi hívta fel a kommunisták figyelmét arra, hogy Magyarország parlamentáris 

állam, épp ezért fontos a jogfolytonosság megteremtése. A Szovjetunióban lévő 

emigráns politikusok már korábban emellett foglaltak állást, de Gyöngyösi ettől 

függetlenül fontos megerősítést jelentett számukra. (Paál – Radó 1947: 104-106.) B. 

Szabó István visszaemlékezése alapján lehet tudni, hogy Gyöngyösi János 1944-ben, 

amikor Debrecenbe ment, már tudott külügyminiszteri kinevezéséről. 

Valószínűsíthető, hogy a kommunista vezetők informálták erről, de arra a kérdésre, 

hogy mikor és honnan tudta ezt meg a források hiányában nem lehet válaszolni. (Haas 

2013: 84-85.) 1944 decemberében Gyöngyösi János és Szobek András feladata volt a 

békéscsabai, endrődi, gyomai választási nagygyűlések zavartalan lebonyolítása, ami 

szintén a baloldali politikusokkal való kapcsolatainak megélénkülését mutatja. Szobek 

András visszaemlékezésében kiemeli, hogy Gyöngyösi János jó kapcsolatot ápolt az 

MSZDP tagjaival és közülük sokan átmentek az MKP-ba. Ez szintén alátámasztja azt, 

hogy Gyöngyösi Jánosnak milyen módon alakult kapcsolata az MKP vezető tagjaival. 

A visszaemlékezés továbbá azt is megemlíti, hogy Gyöngyösi János ötlete volt az is, 

hogy röplapok kiadásával folytassanak fasiszta ellenes propagandát. (Szobek 1986: 

107-108.) 

Kelet-Magyarországot 1944-ben a Vörös Hadsereg fokozatosan foglalta.  A „földalatti” 

pártok vezetőit Debrecenbe vitték, ahol 1944-ben elkezdődött a politikai élet 

megszervezése. A felszabadított, illetve a szovjetek által elfoglalt terület jelentős részén 

(a dél-dunántúli területek és a Duna-Tisza közének jelentős részének kivételével) a 
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településeket összeírták és meghatározták hány képviselőt választhatnak. A 

kommunisták pontosan tudták, hogy melyik település milyen politikai beállítottságú. 

A választások során közfelkiáltással választották meg az előre kijelölt képviselőket. A 

Moszkvában kialakított kormányt „hivatalosan” a nemzetgyűlés választotta meg. 3 

Gyöngyösi János külügyminiszterré választását megelőzően semmilyen előzetes 

diplomáciai tapasztalattal nem rendelkezett. A hiányosságai miatt gyakran 

összetűzésbe került tapasztaltabb diplomatákkal és politikusokkal is, akik 

kártékonynak tekintették külügyminiszteri tevékenységét. (Szent-Iványi Domokos 

2016: 379.)  Súlyok Dezső szerint a Független Kisgazdapárton belül két titkos 

kommunista játszott nagy szerepet Dobi István és Gyöngyösi János. A 

kommunistákhoz köthető kapcsolatát egyértelműen alátámasztja a korai politikai 

karriere is. (Sulyok 2004: 151.) 

 

Fegyverszüneti egyezmény megkötése 

Magyarországnak – a szovjet megszállás miatt – nem volt kedvező tárgyalási pozíciója. 

Az 1944. december 28-i németeknek küldött hadüzenet után nyílt lehetőség 

fegyverszünetet kötni a Szovjetunióval. Georgij Makszimovics Puskin 4  még a 

hadüzenet bejelentés napján értesítette erről a magyar külügyminisztert. A 

Szovjetunió által biztosított vonaton indult a küldöttség Moszkvába 1945. december 

28-án este 8 órakor. A delegáció vezetője Gyöngyösi János volt. A tagjai között ott volt 

Vörös János honvédelmi miniszter, Balogh István miniszterelnöki államtitkár, Tarnay 

István követség tanácsos, Kiss István százados, Mátay Florence, Szántó Katalin orosz 

tolmács és Gyöngyösi János felesége is. Szovjet részről Georgij Makszimovics Puskin, 

Ivan Zaharovics Szuszajkov 5  és a magyar származású Béla Jankovics Grigorjev 

(Geiger Béla) kísérte el a magyar delegációt Moszkvába. (Kovács 1990: 164-165.) A 

magyar külügyminiszter tapasztalatlanságát jól mutatta, hogy a fegyverszüneti 

tárgyalások alatt Magyarországon senkit sem bízott meg azzal a feladattal, hogy 

ellássák a külügyminiszter helyettesítését a minisztertanácsi üléseken. (Szűcs 1997: 54.) 

                                                           
3 A FKGP újjászervezése után fél év múlva a párt már 900 ezer fős taglétszámmal rendelkezett. 

A párt centrumát Nagy Ferenc, Kovács Béla és Varga Béla adta. A párt balszárnya szoros 

kapcsolatot ápolt a kommunistákkal.  Gyöngyösi János is ide tagolódott, de rajta kívül még 

Dinnyés Lajos, Oltányi Imre, Fíló Sámuel, Szabó Árpád és Dobi István is. (Csobai 2002: 526.) 
4 G. M. Puskin a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) politikai tanácsadója Vorosilov 

elnök mellett és egyben a Szovjetunió magyarországi főmeghatalmazottja. 1945 november–

1949 között a Szovjetunió rendkívüli és meghatalmazott nagykövete Magyarországon. 
5 I. Z. Szuszajkov vezérezredes a 2.Ukrán Front haditanácsának tagja. 
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A Nacional szállodában 6  helyezték el a magyar delegáció tagjait és programot is 

szerveztek számukra. Gyöngyösi János ekkor a következőket mondta Grigorjevnek: 

„Ne vegye szavaimat szerénytelenségnek. Ez nem kérés, hanem titkos nemes álom. Arról 

álmodom, hogy ha csak egy pillanatra is, de megláthassam a világtörténelem legnagyobb alakját 

egy új korszak megteremtőjét, Sztálin marsallt. Semmi reményem, hogy láthassam Sztálint, de 

Moszkvában tartózkodván képtelen vagyok lemondani arról a jogomról, hogy álmodozzak egy 

ilyen boldogságról” (Vida 2005: 79.) 

Gyöngyösi János a megérkezés napján jelentkezett Vjacseszlav Mihajlovics Molotov 

külügyi népbiztosnál, aki másnap 1945. január 4-én este 10 órakor fogadta a Kremlben 

található irodájában. A szovjet külpolitika első számú embere Gyöngyösi Jánossal 

beszélte meg a magyar hadsereg újjászervezésének ügyét. A magyar külügyminiszter 

nem volt illetékes a kérdésben különösen, hogy a delegáció tagjai között ott volt a 

hadügyért felelős Vörös János is. A fő téma kettejük között a fasiszták elleni fellépés 

volt. A magyar külügyminiszternek a tényleges tárgyalások előtt még Vladimir 

Georgijevics Dekanozov külügyi népbiztos-helyettessel nyílt lehetősége megbeszélést 

folytatni. Gyöngyösi a tárgyalás során kiemelte, hogy tervei között szerepel a 

közbiztonság helyreállítása és az államapparátus megtisztítása. Továbbá felvetette a 

földreform kérdését a német és magyar fasiszták földjeinek felhasználásával.  

Dekanozov támogatta az elképzeléseit és felvetette a kormány összetételének esetleges 

megváltoztatását, amivel a magyar külügyminiszter is egyetértett. 7  A delegáció 

felkészületlenségét mutatja, hogy nem vittek Moszkvába magukkal írógépet, indigót, 

sőt még papírt sem. Tényleges diplomáciai egyeztetésről nem lehetett beszélni, 

ugyanakkor Magyarország kiszolgáltatottsága miatt egy tapasztaltabb diplomata sem 

tudott volna tényleges eredményeket elérni. (Szűcs 1997: 38.)   

Dekanozovval történő tárgyalás és a fegyverszüneti tárgyalások megkezdése közötti 

időszakban a Reuter és az Associated Press iroda munkatársai valamint az angolszász 

sajtó moszkvai tudósítói is többször megkeresték a magyar külügyminisztert. 

Gyöngyösi Jánost emellett felkereste még Pietro Quaroni Olaszország moszkvai 

                                                           
6 Az 1903-ban átadott szálloda a második világháború alatt a szálloda számos delegációnak 

adott otthont, 
7  1945. május-júliusban rövid időn belül 5 miniszteri tárca élén is helycsere történt. Az 

igazságügyi-miniszter Valentiny Ágoston helyére Reis István. Takács Ferenc iparügyi 

minisztert Bán Antal váltotta. Gerő Ernő töltötte be a kereskedelem és közlekedésügyi 

miniszter posztot Gábor József helyet. A Közellátásügyi miniszter Faragho Gábor helyett 

Rónai Sándor lett. A pénzügyminiszter Oltványi Imre lett Vásárváry István helyet. Lásd 

bővebben: (Szűcs 1997: 38.)  
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nagykövete. A magyar külügyminiszter számára ezek a találkozók fontosak voltak, 

mivel olyan információkhoz is hozzá tudott jutni, amit szovjetek eltitkoltak előle. Az 

angolszász sajtó munkatársai jól ismerték a nemzetközi helyzetet, különösen az atlanti 

térség országain belül. Az olasz nagykövettől pedig a szintén vesztes és katonai 

megszállás álló Olaszországról tudott információkat megosztani. Ez különösen fontos 

volt, mivel Olaszországban nem szovjet, hanem az angolszász nagyhatalmak bírtak 

vezető szereppel. Ezért a magyar külügyminiszter számára egy jó visszajelzést 

jelentett, hogy milyen különbségek vannak a nyugati és a szovjet modell között. (Szűcs 

1997: 158.) 

A fegyverszüneti tárgyalások 1945. január 18-án kezdődtek meg, helyi idő szerint 15 

óra 30 perckor, a Vorbonszkaja utcai rezidenciában. Molotov elnöksége mellett Averell 

Harrimann az Egyesült Államok moszkvai nagykövete és John Balfour brit ügyvivő is 

jelen voltak a tárgyalások alatt. A magyar külügyminiszter hivatalosan is 

fegyverszünetet kért az Ideiglenes Nemzeti Kormány nevében. Gyöngyösi János ekkor 

a következőket mondta: „Égünk a megtorlás vágyától, ezért kormányunk első feladatának 

tartotta, hogy hadat üzenjen a Németeknek.” (Idézi: Mucs – Zágoni 1979: 53.) 

A magyar delegáció egy napot kapott a Molotov által átnyújtott feltételek 

tanulmányozására. A delegáció számára arra sem biztosítottak lehetőséget, hogy az 

Ideiglenes Nemzeti Kormány tagjaival egyeztessenek a fegyverszüneti egyezmény 

tartalmáról. Ez is jól mutatja, hogy Moszkvában nem diplomáciai tárgyalás zajlott. 

Magyarországnak nem volt arra lehetősége, hogy ne írja alá a szovjetek által diktált 

feltételeket. Az 1945. január 19-i tárgyalás során, a magyar delegáció részéről kevés 

kérdés merült fel (Korom 1981: 499-501.) A fegyverszüneti egyezmény 1. b pontja 

szerint: „Magyarország kormánya kötelezi magát, hogy lefegyverzi a Magyarország területén 

lévő német fegyveres erőket és hadifogolyként átadja azokat.” Gyöngyösi kérdése a magyar 

származású, de német állampolgárságot szerzett Volksbund tagokra vonatkozott. A 

szovjetek ezzel kapcsolatban Magyarországra bízták a döntést, viszont a gyakorlatban 

így is a szovjetek által irányított magyarországi Szövetséges Ellenőrző Bizottság 

(SZEB) bírt döntéshozó szereppel. A 8. pont pedig a német lakosság vagyonának 

zárolására vonatkozott. Gyöngyösi János külügyminiszter érdeklődött – a kettős 

állampolgárokra utalva – a német állampolgárok internálása ügyében. Válaszul azt 

kapta, hogy a német állampolgárok ügyében a magyar igazságszolgáltatás az illetékes. 

(Tornai 2018) A magyar delegáció kérte a kártérítés 6 évről 10 évre való kitolását és a 

fizetés megkezdésének 1946. januárt 1-jére való halasztását. A szövetséges hatalmak 

képviselői nem támogatták a magyar kérést. Molotov kikelve magából a következőket 

mondta:” Magyarországra nem támadott senki, Magyarország megtámadta szomszédjait, a 
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Szovjetuniót, Jugoszláviát és Csehországot, hogy azok a károk, amelyeket a magyar hadsereg a 

Donnál, Voronyezsnél és Ukrajnában a Szovjetuniónak okozott, sokkal nagyobbak, mint a 

jóvátételi összeg”. (Szűcs 1997: 159.) 

1945. január 20-án a Vorbonszkaja-palotában 15 óra 30 perckor írták alá a 

fegyverszüneti egyezményt. Szovjet részről Vorosilov marsall írta alá, aki ettől kezdve 

a SZEB elnöke lett. Gyöngyösi János, Balogh István és Vörös János írta alá magyar 

részről. A Népszava így ír erről 1945 január 26-án: „A Moszkvában január 20-án aláírt 

fegyverszüneti egyezmény hivatalosan is véget vet a háborúnak, amely valójában már 

hónapokkal ezelőtt eldöntöttnek volt tekinthető.” (Népszava. 1945. január 26.) Gyöngyösi 

János részéről komoly diplomáciai hiba volt, hogy nem utalt a csehszlovák-magyar 

területi változások törvényességére és Észak-Erdélyre vonatkozó területi igényt sem 

fogalmazott meg a tárgyalások alatt. A román fegyverszüneti egyezmény szövege 

szerint: „a békeszerződésben történő jóváhagyástól feltételezetten Erdély (vagy annak egy 

nagyobbik része) adassék vissza Romániának.” (Neagoe 1996: 13–17.) 

 

Kapcsolatok a Szovjetunióval 

A fegyverszüneti egyezmény Magyarországra katonai, gazdasági, politikai és 

pénzügyi terheket szabott ki. A SZEB8 létrehozásával nem csupán a fegyverszüneti 

egyezményben foglaltak betartását ellenőrizte, hanem ennek ürügyén beavatkozott a 

magyar bel- és külpolitikába.  A SZEB-nek nem csak szovjet, hanem brit és amerikai 

tagjai is voltak, de gyakorlatban a szovjet tejhatalom érvényesült benne. Ellenőrizhette 

és korlátozhatta a rádióállomások, a posta és távírók működtetését, illetve az irodalmi 

termékek kiadása felett is korlátlan hatalmat gyakorolt. A ki- és beutazások 

engedélyeztetésében is sajátos jogkörrel rendelkezett, amely önmagában felülírta a 

magyar állam szerepét. Gyöngyösi János semmilyen módon nem tudott önálló 

külpolitikát folytatni. Minden diplomáciai kérdésben a SZEB beleegyezését kellett 

kérnie. (Haas 2000: 71.) 

Magyarország gazdasági függését tovább erősítette az, hogy 1945. augusztus 27-én 

Gerő Ernő és Bán Antal Moszkvába aláírták a magyar-szovjet gazdasági szerződést. A 

FKGP elnöke Nagy Ferenc ellenezte ennek megkötését, emiatt Gyöngyösi János sértve 

érezte magát. A magyar külügyminiszter azon a véleményen volt, hogy az egyezmény 

ratifikálását a novemberi választások utánra kell elhalasztani. (Sipos – Vida 1985: 103.) 

Balogh István azt javasolta, hogy a szerződés mellé egy kísérőlevelet csatoljanak, ami 

                                                           
8 Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
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így biztosítaná más országok számára, hogy nincs kizárólagosság a Szovjetunió felé. 

Balogh István javaslatát támogatta Gyöngyösi János is annak ellenére, hogy korábban 

ellenezte az egyezményt. Azonban mikor Vörös János így sem volt hajlandó elfogadni 

az ötletet, sértődésig menő vitát folytatott a magyar külügyminiszterrel. Puskin azzal 

fenyegetőzött, hogy ha nem történik meg a ratifikálás, akkor minden német tulajdont 

Szovjetunióba visznek el. A fenyegetése ellenére gyakorlatban ez is történt. Gazdasági 

kérdések közül érdemes kiemelni, hogy a magyar külügyminiszter 1945-ben 

memorandumot küldött a SZEB számára a Vörös Hadsereg élelmezése ügyében. 

Gyöngyösi János feljegyzései szerint a szovjet fegyveres erőknek biztosított élelmezési 

cikkek összértéke április, május és június hónapokban elérte a másfélmilliárd pengőt. 

Az ország gazdasági nehézségei ellenére a magyar külügyminiszter minden ilyen 

jellegű próbálkozása bukásra volt ítélve. (Borhi 2005: 31-35 és Borhi 2017: 173.) 

Gyöngyösi János mindezek ellenére, egész külügyminisztersége alatt azon a 

véleményen volt, hogy a vitás kérdéseket a SZEB elé kell vinni és ott kell megtárgyalni. 

1945. február 1-én tartott minisztertanácsi ülésen is ezt a véleményét fogalmazta meg, 

továbbá leszögezte, hogy egyelőre nem érdemes a határkérdést feszegetni. Gyöngyösi 

hozzáállása logikus volt, viszont ez nagy hátrányt jelentet a béketárgyalásokra való 

felkészülésben. (Szűcs 1997: 154.) Ennek ellenére a szovjetek magyarországi politikai 

kísérleteivel Gyöngyösi János látszólag többször szembe ment.  A politikai rendőrség 

tevékenységét korlátozó rendelet ügyében Georgij Makszimovics Puskin és 

Gyöngyösi János 1945. július 2-án folytattak megbeszélést. A rendelet jogot biztosított 

az igazságügyi miniszternek, hogy kivonhassa a belügyminisztérium hatásköréből a 

háborús bűnösöket. Puskin azonnal ellenzi a rendeletet és kiemeli, hogy a kormánynak 

egyeztetni kellett volna a SZEB-el az ügyben. Gyöngyösi felhívja a figyelmét rendőrség 

munkájával szembeni elégedetlenségre, de végül a szovjet félnek ad igazat. Puskin 

jelentése szerint Gyöngyösi elbizonytalanodott és nagy a nyomás rajta angol és 

amerikai részről. Ez a jelentés egyértelműen alátámasztja Gyöngyösi János 

kommunistákhoz köthető kapcsolatát. (Vida 2005: 120-123)  

Gyöngyösi János és Szent-Iványi Domonkos között komoly feszültség volt. Ennek fő 

oka az volt, hogy Gyöngyösi egy diplomáciai tapasztalat nélküli külügyminiszter volt, 

és a saját pártján belül is Szent-Iványi Domonkost látták volna inkább a 

külügyminiszteri székben. Gyöngyösi ezen aggodalma miatt megkérte Szent-Iványi 

Domonkost, hogy ne látogassa a külügyminisztériumot, mert az politikai 

bonyodalomhoz vezethet. Gyöngyösi János ezután a következőket mondta: „Mindig is 

a kívülállókból vált a legjobb diplomata. Ott van például Molotov”. A saját pártján belül nem 

bírt támogatással, viszont Rákosi Mátyás támogatta a magyar külügyminisztert. Egyes 

vélemények szerint Gyöngyösi hűségesküt tett Rákosinak a fegyverszüneti 
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egyezmény után. Ez azonban a Rákosi Mátyás visszaemlékezéseiben nem szerepel így 

ennek tényleges valóság tartalma a források hiányában megkérdőjelezhető. Viszont az 

FKGP Gyöngyösi János leváltására tett kísérlete során a magyar külügyminiszter 

rendszeres találkozókat folytatott Rákosi Mátyással, Gerő Ernővel és Péter Gáborral is. 

Ez a tény alátámasztja Rákosihoz fűződő viszonyát. (Szent-Iványi 2016: 353, 379-383.) 

Kárpátalja kiemelt témája volt a magyar-szovjet kapcsolatok kérdésében. Földrajzi 

adottságai miatt geostratégiai érdek volt a megszerzése. A terület lakosai 30 év alatt a 

lakóhelyük megváltoztatása nélkül 5 ország állampolgárai voltak. Eduard Beneš 

kárpátaljai koncepciója szerint, ha Csehszlovákia nem tudja megtartani a területet, 

akkor mindenképp a Szovjetunió fennhatósága alá kell, hogy kerüljön. Amennyiben 

az 1939-ben visszaszerzett terület magyar kézen maradhatott volna a második 

világháború után is, akkor alapjaiba írta volna át Csehszlovákia – győztesnek titulált – 

helyzetét. Eduard Beneš számára éppen ezért volt kiemelt kérdés a terület 

hovatartozása. Lengyelországhoz való csatolását szintén nem támogatta, félve egy 

magyar-lengyel közös határ veszélyeitől. Bár a terület stratégiai szempontokat 

tekintve kiemelten fontos volt a térségre nézve, de a csehszlovák politika számára 

fontosabb volt az itt élő nemzetiségektől való megszabadulás. (Tornai 2020: 323-325.) 

A Moszkvában 1945. június 29-én aláírt szerződés értelmében Kárpátalja a Szovjetunió 

része lett. A szerződés kimondta, hogy az 1945. január 20-i fegyverszüneti szerződés 

elfogadásával Magyarország jogilag lemondott Kárpátaljáról. Magyarország, hogy 

elnyerje a Szovjetunió jóindulatát nem tette szóvá Kárpátalja okkupálását. Gyöngyösi 

János azt viszont nem látta, hogy Csehszlovákok azzal, hogy átengedik Kárpátalját, 

megkapják a szovjetek támogatását. Akkor szembesült ezzel, amikor Sebestyén Pál 

javaslatára indítványozta a magyarlakta sáv átadását Magyarország részére.  G. M. 

Puskin egyértelműen elutasította és meg is fenyegette a külügyminisztert azzal, hogy 

Kárpátalján is érheti atrocitás a magyarokat. A Vörös Hadsereg községeket szállt meg 

a Tisza vidékén közvetlen Puskin fenyegetése után, ami csak a kormány tiltakozására 

szűnt meg. Az események jól mutatják, hogy Magyarország nem volt szuverén állam 

és semmilyen mozgástérrel nem rendelkezett a magyar külpolitika. (Fülöp 1994: 37-

38.)  

 

Kapcsolata az Egyesült Államokkal.  

Gyöngyösi János és az Egyesült Államok kapcsolatát egy alapvető kettőség jellemezte, 

amely a teljes 20. századi Magyarországgal szemben jellemző volt az amerikai 

külpolitikában. 1945. január 20-án a magyar fegyverszüneti egyezmény aláírásának 
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napján jelentette be Franklin Delano Roosevelt amerikai elnök, hogy a budapesti 

misszió élére Arthur Schoenfeld diplomatát nevezte ki. A kiválasztása során az 

dominált, hogy fasiszta ellenes volt viszont a szovjetekkel jó viszonyt ápolt. Arthur 

Schoenfeld 1945. május 11-én érkezett meg Budapestre. Megérkezése után pár nappal, 

május 15-én látogatta meg Gyöngyösi Jánost. A kinevezéséről szóló levél bemutatása 

után felhívta a figyelmét a magyar külügyminiszternek, hogy Budapestre érkezése 

nem jelenti azt, hogy a két ország között helyreálltak a diplomácia kapcsolatok. 

Gyöngyösi kérdésére Arthur Schoenfeld kijelentette, hogy nincs arról információja, 

hogy mikor történhet meg a hivatalos kapcsolatfelvétel. (Sipos – Vida 1987: 421-423.) 

Washington Magyarországtól hivatalos jegyzéket kért az ország gazdasági 

helyzetéről. Gyöngyösi János – a SZEB erre vonatkozó tiltása miatt – ezt kénytelen volt 

megtagadni, de felhívta figyelmet arra, hogy ha ezt a tilalmat érvénytelenítik, akkora 

jelentésnek nem lesz akadálya. Az amerikai repülőgépek magyarországi leszállási joga 

volt a következő fontos kérdés az Egyesült Államok részéről. Kertész Istvánt 1946 

februárjában találkozott Francis Deakkel az amerikaiak közép-európai légi attaséjával. 

Gyöngyösi János külügyminiszter hajlandó volt megkezdeni a tárgyalásokat, de 

problémát jelentett az, hogy a fegyverszüneti egyezmény miatt Magyarország nem 

rendelkezett önálló légiforgalmi jogokkal. Gyöngyösi János tájékoztatta Puskint az 

amerikai kérésről, de Puskin nem volt hajlandó ebben a magyar kormányt támogatni. 

(Kertész 1995: 87-89.) 

Arthur Schoenfeld Rákosi Mátyást tartotta a legértelmesebb magyar politikusnak, aki 

tudja, mit akar és azt is, hogy az hogy érje el. Gyöngyösivel jó viszonyt ápolt, viszont 

nem volt jó véleménnyel róla. Egyesült Államok elsősorban gazdasági szempontból 

közelítette meg a magyar szuverenitást. Az amerikai politika kifogásolta a 

szovjetekkel kötött gazdasági egyezményt, mert az hátrányosan érintett más 

országokat, de az egyezmény ratifikálásának megtagadását nem javasolta a magyar 

kormánynak. Schoenfeld 1945. szeptember 14-én közölte Gyöngyösi Jánossal, hogy a 

szerződés alkalmat nyújthat arra, hogy a Szovjetunió monopolizálja a magyar ipart. 

Az amerikai diplomata a „helyi ellenállás bátorítására” maga is különböző 

intézkedéseket sürgetett. Az  Egyesült Államok ugyanakkor nem kötött kereskedelmi 

egyezményt Magyarországgal és csak 1947-ben vette le a tilalmi listáról a magyar 

termékek nagy részét. (Borhi 2009: 24-25.) 
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Arthur Schoenfeld helyettese a Vacum Oil Company ügyében9 kereste meg a magyar 

külügyminisztert. A megbeszélés során reményét fejezte ki a háborús bűnösök 

megbüntetése kapcsán, viszont kritikát fogalmazott meg az ügyben, hogy minden 

információ először a szovjetek számára jut el. A britek magyarországi politikájában a 

bűnösök megbüntetése jóval nagyobb szerepet kapott, mint az Egyesült Államok 

esetében. (MNL OL XIX-J-1-u 21. doboz.) A Palmerrel folyó megbeszélés során az 

ország újjáépítésén és a demokrácián volt a hangsúly. Palmer szerint egy fal van a két 

ország között, amit a kínai nagyfallal példázott. Szerinte ennek lebontásához mindkét 

országnak tenni kell, de a nagyobb lépéseket Magyarországnak kell megtennie. A 

tárgyalás során szó eset a postai forgalom megindításáról is. Gyöngyösi a beszélgetés 

végén kifejtette véleményét arról, hogy szerinte 25 év szellemi rombolását nem lehet 

egyik napról a másikra semmissé tenni. (MNL OL XIX-J-1-u 5. tétel 21. doboz. 

31.426/pol. -1945.) 

Gyöngyösi legjelentősebb összeütközése a SZEB amerikai képviselőjével az ún. Park 

Club eset volt. A szórakozóhely törzsközönsége főleg a szövetséges tisztek közül 

került ki. 1945. június 30-án William Key tábornokhoz intézet levelében 

nehezményezte, hogy a Park Club személyzete 40 főre készített vacsorát, viszont csak 

7 személy jött el. Gyöngyösi levelében felhívja a figyelmet arra, hogy Magyarország 

komoly húsellátási gondokkal küzd, és éppen ezért javasolja a Park Club eset kapcsán 

az e fajta pazarlás elkerülését. Levelében arra is kitér, hogy az emberek nagy része 

hónapok óta nem tudott húshoz jutni és még a kórházakban legyengült emberek 

számára sincs lehetőség a húsfogyasztásra. Gyöngyösi levelében azt is kifogásolta, 

hogy SZEB által foglalkoztatottak számára, a Park Clubban a normál húsadag 

kétszeresét kell biztosítani egyrészről a szokásos étkezés alkalmával, valamint a 

szórakozóhelyen is. Key tábornok abban egyetértett Gyöngyösivel, hogy a fölösleges 

pazarlást el kell kerülni, viszont minden egyéb felvetését durván elutasított. (Földesi 

2002: 184.)  

 

Kapcsolata Jugoszláviával 

Gyöngyösi a szomszédos országok közül Romániával és Ausztriával, az Ideiglenes 

Nemzeti Kormány időszaka alatt nem igazán foglalkozott.  Jugoszláviára azonban 

nagy figyelmet fordított. Magyarországnak nem voltak területi követelései 

Jugoszláviával szemben. A dél-szláv állam hivatalos álláspontja szerint nem tartott 

                                                           
9  Vacuum Oil Almásfüzitői olajkészletét is lefoglalták a szovjetek. Minden amerikai 

próbálkozás hiába való volt az ügyben, de e mellet számtalan más olajipari amerikai 

befektetést kisajátítottak a szovjetek. (MNL OL XIX-J-1-j. 55 doboz.) 
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igényt a trianoni határokon túlmenő terültekre, viszont kormányzati szinten ez nem 

számított lezárt kérdésnek. A témát tovább bonyolította, hogy az eltérő politikai 

pártok különböző ideológiai szempontrendszerein túlmenően komoly tényezőnek 

számított a nemzeti érdek. A szerb, horvát és szlovén érdekek mentén egy rendkívül 

bonyolult kérdéssé vált a további területszerzés. Ivan Šubašić jugoszláv 

külügyminiszter megbízásából Stanoje Simić moszkvai jugoszláv követnek a magyar 

fegyverszüneti egyezmény megkötése előtt közben kellett járnia bizonyos magyar 

területek megszállása ügyében. Andrija Hebrang, aki később szövetségi miniszter 

pozíciót töltött be, a Pécs és környékének megszerzéséről egyeztetett Sztálinnal. 

Javaslatát Sztálin nem ellenezte, továbbá javasolta – amerikai és brit tiltakozás miatt – 

a terület okkupálását. Ugyanakkor megjegyezte, hogy a helyi lakosság beleegyezése is 

szükséges. 1945 januárjában a baranyai származású értelmiségiekből megalakuló 

Baranyai Kezdeményező Bizottság tagjai a jugoszláv külügyminiszterrel tartottak fent 

kapcsolatot Baranya Magyarországtól való elszakadása kapcsán. A bajai és a környéki 

települések délszláv lakosságának nevében Antun Karagić 1945 januárjában Belgrádba 

szintén kérte ezen területek Jugoszláviához csatolását. (Vukman 2018: 199. és Hornyák 

2015: 143-149.) 

1944 novemberében fegyveres katonák szállták meg Baja környékét. Tito és társai a 

Vörös Hadsereg segítségével bevonultak a Vajdaságba. Katonai közigazgatást vezetett 

be és elkezdődtek az államosítások Jugoszláviában.  (Petranović – Zečević 1988. 140-

147.) Gyöngyösi úgy gondolta, hogy partizánok nem lépik át a határt, ugyanis a szerb 

követ Stanoje Simić ezt ígérte neki Moszkvába. Az 1945. március 9-i minisztertanácsi 

ülésen a bácskai partizánok tevékenységéről szóló jelentés hangzott el, amire 

válaszolva azt mondta Gyöngyösi János: „Tito csapatai ettől távol állnak.” Ennek 

ellentmond, hogy nem csak a csetnikek, hanem Tito partizánjai is gyilkolták a 

Jugoszláviában élő magyarokat és átlépve a határt Baja és Szeged környékét 

megszállták azzal a céllal, hogy Jugoszláviához csatolják. (Szűcs 1997: 154-155, 255)  

Gyöngyösi személyesen is kapott olyan híreket, melyek a magyar lakosság üldözését 

bizonyították. 1945 januárjában, pedig a bajai polgármester írt levelet az oda betörő 

Jugoszláv fegyveresek tevékenységéről, de jött hasonló levél Szegedről is. Gyöngyösi 

minden bizonnyal nem akart erről tudomást venni. 1945. szeptember 4-én Bence Imre 

kisgazdapárti politikustól kapott levelet, amely beszámolt arról, hogy Tomka György 

alsólendvai polgárt családjával együtt Mariborba hurcolták ahol közülük többen 

meghaltak. A kalocsai érsek pedig arról tájékoztatta Gyöngyösit, hogy több egyházi 

személyt is megöltek. (MNL OL. XIX-J-1-u 23. doboz.) 
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Az 1945. szeptember 17-i minisztertanácsi ülésen napirend előtti felszólalásában 

tájékoztatta az ott megjelenteket arról a megkeresésről, melyet Cicmil jugoszláv 

ezredes tett felé azzal a kéréssel, hogy támogassa Magyarország Trieszt és környéke 

Jugoszláv fennhatóság alá kerülését. Cserébe Jugoszlávia minden olyan dologban 

támogatja Magyarországot, mely nem sérti a Jugoszláv érdekeket. Gyöngyösi a 

felszólalásában kéri a minisztertanács tagjait a kérés kedvező elbírálására. Úgy 

gondolom, hogy Gyöngyösi János Jugoszláviával szembeni elfogultságában szerepet 

játszik a kommunistákhoz fűződő viszonya. A magyar külügyminiszterrel a jugoszláv 

misszió 1945. március 20-án találkozott először. A későbbiek során Gyöngyösi János, 

illetve a jugoszláv katonai misszió között igen gyakran került sor megbeszélésekre. 

(Farkas 2004: 11-12.) 

 

Németek kitelepítése 

Magyarországon 1945. április 11-én a Budapesti Nemzeti Bizottság ülésén zajlott le az 

első komolyabb vita a kérdésről. A Nemzeti Parasztpárt és a Magyar Kommunista Párt 

támogatta a kollektív felelősére vonást és a parasztság földhöz jutásával kötötték 

egybe a kérdést.  Kovács Imre a Nemzeti Parasztpárt főtitkára képviselte a 

legagresszívabb nézőpontot. A teljes németség hazaárulónak való nyilvánítását 

szorgalmazta. Gyöngyösi János is a felelősségre vonás mellett foglalt állást. Az 1945. 

április 22-i sajtóértekezleten a következőket mondta: „A sváb kérdésben feltétlenül 

történik kormányintézkedés. Ez a kérdés tulajdonképpen az elkeseredett magyar közönség 

részéről került felszínre annak rengeteg pusztításnak a nyomán, amit itt látunk, és amelynek 

tudatára most ébredt a magyar nép. A kormányzat már megalakulása óta foglalkozott az üggyel, 

mondván, hogy svábságnak, amely oly csúnyán hátba döfte az országot, megtorlásban kell 

részesülnie.” (Fehér 1988: 25-35.) 

1945. május 14-i pártközi értekezleten vitatták meg a német kérdést. Egyetértés 

született a volt SS tagok kitelepítéséről, a volksbundisták eltávolításáról és földjeik 

elkobzásáról. Gyöngyösi János május 16-án Puskin követnek írott levelében 300 ezer 

német kitelepítéséről írt. Ebben némi változás látható mivel a május 26-i szóbeli 

jegyzékben már csak 200-250 ezer ember kitelepítésére kér támogatást. A jegyzékre 

válaszul Szovjetunió radikálisabb megoldásra ösztönözte a magyar kormányt. Nagy-

Britannia nem válaszolt. (Stark 2016: 91.) Az Egyesült Államok politikai missziójának 

vezetője Gyöngyösi Jánosnak átadta a Csehszlovákiából kitelepítendő németek 

kérdésében készült emlékiratot. Ez alapján az amerikai álláspont az volt, hogy nem 

támogatják a kollektív felelősségre vonást és a németség kitelepítésére vonatkozóan 
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csak nemzetközi egyezmények eredményeit voltak hajlandóak elfogadni. Ezzel az a 

probléma, hogy a kisebbség kérdésben általánosságban fejtette ki álláspontját, 

elkerülve a konkrét állásfoglalást, valamint az, hogy Csehszlovákia számára készült 

az emlékirat nem pedig Magyarország számára. (Marchut 2012: 173.) 

Gyöngyösi János közvetlenül a potsdami konferencia előtt, 1945. július 5-én küldött a 

SZEB számára memorandumot, melyben már csak a fasiszta és náci svábok 

kitelepítéséről beszélt és 200 ezerre korlátozta májusi számokat.  A szovjetek számára 

kulcsfontosságú volt egy hatékony földreform, amely által a nagybirtokrendszer teljes 

felszámolására kerülhetett sor. A német kérdésre nagy hatást tett az 1945. március 17-

én elfogadott földreformtörvény, ami a következőket mondta ki: „teljes egészében és 

nagyságra való tekintet nélkül el kell kobozni a hazaárulok, a nyilas, a nemzetiszocialista és 

egyéb vezetők, a Volksbund tagok továbbá a háborús és nép ellenes bűnösök földbirtokait.” (Tóth 

1993: 27-28) 

Tildy Zoltán miniszterelnök Gyöngyösi Jánosnak írott levelében a következőket írta: 

„Figyelembe kell venni azt is, hogy a magyarországi németek közül számosan tanúbizonyságát 

adták a magyarsághoz való tartozásának, részt vettek a baloldali mozgalmakban, továbbá azt, 

hogy a háború folyamán nagyobb számú lakosság elmenekült.” (Fehér 1988: 78.) Gyöngyösi 

János 1945. május 14-én tartott pártközi értekezleten azt hangsúlyozta, hogy 

amennyiben Magyarország kormánya ellenségesen lép fel a németekkel szemben, 

akkor nemzetközi megítélésben semmi különbség nem lesz a csehszlovákiai 

magyarságot ért támadások között. (Horváth 2003: 46-49.) 

 

Csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezmény 

Gyöngyösi János számára kiemelten fontos volt a felvidéki magyarság ügye. Ebben 

szerepet játszhattak a felvidéki származása, felesége és a békéscsabai tapasztalatai. 

1945. május 9-i rádióbeszédében a Duna-völgyi népvándorlás megszüntetését első 

számú Európai érdeknek nevezte. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés 1945. szeptember 6-i 

ülésén a magyar külügyminiszter a következőket mondta: „Tisztelt Nemzetgyűlés! A 

miniszterelnök úr beszámolójához felszólaló összes képviselők, összes pártvezérek érintettek egy 

problémát, amely fájó sebe a magyar politikai életnek, de az egész magyarságnak is. Úgy érzem, 

tisztelt Nemzetgyűlés, hogy a magyar kormány nem mehet el e probléma mellett anélkül, hogy 

azt leplezetlenül fel ne tárná a nemzetgyűlés előtt és ne rögzítené le a maga álláspontját ebben 

a kérdésben. De nem hagyhatja szó nélkül a magyar kormány azt sem, hogy az országon kívül 

több százezer magyart ma mindennap az a veszély fenyegeti, hogy vándorbot, sőt 
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koldustarisznya jut osztályrészéül, mint ahogyan már osztályrészéül is jutott, az országon belül 

pedig több tízezer szlovák magyar állampolgár nyugalmában és létében, van fenyegetve.” 

1945 áprilisa és 1946 júliusa között 184 tiltakozó jegyzék érkezett a Szövetséges 

Ellenőrző Bizottsághoz a határon túli magyarság ügyében. Gyöngyösi János 

békéscsabai beszédében kifejtette, hogy Csehszlovákiában hogyan bánnak a 

magyarokkal. Beszélt az 1938-ban Szlovákiába költözött magyarok kiutasításáról és a 

velük szembeni bánásmódról. Gyöngyösi kijelentette, hogy ő maga sose 

kezdeményezne lakosságcserét és hozzájárulni is csak nemzetközi megállapodásban 

hajlandó. Potsdam után érezhető a csehszlovák irányváltás. Vladimir Clementis 

külügyminisztériumi államtitkár 1945. augusztus 16-i jegyzékében már a 

lakosságcsere koncepciója látható. (Gulyás 2017: 358-359) 

Dalibor Krno 1945. szeptember 3-án folytatott megbeszélést a magyar 

külügyminiszterrel. Dalibor Krno közölte Gyöngyösi Jánossal, hogy Csehszlovákia 

első lépésben lakosságcserét kíván végrehajtani. A további magyar lakosságot pedig 

kitelepítéssel akarja eltávolítani. A magyar külügyminiszter lehetetlenek tartotta, hogy 

lakosságcsere során 60 ezer szlovák helyére érkezzen 600 ezer magyar. (MNL OL. XIX-

J-1-a 43.doboz.) A Szabad Népnek adott interjújában a következőket mondta: „Nem 

hagyhatja szó nélkül a magyar kormány, hogy az országon kívül többszázezer magyart 

mindennap az a veszély fenyeget, hogy vándorbot, sőt koldustarisznya jut osztályrészéül.” 

(Szabad Nép. 1945. szeptember 7.) 

A magyar külügyminiszter a nagyhatalmakhoz fordult az ügyben. 1945. szeptember 

12-i jegyzékében kérte a dél-szlovákiai események kivizsgálását. A Szovjetunió nem 

válaszolt erre, ami a szovjet-csehszlovák kapcsolatok tükrében nem meglepő. A 

nyugati nagyhatalmak is csak fél év múlva 1946 februárjában reagáltak a 

megkeresésre. Arthur Schoenfeld már 1945 októberében Gyöngyösi figyelmébe 

ajánlotta, hogy kezdjen kétoldalú tárgyalásokat. Csehszlovák részről is megkeresés 

érkezett a tárgyalások megindításáról. Ez is jól mutatja, hogy a csehszlovák politikusok 

sokkal jobban voltak informálva, mint a magyar vezetők. (Romsics 2006: 131-134.) 

1945. november 27-i minisztertanácsi ülésen Gyöngyösi János bejelentette, hogy 

meghívást kapott Prágába a két ország közötti vitás ügyek megtárgyalására. A 

meghívást elfogadta, de a tárgyalás időpontját az új kormány megalakulása utáni 

időpontra kérte. Ez felveti azt a kérdést, hogy tudatában volt-e annak, hogy az új 

kormányban is külügyminiszter pozíciót fog betölteni. (G. Vass 2005: 146.) 
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A Külügyminisztérium újjászervezése 

A második világháborús harcoknak a Külügyminisztérium Dísz téri épülete is 

áldozatul esett. A Gyöngyösi János vezette hivatal kezdetben a debreceni pénzügyi 

hatóság épületében működött. A hivatal költöztetésével kapcsolatos ügyeket Petravich 

Györgyre bízták, aki 1945. február 5-étől a Külügyminisztérium székhelyéül az V. 

kerület, Szabadság tér 15. szám alatt található épületet jelölte ki. A háború utáni 

állapotokat jól mutatja, hogy csupán egy emelet jutott a Külügyminisztérium számára. 

Gyöngyösi János számára az új külügyminisztériumi apparátus megszervezése is 

komoly problémát jelentett, ezért maga a békeelőkészítés még nagyobb erőfeszítést 

igényelt részéről, mint az előre várható volt. Petravich Györgynek 1945. március 3-án 

küldött levelében sorolja fel azokat a neveket, akikre elsősorban szüksége lenne a 

Külügyminisztériumba. Sebestyén Pál nemzetközi jogász és Vájlok Sándor 

csehszlovák kapcsolatok szakértőt érdemes a listáról kiemelni.  

Az emberhiány komoly problémát okozott, erre jó példa, hogy Nemes József őrnagyot 

orosztudása miatt a Miniszterelnökség és a Külügyminisztérium is egyaránt soraiba 

akarta tudni. Végül Gyöngyösi János nem tudta meggyőzni és a Miniszterelnökség 

sajtóirodájának vezetője lett. (Szűcs 1997: 89-90.) A külügyminisztérium szervezeti 

felépítésének újjászervezése 1945 áprilisában ment végbe. A Miniszteri Kabinet, 

Békeelőkésztő Osztály, Elnöki Osztály, Protokollosztály, Fegyverszüneti Osztály, 

Politikai Osztály, Szociálpolitikai Osztály, Gazdaságpolitikai Osztály, Levéltári és 

Tudományos Osztály valamint Sajtóosztály jött létre. 1945. április 2-i összeírás alapján 

húsz tisztviselő és tizenhat egyéb feladatokat ellátó munkatárs vett részt a 

Külügyminisztérium munkájában. (Sáringer 2011: 130-133.) 

A magyar békeelőkészítés már 1943 nyarán megindult a Külügyminisztérium politikai 

osztályán. Szegedi-Maszák Aladár vezetésével összegyűjtött az dokumentumokat 

Kállay Miklós parancsára 1944. március 19-én elégették. Az 1945 júniusában Kertész 

István által irányított béke előkésztő osztály ezért nem teljesen a nulláról kezdte meg 

a munkát.  Kertész elképzelése szerint az ún. Politikai Bizottság a külügyminiszter és 

a pártok képviselőiből tevődött volna össze, a miniszterelnök elnöklete mellett. Ezen 

elképzelés azonban nem volt kivitelezhető. Dálnoki Miklós Béla kifogásolta azt, hogy 

Gyöngyösi János megkérdezése nélkül létrehozta a Béke-előkészítő Osztályt. Végül 

ennek ellenére a minisztertanács döntése alapján július 25-én engedélyezték a munka 

folytatását. Tildy Zoltán miniszterelnöksége alatt Gyöngyösire bízta a munkálatok 

felügyeletét és Nagy Ferenc is lényegében ezt a gyakorlatot követe.  

A minisztériumok mellett még bekapcsolódott a munkába a Központi Statisztikai 

Hivatal, a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Gazdaságkutató Intézet és a Teleki Pál 
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Tudományos Intézet releváns tagintézetei. 1945. június 28-án Gyöngyösi János kérte a 

koalíciós pártok vezetőit, hogy delegáljanak szakértőket a béke-előkészítés érdekében. 

1946-ra már több mint száz külső szakértő vett részt a munkában, viszont a 

külügyminisztériumból jóval kevesebb szakember volt jelen. A békeelőkésztés 

munkája három kisebb szobában indult meg a Szabadság téren erre biztosított 

bérházban. Az 1943-ban elkészített anyagok közül kevés állt rendelkezésre. A Budán 

elrejtett anyagokhoz relatíve könnyű volt hozzáférni, de az iratanyag nagy része 

Svájcba került. A hazahozatalra lehetőség lett volna, de Puskin ezt nem engedélyezte 

a Külügyminisztérium számára. (Haas 1995: 22 és Romsics 2006: 105-106) 

 

Összegzés 

Gyöngyösi János korai életpályájával kapcsolatban keveset lehet tudni. A békésmegyei 

politikai életben betöltött szerepével kapcsolatban elsősorban a saját maga által 

szerkesztett Békésmegyei Közlöny ad érdemi információkat. A források hiányában nem 

tudjuk, hogy került kapcsolatba az MKP magas rangú tagjaival viszont ebben 

egyértelműen szerepet játszott a szociáldemokratákkal fenntartott jó kapcsolata. 

Külügyminiszterré való kinevezése annak ellenére történt, hogy előzetesen nem 

rendelkezett diplomáciai tapasztalatokkal. Személyiségét egy sajátos kettősség 

jellemezte, amiben ötvöződött a nemzeti gondolkozás és a baloldali politikai 

eszmeiség. Ez az ellentmondás végigkísérte a külügyminiszteri pályafutása alatt és 

minden oldalról támadások kereszttüzébe helyezte a személyét. Több 

visszaemlékezésben megjelenik vele szemben az a vád, hogy a kommunisták embere 

volt. A külügyminiszteri tevékenysége alatt mindvégig kiszolgálja az MKP céljait és 

csak igen kevés esetben megy azzal szembe. Azonban külügyminiszterként kevés 

mozgástérrel rendelkezett. Összességében elmondható, hogy bár Gyöngyösi Jánosról 

nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy kommunista lett volna, de tevékenységével 

mégis kiszolgálta az MKP törekvéseit. Külügyminiszterként a lehetőségei szűkösek 

voltak, de hiányosságai miatt alkalmatlan is volt ennek betöltésére. Személyének 

feltárása jól mutatja azt, hogy Magyarország „szovjetizálása” nem csak belpolitikai, 

hanem külpolitikai síkon is zajlott.  
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KALMÁR MELINDA 

Formációs útelágazások 

 

Az 1942–43-as sztálingrádi csatában elért szovjet győzelem valójában az a fordulópont, 

amely után kirajzolódik az a térségi geopolitikai koordinátarendszer, ahol 

összekapcsolódnak a háború allatti és utáni viszonyítási pontok. A sztálini szovjet 

vezetés éppen ezért nem várt a hidegháborús „fordulatra”, hanem mindjárt az első 

„berendezkedő” fázisától kezdve következetesen törekedett a lenini stratégia 

megvalósítására a szovjet befolyási övezetbe kerül területeken.  Ez nem zárja ki azt, 

hogy ez idő alatt egyszerre tartotta szem előtt a végcélt és az oda vezető hatékony 

taktikázást. Stratégiája a lenini politikára visszanyúlóan egy minimálist és egy 

maximálist célt követett. A minimális, elsődleges cél mindenütt a stabilitás, 

konszolidálás, a polgárháború elkerülése volt. A maximális, hosszú távú cél azonban 

egyértelműen a hatalomátvétel, a formációváltás, a proletár-diktatórikus 

berendezkedés kiépítése. 

* 

Háború és a béke utáni formációs esélyek 

Kelet-Közép-Európa 1945 utáni politkai viszonyainak elemzése a történeti időt 

tekintve különböző kezdőpontokkal indulhat. Lehetséges mindjárt a szovjetizálás 

tényével kezdeni, gyakoribb a legkorábbi, átementi időszakok fő tendenciáinak 

áttekintése, attől a fordulattól, hogy a Vörös Hadsereg elérte az egyes országok 

határait. Tágabb összefüggésekben a térség katonai-politikai meghódítása jelenheti az 

origót, melyet vagy a második világháború lezárultával azonosítunk. Vannak 

elemzések, melyek a legkritikusabb cezúrának a hidegháborús korszak beálltát 

tekintik, legtöbbször magyarázatokkal ellátva arról, hogy melyik leendő 

szuperhatalom felelős a rendkívüli kettészakadás kialakulásáért. Az időben mélyebbre 

nyúló elemzések a régió helyzetében beállt gyökeres változás rekonstruáláshoz a 

háború lezárulta előtti befolyáselosztó tárgyalásokhoz nyúlnak vissza. Ezek 

értelmezése körül szintén vannak viták, és nem utolsó sorban masszívan élő legendák, 

különösen az 1944-es, Sztálin és Churchill között zajló moszkvai, „cédulás“  

megállapodást illetően. Azonban a térség sorsát döntően meghatározó pontot a 

háború eseményeiben érdemes keresni, mivel a kritikus fordulat megtörtént jóval a 

háború lezárulta előtt. Az 1943-as hadászati elmozdulás lényegi geopolitikai 

fordulatot vetített előre: átrendezte a kelet-közép-európai országok „hovatartozására“ 
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vonatkozó későbbi víziókat is, éppígy az elkövetkező befolyáselosztó tárgyalások 

kimeneteli lehetőségeit és nem utolsó sorban az érintett államok politikai-gazdasági-

ideológiai formációs esélyeit, valamint külpolitkai orientációit, mozgásterét is. Az 

1942–43-as sztálingrádi csatában elért szovjet győzelem valójában az a fordulópont, 

amely után kirajzolódik az a térségi geopolitikai koordinátarendszer, ahol 

összekapcsolódnak a háború allatti és utáni viszonyítási pontok.  

Ennek a katonai fordulatnak a közvetlen geopolitikai következménye világosan 

megmutatkozott a későbbi nemzetközi viszonyokat leginkább meghatározó 1943-as 

teheráni háromhatalmi találkozón, melynek lényegi megállapodásait semmilyen ezt 

követő megállapodások nem írták felül, a kétoldalú moszkvai szovjet-brit sem. (Békés 

2022: 20–21) Miután a geopolitikai tér 1943-tól alapvetően átrendeződött, a térség 

egészének jövőjére vonatkozó tervek szintén súlyponti áthangolódáson mentek 

keresztül. Amikor tehát azt a kérdést teszük fel, volt-e egyáltalán esélye a kelet-közép-

európai térségnek arra, hogy  a második világháború után ne a Szovjetunióhoz 

tartozzon, akkor a válaszhoz tartozó kiindulópontokat a háború stratégiai 

fordulópontjánál érdemes keresnünk.  

A súlyponti átbillenés világos jele volt, hogy a különböző (kon)föderációs tömböket 

felvázoló sokszínű nyugati és részben kelet-európai elképzeléseket gyorsan leváltották 

a szovjet víziók, melyek már inkább befolyási övezetekben, mintsem szövetségi 

blokkokban gondolkodtak. (Bottoni 2015: 38–44. Romsics 1999: 272–294.) Ezek közül a 

szovjet tervek közül a legismertebb jövőkép Ivan Majszkij, külügyi népbiztos-helyettes 

1944 januári áttekintő vázlata a „A jövendő világ kívánatos alapelveiről”. (Baráth 1996) 

Egy átmeneti történelmi szakasz átmeneti stratégiájáról van szó, mégis érdemes 

fontolóra venni ennek a vázlatnak azokat a jövőképi elemeit, amelyek a későbbi térségi 

formáció-átalakító politikák szempontjából már ekkor kirajzolódtak. Majszkij ugyanis 

nemcsak egy Nyugat-Európáig terjedő befolyási övezetről beszél, de arról is, hogy a 

háborút követően milyen legyen az ellenséges, illetve az ellenség által megszállt 

országok optimális állami berendezkedése. Egyfelől arról beszél, hogy a kontinens 

tartós békéje a legfőbb cél, ennek pedig az lehet a biztosítéka, ha a népfront eszméjének 

szellemében széles demokrácia elvein alapuló kormányzatok alakulnak. Másfelől jelzi, 

hogy ahol ez az elv nem találkozik a belső igényekkel, azokban az országokban 

kívülről kell nyomást gyakorolni, vagyis egyértelműen be kell avatkozni ezen államok 

belügyeibe, politikai struktúrainak kialakításába. A szöveg azonban utal arra, hogy a 

szövetségesek között nincs egyetértés abban, hogy a leendő népfrontos kormányokban 

kizárólag haladó nagy pártok lehetnek-e jelen, s hogy valójában melyik szövetséges 

mit tekint valójában haladónak.  
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A Majszkij-vízió ugyanakkor nemcsak a beavatkozás lehetőségét vetítette előre reális 

tervként, de a szovjetizálás módszereit illetően felelevenítette az első világháború 

utáni lenini elveket is. Kiemelte, hogy az ilyen beavatkozó átalakulásoknak 

körültekintőnek és taktikusnak kell lenniük, olyanoknak, amelyek mindenkor 

figyelembe veszik a helyi adottságokat és tradíciókat. Ezek a megfontolások a század 

elejétől jelen voltak a szovjet geopolitikai gondolkodásban. Lenin nem egyszer 

hangoztatta, hogy a meghódított területek formációit végül mindenképpen 

szovjetkompatibilissé kell tenni, mivel a szovjet nagyhatalmi biztonság, a konszolidált 

dominancia megteremtésének feltétele, hogy azonos típusú formációs struktúrák 

jöjjenek létre. Ez a biztonsági elv nem zárta ki, sőt, feltételezte az átmeneti formációk 

és engedmények engedélyezesét, gyakran még a késleltető technikák ösztönzését is.  

(Kalmár 2014, Ungváry 2002) 

A hódításnak és befolyásszerzésnek ez a rugalmas, átmeneti szakaszokkal is kalkuláló 

és rendkívül hatékonyan manipulatív taktikája tehát még a lenini időkből származott, 

nem kellett frissen feltalálni. Az azonban sosem volt kérdéses, sem az első, sem a 

második világháborút követően, hogy a végső cél a stabil szovjet befolyás 

megteremtése, amihez elengedhetetlen a meghódított területek politikai-gazdasági-

kulturális működésének gyökeres átalakítása. A birodalmi biztonságpolitika és a 

strukturális környezet homogenizálása sohasem különültek el egymástól az orosz-

szovjet hódításokban, a késleltető technikák már a lenini elképzelésekben is ennek az 

alapelvnek rendeződtek alá.  

Amikor azt a kérdést teszük fel, volt-e egyáltalán esélye a kelet-közép-európai 

térségnek arra, hogy második világháború után a szovjet vezetés a térségben 

demokratikus kibontakozást engedélyezzen, akkor  igen kevés esély mutatkozik arra, 

hogy igennel feleljünk. Akkor mégis milyen tényezők ösztönznek nem kevés elemzőt 

arra, hogy másfajta válaszokat keressen?  

Az eltérő interpretációkra legfőképpen a szovjetizálás három ellentmondásos 

jellegzetessége ad okot: 1. az időben elnyújtott fokozatosság; 2. a relatív rugalmasság; és 

3. a helyi baloldali politikusok önkéntes együttműködési készsége. Mindezek – 

különösen a harmadik tényező – hatékonyan takarhatják a külső beavatkozás 

determinizmusát. A kezdeti két-három év különbözősége nem egy elemző számára 

kiindulópont a történeti esélyek latolgatására. A korszakot általában koalíciós 

időszakként vagy a „korlátozott képviseleti demokrácia” egyfajta változataként 

emlegetik, és nem kevesen vélik úgy, hogy kedvezőbb nemzetközi körülmények 

esetén alapja lehetett volna egy olyan demokratikus rendszernek, amely majdnem 

olyan, mint a nyugati, de még éppen nem sérti a szovjet érdekeket.  
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Vannak, aki úgy vélik, hosszabb távú átalakítási folyamatok és esetleg emiatt más 

kimenetelek nem voltak eleve kizártak. (A Majszkij vázlat a szovjet régió politikai 

összehangolására még harminc-ötven éves intervallumot látszott előrevetíteni.) 

Mások szerint a régión belül nem volt minden ország radikális szovjetizálása eleve 

elrendelt, szerencsésebb nemzetközi konstelláció esetén az átalakítások mélysége 

zónaszerűen változhatott volna. Romsics Ignác idézve Geir Lundestadot 1is, úgy véli: 

a szovjetizálásnak „négy övezete” lehetett, mely Magyarországon esetleg tíz-tizenöt 

éves átmenettel számolt.  (Romsics 1999: 274) Charles Gati 2szerint a szovjet vezetés 

három európai övezetet különböztetett meg: a nyugatit, amelyben nem számolt 

kommunista hatalomátvétellel, a szovjet ellenőrzés alatt álló területeket, amelyeken 

keresztül ellenőrizheti a Németország és a Balkán felé vezető utakat (Lengyelország, 

Németország keleti fele, Románia, Bulgária), illetve harmadik övezetként a kelet-közép-

európai zónát, melyben hosszabb távon, fokozatosan valósulhat meg a hatalomátvétel. 

(Jugoszlávia, Finnország, Ausztria, Magyarország, Csehszlovákia). Erre alapozva 

lényegében a „demokratikus alternatíva” -teória egyik változatát képviseli. (Gati 1990: 

25) Berend T. Iván szerint viszont a moszkvai vezetés tervezhette ugyan eredetileg 

hosszabb időre a népi demokráciák koalíciós kormányzatait, ám funkciójukat tekintve 

ezek mégis „gondosan kitervelt” egyértelmű átmenetek voltak a szovjet típusú 

rendszerhez, és a teljes átalakítás, a fordulat lényegében mindenütt uniformizált 

módon történt. Seton-Watsonra3 hivatkozva három fázist különböztet meg: valódi és 

látszatkoalíciókat, majd monolitikus hatalmi berendezkedést. (Berend T. 1999: 32, 41–

49, 62–64) Békés Csaba szerint a formális közjogi állapotok és a többnyire koalíciós 

politikai berendezkedés ellenére a helyi kommunista pártok 1945–1946-ban már 

meghatározó pozícióban voltak a régió valamennyi országában, s ennek alapján 

megkülönböztethetők kvázi szovjetizált (Albánia, Jugoszlávia, Bulgária, Lengyelország) 

és preszovjetizált (Magyarország, Csehszlovákia) országok. (Békés 2004: 77) A 

„szovjetizálás kezdettől fogva” álláspontján van még többek között: Borhi László és 

Ungvári Krisztián.  (Borhi 2000, Ungváry 2002) 

 

A hidegháború-kalkulus 

Azok az elemzések, amelyek feltételezik, hogy a kelet-közép-európai radikális 

átalakulások nem is voltak igazán szükségszerűek, leginkább arra hivatkoznak, hogy 

                                                           
1 Geir Lundestad norvég történész, a Norvég Tudományos és Irodalmi Akadémia tagja 
2 Charles Gati magyar származású amerikai politológus 
3 Robert William Seton-Watson skót felmenőkkel rendelkező brit publicista, történész és 

politikai aktivista. 
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a hidegháborús feszültség „váratlan” beállta miatt fordultak hirtelen ilyen irányba a 

szovjet szándékok. A kelet-közép-európai esélykalkulációk kiindulópontja ilyenkor 

magának a hidegháborús konstellációnak az értelmezésén alapul. Azon a feltevésen, 

hogy a két felemelkedő szuperhatalom viszonya alakulhatott volna másként is. Ezzel 

szemben valószínűbb, hogy a hidegháborús feszültség létrejöttének dinamikája 

kezdettől adott volt, a világháború eredményének következménye. A világméretű 

konfliktusban rendkívüli mértékben megerősödött két globális jelentőségű 

nagyhatalom, s ezek ambíciói eleve feltételezték a tartós rivalizálást. Hogy ez az 

„antagonisztikus” ellentét mikor válik teljesen nyilvánvalóvá az egész világ számára, 

az csak idő kérdése volt, de az atomfegyverek előállításának versenyében ez az idő 

nem lehetett túlságosan hosszú. A hidegháború ezért a szovjetizálási törekvéseknek 

nem volt sem oka, sem következménye, így a szuperhatalmi szembenállásnak 

kizárólagosan okolható „fő felelőse” sem volt, egyik oldalon sem. (Békés 2004: 37–52) 

Ez azt is jelenti, hogy a kelek-közép-európai szovjetizálás ütemét a háború utáni 

átmeneti nemzetközi viszonyok befolyásolhatták egy ideig, de a végcélt és a 

kimenetelt alapvetően a század elején megfogalmazott lenini célok határozták meg. A 

sztálini szovjet vezetés éppen ezért nem várt a hidegháborús „fordulatra”, bármit is 

tekintünk e tekintetben cezúrának, hanem mindjárt az első „berendezkedő” fázisától 

kezdve következetesen törekedett a lenini stratégia megvalósítására a szovjet befolyási 

övezetbe kerül területeken.  Ez nem zárja ki azt, hogy ez idő alatt egyszerre tartotta 

szem előtt a végcélt és az oda vezető hatékony taktikázást. Stratégiája a lenini 

politikára visszanyúlóan kettős/kétlépcsős célt követett: egy minimálist és egy 

maximálist. A minimális, elsődleges cél mindenütt a stabilitás, konszolidálás, a 

polgárháború elkerülése volt. A maximális, hosszú távú cél azonban egyértelműen a 

hatalomátvétel, a formációváltás, a proletár-diktatórikus berendezkedés kiépítése. 

 

Félig teli vagy félig üres 

Az esélyeket latolgató történeti értelmezések gyakran felvetik azt a kérdést is, hogy a 

háború utáni első néhány átmeneti évet miként jellemezzük elsősorban. A 

demokratikus viszonyok kiépülését kihangsúlyozva olyan rendszer-megnevezéseket 

keressünk, amelyek kiemelik a demokrácia iránti széles körű társadalmi igényt, vagy 

ennek ellenkezőjét.  Kiemelve azt, hogy ez a szakasz – a szovjet vezetés és a magyar 

kommunista támogatás összehangolt céljainak megfelelően – már kezdettől fogva, 

1944 végétől egyenes vonalúan a szovjet típusú központosító formációs 

berendezkedés felé tartott. A válasz nem egyszerű, mert ez az időszak már a szovjet 
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asszimilációs szakasz része, ugyanakkor kétségtelenül vegyes politikaformáló 

elemekkel. Egyfelől jelen van benne a rugalmasan, de szisztematikusan átvezető 

szovjetizáló taktika, másfelől a spontán demokratikus szerveződések sokasága, és nem utolsó 

sorban és a parlamentáris demokrácia jellemzői is. Ezek így együtt alkották azt, ami a 

kvázi-koalíciós időszakot jellemezte, s ez a sokszínűség olykor nyitott végűnek láttatja 

ezt a rendkívül intenzív átalakuláson átívelő korszakot. Ugyanakkor: a szovjet és az 

MKP törekvések megállíthatatlanul növekvő befolyása összeségében jelezte, hogy a 

folyamatok egyértelműen a de-demokratizálás felé mutatnak. A szovjet vezetés 

változatos módszerekkel igen rövid időn belül leváltotta a spontán demokratikus 

törekvéseket egy erősen központosító formációra. 

 

Az átmenetiség intézményi jellemzői 

Az 1944–1947 közötti átmeneti, asszimilációs szakaszt még az ideiglenesség, 

fokozatosság, kettősségek jellemezték: a demokratikus intézmények kiépülése, és 

ugyanakkor ezek korlátozása, leépítése, a nemdemokratikus struktúrák kialakítása is. 

A második világháborút követő politikai konstellációban Moszkva az első néhány 

évben még nem gondolhatott pontosan követő másoltatásra, csakis olyan 

kompatibilitások megteremtésére, melyek konszolidált dominanciát biztosítanak 

számára a térségben. Az érkező szovjet alakulatok azt a parancsot kapták, hogy a helyi 

politikai struktúrákba ne avatkozzanak be erőszakkal közvetlenül, mivel később biztosan 

lehet számítani olyan változásokra a belső erőviszonyokban, melyek lehetővé teszik a 

szovjetizálást. Addig viszont a széles társadalmi összefogáson alapuló baloldali 

blokkokat tartották legmegfelelőbbnek a legsürgetőbb gondok megoldására, főként 

arra, hogy helyreállítsák a gazdaságot, és konszolidálják a pénzügyeket. Mennél 

kisebb volt a kommunista párt mozgástere az adott országban, annál inkább 

szorgalmazták az ilyen típusú blokkpolitizálást, és annál inkább türelemre és a 

baloldali radikalizmus kerülésére intették együttműködő embereiket. 

Az átmeneti berendezkedések első kelet-európai alkotmányai, illetve alkotmányjogi 

szabályai kezdetben még hagytak némi időt az alkalmazkodásra, és toleráltak korábbi 

struktúrákat. Az államok mindenekelőtt a háborús elveket és intézményeket zárták ki, 

többnyire visszatértek a „fasiszta korszak” előtti szabályokhoz, struktúrákhoz.  

(Kovács 1985: 38, 50-52) A stabil átmenet érdekében a nemzeti-baloldali frontokat 

navigáló szovjet szövetséges erők mindenütt felhasználták a tradicionális állami 

intézmények többségét, és leginkább szervezeti átalakítással vagy a vezetés és az 

apparátus személyi összetételének megváltoztatásával módosították azokat. Jogilag 
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később sem szüntették meg azonban a korábbi intézmények jó részét, például a 

pártokat. Politikai, gazdasági, társadalmi szerepüket fokozatosan gyengítették, illetve 

olyan párhuzamos hatalmi struktúrával írták felül, amely valójában tartósan 

ornamentálissá tette létüket, vagy egyszerűen felszámolta őket.  

A fokozatosság és a korábbi intézmények részbeni formális megtartása mégis egy 

sajátos jellegzetesség, amit a terjeszkedő sztálini nagyhatalom ideológiája azzal 

magyarázott, hogy Kelet-Európában nincs szükség forradalmi váltásra, mert a szovjet 

segítség lehetővé tesz „békésebb”, „organikusabb” átalakulást is. A központosító-

irányító és ellenőrző rendszerekbe ennélfogva igyekeztek bekebelezni a társadalmi és 

gazdasági szereplőket (általában a civil szféra egészét), miközben egyértelműen 

preferálták az államtól, a végrehajtástól elkülönült erős vezetőt, az alkotmányok pedig 

tág teret hagytak a kivételes hatalom lehetőségére „rendkívüli helyzetekben”.  

A kezdeti átmenetiséget tükrözte az is, hogy a Vörös Hadsereg 1944–1945-ös előre 

nyomulása után a térség országaiban mindenütt ernyőszervezeteket hoztak létre. A 

szovjet katonai vezetés ösztönözte a mérsékelt, kooperáló pártok összefogását, így 

széles társadalmi bázisra épülő antifasiszta népfrontos koalíciók, színes politikai 

összetételű bizottságok alakultak, amelyeknek azonban a kommunista csoportok 

igyekeztek minél előbb irányítóivá válni. Céljuk az volt, hogy később ezeken a 

politikailag színes szervezeteken túllépve jóval radikálisabb formációkat alakítsanak, 

s hogy ezek a politikai szervezetek perspektivikusan átvezessenek a teljes 

hatalomátvételhez. 

Az 1946-ig tartó időszak sajátossága ugyanakkor, hogy az ellenséges erők jelenlétére 

hivatkozó nyílt erőszakot strukturális politikai „várakoztatással” kombinálták. A 

térség helyi kommunista pártjai ez idő alatt mindenütt a következőket tartották szem 

előtt: a háború utáni stabilizálódás elősegítését, a polgárháború elkerülését és ugyanakkor a 

tömegek aktivitásának ébren tartását, de különösen figyelmének irányítását a teljes fordulatig. 

Ez az összetett elgondolású taktika egyfelől arra intette őket, hogy az ellenfelek 

kiszorításának üteme semmiképp se indukáljon polgárháborús veszélyt, másfelől, 

hogy a háború felforgató lendülete se törjön meg a teljes struktúraváltásig. 

A szovjet vezetés tehát felmérte, hogy az első időkben sem a Nyugat, sem a kelet-

közép-európai régió népei nem fogadnának el radiálisabban gyors és erőszakos 

átállást. Nemzeti-demokratikus frontokat alapítottak, amelyek politikai centrumként 

működtek, s amelyeket korábban, a húszas évek elején Lenin is több országban 

szorgalmazott. Ezek programjai az átmeneti szövetségek számára olyan célokat 

kínáltak fel, amelyekben kibogozhatatlanul összekeveredtek a nemzeti függetlenségi 

harc és a gyökeres társadalmi átalakítás elemei. Azzal kalkuláltak, hogy a nemzeti és 
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a plebejus vágyak összekapcsolása minden identitásról szóló és felzárkóztatásra 

mozgósító ideológia lényegi sajátja. 

A baloldali és a nemzeti-függetlenségi programok így csomagban rendeződve 

kerültek egymáshoz a háború végén, a szovjet csapatok fenyegető árnyékában. A 

politikai célok „árukapcsolása” lett az alapja a függetlenségi és a társadalmi céllal 

egyaránt azonosulni tudó radikális baloldali–plebejus–nemzeti egységnek, miközben a 

demokratikus frontokból és baloldali blokkokból kimaradtak a radikális belső 

átalakítás ellenzői. 

Az ilyenformán összehozott radikális centrumok uralták a kormányokat, 

mozgósították a tömegeket, és jó eséllyel indultak a választásokon. Eleinte ezért még 

helyreállították a polgári demokratikus intézményrendszer alapelemeit (az ideiglenes, 

majd állandó nemzetgyűléseket), még megmaradt a korábbi államfői tisztség, több 

helyen egy ideig a monarchia. Működhettek pártok, a pártrendszer, mérsékelték a 

helyi kommunisták gyorsítási törekvéseit.  

 

Intézményi burjánzás és párhuzamosság 

Az átmenetiségre mindkét oldalon az intézményi burjánzás jellemző. Ez a 

demokratikus és nemdemokratikus intézmények a radikális gyarapodásának a 

korszaka. Az egyik oldalon a demokratikus intézmények sokasága jött létre: különféle 

politikai célokra szerveződő társadalmi csoportok, nemezti bizottságok, önsegítő 

szervezetek, politikai, gazdasági, kulturális szövetkezések, a sajtónyilvánosság 

pluralizmusa, a társadalmi-politikai viták sokrétűen tagolt körei.  (Palasik 2000, 2017, 

Standeisky 2005, Medgyesi 2019) Másfelől a korábbi és új az demokratikus 

működésekkel párhuzamosan nagy tempóban kiépültek azok a struktúrák, amelyek 

ezeket erodálták, hangsúlytalanítottak és részben felváltották. A Politikai Bizottság, a 

pártközi értekezletek, a Gazdasági Főtanács, a Gazdasági Rendőrség, a Magyar-

Szovjet Művelődési Társaság, az Országos Tervhivatal, és még több más intézmény 

jelezte a párhuzamosan kiépített, működtetett intézmények megjelenését. Ez a 

párhuzamosság és az intézményi burjánzás, majd a szisztematikus intézményi cserék 

rendszere a szovjetizáló forgatókönyvek legfeltűnőbb elemei közé tartoznak.  

A párhuzamos intézmények formálódása mellett a hazai politikába nyilvánvalóan 

beavatkozó fordulat volt, hogy a SZEB4 képviseltében jelenlevő szovjet vezetés kvázi-

koalíciós, kormányzást kényszerített a kormányzati működésre mindjárt ez első, 1945-

ös választást követően. Majd az ilyenformán az ország vezetésbe navigált 

                                                           
4 SZEB: Szövetséges Ellenőrző Bizottság rövidítése. 
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kommunisták a kormányzást támogató intézményeket gyorsan átalakították, saját 

embereik vezetése alatt működtették, és ha szükséges volt új intézményekkel is 

kiegészítettek a közvetlen hatalmi struktúrákat, különösen a fegyveres erőket, a 

hadsereget, a rendőrséget és a biztonsági szerveket.  

A párhuzamos intézmények kiépítése mellett az átállítás folyamatából ugyanakkor 

nem maradt ki egészen a nyílt erőszak sem. Miközben a politikai berendezkedésben 

és a szövetségi politikában még érvényesült egy felületi rugalmasság, a lakossággal 

szemben kezdettől jelen volt az erőszakos megfélemlítő módszerek sokasága. A 

hadsereg és a szovjet részvétellel felállított erőszakszervezetek politikai 

„tisztogatásba” fogtak, és fasiszta reakció vádjaival nem haboztak likvidálni az 

ellenfeleket, vagy egyszerűen csak munkatáborba hurcolni azokat, akiket éppen 

elértek. Dimitrov már 1945 nyarán koncentrációs táborokat és elrettentő pereket 

javasolt az ellenállók megtörésére. A többcélú erőszakhullámban különösen 

veszélyeztetettek voltak a német vezetéknevűek, akiket utcai razziákon letartóztattak, 

majd munkatáborba hurcoltak, de ha éppen nem találtak ilyeneket, akkor másokat is. 

Ezerszámra vittek el munkába induló vagy hazatérő munkásokat, azzal az indokkal, 

hogy köztük is nyilvánvalóan sok lehet a civilbe öltözött fasiszta. 

 

A radikalizmus vonzása 

Vajon a helyi társadalmak miként viszonyultak a szovjet politikai jelenléthez. Sokak 

számára a domináns szovjet-orosz térségi szerep elfogadását leginkább a geopolitikai 

aggodalmak, illetve a reálpolitikai megfontolások motiválták. Nem kevesen tartottak 

a nyugati tömb keretében újjáélesztett Németországtól, ezért az új ellensúlyt szükséges 

rosszként fogták fel. Másokra egyszerűen csak hatott a Vörös Hadsereg közelsége, s 

az a körülmény, hogy a nyugati szövetségesek lényegében elismerték a sztálini 

érdekeltséget a régióban, még ha formálisan nem is járultak hozzá semmiféle 

szovjetizáláshoz. Mindebből világossá vált, hogy hosszú távú dominanciával kell 

számolni, ezért a kisállami politikai vezetők egy része reálpolitikai attitűddel 

törekedett konszolidált kapcsolatra a térség meghatározó nagyhatalmával. 

Más volt a helyzet a valóban szövetséges kommunista politikai csoportokkal, akik 

aktívan részt vettek az új berendezkedés kialakításában. A háború még nem zárult le, 

amikor 1944–1945-től kezdődően a szovjetszimpatizáns helyi kommunista erők aktív 

részvételével – különböző ütemben és formában, de fő vonalaiban mégis egységesen, 

mintegy forgatókönyv-szerűen – formálódni kezdtek a kelet-közép-európai 

szovjetvariáns rendszerek. Ösztönözték a parlamenten kívüli politizálás fórumainak 

állandó tevekénységet is: helyi népi-hatalmi szervek, nemzeti és néptanácsok, nemzeti 
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bizottságok, helyi politizáló fórumok jöttek létre, és vettek részt aktívan a 

politizálásban, ami a politikai részvételt intenzív érzetét keltette. A helyi kvázi-

önkormányzatokban eleinte a kommunistákon kívül más társadalmi csoportok is jelen 

lehettek, de később ezeket is szisztematikusan homogén hatalmi szervekké alakították. 

A kommunisták így nemcsak uralták a kormányokat, de radikális, társadalmi, 

demokratizáló programokkal a tömegeket is mozgósítani tudták. A radikalizmus 

vonzása ebben a szakaszban nem lebecsülhető tényező. A kommunista propaganda 

saját sikerként könyvelte el a tömegek számára kiemelkedően fontos földreformot és 

az államosításokat, a választói korhatárt leszállították 18-21 évre, a nők cenzusoktól 

mentes választójoga is jelentős jogkiterjesztés volt, s mindezek mellett általános 

kulturális-, oktatási demokratizálást ígértek. (Póth 1985) 

A radikális, demokratikus intézkedésekre és víziókra hivatkozó tömegmozgósítás a 

politikai taktika kiemelt elemét jelentette. A kommunisták aktivistái ebben a 

szakaszban terelték a politikai küzdelmet a parlamentből részben az informális 

tárgyalások/párhuzamos intézmények, részben pedig a tömegmegmozdulások felé. 

Utóbbi célja főként az volt, hogy minden társadalmi réteget maximálisan elérjen a 

mozgósítás, bevonás a munkás- és szövetséges pártokba vagy a tömegrendszerező 

ifjúsági- és nőegyletekbe, szakszervezetekbe, ellenállók szövetségébe, kulturális 

egyesületbe. A kommunista párt létszáma eközben látványosan nőtt: Magyarországon 

1942-ben 4-500, 1944-ben 3000, 1945 februárjában 30000, 1945 májusában 150000 tagot 

számlált. Erre alapozva úgy ítélték meg, a választásokon nagy valószínűséggel jó 

eredményeket érnek majd el. Ez azonban elkalkulálás volt.   

 

Átrendeződés gyorsulása 

 

1946 végétől, 1947 elejétől a térségi demokratikus mozgástér szűkülésének tipizálható 

elemei arra utaltak, hogy az átmeneti rugalmas, népfrontos engedmények kizárólag a 

lenini módszerekre visszavezethető taktikát jelentettek. Az átvezető szakasz határait 

világosan jelezték azok az akciók, amelyek következetesen, látványosan kiszorították 

a koalíciós partnereket a kormányzásból. A váltás két jellegzetes eszközeként 

alkalmazták a választási eredmények erős befolyásolását, illetve meghamisítását (lásd: 

Lengyelország, Románia, Magyarország) és „köztársaság-ellenes összeesküvések” 

szervezését, majd leleplezését. Utóbbiak ellehetetlenítették a vetélytárs pártok 

vezetését, a tagság így hamarosan szétzilálódott. Ezek a módszerek nemcsak a kelet-
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európai térségben tipikusak, de még Finnországban is terveztek hasonlókat. (Murasko 

– Noszkova 1996: 68) 

A folyamat végpontjaként 1948 tavaszán a szovjet apparátus már számos feljegyzést 

készített, illetve perek megrendezéséhez alkalmas terhelő adatokat gyűjtött a helyi 

kommunistákról is, ami jelezte: míg korábban csak „külső” ellenfelekkel szemben 

alkalmaztak nyíltan erőszakos politikát, innentől kezdve már a párton belüli vezetők 

azon csoportjaival szemben is, akik nem tudtak elszakadni a hosszú átmeneteket 

tervező békés-evolúciós eszméktől vagy a nemzeti út sajátos kommunista ideáitól, 

esetleg a kettő kombinációjától. (Murasko – Noszkova 1996: 70–75) 

A fokozatos politikai hatalomátvételt eközben követték az államosítások, azaz 

nacionalizálások, melyek során a tulajdonviszonyok átrendezésével meggyengítették, 

illetve kiszorították az „osztályellenséget” és mindenekelőtt a külföldi működő tőkét. 

Ideológiai szempontból így megvalósították a szocialista-plebejus (eretnek) eszmék 

egyik fő célkitűzését: a termelőeszközöket – legalábbis elvben – társadalmi tulajdonba 

adták. 

A belső átalakításokat politikai-szövetségi-katonai szerződések kísérték, melyek 

fokozatosan kibővítették a külső befolyás lehetőségeit: a térség államai egyezményeket 

kötöttek általában először a Szovjetunióval, majd egymással. Az együttműködések 

kezdetét az 1945. április 21-én aláírt lengyel–szovjet megállapodás jelezte. A politikai-

szövetségi-katonai megállapodásokat követték a barátsági, együttműködési és a 

gazdasági szerződések. 1947 végétől a népi demokratikus országok a Szovjetunióval 

és egymással is hosszú lejáratú kereskedelmi, ipari, a beruházási javak szállításáról 

szóló gazdasági együttműködési szerződéseket kötöttek, felkészülve a közös 

autarkiára. (Zielinsky 1984: 157) 

 

A fordulat valódi éve 

 

A Magyar Kommunista Párt vezetője Rákosi Mátyás 1948-at, az SZDP és az MKP 

kikényszerített fúzióját tekintette a politikai fordulat évének. A történeti értelmezés is 

átvette ezt a megközelítést. Valójában logikusabb lenne 1947-et tekinteni kiemelkedő 

cezúrának, megjegyezve, hogy ennek a korai néhány évnek jónéhány további érdemi 

fordulata is volt. (Rainer 1998) Ha az esélylatolgatások oldaláról közelítjük meg a 

háború utáni szovjetizálás keresztútjait, az egyik legfontosabb kérdés nyilvánvalóan 

az, hogy miért, illetve mire vártak a szovjetek az általános átalakítási gyorsítással, mi 

indokolta leginkább az átmenetiséget. Egyszerűbben: mire várt Sztálin, miért nem 

igyekezett a kezdetektől nagy tempóban strukturálisan is átformálni a befolyási 

övezetébe vont térség államainak, gazdaságának működését. E tekintetben 1947 hozott 
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lényegi fordulatokat; ekkor született meg a békeszerződés, ami után a szövetségeseket 

közvetlenül már nem kötötték össze rendezendő vitás kérdések.  

1947-ben született meg az USA Marshall terve is a nyugat-európai gazdasági, politikai 

viszonyok konszolidálásra. A szovjetrendszer zárt, centralizáló elemei eddig a pontig 

még némi rugalmassággal terjedtek a kelet-európai régióban, de ez a terv színvallásra 

kényszerítette Moszkvát. Addig a szovjet vezetés fenntartotta a számára nagyon is 

fontos nyugati kereskedelmi kapcsolatokat, és a másik fél részéről sem kellett még 

technológiai korlátozásoktól tartania. A Kelet-Európának is felajánlott amerikai segély 

azonban érzékeny ponton érintette a birodalmi politikát, amely semmiképp sem akart 

olyan együttműködést, amely utat nyit a fejlett világ működő-termelő tőkéje előtt. Az 

ilyet ugyanis azonosnak tekintette a gazdasági behatolással, a függőséggel, a 

galaktikus feloldódással. A Marshall-terv valójában azt a politikai kérdést tette fel 

Sztálinnak, hogy hajlandó-e a háborús szövetség alapján a lenini Nyugat-feltartóztató 

stratégia alapjait felülvizsgálni. Ezt elvetette, ellenben a frissen megszerzett európai 

területeken – a nyugati újjáépítési lendülettel párhuzamosan – felgyorsította a 

szovjetrendszer honosítását, a szigorú önellátó működés intenzív kiépítését. A 

kereskedelmi kapcsolatok ritkulása ekkortól már nyilvánvalóan összekapcsolódott az 

autarkiás, szovjetizáló építkezéssel. 

 

Formáció 

 

Az 1947-es év a magyarországi viszonyok között is lényegi fordulópontot jelentett. Az 

1945-ös választási kudarc korrigálásra a szovjetek nem vártak négy évet, hanem két év 

elteltével ismét választást írattak ki. Az első olyat, amely már sokszorosan manipulált, 

erőszakos eszközökkel is deformált volt. A választási cezúra világosan jelezte, hogy a 

politikai rendszer átalakításában egyértelmű fordulat állt be. Ha korábban úgy 

tűnhetett, hogy voltak valódi útelágazások, innentől fogva a rendszer már 

egyértelműen, nyíltan nemdemokratikus pályán mozgott. 

 

Az átmenet utolsó hullámaként 1947 szeptembere és 1948 decembere között 

ugyanakkor még élénk viták folytak az államforma jellegéről a kelet-európai régióban. 

A népi demokratikus formációt a harmincas évek népfrontpolitikájából eredeztették, 

és alapvetően úgy határozták meg, hogy annak lényege a hatalom valamilyen 

megosztása a „munkásosztály” és más társadalmi csoportok – mindenekelőtt a falusi 

lakosságot képviselő pártok – között. A térség kommunistái ezt eleinte még 

teoretikusan átmenetinek, a gyakorlatban viszont hosszú távra tervezett modellnek 

gondolták. Olyannak, amely a szovjetrendszerrel párhuzamos úton tart a szocializmus 
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felé, s közben több vonásában eltér attól. Közelebbi mintának érezték a jugoszláv és a 

lengyel népfrontformát; előbbi az egypártrendszerű, utóbbi a többpárti variánst 

képviselte. Mindkettőt megkülönböztették azonban a nyugati polgári típusú 

pártkoalícióktól, mondván, hogy a különböző társadalmi csoportokat egyesítő 

népfront elsősorban a központi akaratot közvetíti. 

Az elméleti disputákat lezáró ismert 1948. decemberi sztálini formula a talányos 

megfogalmazás ellenére e tekintetben nagyon is világos tovább mozdulást jelzett. 

Deklarálta, hogy a népi demokrácia most már betölti a proletárdiktatúra funkcióját, azaz 

teljesen el kell felejteni belőle a demokráciarészt, és világossá kell tenni, hogy a régió 

államai már nem egy polgáridemokrácia-variáns modell felől haladnak a szocializmus 

felé, hanem – sajátosságaik ellenére – máris a szovjetrendszer részei. Azaz semmilyen 

(még erősen korporatív) formában sem működhetnek (kvázi)demokráciaként, csakis 

diktatúraként.  

 

Ez a fordulat két lényeges ponton módosította a teóriát és a gyakorlatot: a 

továbbiakban még ornamentálisan sem lehetett szó hatalommegosztásról, az eszközök 

tekintetében pedig az erőszak a működés (és az ideológia) szerves része lett. Az 

igazodás keretében a magyar vezetés felszámolta a többpártrendszert (bár erre nem 

lett volna feltétlenül szükség), és hangsúlytalanná tette a népfrontot is. A sztálini 

formula meghirdetése egyértelműen arra utalt, hogy a kelet-európai térségben a 

látszatdemokratikus politikai paravánok mögött, az ekkora már valójában „üresen 

futó” (Bruszt 1983) polgári demokratikus intézmények mellett szinte teljes 

szélességben kiépültek a politikai befolyást valóban birtokló paralel struktúrák. A népi 

demokrácia így egy időre mintha valóban betölthette volna proletárdiktatórikus 

funkcióját, de az eltérések – ha legtöbbször csak formálisan is – jórészt továbbra is 

fennálltak. A sztálini doktrína ezért nem jelentette azt, hogy a régió országai 

mindenestül átálltak volna a tisztán szovjet típusú, teljes fedésű működésre.  

 

Ezek a különbségnek eleinte még nem tűntek fontosnak, később azonban lesz 

jelentősége annak, hogy megmaradtak formálisan a parlamentek, egyes országokban 

formálisan voltak más pártok is az uralkodó párton kívül, és általában voltak vagy 

később lettek – szintén formálisan – érdek-képviseleti és más társadalmi szervezetek. 

Éppen ezért ebből a szempontból sem érdektelen folytonosan újravizsgálni a kvázi 

többpártrendszereket, a parlamenti struktúrákat, a népfrontok létét vagy nemlétét és 

működési elveit, a helyi közigazgatás alapjait, a tulajdonstruktúrákat és a gazdaság 

egyes szegmenseinek működési elveit, az egyházakkal szembeni toleranciaszinteket, a 
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szakszervezetek, munkás-, illetve üzemi tanácsok integrálásának eltérő gyakorlatát, a 

művészeti szövetségek sajátosságait, és más, látszólag nem lényeges eltéréseket.  

 

Nem közvetlen célok: szovjetesítés és föderalizálás 

 

A szovjetizálás nem azonos a szovjetesítéssel, amire Moszkva ebben a szakaszban 

egyáltalán nem törekedett. A rendszerexportáló szovjetizálás más mint a népeket 

asszimiláló szovjetesítés, ami a nagyhatalmi területek különböző köreiben eltérő 

módon és időben érvényesült. A szovjetrendszer kiterjesztése Kelet-Közép-Európában 

rövid távon nem járt, nem is járhatott együtt erőszakos etnikai, nyelvi asszimilálással, 

de még közvetlen területi, strukturális, közigazgatási beolvasztással sem; azaz a 

szovjetizálás nem jelentett mindjárt szovjetesítést is.  

Hasonlóan fokozatosan történt a térség szerkezeti integrálása (föderálása) a szovjet 

nagyhatalmi központhoz. A soknemzetiségű, ám jórészt egységes tömbben élő 

népcsoportok integrálása elsősorban rugalmas megtartásra épült, s a látszat ellenére 

nem törekedett látványos-sietős birodalmi központosításra. Részben követte az eredeti 

lenini elképzeléseket, amelyek szerint az adott történelmi konstellációban célszerűbb 

a közeli népeket formális területi-gazdasági autonómiával, önrendelkezéssel kapcsolni 

egy föderális Szovjet-unióhoz. Lenin azt várta ettől a kevésbé archaikus – lazábbnak 

tűnő – modelltől, hogy nagyobb dinamizmust, több belső felhajtóerőt ad a 

nagyhatalommá váláshoz, mint egy erőszakosabban centralizáló birodalmi 

berendezkedés. Szovjet-Oroszország föderális alakítása mindazonáltal nem zárta ki a 

szoros központi ellenőrzést, és azt sem, hogy biztosítsa alapvető küldetését: zárt 

regionális gazdasági egységként védje a működő nyugati tőkével szemben a keleti 

szuverenitást. 

A sztálini vezetés jórészt ennek a hajlékonyabb politikának a nyomdokain haladva, de 

a körülményeket mindenképpen figyelembe véve, közvetlenül a háború után nem 

szándékozott kiterjeszteni a föderális modellt a frissen meghódított országokra. Rövid 

időn belül kinyilvánította viszont, hogy nem is támogat semmiféle más hasonló – 

kelet-közép-, délkelet- vagy észak-európai (baltikumi) – teóriát. A térségi széttagoltság 

nem zavarta, a stabilizáló, konszolidáló átrendeződések idején nem jelentett számára 

komoly hátrányt, sőt némi mozgásteret hagyott, érdemesnek tartotta ezért kivárni. 

Hosszú távra azonban mindez korántsem jelentette azt, hogy letett volna a régió 

mélyebb integrálásáról.  

A szövetségi rendszereknek különböző politikai minőségű köreit különböztette meg: 

a központi magot, valamint a szűkebb, a tágabb és a virtuális érdekszférákat. Ezek 

köre idővel változhatott. Eleinte a tervezett „világköztársaság” virtuális részeinek 
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tekintette a leendő és friss szocialista államokat, egy ideig a szűkebb körbe sorolta 

Kínát is, a még szűkebbe a kelet-európai régiót, a közvetlenül föderált struktúrába 

pedig az SZSZSZK részeit. A szuverenitásnak időben változóan különböző mértékeit 

fogadta el, de mindenkor igyekezett a legtágabb körben elfogadtatni az össz-

szocialista érdekek elsődlegességét, melyek legautentikusabb képviselőjének a 

Szovjetuniót tekintette. 

 

Alternatív víziók 

A válaszutak dilemmáit latolgatva, a háború után néhány év formációs kérdéseinek 

egyik legfontosabb eleme, hogy Moszkva sematikusan átalakította-e ezeket a 

rendszereket, azaz, valóban szovjetizálta-e a térséget? Kérdés az is, hogy a 

szovjetizálás fogalommal mit hangsúlyozunk leginkább, egyáltalán minek tekintjük a 

szovjetizálást: célnak, módszernek vagy eredménynek.  

A lenini elképzelések alapján azt feltételezhetjük, hogy a végcél a minél 

kompatibilisebb strukturális hasonítás volt, távolabbi célként esetleg a kulturális 

asszimilálás is és a szövetségi térségi (kon)föderálás is. A módszer korszakonként és 

az árnyaltokat tekintve országonként is változott, az eredmény értékelése viszont 

korántsem annyira egyértelmű, mint ahogy az elemzések többségéből ez kitűnik. A 

szovjetizálás megvalósítását illetően a történeti és politológiai megközelítések 

alapvetően magától értetődőnek tekintik a rendszer lényegi elemeit érintő teljes átvétel 

tényét, s az első néhány év átmenetiségének hangsúlyozása mellett általában a szinte 

totális mintakövetésből indulnak ki. A meghódított kisállamokban a szovjet nyomásra 

kialakult működés valóban nemcsak radikálisan központosító, de egyértelműen 

hasonlóságokat, azonosítható mintázatokat mutató rendszer volt, ezért a látványosan 

rokon jellegzetességek nem ösztönöznek a kérdés megfordítására. Noha joggal 

felvethető, hogy vajon voltak-e az autentikus sztálinizmusnak valódi, tartós esélyei a 

régióban. Nem kizárható, hogy a népi demokrácia mégsem töltötte be egészen a 

proletárdiktatúra funkcióját, vagy csak nagyon rövid ideig.   

Az első, korai, 1953-as, 1956-os lázadások felvetik azt a kérdést is, hogy Kelet-Közép-

Európa mennyiben bizonyult ballasztnak már a korai szakaszban is, illetve, hogy belső 

ellenállása motiválhatta-e a szovjet központot alternatív verziók tolerálására, esetleg a 

rendszer egészének önmódosítására. Az elemzők abban legtöbbször egyetértenek, 

hogy volt egy rövidebb, rugalmasabbnak látszó, néhány éves átmeneti időszak a 

közép-kelet-európai régió alárendelt kisállamainak politikai, gazdasági 

átstrukturálásában. De mi indokolta leginkább az átmenetiséget? Mire várt Sztálin, 

miért nem igyekezett a kezdetektől nagy tempóban strukturálisan is átformálni a 
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befolyási övezetébe vont térség államainak, gazdaságának működését? A közvetlen-

praktikus megfontolásokon túl az alternatív, szovjet variáns struktúrák tolerálásának 

lehettek mélyebb civilizációs okai: mindenekelőtt a centrum és a periféria sajátosan 

megfordult viszonya a térségben, és az ebből adódó belső civilizációs közegellenállás. 

A gerschenkroni-wallersteini világgazdasági teória szerint a centrum lényegében a 

fejlett rész, a periféria pedig a leszakadt, elmaradott, felzárkózni vágyó, míg a 

félperifériák valahol a két pólus között helyezkednek el. Ez a modell azonban a keleti 

centrumú szovjet birodalmi nézőpontból nézve nem feltétlenül van így. A szovjet 

birodalom centruma felől tekintve a kelet-közép-európai régió a szovjet birodalmi 

térben egyértelműen perifériának számított, viszont gazdasági és sok egyéb 

civilizációs struktúráit tekintve több szempontból fejlettebb volt, mint maga a 

birodalmi törzs. Még akkor is, ha a régión belül is voltak eltérő fejlettségi szintek. A 

lenini nemzetiségi teória épp ennek a sajátosan fordított viszonynak a felismerésére 

épült, amikor hangsúlyozta, hogy ha a fejlettebb részek a periférián vannak, akkor 

nagy késztetést éreznek a leválásra, különösen, ha még vallási és etnikai szempontból 

is eltérőek. Látszólag megengedőbb rendszerrel, rugalmasabb struktúrákkal célszerű 

ezeket a központhoz kötni a birodalmi (szupermakro) szinteken éppúgy, mint a 

helyieken. Ennek a látszólag engedékeny, átmenetileg alkalmazkodó taktikának 

megvolt a maga folytonossága a birodalmi-nagyhatalmi befolyásszerzés későbbi 

fázisaiban is, s ezt a szovjet vezetés második világháborút következő terjeszkedés és 

berendezkedés során sem hagyta a figyelmen kívül.  

Az alávetett kisállamok civilizációs-politikai struktúráiban, ha felemásan is, de 

megvoltak azoknak a civil intézményi autonómiáknak a hagyományai, amelyeket 

Szűcs Jenő részletesen elemez Európa három régióját jellemezve. Ugyanakkor más 

történészi, politológiai megközelítések ennek éppen az ellenkezőjét hangsúlyozzák, és 

inkább a demokratikus hagyományok hiányát emelik ki. A szovjet vonzáskörbe került 

kelet-közép-európai térség demokrácia-deficitjére hivatkozva ezek elsősorban azt a 

kérdést teszik fel, hogy miként tudott meggyökeresedni a kívülről importált/oktrojált 

rendszer néhány év alatt. A válaszuk az, hogy éppen a polgári demokratikus 

hagyományok hiánya vagy sajátos torzulása könnyítette meg, illetve tette részben 

organikussá a szovjet típusú berendezkedést. Utóbbi értelmezés a régió sorsát 

determinisztikusan mintegy a „Kelet” -hez rendeli, és az ehhez illő kompatibilitásokat 

igyekszik igazolni. Ha azonban egy másik megközelítésben a közép-kelet-európai 

térség meglévő eltéréseit tekintjük lényeges, a hosszú távon is meghatározó 

különbségeknek, akkor nem kevésbé jogos megfordítani a kérdést. Azt vizsgálni, hogy 

vajon valóban kiépült-e mintakövetően a szovjetrendszer, s ha nem, akkor miért nem. 
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Kérdés lehet az is, hogy a kezdeti évekre vonatkozóan érdemes-e komolyabb 

differenciálás nélkül szovjetizálásról beszélni a térségben, majd pedig szovjet 

szisztémáról a későbbiekre nézve. 

Az eltéréseket is hangsúlyozó elemzéssel az látszik, hogy a domináns térségi 

nagyhatalom a meglévő térségi adottságok és a folyton változó konstelláció közegében 

nem tudta szervesen átültetni rendszerét a tőle függőkre. A különbségek 

megmaradtak, a központ viszonya hamarosan megváltozott az eltérések kezelésében. 

Ha a történeti elemzés a hangsúlyt kezdettől a megmaradó különbségekre és nem a 

hasonlóságokra helyezi, akkor a szovjetizálás Kelet-Európában egy sajátos – formális-

demokratikus maradványokkal is színezett – rendszerváltozat kialakítását jelenti, népi 

demokráciának pedig ezeknek a kialakult/formálódó variánsoknak az összességét 

nevezzük.  Figyelembe vesszük, hogy a szovjet teoretikusok egy része ezeket a 

változatokat néhány év elteltével már alternatív népi demokratikus verzióként 

értelmezte. Az 1952-es sztálini tervek ugyan még egy szorosabban szovjetizáló 

koncepcióról szóltak, de a több elemében megváltozott világpolitikai konstelláció ezt 

a tervet már nem támogatta. Az ötvenes évek első felében Sztálin halála és a régió 

civilizációs közegének ellenállása folytán az Európához legközelebb eső térség 

központhoz igazítása megállt az első lendület után; valahol a közvetlen sztalinizáló 

átrendezés – még és már – legszükségesebb fokán. A régió kisállamaink diktatórikus 

strukturális trendjei ezekben az ekkora kialakult formáikban lényegében elérték a 

lehetséges legtöbbet. A szovjet típusú rendszerben így torlódtak a fokozatosság-

kettősség, a gyors konszolidálás és a reformizálás szakaszai, ezért struktúrái nem is 

épültek ki maradéktalanul az újonnan csatolt a térségben.  

A lazító reformok és a társadalmi feszültségek felszínre kerülésének sajátos történelmi 

együttmozgásaira jellemző, hogy éppen a Sztálin halála utáni szakaszban került sor 

Kelet-Európa népeinek első nyílt ellenállásaira. Az első térségi válságok tehát 

párhuzamosan zajlottak az eleve eltervezett szovjet reformtörekvések első lépéseivel, 

s a két folyamat alapvetően egymást erősítette. 1953 nyarától, a kelet-berlini felkelést 

követően némi óvatosság figyelhető meg a szovjet kivitelezésbe. A második, 1956-os 

hullámot már részben maguk a változtatások indukálták.  Mindent összevetve, az első 

kelet-közép-európai válságok és az újrastrukturálás központi kényszere történeti 

léptékkel számítva nagyon gyorsan bekövetkeztek.  

Ha elfogadunk olyan korszakolást, mely szerint az első fundamentális szakasz lezárult 

megközelítően 1950-ben, akkor világos, hogy az 1952-es-1953-as válságok igen koraiak 

voltak, a közvetlen kiváltó okokat tekintve is eléggé változatosak, a következményeik 

pedig tartósan beépítették a rendszerbe az alternativitásokat. A nyugati „periféria” 

lázadásai ugyanis figyelmeztetőek lehettek a szovjet vezetés számára. Arra késztették, 
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hogy több szempontból újragondolja ezeknek a rokon rendszereknek a működését. A 

gyorsan reagáló, akut ellentmondásokat feloldó intézkedések mellett ezért már igen 

korán számos strukturális változtatás utalt arra, hogy a desztalinizilás a szovjet 

politikában nem taktikai elem, hanem stratégiai módosulás.  

A korszak egyik legnehezebben megválaszolható kérdése, hogy a népi demokratikus 

lázadások nélkül a későbbiekben merre mozgott volna a rendszer egésze és különösen 

az alávetett kisállamok gyakorlata? Ezek nélkül tartósabb lehetett volna-e a 

sztálinizmus, és gyorsabb, illetve más minőségű lehetett volna-e a térség integrációja? 

Tény, hogy 1953-tól a legtöbb helyen lényeges kérdésekben változott a politikai 

gyakorlat, és volt, ahol a vezetés egy része is, mindkettő szovjet egyetértéssel, sőt 

általában szovjet kezdeményezésre. Tény az is, hogy 1956 októberében Hruscsov új 

típusú kapcsolatokat ígért a térség államainak és vezetőinek, s ennek keretében többek 

közt azt, hogy ezt követően még inkább tolerálnak némi helyi sajátosságokat. A 

változások, változtatások végérvényesen lezárták nem csak a kulturális, de a politikai 

sematizmus szakaszát is. A térségi rendszerek működései enyhén differenciált 

formákat vettek fel: részben megőrizték a megmaradt sajátosságaikat, részben 

kialakultak újabb – alig érzékelhető, de létező – jellemzőik. Mindezeket figyelembe 

véve érdemes fontolóra venni, hogy a kelet-közép-európai válságoknak is lehetett 

hatása a formáció későbbi alakulására, arra, hogy lényegében állandósult a kezdeti 

évek hibrid gyakorlata, mely ötvözte a szovjet és a kelet-közép-európai 

rendszerelemeket.  

Az ideológiában és a struktúrákban is ekkortól kezdődött a népi demokrácia második, 

tartós – már nem átmenetinek szánt – szakasza, a kelet-közép-európai népi demokratikus 

elkanyarodás. A lenini permanens forradalom tehát itt valahol elakadt. Innentől fogva 

folyamatosan átértékelték a korai népi demokratikus fázisokat is, s a térségi országok 

elnevezései közt megjelent újra a népi demokratikus országok formula. A 

proletárdiktatúra megnevezést egyre ritkábban használták. S bár a „többes modell” -

koncepciót a negyvenes évek végén és az ötvenes elején egy rövid időre megszakítani 

látszott a proletárdiktatúra kiterjesztett sztálini formulája, a szovjet teoretikusok egy 

része nem sokkal később már újra népi demokratikusként hivatkozott ezekre az 

államokra, mint olyanokra, amelyek típusszerűen különböznek a szovjet mintától. 

Néhány év eltelte után ismét megkülönböztették egymástól a népi demokratikus és a 

szovjet változatot, melyek mindvégig több szempontból valóban eltértek egymástól.  

A kelet-közép-európai első lázadások hevessége előmozdíthatta a szovjet ideológiai 

váltást, és a lázadások leverése ellenére is később megengedte az alternatívák jelenlétét 

a birodalmi civilizációs folyamatban. A „népi demokrácia” gyűjtőfogalomként 

mindvégig felidézte a meglévő különbözőségeket, a szovjet etalonhoz képest eltérő – 
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országonként is nem kevés egyéni árnyalatot mutató – sajátosságokat. Ezek a 

sajátosságok az ötvenes évek közepétől már kevésbé erodálódtak, sőt, inkább 

megerősödtek, később pedig a népi demokratikus változatok és a szovjet modell 

mintha sajátosan konvergálódtak volna.  

Az árnyalatok megkülönböztetése a hétköznapokat élő ember számára persze 

lényegtelen részletkérdésnek tűnhet, mivel ezek létezése nem könnyítette meg 

érzékelhető mértékben a régió népeinek életét. A szovjetrendszer hivatalos 

teoretikusai azonban számontartották ezeket az eltéréseket, s ezeknek a 

rendszerváltásként jelzett végső szakaszban komoly jelentősége lett. Az korszakra 

vonatkozó elemzői megnevezések is változtak. Míg a hetvenes évekig leginkább a népi 

demokratikus forradalom, népi demokrácia és demokratikus diktatúra fogalmakat 

használták, később egyre gyakrabban utaltak rá koalíciós korszakként, mintegy 

visszautalva egy olyan modellre, amely az ezredforduló felé haladva a rugalmasabban 

központosító autoriter rendszer mintája lehetett volna. 
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NAGY PÉTER TIBOR 

1944 elitjei – módszertani bevezető 

A módszertani funkciójú írás szerint a történeti elitkutatás három haszna: 1. egy 

meghatározott történeti korszak fontos szereplőinek jellemzése, 2. a tömeges életrajzi 

mozzanatokból felépített történetrekonstrukció, végül 3. historiográfiai-

emlékezetpolitikai objektiváció. Az elitkutatás három szintje:  

a. életrajz elemek kapcsolata egymással és a személy történelmi szerepével 

életrajzokból készített, Data linkage módszerrel kiegészített adatbázisban  

b. az elittagok előfordulása a Századokban a történettudományt reprezentálja, 

más folyóiratok teljes szövegének elemzése más tudományágakat  

c. Big Data - szerű módszerrel az adt plus negyvenmillió oldalas szövegtára 

alapján a “teljes diskurzív tér” elemzésre kerülhet.  

A történettudomány fő kételye a történeti szociológiával kapcsolatban a szövegek gépi 

kódolásából eredő tévedés lehetősége. A tanulmány Mester Miklós példáján mutatja 

be, hogy a gépi kódolás eredménye fő eredményeiben egyenértékű a kvalitatív 

mérlegelésen alapuló kódoláséval, tehát a szociológia - nagyobb számú elitcsoport 

elemzésével érdemben hozzá tud járulni a történettudomány eredményeihez. 

* 

Műfaj 

Több egymástól független hatás késztetett arra, hogy írjak egy olyan 

történetszociológiai tanulmányt, mely részletesen bemutatja az eredményekhez 

vezető utat.   

Az első ezek közül „a potenciális megrendelő” jelenlétére utaló okok és motivációk 

közül Csákó Mihály lektori megjegyzése az „Utak felfelé” című könyvem kapcsán: „a 

legapróbb részletekig bemutatja a válaszhoz vezető gondolati utat is, a módszertani 

buktatókkal, nehézségekkel és a részmegoldások szellemes ötleteivel. Ezért valóban 

nem kell olvasójának sem társadalomtörténésznek, sem szociológusnak lennie, ha 

érdekli az éppen feldolgozott téma, és hajlandó gondolkodási erőfeszítést tenni a 

kutatói gondolatmenet követésére és megértésére. Nagy Péter Tibor tehát nem ennek 

vagy annak a közönségnek ír, hanem egyszerűen tudományos munkát ír – annak, aki 

ilyet akar olvasni. Azt is mondhatnánk, hogy nincs ebben semmi különös, már 

klasszikus példaképeink is így csinálták – csak annyian nem követik a példát, hogy 

érdemes kimondani, ha üdítő kivételt látunk.” (Csákó 2010: 7) 
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A második impulzus Szűcs Diána társadalomtörténész szavai a kutatás menetét, 

módszereit feltáró részekkel kapcsolatban: „Mindezeket kezdő kutatóként és 

hallgatóként kifejezetten hasznosnak, építőnek találom, hiszen nemcsak módszertani 

segítséget nyújt, hanem belátást enged egy gyakorlott kutató gondolkodásának 

logikájába, az aktuális kérdés vizsgálatának szempontjaira, valamint a kutatásra ható 

minden olyan tényezőre, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni.” (Szűcs 2010: 

365) 

A harmadik impulzus két egykori munkatársam egybevágó megfigyelése, mint 

„szóbeli forrás”. Egyikőjük Biró Zsuzsanna Hanna, másikójuk - Szűcs László Gergely 

– filozófiatörténész. Mindketten azt mondták: rengeteg technikai dolgot lehetett 

megtanulni közös munkáink során – melyeknek azonban sehol sincsen írásos nyoma, 

s ez egy tudományszervezési hiba, hiányosság. 

 

A történetszociológiai elitkutatás hasznai 1944 magyar történetének 

kutatásában 

Az elit fogalmát nagyon sokféleképpen határozza meg a szociológia, s már annak is 

komoly irodalma van, hogy miképpen lehet a definíciókat osztályozni. E 

szakirodalomból eleve csak azt érdemes végiggondolni, ami a történeti elitkutatásokra 

vonatkozik, mert a kortárs elitek kutatása teljesen más módszertani feltételekkel 

rendelkezik. Például kortársak esetén a kortársak elitpercepcióját – ilyen-olyan 

forrással - látjuk, de az utókorét nem. Az elit életút-történetét a megfigyelési időpontig 

látjuk csak, tehát 20 évnyi aktív életpályát 60 évnyivel hasonlítunk össze, elvileg 

mindig van lehetőség kiegészítő információk személyes begyűjtésére stb. A 

történetszociológiai elitdefiníciók egyik csoportja az egy meghatározott pillanatban 

hatalmon lévőket, a hatalmat gyakorlókat tartja elitnek. A másik csoport a – bármely 

szférában – „felül lévőket”, ami azért fontos különbség, mert pl. a művészeti elit 

nagyrészét, a tudományos elit jelentős részét nem könnyű hatalmi elitként 

megragadni1. Operatív értelemben az elitek listáját alkothatjuk meghatározott 

                                                           
1 A formális irányító pozícióval nem rendelkező művészek és tudósok esetében is 

beszélhetünk hatalomról, hiszen a művész vagy tudós nyilvános és nem nyilvános, 

megnyilvánulásaival jelentősen befolyásolni képes, hogy ki kap díjakat, elismeréseket, 

megrendeléseket. De még így is marad - épp történetszociológiai szempontból - hatalmilag 

értelmezhetetlen elitcsoport: azok, akiknek munkásságára valóban csak haláluk után figyeltek 

fel. Személyük fontossága kétségbevonhatatlan, historiográfiai és emlékezetpolitikai 

funkciójuk is az, de ezoterikus előfeltevések elfogadása nélkül a halál után bekövetkező 
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pozíciók betöltőiből, vagy a „történelem mérlege” eszközét felhasználva, azokból, akik 

reprezentatív kézikönyvekben szerepelnek, lexikonokban önálló címszavakat kaptak. 

Az elmúlt évtizedekben kialakított gyakorlatunk egy iteratív2 elitfogalommal 

dolgozik, azaz a formális pozíciókat betöltők listája és a címszavak listája állandó 

összehasonlításra kerül, maga az is értelmezés tárgya, hogy mennyiben keletkeznek 

eltérő történetszociológiai tanulságok egyik, vagy másik módszerből. Például a 

formálisan definiált pozíciókat figyelembe vevő elitlista (Magyarország 1943. 16.) 

valamennyi 1944-ben parlamenti mandátummal rendelkező képviselőt tartalmazza, 

míg a „történelem mérlege” funkciót ambicionáló Magyar Életrajzi Lexikon a 

nagyméretű kormánypárti frakció tagjainak jelentős részét kiejti. A formális 

pozícionális lista alapján megállapított történetszociológiai tanulságok – ha például a 

képviselők nemesi családokból származásának valószínűségét összehasonlítjuk 

mondjuk a közigazgatási elit nemesi családokból származásának valószínűségével, 

értelemszerűen más eredményt hoznak, mintha a „történelem mérlegét” használva, 

kevesebb kormánypárti, így arányaiban több szociáldemokrata és liberális képviselőt 

látunk, az őket jellemző, kevesebb „történelmi” névvel. Általánosítva: bármely 

elitcsoport a kortársak és az utókor szemében egyaránt alcsoportokra oszlik, s az 

alcsoportok megkülönböztetéséhez minimálisan egy-egy képviselőjük elitként 

perceptálása formállogikailag szükséges – így bármely ismert és ismerendő 

kánonképzésből kisebb eséllyel hullnak ki a kisebb alcsoportok képviselői.3  

                                                           

ismertség és tekintély semmiféle - a személy által gyakorolt - hatalmi mozzanattal nem járhat 

együtt. (Rá hivatkozó - mások által művelt - hatalomgyakorlással természetesen igen. De ez 

nyilvánvalóan külön elemzés tárgya. 1944-es példával élve: Márai Sándor tényleges 1944-es 

befolyásának semmi köze nincs a későbbi Márai kultuszhoz.)  

2 iteratív latin eredetű szó. Jelentése: ismétlődő 
3 Természetesen ez nemcsak személyekre nézve igaz, hanem témákra, “dolgokra” nézve is. 

Lehet, (bár kétlem) hogy az olvasók közül valaki úgy gondolja, egyformán ismeri Brazília és 

Belgium 1980 körüli helyzetét, de vélhetőleg senki nem tud több mint tizenkétszer annyit 

brazil dolgokról, mint belga dolgokról, noha a két ország népességének arányai alapján ez 

lenne “egyforma” ismeret. Azaz nagyobb országok, nagyobb témák jellegzetességeit 

arányaiban kevesebb információból ismerjük meg. Ez még abban is tükröződik, hogy 

Magyarországon egy érettségizett ember sokszáz települést meg tud fejből nevezni, noha ezek 

egy részében csak pár ezer ember lakik, de senki nem tud hasonló méretű körzeteket a 

nagyobb városokon belül elsorolni. 
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Történetszociológiai kutatásnál döntést kell hoznunk arról is, hogy a kutatás egy 

történeti időpillanat döntéshozóira (vagy az adott pillanatban „felüllévőkre”) kíváncsi, 

vagy azokra is, akik korábban kerültek az elitbe és kisodródtak onnét. Sőt akár azokra 

is, akik az elit tagjai lesznek majd később, a jelen téma vonatkozásában 1945 ill. 1948 

után. Hiszen mindezek az emberek egyszerre vannak jelen az 1944-es társadalomban, a 

döntéshozók is félszemmel a múltra, félszemmel a jövőre figyelnek, már csak azért is, 

hogy átírhassák a múltat, s hogy maguk számára biztosítsák a jövőt, szövetségeket 

kötve a feltörekvő csoportok egyrészével, hogy az igazán fenyegető konkurenseket 

távol tarthassák. És a jövő elitcsoportjai is mérlegelik, hogy egy meghatározott 

pillanatban a hatalom részesévé, az aktív elit részesévé válni milyen olyan 

„költségekkel” (pld: kompromisszumokkal, ígéretekkel) jár, melyeket a jövőben más 

elitcsoportok kihasználhatnak velük szemben. 1944-ben jellegzetes ilyen szempontból 

a népi írók különböző csoportjainak viselkedése, sokan közülük kerültek ugyanis 1944 

különböző alperiódusaiban hatalomközeli helyzetbe, melyre történelmi válaszképpen 

a népi írók 1945 után a „börtönelitben” és a kormányelitben egyszerre találhatóak meg. 

A történetszociológiai elitkutatás történettudományi hasznát három teljesen 

különböző dologban ragadhatjuk meg: az 1944-es esztendő aktorainak leírásához, az 

1944-es történelmi folyamatok leírásához és az 1944-re reflektáló historiográfiai és 

emlékezetpolitikai kutatásokhoz. 

Az 1944-es esztendő fontos embereinek leírása 

Amikor az elithez tartozás hatalmi mozzanatára kerül a hangsúly, az alapkérdés az, 

hogy egy történelmi változás következtében ki jut hatalomhoz és ki veszíti el hatalmát. 

Egy olyan történelmi időszakot vizsgálva, mint 1944, különösen fontos, hogy 

potenciálisan sokkal nagyobb a lehetősége új elittagok felbukkanásának, s az elitekből 

kihullásnak, mint történelmileg stabilabb periódusokban, amikor az elit nagyrészét 

szükségszerűen jellemzi, hogy évekkel-évtizedekkel korábban szerezte meg 

pozícióját, és a politika, közigazgatás, gazdaság működésének alapüzemmódja, hogy 

a hatalmon lévők megtartják a hatalmukat. (Ismeretes, hogy az 1944-es év folyamán 

négy miniszterelnök váltotta egymást, logikus, hogy a miniszterek államtitkárok 

száma is sokkal magasabb, mint az azt megelőző évtized bármelyik évében, hiszen az 

1934-1943-as évtizedben összesen 5 kormányváltásra került sor.) 

1944 – történelmi ismereteink szerint – többféle értelemben is nagy lehetőségeket 

biztosított az elitcserére. 
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1944 egyszerűen az elitek demográfiája tekintetében kiemelkedő fontosságú. A 

demográfia három alapvető mérőszáma a születés, a halál és a vándorlás. 

 

1. A születések száma történeti elitkutatásban az 1940-es éveknél korábbi évtizedek – 

évszázadok vizsgálatakor játszik szerepet. Ez a tényező mindenekelőtt a nemesi elit, 

arisztokrata elit vizsgálatakor fontos, hogy mely évjárathoz hányan és kik tartoznak. 

Ez azonban 1944-ben nem igazán fontos, egyrészt mert az elitpozíciókban lévők sokkal 

kisebb százaléka tartozott származási elithez, mint mondjuk 1844-ben, vagy akár még 

1894-ben is. Másrészt mert bár igen különbözőek voltak a jövővel kapcsolatos 

elképzelések abban szinte mindenki egyetértett, hogy az 1944-es születési kiváltság az 

elgondolt 1974-es vagy elgondolt 1984-es elitpozíciót sokkal kevésbé fogja 

meghatározni, mint amennyire az 1894-es születési kiváltság valószínűsített egy 1924-

es vagy 1934-es elitpozíciót. (A hétköznapi beszéd – különösen az elitből 

kisodródott/kitaszított egykori születési kiváltságosok családtörténeti narratívái, 

életút-narratívái – hajlamosak ugyan úgy fogalmazni, hogy a pártállam egyszerűen 

megfordította a történelmi preferenciákat. Vagyis a „népi származás ugyanolyan 

előnyt jelentett, mint korábban az úri származás.” Ez az értelmezés statisztikai 

értelemben bizonyosan nem áll meg, hiszen a „nép” (akárhogy is definiáljuk) mindig 

„többen van”, mint az „urak”, ergo a nép soraiban született egyén negyven évvel 

későbbi elitbe emelkedési valószínűsége – a társadalom azonos nagyságú töredékét 

sorolva az elitbe – mindenképpen kisebb marad, mint egykor az úri családban 

születetteké. Ez még akkor is igaz, ha tudjuk, hogy bármely rétegnek nyújtott 

felemelkedési kedvezmény (affirmative action) mindig a preferált réteg legfelső 

csoportjának biztosít komolyabb előnyöket, s sosem a réteg egészének.4 És persze attól 

az ismeretünktől sem lehet eltekinteni hogy kisvárosi elitkutatások szerint, a 

történelmi osztályok gyermekei 1960-as évektől kezdve visszaérkeztek az elitbe, (ha 

nem is nyíltan hatalmi elitbe, hanem a szakértelmiségiként hatalmat gyakorlók közé). 

(Agáti - Horváth 1992, Utasi - A. Gergely - Becskeházi 1996) Továbbá az  1990-es 

rendszerváltás hozott ugyan bizonyos esély javulást az 1944-ben született „úri” 

hátterű csoportok részére a közvetlenül a hatalmi elitbe kerülés vonatkozásában, 

vélhetőleg azért, mert a jobboldali elitben a családi háttér  valamiféle garanciának 

számított, mely kvázi ellensúlyozni volt képes, hogy az elittagok az államigazgatásban 

és értelmiségi pályákon felemelkedve megkötötték a saját kompromisszumaikat az 

                                                           
4 Ennek bizonyítékait az affirmative action kutatások hordozzák leginkább, lásd ennek 

szakirodalmát Nagy Péter Tibor (2003) A felsőoktatásba vezető út - és a társadalmi hátrányok 

kompenzációja. Educatio 12/2. 236-252.  
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1956 és 1990 között rendszerrel. E az esélynövekedés az ezredforduló után nem 

folytatódott. (Állításunkat a 2006-os Ki Kicsoda alapján végzett számításaink 

igazolják). (Ki kicsoda 2005) Egyébként névjellegkutatásunk alapján a nemesi 

származásúnak minősített alnépesség felülreprezentált az értelmiségi foglalkozást 21. 

században betöltők között. (Készülőben a 2008-as telefonkönyvön alapuló kutatás, 

ahol az ügyvédeket, orvosokat minősítjük aszerint, hogy mekkora valószínűséggel 

hordoznak történelmi – „úri” - vezetékneveket.)  

Mivel az 1944-es elitek minősítésekor is fontos eszköz a vezetéknevek osztályozása, 

álljon itt a következő technikai információ. Van egy NEMES nevű változónk, mely 

háromértékű:  

 egyessel jelölve arisztokratának minősítjük az összes olyan nevet, mely bárói, 

grófi vagy hercegi családokban előfordult.  Kettessel jelölve nemesi nevűnek 

minősítjük azokat, amely nevek szerepelnek a Kempelen-féle nemesi 

családnevek listájában, minden más nevet pedig hármasnak.5 A TANULTNEV 

nevű változóban egyessel jelölve „Értelmiségi névnek” azokat, melyek a 2008-

as Karády Viktorral közös elitkutatásunkban felvett több százezres 

diplomáslistákon jelen vannak6. 

 Kettessel azokat a neveket, akikből nem akad diplomás, de az elmúlt két 

évtizedben rögzített érettségiző adatbázisban szerepelnek 

 Hármassal a többi nevet.  

Természetesen rengeteg névre igaz, hogy vannak azonos családnevet viselő nem 

tanult, nem nemesi helyzetű emberek is az ilyen nevet viselők között, de egészen más 

gyakorisága van a neveknek a felsőbb és az alsóbb csoportokban. Ezért a név társadalmi 

jellegét további számokkal minősítjük – például azzal a számmal, ami azt mutatja, hogy 

ilyen vezetéknevet viselők a korábbi kutatásunk során felvett érettségizett népesség 

mekkora töredékét tették ki. Továbbá azzal a számmal ami azt mutatja, hogy ilyen 

vezetéknevet viselők a diplomásnépesség mekkora töredékét tették ki. Összehasonlító 

számunk, hogy a teljes népességben a név mennyire tipikus, nincs az első világháborús 

veszteséglistán7 közlegényként felbukkanók nevéről bátran feltételezhetjük, kifejezik 

az országos arányokat, s a budapesti lakójegyzék, vagy az országos iparos névjegyzék 

is rendelkezésre áll.  

                                                           
5 https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Kempelen-kempelen-bela-magyar-

nemes-csaladok-1 
6 http://elites08.uni.hu 
7https://adt.arcanum.com/hu/view/MEVH_Veszteseglista_Veszteseg_1917_517-

528/?pg=0&layout=s 
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2. 1944 következő demográfiai sajátosságára áttérve: az elittagok bármely korábbi 

időpontnál nagyobb mértékben halnak meg ebben az évben. Az elhalálozás annál 

nagyobb mértékben érinti az elitet, minél nagyobb mértékben nyitunk teret az elit 

definícióban a kulturális és gazdasági elemnek, a közigazgatási és politikai rekrutációs 

szemponttal szemben. A közigazgatási (és jóval kisebb létszámú igazságszolgáltatási) 

elitben eleve jóval alacsonyabb volt ugyanis a zsidótörvények által érintett elittagok 

aránya, mint a kulturális és gazdasági elitben, de 1944-re ők is kivétel nélkül kikerültek 

a közigazgatási elitből.  (Olyanokat tudunk, hogy kormányzói mentességgel, vagy 

kultuszminisztériumi papírral valaki zsidóként a lakásában maradhatott, de olyat 

nem, hogy akit kizárt a zsidótörvény közhivatalból az ott maradt volna.)  A politikai 

elitben a zsidótörvények a kormányoldalt csak minimális mértékben érintették – 

Imrédy lemondatása nagyon jellemző történet, s kvalitatív szociológiai értelemben 

érdekes is a magyar jobboldal jellemzésére – de empirikus szociológiai értelemben 

mindenképpen erős kivétel .Az ellenzéki pártok politikai elitjében a zsidók aránya 

jelentős maradt, formális pozícióvesztést kikényszeríthetett ugyan a zsidótörvény, de 

amíg munkaszolgálatos behívó vagy deportálás fizikailag nem tette lehetetlenné 

működésüket, a zsidótörvények által érintettek befolyása magas maradt saját 

térfelükön.8 Még inkább igaz ez a kulturális elitekre, hiszen a zsidó középosztály és a 

nem zsidó középosztály nem antiszemita részlegei erős keresletet jelentettek a zsidó 

művészek alkotásaira. A kulturális elitkiválasztódás művészeti és irodalmi mezőjében 

a társadalmi elismerések mindig is fontosabbak voltak, mint az államiak.  

Az 1944 tavaszi és 1945 őszi kulturális elit közötti különbség egyik fő oka, hogy a zsidó 

elit 1944-ben rendkívül magas arányban gyilkoltatott meg, vagy lett olyan német vagy 

magyar intézkedések áldozata, melyek 1945 elején nagy valószínűséggel vezettek 

korai halálhoz. Azt gondolhatnánk, hogy a háborús események a nem zsidó elitet is 

nagymértékben pusztítják, de egy korábbi cikkünkben kimutattuk, hogy a nem zsidó 

elit halálozási kockázata a második világháború éveiben egészen elhanyagolható 

mértékben növekszik a békeidőkhöz képest - bármilyen hihetetlen is ez.9 

                                                           
8 Lásd: L. Nagy Zsuzsa (1972) A Budapesti Liberális Ellenzék. 1919 — 1944: Értekezések a történeti 

tudományok köréből. Akadémiai Kiadó. L. Nagy Zsuzsa: A liberális polgári ellenzék pártjai és 

szervezetei (1919—1944) Történelmi szemle, 1976 (19. évfolyam)3. szám. Vida István (szerk.): 

Magyarországi politikai pártok lexikona, 1846-2010 - Pártok és politika (Budapest, 2011).  

Negyedszázados harc. A munkásmozgalom történetének kronológiája 1919. augusztus 1 — 

1945. április 4., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975 
9 https://multesjovo.hu/wp-content/uploads/aitfiles/2/7/27-30___nagypeter.pdf  
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3.  A harmadik demográfiai kulcsjelenség a vándorlás. Több népességmozgás van, ami 

az 1944-ben aktív elitet érinti: az egyik az 1938-1941-ben Magyarországhoz csatolt 

területekre „ejtőernyősként” érkező elittagokat jellemzi. (Vargyai Gyula hívta fel a 

figyelmet, hogy az általam „pártállamkorinak” gondolt szót eredetileg arra a 

jelenségre használták, hogy a területvisszacsatolások után Budapest szívesebben adott 

kinevezést azoknak a csonka-magyarországiaknak, akik addigra már több éves 

kormánypártisággal bizonyították magyarságukat, mint a helybeli kisebbségi magyar 

elitek képviselőinek.  Ezek az egykori ejtőernyősök a szovjet és román csapatok, illetve 

Tito partizánjai elől Budapest, illetve a trianoni Magyarország belső területei felé 

menekültek. Elitadatbázisunkban úgy választhatjuk ki őket gépi úton, hogy azok 

tartoznak ide, akiknek életrajzi bejegyzései 1919 és 1938 között trianoni-magyarországi 

városnévhez kapcsolódtak, 1938 és 1945 közötti bejegyzések pedig történelmi 

magyarországihoz, az 1944 utáni pedig ismét csonka-magyarországihoz.  

Miközben a magyar elit jelentős része nem tett eleget a nyilas kiürítési parancsnak, 

azért 1945 első hónapjaiban nem kevés elittag már a Német Birodalomban van, főképp 

a politikai elitnek azon részlegéből, akik a német megszállásnak, vagy a nyilas 

hatalomátvételnek köszönhetik elithez tartozásukat.  

1944 magyar elitjének sajátosságát jelenti az is, hogy időben és térben egyaránt erősen 

megosztott. 1944 első hónapjaiban a háborúban álló kontinensen ritka módon a 

politikai elitbe olyan ellenzéki politikusok, újságírók stb. is beletartoztak, akiknek 

döntéshozó potenciálja 1944 március 19 után megerősödött, olyanok is, akiké – legális 

ellenzéki mozgástér hiányában meggyengült és üldöztetés jutott osztályrészül. (A 

történetszociológus ezen a módon érdemben tudja összehasonlítani a nyilas és a 

baloldali ellenzéket, az imrédystákat stb.) A kormányoldal politikusai is beoszthatók 

ebbe a három csoportba, noha a harmadikba elhanyagolhatóan kis részük jut. 

Nyilvánvaló, hogy az augusztusi és az októberi kormányváltás újabb és újabb 

közigazgatási és politikai elitcsoportokat teremt, értékel „fel” és „le”. Bár csak 

hónapokról van szó a politikai változások kulturális, gazdasági elitpozíciókba is 

személyeket „szívnak be”, értékelnek fel és le. És az elitpozícióba e fordulatok egyike 

során sem kerülő, de múltjuk és jövőjük miatt adattárunkban szereplő személyek is 

elfoglalnak valamiféle viszonyt e változásokkal kapcsolatban, beoszthatók e három 

csoportba. 

Fontos sajátossága 1944 elitjének a területi megosztottság, hiszen a frontvonaltól délre és 

keletre az év végéhez közeledve újabb elitcsoportok bukkannak fel. De megjelennek 

olyan elitcsoportok is, akiket 1944 előtt kulturális elitpozíciókban láthattunk, 
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ideiglenesen vagy véglegesen e területeken válnak a politikai elit részévé, másrészt a 

német megszállás alól felszabadított területen a központi hatalom gyengesége a lokális 

elit tagjaiból csinál fontos politikusokat. 10 

A jelentős ellenállási mozgalommal rendelkező országok elitkutatásai az illegalitás 

szubkultúrájának elitjeit is megkülönböztethetik, „objektív” alapja ennek a magyar 

történelemben nyilván jóval kevesebb van. De úgy a hazai antifasiszta ellenállás, mint 

az 1944-ben még szovjet területen lévő emigráció vezető személyiségei olyan számban 

jutottak pozíciókhoz 1945 után, hogy szükségképpen sokuk nevét ismerjük, sok 

életrajz készült róluk, „tényleges” súlyuknál tehát többet tudunk az általuk játszott 

1944-es szerepről is. 

Segédeszköz 1944 történelmi folyamatainak leírásához 

A történelmi elitkutatás alkalmas arra is, hogy – bár némi pontatlansággal – magát a 

történelmi folyamatot jellemezzük a belőle nyert adatokkal. Azaz akkor is információt 

jelent, hogyha valamely szféra történelmi folyamatairól nincs, vagy nincs konszenzuális 

elemzés a történettudományban. 

Nézzünk egy példát. 

Van egy történelmi esemény, mely korabeli nyilvános forrásokból ismert: a Sztójay-

Lakatos miniszterelnökváltás 1944 augusztus 29-n. 

A korabeli nyilvános forrásokban – 1944-es cenzúraviszonyok között - nem esik arról 

szó, hogy ez bármilyen irányváltást jelentene a magyar kormány munkájában. 

Mindketten eredetileg katonatisztek, átállnak 1919-ben Horthy Nemzeti Hadseregébe. 

Sztójay Döme diplomáciai pályára lépett, s úgy tölthette be Magyarország berlini 

nagykövetének pozícióját, hogy közben Magyarország mind szorosabb függésbe 

került Berlinhez. A tájékozatlan megfigyelő persze ebből az életrajzi elemből nem 

vonhatna le következtetéseket, hiszen lehetne egy bármely magyar és német 

kormánynak tökéletesen megfelelő arctalan karrierdiplomatáról szó, Ám azt a 

legtájékozatlanabb kortárs is érzékeli, hogy olyan embert kellett találni, aki 

elfogadhatóbb Berlinnek, mint elődje.  

                                                           
10 A lokális elittagok nagyrésze csak azért kerül látókörünkbe, mert később országosan is 

értelmezhető pozíciót érnek el, tehát arról csak meglehetősen szórványos adat van, hogy az 

egyes helyi elitek mennyiben különböznek aszerint, hogy esélyük legyen országos elitbe 

kerülni.)    
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Az utókor még további prozopográfiai11 elemeket is tud a németek által történő 

október 15 utáni letartóztatásról, népbírósági perről, melyet az 1945 után adott 

többpárti nyilvánosságban senki sem tartott indokolatlannak.  

Persze ez a gondolatmenet – a személyek objektiválható különbözőségéről - csak 

annak „szimulálására való”, hogy a történettudomány megállapításait nem ismerve 

pusztán elitprozopográfiai alapon is az események „fő természete” helyesen 

állapítható meg. A valóságban egy iteratív viszonyról van szó: azaz elfogadjuk a 

történettudománynak azt a megállapítását, hogy a németbarát „Sztójayról” 

„Lakatosra” változó kormány a háborúból való kiugrásnak akart nagyobb, s a nácik 

szájízének tetsző belpolitikának és zsidópolitikának akart kisebb teret adni. Épp ezzel 

ellenőrizzük azt a módszert, hogy pusztán prozopográfiai adatokból lehet-e a 

folyamatokra nézve érvényes következtetést levonni. 

Valódi eredményekhez juthatunk viszont, ha ugyanezzel a történetszociológiai 

semlegességgel megvizsgáljuk a többi személycserét. Minden hatáskörmegerősítést, 

pozícióbanhagyást, és új kinevezést hipotetikusan úgy értelmezünk, hogy ennek az 

augusztusi politikai fordulatnak a szolgálatában áll. Tehát – ha nem is rendelkezünk a 

személyek politikai arculatáról adatokkal – egyelőre a fent leírt három csoportba 

szétosztjuk mindazokat a személyeket, akik augusztus 29-e előtt, vagy azután töltöttek 

be pozíciókat. Innentől válik a tevékenység iteratívvá: azt mondjuk, hogy e személyek 

vezetése alatt álló intézmények működése is hipotetizálhatóan beosztható e három 

csoportba, azaz a kormány átlagos politikai arculatának „megfelelő” attól 

„nácibarátibb” vagy „kevésbé nácibarát” csoportba. A tevékenységek, intézmények 

így besorolva alkalmassá válnak további személyek valószínűsíthető jellemzésére is. 

Két tudományág előnyeit tudjuk egyesíteni, hiszen a történettudományi kutatás azon 

nehézségét, hogy iratok egyenlőtlen mértékben vesztek el, tehát forráskritikai 

értelemben biztos állításokat rengeteg dologról nem tehetünk,  szociológiai 

valószínűséggel pótoljuk, a szociológiai kutatás azon nehézségét, hogy mintavétel és 

a változók feltöltése után már nincs lehetőség kiegészítő információk bevitelére, Data-

linkage –el ellensúlyozzuk, azaz személysoros (vagy akár történelmi időpont soros, 

földrajzi név soros) adattárunkat újabb és újabb kutatási eredményekkel folyamatosan 

kiegészíthetjük. 

 

                                                           
11 A prozopográfia görög eredetű szó. Történeti segédtudomány, mely emberek valamely 

csoportjának különféle adatait tartalmazó adattárak összeállításával és vizsgálatával 

foglalkozik 
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A történeti elitszociológia, mint historiográfiai és emlékezetpolitikai 

forrás 

A történeti elitszociológia ideális vezérlőszempont úgy a historiográfiai, mind az 

emlékezetkutatás számára.  

A historiográfia és az emlékezet kutatása, hogyha hosszabb időszak történetírásának 

történetét ill. emlékezeti aktivitásának (s ennek kapcsán emlékezetpolitikai 

aktivitásának) történetét célozza sajátos formállogikai nehézséggel néz szembe. 

Egyrészt az évtizedek múlásával változik, hogy milyen történelmi témákról beszélnek 

a történettudomány és szomszédos tudományok írástudói, milyen témákat 

használnak az emlékezetpolitika aktorai, másrészt viszont változik az, hogy 

ugyanarról a témáról milyen módon, milyen szavakkal beszélnek. 1944 

vonatkozásában például nagyon nehéz annak objektivitása, hogy ha egy időszakban, 

vagy egy folyóiratban „zsidó áldozatok”-kal kapcsolatos történettudományi és 

emlékezeti információk aránya csökken, mennyiben van szó arról, hogy 1944  

történetéből a kiválasztott szerzői kör a veszteségek helyett másra (pl. a Kárpátok 

védelmében szerzett magyar katonai érdemekre) kívánja a figyelmet irányítani, arra, 

hogy 1944 más veszteségeit (pl. a szovjet hadsereg és a lakosság konfliktusaiból 

következőket) akarja a szerző (vagy az adott folyóirat érdekköre) hangsúlyosabbá 

tenni,  vagy éppen arról, hogy ugyanezen áldozatokról akar még hangsúlyosabban 

megemlékezni azzal, hogy zsidó mivoltjuk említése nélkül, nemzeti veszteségként 

kívánja meggyilkoltatásukat  bemutatni. Gyakorlatilag nincs olyan fogalom, vagy 

köznyelvi szó, mely ne lenne kitéve ennek az ellentmondásnak, mely narratív 

eszközökkel természetesen oldható, de ha két időszak, két folyóirat vagy két történészi 

kör között csak csekély különbségek vannak, akkor a bizonyító erő rohamos 

csökkenésével kell szembenéznünk. 

Ezzel szemben az 1944-releváns személyek említésének, elemzésének gyakorisága 

szinte teljesen egyértelmű összehasonlításra ad lehetőséget. A szakkönyvek, 

tanulmányok katalogizálásánál a könyvtári gyakorlat rendkívül sokszínű tud lenni a 

tárgyszavak meghatározásakor, de gyakorlatilag elképzelhetetlen, hogy tárgyszavak 

között NE bukkanna fel annak a személynek a neve, aki a könyv valamely fejezetének, 

vagy a tanulmánynak a főszereplője. A szakkönyvek egyik legállandóbb 

függeléktípusa a névmutató, sokkal ritkább és bizonytalanabb szabályok szerint 

készül a tárgymutató. A könyvek, folyóiratok, újságok, iratok szisztematikus 

feldolgozása komoly hibafaktorokat hordoz, míg személynevek (és persze 
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településnevek, intézménynevek) teljes körű kilistázása sem volt reménytelen feladat 

már a számítástechnika előtt sem.   

A historiográfiai és emlékezetpolitikatörténeti kutatások közül különösen azok 

számára gyümölcsöző a névelőfordulások elemzése, melyek a politikatörténeti és 

eszmetörténeti kutatások változásaira koncentrálnak. Tudvalevőleg a 

gazdaságtörténeti elemzések, néprajzi elemzések, társadalmi csoportok helyzetének 

változását elemző társadalomtörténeti vizsgálatok értelemszerűen sokkal kevesebb 

személynevet mozgósítanak.  Az emlékezetpolitika személyi kánonjának változása a 

történeti és összehasonlító emlékezetpolitikakutatás egyik legstabilabb forrása, hiszen 

a tárgyi szimbólumok sokkal kevésbé képesek az emlékezetpolitikában bekövetkező 

kisebb változásokat tükrözni, mint az a lista, hogy kiről hol milyen közintézményeket 

neveznek el, kik az utcanévtáblákra felkerülő személyek, a tananyagcsökkentéseknek 

kik esnek áldozatul, kik kapnak szobrot, kikről írnak történelmi regényt stb. 

A bibliográfiák, katalógusok, névmutatók alapján tehát a teljes szövegű adatbázisok 

megjelenése előtt is történeti elitek nagyon jelentős forrásául szolgáltak a 

historiográfiának és emlékezetpolitikatörténetnek. 

 

Az életrajzok tömeges kódolása 

A fenti elemzés során abból indultunk ki, hogy a történeti elit adatbázist hagyományos 

adatbázisként felépítettük, azaz – a lexikon szócikket olvasva – választ adtunk azon 

kérdésekre, amelyek egyrésze alapadat (milyen névjellegű, mikor és hol született, 

milyen iskolát végzett). Másrészük a konkrét kutatással kapcsolatos (mikor került az 

elitpozícióba, hogyan minősítjük 1944-es szerepvállalását). Ez azonban 

feldolgozatlanul hagyja kiválasztott elittagjaink elő- és utóéletét, hiszen hiába szerepel 

rengeteg konkrétum a személyi címszavakban elképesztően bonyolult kódutasításra 

van szükség ahhoz, hogy a legkülönbözőbb szférákban tevékenykedő személyek 

részben még a dualizmus korára visszanyúló életútelemeit lekódoltassuk. Nem 

véletlen, hogy a hatalmas elitkutatás, melyet annak idején Huszár Tibor fogott össze 

(Kovács I) az életutak kódolásában csak szféránként haladt előre. Bár kiváló 

eredmények vannak, de például a 100 fős katolikus csúcselit elemzése (melyet még 

Gergely Jenő végzett el) igazán akkor érdekes, hogyha össze tudjuk vetni a lényegesen 

szélesebb egyházi elit életút mozzanataival. Az egyetemi tanárok életútmozzanatainak 

(Kovács I. Gábor 2012)) érdekes az összehasonlítása az egyetemi tanári széket nem 

kapó kiválóságainak életútmozzanataival. A tudományos csúcselit leírásakor már csak 

azért sem elégedhetünk meg az egyetemi tanár kinevezettekkel, mert ha a dualizmus 

számaiból indulunk ki, az egyetemi tanárok, akadémikusok között jóval 10 % felett 
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„kellene lennie” a zsidó vallásúaknak. Klebelsberg Kuno és Hóman Bálint azonban 

akkor sem terjesztettek elő egyetemi tanárnak zsidó vallású személyt, amikor erre még 

a törvények minden további nélkül lehetőséget adtak volna. E kérdés egyébként a 

tudományos elit 1944-es sorsának elemzését is közvetlenül érinti. Ha ugyanis csak az 

akadémikusok és egyetemi tanárok jelentik a tudományos elitet, akkor 1944 

veszteségei elhanyagolhatók, hiszen a dualizmus korában kinevezett zsidó vallású, 

származású egyetemi tanárok-akadémikusok 1944 előtt már természetes halállal 

jórészt meghaltak. Ha viszont a „történelem mérlege” játszik szerepet annak 

megítélésében, hogy kik az elittagok, akkor sokkal közelebb jutunk ahhoz a 

valósághoz, hogy pl. Szerb Antal nélkül – akit már 1933-ban a Magyar 

Irodalomtudományi Társaság elnökének választottak, jelentőségét, tehát nem utólag 

értékeljük fel kvalitatív minősítéssel- nyilvánvalóan más lett a magyar 

irodalomtudomány helyzete.) 

Az életutak mozzanatait tehát gépi kódolásnak kell alávetnünk. 

Ehhez három segédeszközt készítettünk. 

Az egyik adatbázis alapja maga a Magyar Életrajzi Lexikon, melyet ez alkalommal nem 

elitadattárnak, hanem eseményadattárnak használunk. Az SPSS12-be behívott teljes 

életrajzi lexikon – mely a Magyar Elektronikus Könyvtárból tölthető le ingyenesen – 

teljes szövegének minden egyes szava új esetet képez13. A szöveg oszlopot átmásoltuk 

két szomszédos oszlopba; négy, illetve öt karakter hosszúságúra csonkoltuk őket, 

majd numerikussá változtattuk. Ahol az első oszlop (EVSZAM) értéke 1990-nél (a 

lexikon készülésének événél) nagyobb, vagy nincs, ott az értékét nullává változtatjuk, 

ha a második oszlopban (OTJEGYU_NUM) van egy 9999-nél nagyobb érték, az első 

oszlop hasonlóképpen nulla lesz, ugyanis ez az érték azt mutatja, hogy az első 

oszlopban szereplő évszámnak látszó szám valójában egy nagyobb szám első négy 

karaktere.  A születés és a halál időpontját egy-egy oszlopba kivisszük, ez könnyű 

feladat, hiszen a személyi címszó elején, a félkövérrel szedett mezőben, minden 

esetben csak egyetlen nyitózárójel van, s a nyitózárójel után következő első négyjegyű 

szám mindig a születés éve, a következő évszám (ami egyébként a záró-zárójelet 

megelőző évszám is egyben) a halál éve.  A félkövér mezőt megterheli néha még egy 

évszám, a névváltoztatásé, ezt is kivisszük. 

                                                           
12 Az SPSS (eredetileg: Statistical Package for the Social Sciences) egy széles körben használt 

program a társadalomtudományok statisztikai elemzésére. A programot 1968-ban az IBM 

munkatársai: Norman H. Nie, Dale H. Bent és C. Hadlai Hull fejlesztették ki. 
13 https://mek.oszk.hu/00300/00355/html/index.html  

about:blank
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A félkövérrel szedett mező soraiban a születési évszám kivételével minden számot 

nullára változtattunk. 

Ezt követően a magyarországi településnevek teljes listájából és az európai városok 

listájából alkotott parancssorral egy TELEPULES nevű változóba lekódoltuk a teljes 

adattár minden szavát, azokat az eseteket, melyek nem kaptak numerikus kódot 

nullákkal töltve fel. Majd az EVSZAM-ban és a TELEPULES-ben minden nullát 

egyenlővé tettünk a felette lévő értékkel, ezzel a szövegbank minden egyes szava mellé 

egy rá vélhetőleg jellemző évszám került, s egy rá vélhetőleg jellemző településnév is 

került. Ezt követően létrehoztunk egy-egy olyan változót, mely két illetve három szót 

vont össze, kidobva azokat a kifejezéseket ahol a pont, vessző, pontosvessző volt a 

szavak között. 

Így keletkezett egy olyan adattár, mely virtuálisan azaz a konkrét történeti igazság értéke 

nélkül intézmények, jelenségek tömegéről tájékoztatott, mármint arról, hogy valaki az 

egyesület élére került, valaki publikált a folyóiratban stb., s minden egyes jelenség 

mellé egy tájékoztató évszám és egy tájékoztató helynév is került.  

A jelenségek átlagos (mean) időpontja, középidőpontja (medián), első és utolsó 

időpontja egyaránt fontos adat (A medián és a mean viszonya tájékoztat arról, hogy a 

jelenség a történeti időben előrehaladva sűrűbben vagy ritkábban fordul elő). 

Filológiai értelemben nem állíthatjuk, hogy az egyesület abban az évben jött létre, 

amely legkisebb dátum így mellette állt, de az mégiscsak jellemző, hogy sokezer elittag 

egyikével sem merült fel korábban az egyesülettel kapcsolatos életrajzi mozzanat. 

A másik segédadatbázist a Szaktars adattárban14 megtalálható Benda Kálmán féle  

történeti kronológiából készítettük, mely a kezdetektől 1970-ig tekintette át a magyar 

történelmet. A letöltött és karakterfelismerővel feldolgozott adattárat először az egy 

bekezdés egy eset logikával nyitottuk meg SPSS-ben, azt mondva, hogy nincsenek 

delimiterek, majd egy másikban ugyanígy azt mondva, hogy az üres karakter 

delimiter. A második filera a első három oszlopot megőrizve, a következőket törölve 

rákapcsoltuk az első filet, az egykori első oszlop elé beszúrva egy oszlopot melynek 

adattartalma az volt, hogy xxevszamxx, a második elé beszúrva egy oszlopot melynek 

adattartalma az volt, hogy xxhónapxx, a harmadik elé beszúrva azt szót, hogy 

xxpontosdatumxx. Az így – txt-ben – elmentett adattárat SPSS-ben ismét 

megnyitottuk, egy szó – egy eset logikával. Ezt követően külön változókba kihoztuk 

az évszámra és a hónapra és a napra vonatkozó adatokat, a maradék helyett nullákkal 

töltve fel, majd mindent ami nullás értékű a fölötte lévő szóval tettünk egyenlő 

értékűvé. A hónapneveket számokra cserélve és az oszlopokat összevonva, minden 

                                                           
14 www.szaktars.hu 
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egyes szó elé egy nyolcjegyű szám került, mely a szóra jellemző dátumot tartalmazta 

eeeehhnn formában. 

Ebből az adattárból is készült egy olyan aggregáció, mely a szavak, szópárok időbeni 

elhelyezésére alkalmas volt. 

A harmadik adattár a magyar nyelv értelmező szótára alapján készült.15 Az egyes 

szavakhoz kapcsolódó más szavak kontextusait mutatja.  

Ez a három adattár, ahogy a későbbiekben látni fogjuk alapvető segédeszközül szolgál 

az elitekhez kapcsolható adatok jellemzéséhez, elsősorban az életrajzokban 

felbukkanó sokezer intézmény csoportosításához. 

Így  1944-es elittagjaink 1944 előtti életének és 1944 utáni életének mozzanatait gépi 

eszközzel kódolhattuk, ami – ahogy ez számos esetben ellenőrizhető volt, 

természetesen nem volt olyan pontos, mint egy szakértői mérlegelésen alapuló 

kódolás, de mindenképpen sokkal standardtabb volt, s főleg nem kellett annak a 

kérdésnek az eldöntésével foglalkozni, hogy mely intézményt lássuk el önálló kóddal, 

mit vonjunk össze másokkal – hiszen minden intézmény automatikusan minősített, 

hogy az összes személy életútjában (közte tehát azokban az életutakban is akik nem 

1944-es elittagok, tehát mostanában nem vesszük „kézbe” életrajzukat, hányszor és 

milyen időponttal kapcsolatban fordul elő. 

 

A Big Data kísértése - 1 

A történeti elitkutatások évtizedek óta személysoros szociológiai adattárak felépítése 

segítségével folynak. Az adattárak a személyek nevén kívül alapvető háttéradatokat, 

életrajzi adatokat tartalmaznak, a jellegzetes történetszociológiai kérdésfeltevés az 

volt, hogy hogyan függött össze az egyik változó a másikkal. A data linkage, az 

adatkapcsolás azt tette lehetővé, hogy egy újabb forrásból nyert konkrét adat egy 

kapcsoló változó segítségével kiegészítse ezt az adattárat.   

A számítástechnikában a kvalitatív elmozdulás először a szövegekben történő 

keresgélést jelentette, nagy szövegbankok begépeltetése/beszkennelése támogatta ezt, 

nemzedéktársaim pontosan emlékeznek a Pallas nagylexikonban való keresgélés első 

élményeire, a Nyugat digitális változatának megjelenésére, a „korongokon” elérhető 

információkra, melyek közül az első olyan, ami 1944 kutatása szempontjából is 

releváns volt, a Magyar Életrajzi Lexikon 2+1+1 kötetének digitalizálása volt. 16 

                                                           
15 https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-

szotara-1BE8B/ 
16 https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/#lexikonok  
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Az internet megjelenése után a neten lévő anyagok fokozatosan összemérhető 

nagyságrendűvé váltak az „összes” 1944-es forrással, mármint az akkori újságok, 

folyóiratok, könyvek tömegével, sokmillió oldal levéltári anyag került a netre: a 

tömeges visszamenőleges full text digitalizálás felcsillantotta annak lehetőségét, hogy 

a kortárs jelenségek kutatására kitalált „Big Data” kutatás történetileg is alkalmazható 

lesz. 

Látszólag a történelemről ugyanúgy végezhetünk kutatást, mint kortárs jelenségekről. 

A „Baky László” szópár beírásával bizonyosan más találatokat kapunk, mint a 

„Rajniss Ferenc” szavak beírásával, „Bajcsy Zsilinszky Endre” beírásával bizonyosan 

más találatokat kapunk, mint „Kiss János altábornagy” beírásával.   A kifejezések 

előfordulásának számosságban megmutatkozó különbözősége logikailag belátható 

módon információt hordoz arról, hogy a két-két ember emlékezete és 

történettudományi reprezentációja kvantitatív értelemben hogyan különbözik, 

néhány tucat más „1944” -es név előfordulása önmagában is érdekes lehet, s különösen 

ezeknek egymással való kombinációjának, esetleg hármas kombinációjának 

előfordulása. 

E kutatás nyilvánvalóan a történelemről szól, de nem a historiográfia és az 

emlékezetpolitika történetéről, hiszen a keresés mai viszonyai között az egyes szöveg-

keletkezési évtizedek nem válnak el, és nem a historiográfia és az emlékezetpolitika 

elválásáról, hiszen – legalábbis nagyon gyakori nevek esetében – pontosan 

eldönthetetlen, hogy a találatok mely része valamiféle történettudományi mű része, s 

mely része emlékezetpolitikai. 

A ritkább nevek esetében ugyanakkor joggal feltételezhető, hogy a nevek felbukkanása 

valamiféle szaktudományos aktivitás eredménye, mint emlékezetpolitikai cikkeké, 

viszont kisebb elemszámok esetén egyetlen utcanév – ha ott valamiféle gyakran 

emlegetett intézmény, üzlet stb.  van - erős torzító hatású lehet.  

A megoldás az, hogy Big Data-szerű kutatást lehet csinálni, azaz nem az internet 

egészén, hanem valami olyan korpuszban, mely valamiféle strukturálást tesz lehetővé, 

olyan digitalizálások termékeiben, melyek az eredeti publikálási időpontok szerinti 

csoportosítást is lehetővé tesznek. 

Például a „magyar 1944” 1945 és 1990 közötti historiográfiai és emlékezetpolitikai 

helyzetével kapcsolatban szóba jönnek olyan letölthető folyóiratok, mint amelyek az 

Egyetemes Periodika Archívum 1945-1990 közötti gyűjteményéből látunk.17 

                                                           
17 

https://www.epa.hu/html/vgi/kereses/top_eredmeny.phtml?tema=tarsad&mezo=dc_subjectB

roadtopic  
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A tudományos világ reprezentációjára, tudományágak megkülönböztetésére – e 

website-ról indulva -tökéletesen alkalmas az Acta Historica, az Irodalomtörténeti 

közlemények, a Magyar Filozófiai Szemle, a Nyelvtudományi Közlemények, a Magyar 

Pedagógia, a Néprajz és Nyelvtudomány, a Magyar könyvszemle. A tudomány 

regionális reprezentációs forrásának tekinthető a „Tanulmányok Budapest múltjából” 

és a múzeumi évkönyvek sorozata.  Az egyes értelmiségi diszkurzív terek 

megkülönböztetésére az Alföld, História, Soproni szemle, az emigráció diskurzusaira 

az Új látóhatár alkalmasak.  A napilapok közül csak a Nógrád megyei hírlap, Pest 

megyei hírlap, Petőfi népe áll itt rendelkezésre. 

Számos szerkesztőség és könyvtár honlapján teljes szövegükben elérhetőek más 

folyóiratok is.  A Magyar Történelmi Társulat elkészítette a Századok teljes szkennelt 

szövegét mely a Társulat tagjai számára elérhető, s beláthatóan rendkívüli 

fontossággal rendelkezik 1944-et bemutató tanulmányok közlésében. 

Ezeket a folyóiratokat teljes egészében le tudjuk tölteni, s részben meg is tettük ezt. A 

pdf-eket olyan darabokban hozzuk létre, hogy a nevük kifejezze a publikáció évszámát 

is. 

Karakterfelismerőt „engedünk” ezekre a fileokra, azzal, hogy a felismert fájlokat htm-

ben mentse el. Az elkészült htm-eket – behívás nélkül – txt-vé nevezzük át. Így amikor 

valamely adatbáziskezelőbe – jelen esetben SPSS-be vagy IBM SPSS-be - behívjuk a txt 

fájlokat minden információt megmentünk. Hiszen ha úgy hívjuk be a fájlt, hogy 

minden szó új sorba kerüljön, akkor meghatározott karaktersorozatok (melyeket nem 

kell értenünk, csak az eredetileg htm file-ba belenézve, azt a pdf fel összevetve ki kell 

másolnunk) fogják jelezni azt, hogy új bekezdés kezdődik, hogy új betűtípus kezdődik, 

hogy új betűméret kezdődik, hogy félkövér vagy dőlt betűs szövegrész kezdődik, 

illetve mindezek a kategóriák hol érnek véget.  

Gyakorlatilag folyóirat vagy újság belső struktúráját kifejezik a betűtípusok. Például a 

Századokból kialakított szazadoknpt.sav adatbázisban változókat hoztunk létre, 

melyek megkülönböztetik a félkövér és dőlt betűket, megkülönböztetik a főcímeket és 

alcímeket. A „nem cím” jelzésűeket minősítettük közönséges szövegnek. Minden 

egyes év vonatkozásában megállapítottuk az átlagos betűméretet. Az a fölötti 

szövegeket „tanulmány” -nak, az az alattit „nem tanulmány” -nak neveztük el, tudva, 

hogy a későbbiekben a „nem tanulmány” majd szétbontandó könyvismertetésre, 

cikkismertetésre, dokumentumközlésre, lábjegyzetre, absztraktra. 

Létrehoztunk továbbá olyan változókat, melyek az egymást követő szavakat 

tartalmazták, kétszavas, háromszavas változatokkal, eltüntetve azokat a szópárokat, 
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szóhármasokat, ahol a szavak közé vessző, pont stb került. Megjelöltük azokat az 

eseteket, ahol a szavak nagybetűsök. 

Mindezek alapján dolgozhattunk úgy, hogy szógyakoriságot, két-szavas kifejezés 

gyakoriságot, háromszavas kifejezés gyakoriságot kértünk, külön egyes időszakokra, 

külön a címekre és a szövegekre, külön a nagybetűs szavakra stb. 

A fenti munkákat már más elitkutatásokkal kapcsolatban elvégeztük, e mostani 

tanulmányra készülve viszont megjelöltük azoknak a cikkeknek minden egyes szavát. 

amelyekben az „1944”, mint szó előfordult. Tudtuk, hogy gyakorlatilag nem lesz olyan 

szöveg, amely az 1944-es eseményekről szólna és ne fordulna benne elő legalább 

egyszer az „1944”. (Kellően nagy terjedelmű folyóirat esetében, s a Századok több 

tízezer oldal, nem torzít érdemben az a néhány cikk, amelyben 1944-ben született 

emberről esik szó, illetve ahol egy vizsgálat éppen 1944 db személyre vagy tárgyra 

nézve talált igaznak valamit. Tehát a „téves” 1944-esek kiszűrésével nem kellett 

foglalkoznunk.) 

A névgyakoriságot, szógyakoriságot megvizsgáljuk a teljes szövegkorpuszra és külön 

1944-es relevanciájú cikkekre, egy-egy kis számmal kifejezve, hogy az adott szó, vagy 

név a teljes korpusz illetve az 1944-es relevanciájú korpusz szávainak, szópárjainak, 

vagy neveinek mekkora hányadát jelenti.  

A teljes korpuszra illetve az 1944-es korpuszra jellemző hányadosok egymással való 

elosztása megmutatja azokat a neveket és szavakat, amelyek sokkal jellemzőbbek 1944-

re, mint a korpusz egészére. A vizsgálatot ezután ezekre a nevekre és szavakra nézve 

végeztük tovább, megállapítva pld, hogy az egyes publikálási időszakokban melyek 

voltak az 1944-es kontextus gyakori nevei és szavai, azaz, hogy a tudományos 

kutatásban ill. az emlékezetpolitikában – ahogyan az az adott folyóiratban vagy 

újságban, ez esetben a Századokban tükröződött – hogyan változott a legfontosabb 10 

vagy 100 személy jelentősége, milyen az egyes szavak „karrierje”.  

Az 1944-es relevanciájú cikkeknél egy olyan keresést is ráengedtünk, amelynek 

keresőkifejezéseit az akadémiai almanachból vettük – így (használva a szöveg 

betűtípusainak variabilitását is) megjelölhettük a szerzőket, a szövegben megemlített 

történészeket, a lábjegyzetekben szereplőket, az irodalomjegyzékben szereplőket.  

Mindennek alapján nemcsak arról keletkezett kép, hogy kiknek a cikkei, tanulmányai 

hordozzák a folyóirat egy-egy időszakában tükröződő 1944 képet, (s ezen belül az 

egyes 1944-es személyek neve által jellemezhető tematikus hangsúlyokat) hanem arról 

is, hogy ezen történészek között mennyire erős háló látszik működni, hiszen a 

tudományos hálózatkutatás egyértelműen elfogadott eszköze az idézési gyakoriság. 

A már kiválasztott nevek és kifejezések egy-egy változóvá alakíthatók, melynek értéke 

az, hogy az adott személlyel való foglalkozás jellemzi-e az adott 1944-es témájú írást. 
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Így viszont már arról is információhoz juthatunk, hogy a tematikus választások 

mennyiben kapcsolódnak össze. 

E módszer rendkívüli előnye, hogy semmiféle előzetes elképzeléssel nem kell ahhoz 

rendelkeznünk, kik a fontos személyek, melyek a fontos kifejezések.  Ha viszont van 

egy előzetes listánk, akkor egyes személyek hiányát is diagnosztizálhatjuk. S főképp – 

iteratív logikával – felülbírálhatjuk előzetes elitlistánkat is, bekapcsolva olyan 

személyeket, akik az eredeti elitben nem szerepeltek, de az 1944-ről szóló 

szakirodalom súlyt ad nekik. 

A módszer hátránya, hogy természetesen nem a kutató dönti el, hogy mely folyóiratok 

állnak pdf-ben teljes szövegben rendelkezésre, s ez késztet olyan 

kompromisszumokra, hogy meghatározott korszak meghatározott szellemi 

áramlatára nézve nem abból a folyóiratból vonunk le következtetéseket, amelyből 

leginkább indokolt lenne. Ilyen esetekben a kompromisszumkötésen túl azért még 

adódnak más lehetőségek is. Az 1960-as, 1970-es és 1980-as évek 1944-es évre 

vonatkozó általános – tehát nem szűkebben történészi – diskurzusát, elitpercepcióját 

úgy tudtam tanulmányozni, hogy Biszak Sándor kérésemre CD-n átadta az Arcanum 

Kft. által beszkennelt Valóság folyóirat teljes anyagát. Amikor a Világosság 

szerkesztőségi szobája megszűnt az egykori MTA Filozófiai Intézetben, néhai barátom 

Papp Gábor, a Világosság 1990-es évekbeli főszerkesztője nekem ajándékozta a 

szerkesztőség példányait. E példányok feláldozásával – melyet könyvtári példánnyal 

nyilván nem tettem volna meg – egy lapadagolós szkenner segítségével teljes 

szöveghez juthattam. Egy kisvárosi könyvtár felszámolásakor szereztem be 

jelentéktelen összegért a Látóhatár című folyóirat valamennyi évfolyamát, mely a 

magyar kulturális sajtó rendkívül izgalmas havi válogatása volt a 70-es, 80-as években, 

szintén az általános elitpercepció értelmiségi diskurzusának tanulmányozására lesz jó, 

egy szkennelés után. 

Ezek az óriási szövegbankok tehát alkalmasak arra, hogy előzetes listák nélkül, a 

folyóiratokban előforduló nevek alapján végezzünk elemzéseket.  

 

A Big Data kísértése – 2 

E módszer azonban nem alkalmas arra, hogy egy-egy korszak teljes18 diszkurzív 

valóságában elhelyezzük az 1944-es elitek jelenlétét. 

                                                           
18 Teljes diskurzív valóság tanulmányozása tudtommal, egyedül az America in the 19th 

century program révén lehetséges mert az minden 1800 január 1 és 1899 december 31 közötti 
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Lehetnek olyan 1944 történeti jelenségek, mely MÁS folyóiratokban előbb 

tárgyaltatnak, mint a történettudomány lassabban mozduló rendszerében.  

Politikailag érzékeny személyek történetének megjelenítésében a Századok nem 

szokott élen járni. Demény Pál lassú bekerülését a történelmi kánonba – (mely 1944 

vonatkozásában a kommunista ellenállás/üldözöttmentés nem könnyen értelmezhető 

fejezete volt, éppen Kádár János és a Békepárt szerepe miatt) a nyolcvanas években 

személyes kortárs olvasmányélményeim szerint a Mozgó Világ, a Medvetánc, a 

Kritika, sőt a História is támogatta, miközben a Századokban – ahogy most kiderült - 

egyetlen egyszer jelent meg neve.  

Számos hasonló vizsgálatra van mód, bár itt első körben csak azon elittagok 

vonatkozásában, akiknek előzetesen megállapítottuk a nevét, de néhány száz elittag 

említésének folyóiratok közötti és időbeni eloszlása már releváns információt ad. 

Ehhez az Arcanum adtplus adatbankját használjuk, mely negyvenmillió oldalt 

tartalmaz, ennek 17%-a 1945 és 1990 közötti és mintegy 11 % a 1991 és 2020 közötti, 

ami az jelenti, bőségesen tanulmányozhatjuk a történetírás és emlékezetpolitika 

bármely időszakát. Kereséseket végezhetünk a vizsgálandó elittagokra. 

Természetesen sok ezer találatot kapunk pl.  „Lakatos Géza” nevére, ami tele van 

irreleváns találatokkal. Ha egy nem ritka nevű személyről van szó, elképzelhető, mint 

ez esetben is, hogy e néven egy sztahanovista olvasztár zavar be a képbe, azt a téves 

eredményt hozva, hogy az 1950-es években gyakrabban lenne emlegetve az egykori 

miniszterelnök, mint az 1960-as években – amin természetesen azonnal átlátunk, de 

sok hasonlóan gyakori név, sokezer találatára kell elvi megoldást találnunk.  

Foglalkozással specifikált nevek esetében pld a „Kiss János altábornagy” utcanév 

jelenti a téves találatokat, mely az egykori Tanítóképző Főiskola címeként gyakori, 

miközben amikor 1944 kapcsán megemlítik a magyar katonai ellenállás e fontos 

személyiségét, gyakran nem kerül mellé az “altábornagy” szó. Ahol pedig a név elég 

egyedi, de intézménynévként is gyakori, pld „Németh László” neve megint másféle 

nehézséggel kell szembenéznünk.   

Első gondolatként adódik a kombinatív keresés, azaz az „1944” AND „Lakatos Géza” 

keresőparancs. A teljes szövegben letöltött Századokból tudjuk, hogy Lakatos Géza 18-

alkalommal fordul elő a folyóiratban az 1970-es években. Az „1944” AND „Lakatos 

Géza” keresőparancsra azonban csak 13 találatot kapunk. A különbség jelentős: 

                                                           

szöveget tartalmaz. De az ADTPLUS együtt a Hungaricana-val erősen közelít a lényegi 

teljességhez, mindenképpen jobban reprezentálva a nem történettudományi folyóiratok 

diskurzív közegét, mint ahogyan azt bármilyen logikával megtehetnénk. Az erős 

véleménybefolyásoló újságok-folyóiratok közül ma egyetlen egy hiányzik innét: a HVG. E lap 

szerkesztőségéből is kaptam segítséget.  
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majdnem a találatok harmada hiányzik. Adódik az a feltevés, hogy a hiány oka, hogy 

a tanulmányok nem Lakatos 1944-es, hanem korábbi tevékenységéről szólnak. Az 5 

hiányzó tanulmányból azonban csak egyre igaz, hogy 1944 előtti – 1920-as évek eleji – 

témát választott. A négy 1944-ről szóló tanulmányt az adtplus azért nem találta meg, 

mert a szöveg természetes menetében valamikor természetesen „elhangzik”, hogy 

1944-ről van szó, de azon az oldalon, ahol a miniszterelnök teljes neve szerepel nincs 

ismét leírva, hogy 1944-ről van szó. Az adtplus valójában nem a folyóiratokban keres, 

hanem minden egyes folyóirat minden egyes oldaláról előzetesen létrehozott text file-

ok millióiban – ezért nincs találat. 

Feltételezve, hogy az adatvesztés e majdnem egyharmados mértéke tipikus, az egyszerű 

kombinált keresőszavas megoldást nem alkalmazhattuk. 

A megoldás a következő lett: létrehoztuk az 1944 releváns cikkek teljes listáját. 

„1944”, mint szó az 1945 és 1948 közötti szakaszban (amikor tehát nem történelmi 

szövegként, hanem közvetlen hírként is szerepelhetett) 37 ezerszer, 1949 és 1990 között 

lényegesen ritkábban: abszolút számban 264 ezerszer, 1991 és 2020 között kissé 

gyakrabban, 207 ezerszer fordul elő. Ezek nagy számok ahhoz, hogy akár gépi úton 

valamiféle letöltésbe kezdjünk, hiszen az adatbank egyszerre maximum 5000 találatot 

képes megmutatni. Ezért kereséseket végzünk úgy, hogy „1944 AND DATE=1950—

1950”, „1944 AND DATE=1951—1951” stb., s először kizártuk a napilapokat, majd 

ismét lefuttattuk ugyanezt kizárólag a napilapokra.  Így egy-egy kereséssel 5000-nél 

kevesebb találatot kapunk. E találatokat a browser szokásos ctrl-s parancsával 

letöltögetjük. A keletkező htm file-ket txt-re átnevezzük, majd azt SPSS-be behívjuk, 

majd a 150 file-t egymás alá összefűztük. 

Ellentétben az előző – a Századok kapcsán bemutatott - eljárással az SPSS-től most azt 

kértük, ne minden szó után, hanem bekezdésenként nyisson új esetet.  

Az eredeti szövegképtől, betűtípusoktól teljesen függetlenül az SPSS háromféle 

betűtípusban mutatja az eredményt. Az egyik betűtípushoz a folyóirat neve, évszáma, 

oldalszáma tartozik, a másikhoz a cikk címe, és szerzője, a harmadikhoz pedig az 

„1944” szót megelőző és követő 5-5 szó. (A harmadik típusú szöveget ki is 

selejtezhettük, így az adatbázis millió sor alá csökkent – ezt azért érdemes 

hangsúlyozni, mert sokan vélik úgy, hogy a Big Data-szerű kutatás óriási 

számítógépkapacitást igényel.). 

Az első és második betűtípushoz tartozó sorokból megalkottuk az „1944 releváns 

cikkek” listáját, azaz a sor végéről eltüntettük azt a specifikációt, hogy hányadik 

oldalon találta meg az 1944 kifejezést. (Kivéve napilapoknál, ahol nincs cikkekre 

tördelés, ez esetben megőriztük az oldalszámot.) 
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Most már elvégezhettük „Lakatos Géza” névre és a többi elittagra vonatkozó keresést, 

szűkítés nélkül. A kereséseket htm-be elmentve, textté átnevezve és SPSS-be behívva 

olyan hatalmas file-okat kapunk, melybe benne vannak a téves találatok is. De most 

használatba vesszük az 1944-re vonatkozó cikkek listáját és kidobtuk mindazokat a 

találatokat, melyek olyan cikkekben fordulnak elő, melyek nem szerepelnek ezen az 

előzetes listán. 

A konkrét keresések alkalmasak arra, hogy megállapítsuk, hogy a keresett elittagok 

mikor, milyen folyóiratban, jellemzően kinek a cikkében bukkantak fel, több keresés 

együttes elemzésével pedig azt is, hogy kik fordulnak elő jellemzően közösen a 

tanulmányokban. A nevet megelőző és követő 5-5 szó – ha a teljes adatbázist 

ismételten, most már egy sor egy szó logikával hívjuk be – jellemző az egyes 

elittagokra (illetve arra, hogy az egyes szerzők hogyan látják őket) és az sem véletlen, 

hogy az 5-5 szóban mely nevek bukkannak fel, ötleteket adva, hogy kikkel bővíthetjük 

a keresőlistát. 

Az ördög ügyvédje, amint éppen pert veszít… 

A történetszociológiai vizsgálat alapvetően a történetírás részéről lényegében két 

bírálattal néz szembe. Az egyik bírálat szerint a keresések és találatok hozzárendelése 

a történelmileg érdekes személyekhez vagy túl bő vagy túl szűk merítésű. 

Amennyiben túl bőségesek, akkor irreleváns, téves találatok fogják tömegesen rontani 

azt a képet, amihez kvalitatív munkával jutnánk. Ha pedig túl szűkek, azaz rengeteg 

releváns találatot veszítünk el. A másik bírálat szerint teljesen új ötletek 

történetszociológiai adatbázisokból nem keletkezhetnek, jól formalizált előzetes 

(kvalitatív ismereteken alapuló) előfeltevések között tudunk csak a 

történetszociológiai adatbázisok számszerűsíthető adatai alapján választani. 

Az elmúlt két évtizedben több alcsoportban elvégeztem a fenti feltevés cáfolatát, 

alapvetően úgy, hogy néhány olyan esetet, amiről kvalitatív módon alkotott a 

történettudomány képet, a megállapított kategorizációs eljárással lekódoltam, 

tanulságait elemeztem. Ezt követően a kizárólag kvantitatív eszközökkel alkotott 

képet összevetettem azzal a képpel, amit kvalitatív elemzésekből elfogadhatónak 

tartottam. A két kép soha, egyetlen egy esetben sem volt ellentmondás – 

feltételezhetjük tehát, hogy annál a sokkal nagyobb számú esetnél sem lenne, melyről 

nem áll rendelkezésre a kvalitatív elemzés. 

 

Egy ilyen ellenőrző eljárást mutatok be az alábbiakban, egyetlen személy példáján. 

Elitkutatásunkban most 1944 elitjét kutatnánk, elsők között a közigazgatási elitet. 

Kiválasztjuk tehát a Magyar Életrajzi Lexikonból azokat a címszavakat, amelyekben 
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az „1944” szó szerepel és közelében mondjuk maximum 10 szó távolságra az, hogy 

miniszter vagy az, hogy államtitkár – hozzájutunk így 34 névhez, 34 életrajzhoz. 

A kódolási eredményeket és a keresési eredményeket Mester Miklós példáján 

érzékeltetjük, aki Bokor Péternek adott emlékezetes interjúval került be a Kádár-

korszak emlékezetpolitikai köztudatába Az 1944 történetével foglalkozó történészek 

között az egyik legismertebb olyan személy, aki a kormányzati elitből saját 

németellenes arculattal rendelkezett. 

A Magyar Életrajzi Lexikon szerint: „Mester Miklós (Rugonfalva, 1906. márc. 8. – Bp., 

1989. jan. 5.): történész, vallás- és közoktatásügyi államtitkár. A székelykeresztúri unit. 

gimn.-ban érettségizett, 1918-tól két évig a bp. -i közgazdaságtudományi egy.-en 

tanult, majd a Pázmány Péter Tudományegy. Bölcsészkarának hallgatója volt. 1925-

ben szerzett a K-európai történelemből doktori diplomát. Tanulmányai jelentek meg a 

Bartha Miklós Társ. kiadványaiban, kolozsvári folyóiratokban, a Magyar Útban, a 

Magyarságtudományban. 1939-ig a Népies Irodalmi Társ. munkatársa, román 

sajtóelőadó volt. Hatáskörébe tartozott a Társaság könyvtára és a diákotthon, 

amelynek előbb titkára, 1936-tól ig.-ja volt. 1939-ben ogy.-i képviselővé választották. 

1944-ben vallás- és közoktatásügyi államtitkár lett. Tevékenységében elhatárolódott a 

szélsőségektől, 1944. okt. 15-én illegalitásba vonult, rejtőzködött. 1945-ben az orosz 

hatóságok rövid őrizetbe vétel után szabadon bocsátották. A m. hatóságok előtt is 

igazolódott példamutató magatartása. 1949 végéig diákotthont vezetett, majd ennek 

megszűnése után a Horizont Könyvterjesztő Vállalatnál dolgozott. 1951. jún.-ban mint 

osztályidegent törvénytelenül kitelepítették a Borsod megyei Felsővadász községbe, 

ahol mező- és erdőgazdasági munkát végzett. 1953 végén még nem térhetett vissza 

Bp.-re, csak 1956 után. Tovább dolgozott a Horizontnál 1959-ig, egy évig egy 

elektrotechnikai gyárban kapott munkát, 1960-tól nyugdíjazásáig, 1966-ig a Magy. 

Könyvtárellátó Vállalatnál volt hivatalnok. Az ötvenes évektől külföldi folyóiratok 

közölték cikkeit. Kéziratait az MTA Kézirattára őrzi. – F. m. Az autonóm Erdély (Bp., 

1937). – Irod. Sztáray Zoltán: M. M. (Új Látóhatár, 1989. 3. sz.).” 

Kódolónk – aki nem volt történész, s nem ismerte Mester Miklóst - három 1944-re 

vonatkozó tagmondatot látott. A cikk elején jelzett kódolási alternatívák szerint tehát 

abból, hogy „1944-ben vallás- és közoktatásügyi államtitkár lett”, úgy hogy korábban 

nem volt az, Mestert a „németorientációjú” csoportba sorolta. Viszont 

„Tevékenységében elhatárolódott a szélsőségektől”, tehát államtitkári működésében a 

németellenes csoportba került. A harmadik mondat szerint pedig „1944. okt. 15-én 

illegalitásba vonult, rejtőzködött.” ami ismét a németellenes csoportba sorolta őt, sőt 

üldözöttnek nyilvánította. 
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Kódolásunkban tehát pusztán 1944-es működése alapján 1 adat húzott „jobbra”, két 

adat “balra”, azaz Mester „jó helyre” került, azaz oda, ahova tényleges működése 

alapján, kvalitatív mérlegelés alapján került volna. Ez egyben érvet jelent amellett, 

hogy lexikoncímszót és ne pozíciólistát használjunk az elit kialakításakor. A jó helyre 

kerülést ugyanis kifejezetten a lexikoncímszó tette lehetővé, hiszen ha csak elitlistából 

dolgoznánk, s csak Mester Miklós államtitkári működésének időpontja állna 

rendelkezésre, akkor egy dobozba kerülne azokkal a kollégáival, akik a Kállay-

kormány elitjénél jobban megfeleltek a németeknek, a nyilasoknak viszont már nem 

kellettek – semmi nyoma nem lenne, hogy ő államtitkártársainál sokkal aktívabban állt 

szemben a Sztójay kormány mainstreamjével.  

Amikor a személyi alapadatok kódolásra kerültek, akkor felvettük, hogy  

-melyik születési kohorszhoz tartozik (a század első évtizedében születettekéhez tehát, 

akiket nem érinthettek az első világháborús frontbarátságok, hadifogság, nem lehetett 

aktív sem a forradalomban, sem az ellenforradalomban.) 

- hogy feltehetőleg unitárius (a lexikon szerint ilyen gimnáziumba járt) 

- hogy kis faluban született 

- hogy közgazdászdiplomás 

- hogy történészdoktor 

A közigazgatási elit vizsgálatakor a korábbi törvényhozási elithez tartozásra mindig 

vonatkozik kérdés, hősünk esetében az 1939-1944-es képviselőség kódoltatott le. 

Az 1944-et megelőző multipozicionális elithez tartozást vizsgálva, az EGYESULET 

változóban a Bartha Miklós Társaság és a Népies Irodalmi Társaság került bejelölésre, 

a PUBLIKÁCIO-ban pedig „Magyar Út”, „Magyarságtudomány” 

A TRIANON1 változóban (melynek a kérdése, hogy van e személyes kontextusa 

elcsatolt területtel) bekerült, hogy „Erdély” (hiszen ott született). 

A TRIANON2 változóban (melynek a kérdése, hogy van e szellemi munkásságában 

olyan személyes kontextusa elcsatolt területtel) bekerült, hogy „Erdély” (hiszen ilyen 

témában írt könyvet). 

A TRIANON3 változóban (melynek a kérdése, hogy van e nyelvi tájékozódásában 

olyan, ami elcsatolt területtel kapcsolatos) bekerült, hogy „román” (hiszen ilyen 

nyelvtudása kiderült a címszóból). 

A TRIANON4 változóban (melynek a kérdése, hogy visszacsatolás után “ejtőernyős-

e?”) bekerült a nemleges válasz, hogy „1938 és 1944 között is csonka Magyarországon 

maradt aktív”. 

Az 1944 utáni utóéletet is kódoltuk.  

Az idoszak19451948 nevű változóban „középvezető értelmiségi” kategóriába került 

(hiszen diákotthont vezet),  
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Az idoszak19491956 nevű változóban „kitelepítés” került kiválasztásra.  

Az idoszak19561968 nevű változóban „beosztott értelmiségi” kategória. 

Emigráció változóban abba csoportba kerül, aki „publikál külföldön”,  

Szakirodalom változóba a „Nyugati folyóiratban nekrológ” válasz kerül. 

Ez az információ tömeg ugyan kevesebb annál, mint amit tudunk Mester Miklósról, 

de fő irányában helyes. 

Az adatkiegészítés jelzett útjai. 

A legfontosabb, hogy az elitlistánkon kívül rendelkezzünk olyan szavakkal, 

szópárokkal, melyek tipikusak lehetnek egy 1944-es államtitkárral kapcsolatban. Ezek 

hiánya esetében kell ugyanis élni a gyanúperrel, hogy csak névazonosság van. 

A Kádár kori értelmiségi tájékozódás főforrásaként jelzett „Valóságnpt” 

adatbázisunkban, azon mindössze három 1944-es közigazgatási elittag egyikének 

bizonyul, aki a Valóságban cím szinten szerepel. (Az 1981-ben publikált, e cikkben már 

említett említett Bokor interjúról van szó.)  A címben benne van a „bársonyszék” szó, 

mely egyike azoknak, amit a közigazgatási-politikai elittel kapcsolatban 

ismertetőjelként előre definiáltunk, hiszen az értelmező szótárban a „miniszteri” 

mellett szerepelt, hogy a „Bársonyszék miniszterhez tartozó, minisztert (meg)illető” 

valami. Sajátos módon: Mester Miklós nem volt miniszter, de a bársonyszék fogalom 

mégis segít abban, hogy ne kelljen azt gondolnunk, hogy másik Mesterről lenne szó!  

A történettudomány reprezentációjára szolgáló Századokban 40 találatot kap a 

„Mester Miklós” szókombináció. Ebből 7 1945 előtti találat van. 1937-ben cím szinten 

szerepel könyve, s mivel ugyanabban a címben szerepel benne az Erdély szó (a 

lexikonból már tudott információ alapján) nem kapott olyan jelzést, hogy ok lenne 

másik Mester Miklósra gyanakodni. 4 további találat szövegében szerepel Erdély.  

Az 1967-es találatban úgy szerepel, hogy a cikk a kormánypárt parlamenti frakciójáról 

szól, tehát kizárni ezt sem fogjuk, az 1975-ös találatban szerepel Erdély, az 1981-esben 

„székely” és az “egyetemi” kifejezés - az egyetem olyan szó, amit VKM tisztviselőkkel 

kapcsolatban keresőlistáinkba beiktattunk.   

Az 1982-es találatban „Sztójay-kormány” és az “államtitkár” kifejezés szerepel – itt 

egyébként kapcsolat keletkezik a Bokor Péter interjúval, mert bibliográfiai hivatkozás 

történik. 

Az 1986-os találatban címben szerepel az egyetem, a főiskola, a világháború szó, a találat 

szöveg egyikében a zsidótörvények, a másikban az államtitkár szó. Az 1996-os cikkben a 

székely, az államtitkár kifejezések bizonyítják, hogy a mi Mester Miklósunkról van szó. 
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A 2007-es cikkben a „Győrffy István kollégium” tűnik fel címben – amely a fontos 

szavakat megalkotó korábbi eljárásunkból megvolt, mint a kevés olyan felsőoktatási 

intézmény egyike, mely elsőként 1944-ben bukkant fel a kronológiában.  

A 2008-s cikkben a zsidók és Erdély szerepel a címben, valamint az 1943-as és 1944 es 

szám. A 2013-as találat címében cionista, embermentés szó található meg, szerzőként egy 

neves Holokauszt-kutatót azonosított a szintax. A 2015-ös egyik tanulmány címében a 

Holokauszt szerepel, kiemelt szövegdarabjában a közoktatásügyi államtitkár.  

A másik 2015-ös cikk címében szerepel a „kitelepítés” együtt az 1951 es és 1953 as 

évszámmal. E találatot az általános 1944-es logikájú keresőszavak nem minősítették 

jónak, de az iteratív munka Mester Miklós címszóból már megalkotta a kitelepítés 

fogalmat az 1950-es évekre vonatkozóan. Tehát e cikk megkapta azt a besorolást, hogy 

“vélhetőleg megfelelő személyről van szó, de nem 1944-ről van szó”. 

Tehát Mester „történettudományi reprezentációja Erdély kapcsolattal a Horthy kor 

multipozicionális és szellemi elitjéhez kapcsolja a témát az 1944-es szerep pedig zsidók 

mentése érdekében végzett tevékenységet, cionista kapcsolatot dokumentál 

megerősíti a kitelepítéses elemet. 

Vagyis a Századok azokat a „Mester Miklós találatokat” amelyek évszám szerint 

kötődhetnek az ő történeti munkásságához érdemben tükrözi, s találatok 3/7 e 

vonatkozásában marad csak bizonytalan, hogy a mi Mester Miklósunkról van e szó, s 

e 3 találatban sincsenek olyan szavak, melyek jellegzetesen más témakörhöz kötőtő 

(„másik”) Mester Miklósra utalnának. (A NEVAZONOSSAG nevű változónk ugyanis 

ötértékű:  

1. “Róla van szó, mert nagyon ritka a neve”  

2. “Róla van szó, ráutaló kulcsszavak alapján”,  

3 “Nincsenek olyan kulcsszavak, amelyek valószínűsítenék, hogy másról van szó”  

4 “Vannak olyan kulcsszavak, amelyek valószínűsítik, hogy másról van szó  

5 “Csak olyan kulcsszavak vannak, amelyek valószínűsítik, hogy másról van szó”. A 

4-es és 5-ös tehát nem került felhasználására. Az 1960-as és 1970-es évekbeli találatok 

szórványossága és 1944-hez nem kötődő volta a valóságnak megfelelően tükrözi, hogy 

Mesterrel akkor nem foglalkozott a történettudomány, a 80-as évektől megszaporodó 

találatok már a zsidómentés és a kultuszállamtitkárság kapcsolatát tükrözik, a 

rendszerváltás utáni cikkek pedig három tematikus hangsúly előtérbe kerülését: a 

korábban a magyar nyilvánosságban általában is zárójelbe tett cionizmusét, a 

Holokauszt historiográfiai témává válását, s a Horthy kori elit tagjainak 1950-es 

évekbeli sorsát. 
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A Századok teljes szövegének gépi elemzése olyan dolgokat bizonyít, melyek a 

vizsgált példa vonatkozásában nem mondanak ellen annak, amit kvalitatív olvasással 

megállapíthatunk.  

A másik full textes keresésünk a Valóságban dokumentálta – ami a kvalitatív valóság 

is egyben – hogy Mestert a Bokor Péter által végzett beszélgetések emelik be a 

nyilvánosságba. (Ahogy ez a Századunk sorozat kapcsán sokakkal történt.) 

Mindkét full text folyóirat-adatbankunk jól vizsgázott. 

 

Nézzük, milyen eredményekre jutottunk a teljes adtplus-os kereséssel! 

Megállapíthattuk, hogy Mester Miklós nevű emberek a hatvanas években 26-szor 

tűntek fel az adatbázisban a hetvenes években 51-szer.  Feltételeznünk kell (nem olyan 

névről van szó, mely ritkának tekinthető19), hogy részben hibás találatokról van szó, 

kevesebb mint 80 esetben szemmel megvizsgáltuk, hogy a gépi mechanizmusaink 

azokat és csak azokat a találatok szűrték e ki, amelyek tényleg nem a mi Mester 

Miklósunkra vonatkoznak. Nézzük ezeket a mechanizmusokat:  

Az „1944” szóval kombinálva a hatvanas években mindössze két, a hetvenes években 

viszont 6 találatunk van. Szemrevételezéssel megállapítottuk: a kihullott közel hetven 

találatból egyetlen egy sem volt! amit tévesen veszítettünk volna el, azaz a mi Mester 

Miklósunkra vonatkozna. 

Kérdés, hogy az 1944-es szám jelenléte ellenére mi utal arra, hogy mégsem az 1944-es 

szereplő a találat hőse. 

Az 1960-as évekre vonatkozóan a következő két találathoz jutottunk: 

Új Élet, 1968 (23. évfolyam, 1-24. szám) 

1. 1968-06-01 / 11. szám 

[...] három tévedést tartalmaz Először Kodolányit 1944 ben még nem ismertem 

személyesen [...] lehet szó arról nem írok 1944 rettenetes nyarán amikor már 

megkezdődtek [...] addig elment hogy kihallgatást kért Mester Miklós akkori 

kultuszminiszteri államtitkárnál Mindenki mindent [...] 

Népszava, 1960. február (88. évfolyam, 27–50. szám) 

2. 1960-02-05 / 30. szám 

                                                           
19 Azok a ritka nevek, melyek az első világháborús áldozati listában egynél többször nem 

fordulnak elő. Sajnos női nevekről hasonló általános lista nincs, eddigi kutatásainkban a 

gimnazista listákon szereplő női neveket tekintettük - a felső társadalmi csoportok felé 

torzítóan - reprezentatívnak. A közeljövőben ez kissé javulni fog, mert az adtplus-ba bekerült 

több száz polgári iskola névanyagával szélesíthetjük a női nevek adatbázisát.  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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[...] as években kezdtek hozzá Ám 1944- ig csupán 1300 városba és [...] Bocskay u 22 

TELEVÍZIÓT dr Mester Miklós Bp. XIV Bazsarózsa u 84 [...] 

 

Algoritmusaink e két találatból a másodikat elveszthetőnek ítélik, hiszen: 

 a források minősítésével a „zsidó kontextusú” források (ezek közé 

tartozik az Új Élet) valószínűsítenek egy valóban 1944-es kontextust - a 

napilapokban szereplést - az Új Kelet kivételével - nem állítottuk be 

ilyennek 

 Bevetve a kronológiai segédadatbázist megállapíthattuk, hogy a két 

szövegdarabban szerepelnek olyan szavak, amelyek valószínűsítik 

illetve valószínűtlenné teszik, hogy 1944-es történetről legyen szó: 

- a nagybetűs szavak között a „Kodolányi” név lehetővé tesz egy 1944-es 

kontextust (igaz későbbit is) a „TELEVÍZIÓ” szó viszont kizárja az 1944 es 

kontextust.  

- Az „u” szócska – különösen, hogy egy rövid szakaszon belül kétszer fordul elő, 

annak a jele, hogy hirdetésben vagy közleményben megadott címről van szó, 

hiszen egy leíró szövegben az utca szót ki szokták írni, ami valószínűsíti, hogy 

a találat téves. 

- Az 1960-as években az „államtitkár” és a „kultuszminiszteri” szavak is történeti 

szövegre utaltak. (Az életrajzi lexikonból és a kronológiából készült mutató 

egybevágtak abban, hogy 1960-ban nem működnek államtitkárok, s 

kultuszminiszter szót sem használják akkori kortársra.  

Tehát a kulcsszavazó mechanizmus az 1944-es szóval megerősített 1960-as évekbeli 

találatok közül kizárta azt, ami tényleg nem a mi Mester Miklósunkra vonatkozik. 

Az 1970 es évekre az 1944 es szűkítés a következő eredményeket hozza: 

Tájékoztató, 1970  

1. 1970 / 4. szám  

[...] németellenes csoport körvonalai bontakoztak ki 1944 áprilismájusában a 

Pázmány Péter Tudományegyetem [...] különböző kibúvókat a munkaszolgálat 

alól Mester Miklós a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumnak [...] felvételtől 

eltiltja 33 A Békepárt 1944 nyarán megalakult diákbizottsága amely a [...] is 

bekapcsolja az ellenállási mozgalomba 1944 nyarán sikerült is néhány 

náciellenes [...]  

Katolikus Szemle 31. (1979, Róma)  

2. 3. szám • László T. László: Az egyházak szerepe a zsidómentésben Magyarországon. 

II. (224. oldal)  
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valóságot tanúsított alantasa Mester Miklós kultuszállamtitkár Az egyháziak 

elsősorban őhozzá [...] kételyt és félreértéseket eloszlassa Serédi 1944 május 17 

én körlevélben számolt [...] hittestvérein 28 Uo 173 old Mester Miklós a Sztójay 

kormányban való államtitkárságát [...]  

Magyar Hírlap, 1975. január (8. évfolyam, 1-31. szám)  

3. 1975-01-18 / 18. szám  

[...] szárnyának emeleti szobáiban működött dr Mester Miklós igazgatása alatt 

a Székely Egyetemi [...] egy gyógyszerész bekötözte a sebét Mester Miklós 

odament hozzá és valamit halkan [...] A fiatalember kiment az óvóhelyről 

Mester Miklós odajött hozzánk és ezt mondta [...] az összes mellékhelyiségek 

használatával Budapest 1944 június 17 e Tudomásul vettem [...]  

Magyarország, 1976. július-december (13. évfolyam, 27-52. szám)  

4. 1976-12-12 / 50. szám  

[...] helyesen tették igazolták az események 1944 április 22 én a belügyminiszter 

[...] Györffy kollégium autonómiáját és dr Mester Miklós képviselőt miniszteri 

biztosként megbízta a [...] Erre a lépésre válaszul készült 1944 május 31 

dátummal az a [...] számára Idézet egy rendőrségi jelentésből 1944 szeptember 

14 én 105- en [...]  

Világosság, 1972. július-december (13. évfolyam, 7-12. szám)  

5. 1972 / 8-9. szám • Gáll Ernő: Nemzeti mozgalmak, történettudomány és értelmiség 

(566. oldal)  

[...] Zoltán Makkai László Mályusz Elemér Mester Miklós Tamás Lajos és mások 

amely [...] magyar és román antifasiszták 1940 1944 között vívott hősi harcának 

állít [...]   

Utunk, 1972 (27. évfolyam, 1-52. szám)  

6. 1972-04-28 / 17. szám  

[...] Zoltán Makkai László Mályusz Elemér Mester Miklós Tamás Lajos és mások 

amely [...] magyar és román antifasiszták 1940 1944 között vívott hősi harcának 

állít [...]  

Az 1970 es évekre vonatkozóan elmondhatjuk, hogy mindegyik találatban erősen utal 

valami az 1944-es történeti kontextusra: 

Az első találatban a németellenes, a munkaszolgálat, az ellenállási mozgalom náciellenes 

közszavak mellett a Békepárt kifejezetten igazolja ezt, két intézmény a PPTE és a VKM 

pedig valószínűtlenné teszi, hogy valamiféle kortárs (1970-es évekbeli) dologról lenne 

szó. 
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A másodikban a zsidómentés szó a címben erős jelzés, akárcsak Sztójay jelenléte a 

szövegben, a harmadikban a „székely” szó húz a mi Mester Miklósunk felé, a 

negyedikben a „Győrffy kollégium” – mivel ez a történeti kronológiából készített 

segédadattár szerint 1944-es születésű intézmény.  

Az ötödikben és hatodikban az antifasiszták szó húz 1944 felé, a személynevek pedig 

lehetővé teszik 1944-es és kortárs interpretációt is, de semmi nem utal arra, hogy csak 

1970-es évekbeli kortársak lennének a szöveg szereplői. 

Azaz a név alapján kapott találatokat, az „1944” egytizedére csökkentette úgy, hogy 

ennek során egyetlen nekünk fontos Mester Miklóst sem veszítettünk el, a 

keresőszavak tömeges alkalmazása pedig megtalálta azt az egyetlen hibát is, amit az 

„1944” beválogatott. Tehát a „statisztikai” tanulságoknak a kvalitatív elemzés nem 

mond ellen: 

 a 60-as évekbeli találat alátámasztja, hogy akkor a zsidómentés témája a zsidó 

felekezeti sajtó témája volt 

 a 70-es években a téma hétszer akkora figyelmet kapott, mint a 60-asakban – 

bármilyen kicsik a számok, ekkora különbség nem nagyon lehet véletlen. 

 a hetvenes évekbeli magyarországi találatok többsége úgy utal az antifasiszta 

kontextusra, hogy a zsidómentést nem említi, s amelyik említi, az sem használja 

sem a zsidó, sem a deportálás, sem a Holokauszt szót, csak a munkaszolgálatot, 

alátámasztva a tematika diszpreferenciájával kapcsolatos értékeléseket 

 a zsidó szó – ráadásul azonnal címben – az emigráns katolikus folyóiratban 

jelenik meg 

 hazai tudományos folyóiratok közül elsőként – a full text lehetőségek közül 

fentebb külön is emlegetett Világosság említi meg Mester Miklós nevét. 

 

Amennyiben kutatásunk iteratív vonatkozását nézzük, a találatok által megmozgatott 

tulajdonnevek témarelevánsak: 

a 60 as évekbeli cikk kiemelt sora Kodolányi emlékiratának “téves” adatára világít rá 

– azaz gépi úton rátaláltunk arra, hogy a kvalitatív tudásunk arról, hogy a 

rasszizmussal nem alaptalanul összefüggésbe hozott népi író egy hatvanas évekbeli 

emlékiratában hamisan állítja be magát zsidómentőnek, s ennek cáfolatára  

– igaz csak felekezeti sajtóban  

– a mások által megmentett elitcsoporttagok vállalkoznak is 

felbukkan Serédi 1944 május 17-i körlevele  

- Győrffy kollégium autonómiájáról esik szó 1944 tavaszi dátumokkal egy sorban 
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- Mester Miklós Makkai László erdélyi egyetemtörténész és Mályusz Elemér 

középkortörténész, Tamás Lajos erdélyi nyelvészprofesszor társaságában, velük egy 

felsorolás keretében tűnik fel. 

 

Amennyiben megtalált szövegeket és elemzés alá vesszük, akkor pld az Új élet cikkben 

fontos szókapcsolatokkal tömegesíthető információkat kapunk a cikk főszereplőjéről 

a sikertelen mentési kísérlet után Holokauszt áldozattá váló Mohácsi Jenő elittagról 

Az 1944 történéseiben releváns nevek, a hozzájuk kapcsolódó kifejezések egy 

folyamatos iteratív kapcsolatot teremtenek a források kvalitatív és kvantitatív 

használata között.  

Összességében tehát az előre gyártott prozopográfiai adatbázisok nagy előnye, hogy 

kiegyensúlyozott életrajzi elemeket tesz elemezhetővé, a kiválasztott személyek 

„1944” -es története vonatkozásában, a szövegekben való keresés pedig épp abban az 

értelemben lesz kiegyensúlyozatlan, hogy a személyeket a tényleges történelmi 

kutatás eredményeihez köti hozzá. Mindegyik módszer alkalmas arra, hogy iteratív 

módon újabb és újabb keresési feladatokat tűzzünk ki magunknak, azaz a 

történettudomány és szociológia együttműködési lehetősége 1944 megismerésében 

sose érjen véget. 
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