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A HOLOKAUSZT 60. ÉVFORDULÓJÁRA
SZITA SZABOLCS

A MUNKASZOLGÁLAT MAGYARORSZÁGON 1939-1945

Magyarországon 1919-ben olyan, alapjában feudális-konzervatív kormányzati forma
jutott hatalomra, amelynek ideológiájában, a nacionalizmussal szerves összefüggésben, az
antiszemitizmus kezdettől fogva jelen volt. A Horthy-rendszer politikai antiszemitizmusa
sajátosan nyilvánult meg. A rezsim berendezkedését zsidóellenes kilengések kísérték, s a
továbbiakban is a zsidó állampolgárok háttérbe szorítására törekedett a közvetlen politikai,
illetve az értelmiségi és közigazgatási pályákon. A harmincas évek végéig azonban életü
ket nem veszélyeztette, sőt a nagytőkés zsidók még meg is szilárdíthatták pozícióikat.
A rendszer politikájában, publicisztikájában viszont a „zsidókérdés" és „megoldása"
- a szociális bajok egyik fő forrásaként megjelölt trianoni békeszerződés mellett - úgy
jelent meg, mint az ország egyik legfontosabb szociális problémája.
A tanácsköztársaság után hatalomra került magyar ellenforradalmi rendszer a kü
lönítményesek „kilengéseit" követően az antiszemitizmust a hivatalos politika rangjára
emelte. Ez állt érdekében az úri társadalom azon rétegeinek, amelyek a társadalmi-gaz
dasági szerkezet sajátos magyarországi torzulásainak megőrzésére, a faji-nemzeti alapra
épülő látszatmegoldásokra törekedtek. E politika jegyében minden haladó eszmét, de
mokratikus törekvést a „magyar néplélektöl idegen zsidó métely"-nek minősítettek. Az
antiszemita hullámhoz „igazolásra" is szükség volt.
A forradalmakért, az 1918-1919. évi összeomlásért a szélsőjobboldali irányzatok az
egész izraelita felekezetet akarták bűnbakká tenni. Ez nem sikerült. A forradalmi moz
galmak vezetői és résztvevői között ugyan nagy számban voltak zsidó származásúak, ám
őket közelről sem lehetett azonosítani a vallásos zsidósággal, az izraelita felekezettel. Ide
tartozik, hogy több zsidó csoport jelentős összegeket adott Horthy Miklós fővezér Nemzeti
Hadseregének, az 1919 nyarán létrejött Magyar Zsidók Országos Szövetsége (az izraelita
irányzatok közös képviselete) pedig támogatta Horthy kormányzóvá választását.
A „zsidókérdést" azért tehették fokozatosan széles rétegek tudatában az egyik köz
ponti társadalmi problémává, mert a két világháború közötti Magyarországon általában,
a gazdasági válság következtében pedig különösen a középrétegek, főként pedig vezető,
hangadó részük, a dzsentroid „úri magyar középosztály" helyzete súlyos és perspektívát
lan volt. Ennek megfelelően vetette fel a zsidókérdés „intézményes és sürgős megoldását"
először 1920 augusztusában Budavári László képviselő a nemzetgyűlésben.
Az országosan erős, gerjesztett antiszemita hangulatot és törekvéseket az értelmiségi
túltermelés, az elszakított területekről érkezett menekültek miatt leginkább az egziszten
ciális okok erősítették. A zsidók egyetemi felvételét korlátozó törvény,1 az 1920. szeptem1
1920:XXV. te. A tudományegyetemekre, a műegyetemre, a budapesti egyetemi közgazdaságtudományi
karra és a jogakadémiákra való beiratkozás szabályozásáról. Magyar Törvénytár. 1920. évi törvénycikkek.
Budapest, 1921. 145-146. o.
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ber 26-án elfogadott „numerus clausus", miután a köztisztségviselői és a pedagóguspá
lyáról gyakorlatilag már kizárták a zsidókat, lényegében elzárta előlük a szabad értelmi
ségi pályákat is. A XX. század, az első világháború utáni Európa első zsidótörvényével
a „zsidókérdés" jogilag is a hivatalos politika szférájába terelődött Magyarországon. De
a jogfosztás jogi megfogalmazásával már 1919-ben találkozunk: a szerveződő „nemzeti"
hadsereg a „megbízhatatlanok" közé sorolta a zsidókat. Nem katonai szolgálatban, ha
nem munkásalakulatok keretében kívánta őket foglalkoztatni.2
A Horthy-rendszerben az 1930-as évektől a faj elmélettel ötvöződő antiszemitizmus
azt a célt szolgálta, hogy tévútra tereljék a kispolgárság, valamint a falusi és a városi
- sokszor nyomorgó, elmaradott - tömegek antikapitalizmusát, és segítsék a politika lé
nyegi kérdéseiben állást nem foglaló tömegbázis kialakítását. 1938-ig újabb zsidótörvé
nyeket nem hoztak. A „numerus clausust" módosították, de a törvény szellemi üzenete,
lényege változatlan maradt. A harmincas évek gazdasági válságával, a Hitler-fasizmus
hatalomra jutásával, a revíziós igények kielégítése reményének elmélyülésével ismét elő
térbe került a „zsidókérdés".
Az ország vezetői és a nacionalista közvélemény Magyarország területi igényeinek
érvényesítését mindinkább a német katonai akciókkal legalábbis párhuzamos politikától
várták. A nemzetiszocializmus nyomulása Közép-Kelet-Európában kedvező feltételeket
teremtett ahhoz, hogy a magyar kormányzat is a zsidókat származási alapon hátrányosan
megkülönböztető törvényhozás útjára lépjen.
1938. március 5-i győri beszédében Darányi Kálmán miniszterelnök öt esztendőre szó
ló, egymilliárd pengős beruházási programot jelentett be. Egyúttal megígérte „a magyar
ság élettörekvései" és a „szociális aránytalanságok helyrehozatala" jegyében a „zsidókér
dés törvényes és tervszerű" rendezését.3 A következő hetekben-hónapokban a magyar kép
viselőházban az ország akkori lakosságának 5,1 %-át kitevő zsidóság - a magyar társada
lom kulcskérdésének beállított - sorsa „intézményes rendezését" tárgyalták. Közrejátszott,
hogy a március 12-én történt Anschluss révén a hitleri Németország Magyarországgal
szomszédos állam lett. A nemzetiszocialista ideológia antiszemita propagandája felerő
södött hazánkban, felszította az itteni hivatalos „fajvédelmi" törekvéseket is.
„A társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról" szóló el
ső zsidótörvényt (1938:XV. te.) Magyarországon 1938 májusában fogadták el. Ez 6 %ra korlátozta a részben már ekkor „faji alapon" zsidóknak minősítettek számarányát az
egyes értelmiségi foglalkozási ágakban. A törvénycikkben foglalt vallási diszkrimináció
hatályon kívül helyezte az állampolgári jogegyenlőség elvét. A korlátozások alól mente
sültek az izraelita hadirokkantak, a hősi halottak özvegyei és gyermekei, valamint akik
1919. augusztus 1-je előtt tértek át más bevett vallási felekezetbe. A törvény megjelené
sekor már Imrédy Béla volt a miniszterelnök.
Augusztus 23-án, a kisantanttal való megegyezés, a fegyveres erőszak elvéről való le
mondás deklarálása nyomán Magyarország visszanyerte fegyverkezési egyenjogúságát.
Imrédy - németországi látogatásának tapasztalatai alapján - szeptember 4-i kaposvári láto
gatásakor már felvázolta egy új katonai szolgálat, a munkaszolgálat körvonalait és célját.

2

Pataki István: Az ellenforradalom hadserege, 1919-1921. Budapest, 1973. 83., 116. o.
A „győri" hadsereg-fejlesztési programról lásd Dombrády Lóránd: A magyar gazdaság és a hadfelszere
lés, 1938-1944. Budapest, 1981. 7-18. o.; Dr. Molnár Ernő: Győr munkásmozgalma a II. világháború idején,
1939-1945. Győr, 1984. 23-26. o.
3
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December 7-én Bartha Károly honvédelmi miniszter benyújtotta a honvédelemről
szóló törvényjavaslatot. Ez nemcsak az általános hadkötelezettség alapján kötelező hon
védelmi nevelést (a leventekötelezettséget) írta elő a 12. életévtől, hanem számos ponton
következményeiben alapja lett a kivételes hatalom bevezetésének és gyakorlásának, a
szabadságjogok további korlátozásának.
A honvédelmi törvény értelmében honvédelmi munkára volt kötelezhető minden,
14-70 életéve közötti személy, (ideiglenes) honvédelmi célú használatra igénybe vehető
volt minden ingatlan és jármű. A „totális, korszerű háború sikerét" előmozdítani szándé
kozó kerettörvény (1939:11. te.) tette lehetővé, hogy a fegyveres szolgálatot nem teljesítő
magyar állampolgárok „közérdekű munkát" végezzenek: a 87-94. paragrafusa rögzítet
te a „honvédelmi munkakötelezettség", 230. paragrafusa pedig a „közérdekű munka
szolgálat" fogalmát és követelményeit.4 Az utóbbi szerint a katonai szolgálatra végleg
alkalmatlannak osztályozott minden magyar állampolgár ifjú, annak az évnek a január
hó 1. napjától, amelyben a 21. életévét betölti, annak az évnek a december 31. napjáig
terjedő időben, amely évben a 24. életévét betölti, egy ízben, három hónapot meg nem
haladó időtartamra terjedő, munkatáborban teljesítendő közérdekű munkaszolgálatra
kötelezhető.5
Szinte ezzel egy időben került a törvényhozás elé „a zsidók közéleti és gazdasági tér
foglalásának korlátozásáról" szóló törvényjavaslat. Ennek alapján jelent meg 1939. május
5-én az 1939:IV. te, az úgynevezett második zsidótörvény, amely fokozottan magán vi
selte a fajelmélet jegyeit. Kiszélesítette Magyarországon a zsidónak minősülők körét; a
törvény alapján zsidónak volt tekintendő, aki vagy saját személyében zsidó, vagy egyik
szülője vagy vagy két nagyszülője zsidó. Tovább korlátozta (egyes területeken megtiltot
ta) értelmiségi foglalkoztatásukat, illetve gazdasági tevékenységüket. Visszaállította az
egyetemi numerus clausust.
A zsidóknak korlátozta a választójogát, megtiltotta állami tisztségek viselését, a ma
gyar állampolgárság megszerzését. Az utóbbi a visszacsatolt területek zsidóságára nézve
is súlyos következményekkel járt.
Közvetlenül az első zsidótörvény után 16 000, a második alapján 1940. december
31-ig 50 772, 1941. június 30-ig újabb 8678, értelmiségi munkakörben foglalkoztatott
zsidót bocsátottak el. 1942. december 31-ig Magyarország zsidó lakosságából 220 896
családfőt és eltartottat sújtottak a „korlátozó intézkedések" - ennyi volt az elbocsátottak
és családtagjaik száma.6 A második zsidótörvény következményeként egy erkölcsileg is
igen veszélyes korrupciós folyamat indult meg.
A zsidótörvények másodrendű állampolgárokká degradálták a magyar állampolgár
ok egy részét. A második zsidótörvény érintette a „politikamentes" hadsereg felső ve
zetését, tisztikarát és fejlesztését is. Állást kellett foglalni a zsidók hadseregen belüli
szolgálatáról és alkalmazásáról, le kellett folytatni a származásigazolási eljárásokat. A
4
1939:11. te. „a honvédelemről". Magyar Törvénytár. 1939. évi törvénycikkek. Budapest, 1940. 6-128.
o. - A közérdekű munkaszolgálat azokra terjedt ki, akik fegyveres katonai szolgálatra alkalmatlannak mi
nősültek. Az ide behívottak honvédegyéneknek számítottak, s katonai parancsnok által vezetett, katonailag
szervezett munkásalakulatok zárt kötelékében eleinte háromhavi szolgálatot teljesítettek.
5
A honvédelmi munkakötelezettség és a munkaszolgálat különbözőségét, jogi értelmezését Fehér József
A munkaszolgálat jogi története c. tanulmánya tárgyalja. Holocaust Füzetek 2. sz. 19-20. o.
6
Lévai Jenő: Fekete könyv a magyar zsidóság szenvedéseiről. Budapest, 1946. 74. o. (A továbbiakban:
Fekete könyv.) A létfeltételek változásáról lásd Karády Viktor: A magyar zsidóság helyzete az antiszemita
törvények idején. Medvetánc, 1985. 2-3. sz. 41-90. o.
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„zsidókérdés megoldása" a hadseregen belül azoknak kedvezett, akik arra törekedtek,
hogy a „zsidónak tekintendőket" - német mintát követve - kirekesszék a hadseregből és
munkásalakulatokba osszák be. (1939-ig a zsidó hadkötelesek is fegyveres szolgálatot
teljesítettek, ám az úgynevezett védett fegyvernemekhez, alakulatokhoz - repülők, hír
adósok, határ vadászok stb. - nem kerülhettek. A magyar fegyveres erők 102 007 főnyi
legénységében ekkor 2292 zsidó - 2,24 % - teljesített tényleges szolgálatot.7)
A közérdekű munkaszolgálatot az 5070/1939. ME. sz. kormányrendelet hozta létre.
Ennek alapján építették ki a „kmsz" katonai vezető kereteit, állították fel a „m. kir. köz
érdekű munkaszolgálatos zászlóaljakat" és dolgozták ki a munkaszolgálattal foglalkozó
1941. és 1942. évi hadkötelezettségi rendelkezéseket.
A közérdekű munkaszolgálatnak 1939. július 1-jei hatályba lépésekor nem volt diszk
riminációs jellege. A munkaszolgálatosoknak külön sorozóközpontban kellett jelentkez
niük. 15-én az első bevonulók megkezdték szolgálatukat. Azokba a táborokba vezényel
ték őket, amelyek nyolc hadtestparancsnokság területén a közérdekű munkaszolgálatos
zászlóaljak keretén belül működtek. A besorozottakat századokba csoportosították, a
századon belül szakaszokat alakítottak ki.8
A hadtestek és a munkaszolgálatos zászlóaljak 1939-ben és 1941-ben
Hadtest száma
I, Budapest
II. Székesfehérvár
III. Szombathely
IV. Pécs
V. Szeged
VI. Debrecen
VII. Miskolc
VIII. Kassa

A munkaszolgálatos zászlóalj száma és állomáshelye9
1939-ben
1941-ben
I. Budapest, Soroksári út
I. Budapest, Hajógyári sziget
IX. Esztergomtábor
IX. Esztergom, Kenyérmező
II. Komárom, II. sz. erőd
II. Komárom
III. Pápa, Lovassági barakkok III. Kőszeg
IV Mohács
IV Mohács
V Hódmezővásárhely
V Hódmezővásárhely
VI. Hajdúböszörmény
VI. Szolnok
VII. Pétervására
VII. Pétervására
VIII. Kassa barakkok
VIII. Kassa, Zrínyi u.
X. Nagybánya10

7
Lásd Szakály Sándor: A hadsereg és a zsidótörvények az ellenforradalmi Magyarországon. In: Uő:
Hadsereg, politika, társadalom. Válogatott írások. Budapest, 1991. 48-65. o.
8
Egy zászlóalj alárendeltségében négy század (legénysége egyenként 225-250 fő) tartozott. Csoportfőnöki
hatáskörrel ekkor rendszeresítették a Honvédelmi Minisztériumban a Közérdekű Munkaszolgálat Országos
Felügyelője (KMOF) állását is.
9
Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL) HM Ein. 1. a. 19 045/1941.
10
Az észak-erdélyi területi visszacsatolás után újonnan felállított IX. kolozsvári hadtestnél a munkaszol
gálatos zászlóaljakba behívott, fegyveres szolgálatra alkalmatlanokat valóban közérdekű munkán dolgoztat
ták. A kormány azonban hamar túlterjeszkedett a törvényalkotás eredeti célján. Az előkészítéskor szó sem
esett arról, hogy a közérdekű munkaszolgálat teljesítésérc a munkatáborokat katonai módra kell megszervez
ni. Arról sem, hogy katonai irányítás alá kell helyezni, illetőleg, hogy a munkaszolgálatosok katonai fegyelmi
és büntetőszabályok alá kerülnek. Ezekkel a megoldásokkal a katonai kormányzat tulajdonképpen előké
születeket tett arra, hogy a munkás zászlóaljakat bármelyik alkalmas pillanatban a hadsereg szervezetébe
integrálja, s a munkaszolgálatosokat az ország védelmi képességét növelő munkavégzés helyett közvetlenül
a hadsereg igényeit kielégítő munkaszervezetként használja fel. Kizárólag zsidókat foglalkoztató munkaszol
gálat létesítésére még nem került sor.
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A munkaszolgálat és a megkülönböztető rendelkezések alá eső magyar állampolgár
ok körének bővítéséhez kedvező légkört teremtettek a német imperializmus terjeszkedé
se következtében elért - s ezt közvetve elősegítő, sőt bizonyos értelemben meg is testesítő
- területi „visszacsatolások". Hatásuk tovább erősítette Magyarországon a korlátlan, fel
tétlen németbarát politikát követelő és követő irányzatokat. Az országgyűlésben tovább
nőtt a szélsőjobboldali pártok nyomása. A tisztikarban pedig - a kezdeti német hadi si
kerek folytán - azoknak bázisa és befolyása szélesedett, akik példaképnek tekintették a
német hadsereget, mintának a nemzetiszocialista „megoldásokat".
A Honvédelmi Minisztériumban több értekezlet is foglalkozott a „zsidókérdéssel".
Az első lényegesebb szabályozás az 1939. évi IV. törvénycikk rendelkezéseinek „a m.
kir. honvédségen belül való mikénti" végrehajtásáról szóló utasítás" (HM Ein. A.-1939.1.
- 26 149.) volt. Ebben rögzítették, hogy az 1939. évi IV. törvénycikk szerint zsidónak mi
nősülő egyének a jövőben nem kaphatnak tiszti, altiszti, tisztesi rendfokozatot. A zsidók
ekkor - a védett alakulatok kivételével - még fegyveres szolgálatot is teljesíthettek, de
kizárólag alosztályoknál, arcvonalszolgálatot. Az utasítás megjelenése után egy átmeneti
szakasz figyelhető meg. Több, a diszkriminációt szolgáló intézkedés született ugyan, de
a zsidók helyzete mind a honvédségben, mind a munkaszolgálat rendszerében 1941 ápri
lisáig lényegében változatlan maradt.
1939-től mind nagyobb számban alakultak a hadsereg „tömegmunkaerő-szükségle
tének" kielégítését szolgáló (úgynevezett volt trianoni magyar és nemzetiségi) munkás
századok és kisegítő (zsidó) munkásszázadok. 1940 nyarának elejétől pedig mindazokat
a zsidókat, akiket a honvédség katonai szolgálatra nem vett igénybe, „munkáskülönítmé
nyekbe" kellett beosztani. A munkásszázadokba sorozottaknak puska helyett lapátot és
csákányt adtak „szabványos fegyverként". Egyenruha tekintetében az egyetlen különb
ség az volt, hogy zubbonyuk hajtókáján zöld szövetből vagy lemezből készült „M" betűt
viseltek a munkaszolgálat jelzéséül.
A „munkáskülönítmények" azonban már nem az 5070/1939. ME. sz. kormányrende
lettel létesített közérdekű munkaszolgálatos egységek voltak, hanem megkülönböztetett
(akkor átmenetileg „különlegesnek" nevezett), zsidó legénységű munkásszázadok. 1940
júliusában már 60 ilyen század állt, számukat rövid idő alatt 90-100-ra akarták emelni.12
Ezekben a hetekben a honvédség munkaszolgálatra hívta be azokat az 1901-1919. évfo
lyamú zsidó vallásúakat, akik sorozáson voltak, de katonai szolgálatot még nem teljesí
tettek. (Ősztől a zsidó újoncokat kizárólag munkaszolgálatra osztották be.) így állt elő a
paradox helyzet: 1940-ben és 1941-ben, a megszállások alkalmával a zsidó vallásúak egy
kisebb része - főleg a szakmával rendelkezők - a honvédségnél, nagyobb része munka
szolgálatos alakulatnál szolgált.13
" „Fegyvertelen álltak az aknamezőkön..." Dokumentumok a munkaszolgálat történetéhez Magyaror
szágon. (Szerk. és a bevezető tanulmányt írta Karsai Elek.) Budapest, 1962.1. k. XXIII., 78-79. o.
12
„Fegyvertelen álltak..." i. m. I. k. XXVI., 142-143. o.
13
Az 1945 előtti katonai munkaszolgálat forrásanyaga egyenetlen, a dokumentáció nagyobb és fontosabb
része Budapest ostroma idején elégett. A megmaradt iratanyag - különösen az 1944. és 1945. évekre vonatko
zó - rendkívül hiányos. Legnagyobbrészt a Hadtörténelmi Levéltárban található.
A zsidó munkaszolgálatról kevés publikációjelent meg Magyarországon. 1945 és 1948 között leginkább
Lévai Jenő érintette köteteiben. A kor hangulatában, a közvetlen élmények hatása alatt tucatnyi visszaemlé
kezés is napvilágot látott. Több változó színvonalú munka ölelte fel 1945 után a szerbiai munkaszolgálat és a
bori munkaszolgálatosok Magyarországra való visszavonásának tragikus történetét.
Kényszerű, hosszabb hallgatás következett, majd 1962-ben a Magyar Izraeliták Országos Képviselete
(MIOK) kiadta a Fegyvertelen álltak az aknamezőkön c. dokumentumválogatást. A kétkötetes munka a téma
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Sok munkaszolgálatos századot erdőirtásra, majd erődbontásra a román határra
vezényeltek. Földutakat javítottak, kőzuzalékot terítettek. Repülőterek építkezésein,
karbantartásán dolgoztak (Tapolca, Veszprém). Másutt utakat, műtárgyakat építettek,
mocsaras területek vízelvezetését végezték, a Zagyvánál folyószabályozási munkákat.
Alkalmanként nagybirtokokon, befolyásos katonai személyiségek rokoni, ismeretségi
körének gazdaságában mezőgazdasági szezonmunkákat teljesítettek.
A munkafeltételek még meglehetősen tűrhetőek voltak, és a munkaszolgálatosok az
ez idő tájt egyre szélesedő antiszemitizmust, a rendőrhatósági stb. üldözést tekintve - a
honvédség tagjaiként - bizonyos védettséget élveztek.
A hadseregen belüli megkülönböztetés a megbízhatatlannak, a rendszerre veszélyes
nek minősített állampolgárokat is érintette. Az 1940. júniusi részleges mozgósításkor
részben katonai, főként azonban munkaszolgálatra hívták be a szociáldemokrata párt
és a szakszervezetek több száz funkcionáriusát. A szeptemberi erdélyi „bevonulással"
összefüggésben újra több ezer szervezett munkás kapott behívót. A részben származás
okán is behívottak többségét - a baloldali magatartásuk miatt korábban elítélteket vagy
a feketelistán szereplőket - nem csapat-, még csak nem is munkaszolgálatra osztották
be, hanem az újonnan szervezett „B" munkásszázadokba. Sárvárott, az Alsódabas (ma
Dabas) melletti Gyónón és másutt sebtében táborkülönítményeket állítottak fel. A sárvári
„B" században 350 ember volt, közülük kétszázat szociáldemokrataként, a többit kom
munistagyanúsként tartották számon.14
1940 novemberében a parlamentben követelték, hogy a zsidó munkaszolgálatosok
megkülönböztetésként sárga, ne pedig nemzetiszínű karszalagot hordjanak. Mivel azon
ban a nyári mozgósításkor felállított 260 munkaszolgálatos században szolgálatot teljesítő
52 000 zsidót ebben az időben többségében leszerelésre készítették elő, a sárga karszalag
ok ügye egyelőre lekerült a napirendről. Több helyütt viszont - „helyi kezdeményezésre"
- megfosztották őket a sokszor saját költségükön rendbe hozott honvédségi egyenruhától.
A továbbiakban arra kényszerültek, hogy saját polgári ruhájukat hordják. Nemsokára a
megközelítéséhez nélkülözhetetlen. A munkaszolgálatos számadatokhoz (különösen az 1944. évre tekint
ve) A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933-1944 c., 1968-ban
megjelent válogatásban találunk dokumentációt.
Közben gazdag munkaszolgálatos memoárirodalom jelent meg Izraelben. Ezek a kötetek hosszú időn át a
magyar nyelvű könyvkiadás gerincét képezték. Az 1980-as években Budapesten két kiadásban is közzétették
az Egy szerencsés munkásszázad c. kis memoárkötetet, mely számos adalékot szolgáltatott. A téma komple
xebb megközelítéséhez, a magyar gazdaság militarizálása, a háborús munkaerő-gazdálkodás problémaköré
ben Dombrády Lóránd A magyar gazdaság és a hadfelszerelés 1933-1944 c. kötete jelentős forrás.
A Magyar Auschwitz Alapítvány - Holocaust Dokumentációs Központ a Holocaust Füzetek 14 számá
ban, az 1994-ben kiadott füzetsorozatában; Dokumentumok a zsidóság üldöztetésének történetéhez (Iratok
Magyarország 19 megyéjének levéltáraiból. Szerk. Ságvári Ágnes) visszatérően foglalkozott a munkaszol
gálat témájával, iratanyagával. Egyidejűleg megindította a Hadtörténelmi Levéltárban a munkaszolgálatos
iratanyag teljes körű feltárását és másolását. A projekt támogatásáért dr. Szijj Jolánt, a Hadtörténelmi Levéltár
igazgatóját illeti köszönet.
A témát vizsgáló tudományos közlemények közül kiemelendő Gazsi JózsefPolitika.i megkülönböztetés a
Horthy-hadseregben 1919-1945 c. (Hadtörténelmi Közlemények, 1972. 3. sz. 505-543. o.) és Fehér József A
munkaszolgálat jogi története (Holocaust Füzetek 2. sz. 19-25. o.) c. tanulmánya. Figyelemre méltó H. Elek
Mária A női munkaszolgálat 1945. október 15-e előtt (Holocaust Füzetek 1996. 5. sz. 43-45. o.) c. közlése.
A munkaszolgálatos iratanyag nagy hiányait már előzőleg érintettük. További gondot jelent, hogy a ko
rábbi évtizedekben a fennmaradt dokumentáció is hányattatásokat szenvedett. Számos ügyiratot kiemeltek
eredeti őrzési helyéről, vagy egyes lapok, iratrészek elváltak, elkerültek az eredeti ügydarabtól. Ez a datálásnál visszatérőleg komoly nehézséget okoz.
14
„Fegyvertelen álltak..." i. m. I. k. XXVIII.; Pintér István: A Szociáldemokrata Párt története, 1933—
1944. Budapest, 1980. 259., 418. o.
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legkülönbözőbb ruházatban vonultak ki munkára az „Ásó, csákány vállamon, szívemben
a bánatom" kezdetű „hazafias" munkaszolgálatos menetinduló dallamára.
1940. december 2-án a tényleges szolgálatukat teljesítő zsidó közérdekű munkaszol
gálatosokat elkülönítették a többi közérdekű munkaszolgálatostól. A közérdekű munka
szolgálatos zászlóaljak 3. és 4. századát vegyes (zsidó) munkás századokká szervezték
át,15 jóllehet a közérdekű munkaszolgálatról szóló 5070/1939. ME. sz. kormányrendelet
semminemű faji vagy felekezeti megkülönböztetésre nem hatalmazta fel az illetékes ka
tonai szerveket. Az átszervezés jogalap nélkül, „belső adminisztratív intézkedésként"
jött létre. Új módokat nyújtott a „külön bánásmódra" a munkavégzés, az ellátás és a
fegyelmezés terén.
A kirekesztés útján már nem volt megállás. Ujabb átszervezések indultak. 1941. április
19-én a zsidó munkaszolgálatosoknak elrendelték a sárga karszalag kötelező viselését.16
További, sokszor öncélú és sok adminisztrációval járó intézkedések révén kialakult a
munkaszolgálatnak 1944 végéig, 1945 elejéig fennállt rendszere, ami a következőképpen
tagolódott: katonai munkaszolgálatos századokban szolgáltak a nemzetiségiek, kise
gítő munkaszolgálatos századokban a zsidók és az 1941 áprilisától létesült különleges
munkaszolgálatos századokban a politikailag megbízhatatlanok. Az utóbbiakba kerültek
(névjegyzék alapján már 1942 tavaszától) a behívott szakszervezeti vezetők, szociálde
mokrata funkcionáriusok, minden olyan személy, aki a rendszer szempontjából veszé
lyesnek minősült. A munkásszázadba behívás elérte a görögkeleti lelkészeket, köztük
Terzin Lázár szentendrei egyházmegyei felügyelőt, Popovics Lázár lippói pópát és az
ország területén már régóta élő, szerb származású magyar állampolgárokat.17 Tervezték a
munkaképes cigányok behívását is.18
Egy-egy kisegítő munkaszolgálatos század legtöbbször 220 tagú volt, ebből az őr
séget, adminisztrációt ellátó ún. keret húsz főnyi. A keret tagjait oktató úrnak kellett
szólítani. A nemzetiségi munkásszázadok legénységi állománya 250, kerete 40 fő volt.19
A munkaszolgálatos parancsnokságok a nemzetiségi legénységgel szemben ab ovo bizal
matlanok voltak, állandó megszorításokkal éltek. Amikor a Honvédelmi Minisztérium
15

„Fegyvertelen álltak..." i. m. I. k. XXXVIII., CVIII.
„A kisegítő szolgálatra kötelezett zsidó hadkötelesek (...) a kisegítő szolgálat egész tartalma alatt mind
szolgálatban, mind szolgálaton kívül éppen úgy, szolgálati helyükön mint azon kívül, bal karjukon a legfel
sőbb ruhadarabon a felsőkar mértani középpontjának magasságában citromsárga posztból (vászonból) készült
karszalagot kötelesek viselni."
17
1941 áprilisában Marcaliban a „megbízhatatlan" magyarokból és szerb ncmzctiségückből felállították
a 400. különleges századot.
18
A Honvédelmi Minisztérium a cigányok katonai munkaszolgálatát végül 1944. augusztus 24-én ren
delte el. A rendelet szerint „az összegyűjtésüket szeptember 20-ra kell befejezni. Kb. 50-60 munkásszázadra
(10 000-12 000 fő) lehet számítani". A cigány munkásalakulatokat 213 főre tervezték, a századokba a 18-52
éves, tehát az 1892-től 1926-ig született „összes munkabíró cigány férfiakat" kívánták összegyűjteni. A to
vábbiakban csak néhány század felállítására (pl. Móron, Véménden, Szekszárdon és a 39. bevonulási központ
területén) került sor. Tények, adatok a cigányok háborús üldöztetésének (1939-1945) tanintézeti feldolgozásá
hoz. (Szerk. Szita Szabolcs) Magyar Auschwitz Alapítvány- Holocaust Dokumentációs Központ és a NyugatMagyarországi Egyetem Soproni Tanárképző Intézetének kiadványa. Budapest, 2000. 50-55. o.
19
A Somoskői Bazaltbánya Részvénytársaság kőbányájában dolgoztatott 9036 sz. román munkászázad
pl. 230 főből állt. 192-en a dolgozó állományban, 38-an a „keretben" kaptak beosztást. A vállalat a század
teljes létszáma után minden naptári napra fejenként 3,80 pengőt volt köteles a kincstárnak téríteni. A keretben
egy századparancsnok, egy parancsnokhclycttcs, három szakaszparancsnok, egy számvevő tiszthelyettes, egy
számvevő tisztes, egy szolgálatvezető, egy felvételező tisztes, egy anyagkezelő tisztes, egy századírnok, ti
zenhat rajparancsnok, két hírvivő, négy szakács, egy szabó, egy cipész, egy zsidó orvos és két kocsis szolgált.
HL 5912. csomó HM 1943. Ein. 6/k oszt. 41070. sz.
16
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10. osztálya megvizsgálta a még tényleges szolgálatra tekintetbejövő 1901-1923-as kor
osztályokat, a német és a ruszin nemzetiségűeket alapvetően megbízhatónak találta. A
szerbek 84 %-át, a horvátok 67 %-át, a románok 45 %-át, a vendek 26 %-át, a szlovákok
0,65 %-át minősítette megbízhatatlannak.20
A Budapesti Közlöny 1941. április 19-i számában közzétett 2870/1941. ME. sz. kor
mányrendelet, valamint végrehajtási utasítása radikálisan változtatott az 1939 és 1941
között kialakult helyzeten. Az újabb intézkedések a magyar hadseregben „törvényes ala
pot" nyújtottak a zsidókat sújtó további megkülönböztetésekhez.21
A nemzetiségi munkás századokat 1941-től olyan - főleg román - legénységgel töl
tötték fel, akiket „arcvonalszolgálatra" végképp nem tartottak alkalmasnak. Részben
nagybirtokokon, részben építési munkákon vagy ipari üzemekben dolgoztatták őket.22
Munkaidejük eleinte nem haladhatta meg a napi tíz órát, 1943-tól pedig minden tekin
tetben a munkáltatóknál foglalkoztatott polgári munkások munkaidejéhez igazodott.23 A
fennmaradt iratanyag az Észak-Erdélyben munkaszolgálatra behívott román férfiak sú
lyos megterheléséről, megpróbáltatásairól tanúskodik. (A dél-erdélyi magyar katonakö
telesek zömét a román hadseregben hasonló módon kezelték. Munkásszázadaik nagyobb
közmunkáknál, bányákban és a mezőgazdaságban dolgoztak.)
1940-ben Észak-Erdélyben munkaszolgálatosok a dési (az I., II., III. és IX. kmsz.
zászlóalj), a besztercei (III./l., VIII/L, VIII/2. század), a kolozsvári (IV. kmsz. zászlóalj),
a csíkszeredai (VI/1. század) és a marosvásárhelyi (VII/1., V/l. és 2. század) államépíté
szeti hivatal területén dolgoztak.24
Ezekben az években a német érdekszféra egyéb országaiban is mindinkább teret
nyertek a nemzetiszocialista eszmék és szervezkedések. A rohamosan elharapódzó „kor
szellemben" a területgyarapítások diadalmámora kellő „indoklást" adott ahhoz, hogy a
kormányzat Magyarországon is újfent állítson a zsidókat szorító gépezet csavarján.
1941 augusztusában, a szélsőjobboldali erők nyomására, a képviselőház napirendjé
re került az 1941 :XV. te, a harmadik zsidótörvény, az úgynevezett faj védelmi törvény.
„A házassági jogról szóló 1894:XXXI. te. kiegészítéséről és módosításáról, valamint az
ezzel kapcsolatban szükséges fajvédelmi rendelkezésekről" intézkedve megtiltotta a zsi
dók és a nem zsidók közötti házasságkötést, s házasságon kívüli nemi kapcsolatuknak,
a „fajgyalázásnak" még a kísérletét is büntették. Immár Bárdossy László volt a minisz
terelnök, mikor megnőtt a zsidók ellen különféle ürügyekkel indított egyéb, nagyrészt
koholt perek száma.
20
HL VKF 1943. 283. d. 5059. sz.; Szabó Péter: Nemzetiségiek a magyar királyi honvédségben 19381943. 36. o. Kézirat a HL-ben.
21
„Fegyvertelen álltak..." i. m. I. k. XLVII-LII., 304-308. o., a végrehajtási utasítás 309-318. o., a sárga
karszalagról 333-334. o.
22
1943-ban - egy fennmaradt kimutatás szerint - román századok dolgoztak budapesti nagyüzemek
ben, a dorogi, a tokodi, a felsőgallai, az oroszlányi, a salgótarjáni szénbányákban, több budai téglagyárban,
vidéki kőbányákban, vegyiüzemekben és repülőtér építésen. Szerb századok a várpalotai bányában, vidéki
vegyiüzemekben, a kecskeméti konzervgyárban, dunai és bodrogközi vízügyi rendezéseken, a kalocsai érseki
uradalomban, további 9 vidéki munkahelyen a MÁV rendelkezésében. HL 5910. csomó HM 1943 Ein. 6/k.
oszt. 27564. sz.
23
Szabó: i. m. 36. o.
24
A legtöbb munkát építési anyagok kitermelésére, utak helyreállítására, kövesúttá építésére, árkolásra,
sárlehúzásra, kompokhoz, hidakhoz vezető feljárók kiépítésére fordították. A nagyságrendeket az elszámolt
munkanapok száma mutatja: a dési hivatal területén 26 746, Beszterce 8980, Kolozsvár 10 314, Csíkszereda
7618, Marosvásárhely 15 560, összesen 69 218 munkanap. HL 5912. csomó HM 1943 Ein. 6/k. oszt. 43 188. sz.
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Érdemes a hadsereg általános helyzetére, a zsidótörvények következményeire figyel
met fordítani. A m. kir. honvédség állapota a harmincas évek közepén - az időközi fejlesz
tések ellenére - a kívánalmaktól, a politikai szándékokban megfogalmazott követelmé
nyektől messze elmaradt. Létszáma 1938 elején 85 000, technikai felszereltsége, tűzereje
gyenge volt. A véderő fejlesztése létkérdésnek számított, ebben a Győrött meghirdetett
egymilliárd aranypengős, öt évre tervezett fegyverkezési programtól sokat vártak.
A zsidókérdéssel a hadsereg az 1919—1921-es évek közötti antiszemita hullám után
ebben az időszakban került ismét szembe. A zsidótörvények értelmezése, érvényesíté
se aránytalanul sok energiát követelt. Olyan időszakban, mikor a haderő fejlesztés alatt
állt, a legtöbb területen növekvő számban iskolázott állományra, az új haditechnikához
szakemberekre volt szüksége. A zsidótörvényeket politikai alapon, a hadseregen kívül
hozták. Ezeket - a mind jobbra tolódó politika eszközeit - be kellett vinni, a „politika
mentes" hadseregben végre kellett hajtani, ami bizonyos értelemben azonnal megosztot
ta a katonai felső vezetést és a tisztikart is.
A harmincas évek végéig a katonai karrier alakulásában a vallásnak különösebb sze
repe nem volt. Követelménynek a tanulmányi előmenetel, a képzettség, a szorgalom
és a felkészültség számított. A második világháborús magyar katonai felső vezetésbe
- a témában Szakály Sándor végzett alapos vizsgálódást - izraelita vallású nem jutott
be. A hivatásos tiszti pályát választó zsidó származásúak - kevesen voltak - általában
„kitértek", legtöbbször római katolikusként kerültek a katonai akadémiákra. A katonai
pályára lépett zsidók zöme már az első világháború idején orvosként, hadbiztosként,
hadbíróként szolgált.
Mégis, a zsidótörvények szigorában a katonai elit tagjainak mintegy öt százaléka
„zsidónak" vagy (az egykorú szóhasználattal) „zsidóvonatkozásúnak" minősült.25
Az előírt származási igazolványok beszerzéséig, kiadásáig, a zsidókérdésnek a hon
védségben folyt „rendezéséig" hosszabb út vezetett. Az alapkérdés az volt, hogy a zsi
dótörvények következetes végrehajtása a személyi állomány átfogó vizsgálatát igényelte.
Következményeként számos tábornoktól, tiszttől - az addig nem vizsgált - származási
alapon meg kellett válni. Ez pedig - a hadsereg szempontjából - a katonai-szakmai szem
pontok érvényesítése, az általános fejlesztés ellenében történhetett.
De nem lebecsülhető hatású volt az a bajtársi szellem, mely a zsidó és nemzsidó tisz
teket az első világháborús harcterek csatái után egymáshoz fűzte. A hősi halált halt tisz
tek egyharmada zsidó volt. A helytállásért kitüntetésekkel jutalmazott tisztek, a zsidó
származású első világháborús nyugállományú tábornokok társadalmi, hadseregbeli elis
mertsége általánosan érvényesült. Erről Gömbös Gyula miniszterelnök - korábbi, 1932.
október 11-i képviselőházi beszédében - így szólt: „A zsidóságnak azt a részét, amely
sorsközösséget ismer el a nemzettel, éppen úgy testvéremnek akarom tekinteni, mint
magyar testvéreimet. Én láttam a háborúban zsidó hősöket, ismerek olyanokat, akiknek
arany vitézségi érmük van, és tudom, hogy bátran és vitézen verekedtek. És ismerek ve
zető zsidó férfiakat, akik velem együtt imádkoznak a magyar sorsért."26
A zsidóellenes, kirekesztő politikai törekvések mind szembetűnőbb megjelenítése
olyan bizonytalanságot keltett, hogy 1938-ban harctéri helytállása és magas kitüntetése
okán harminc nem tényleges tiszt mozgalmat indított az első világháború zsidó tűzhar25
26

Szakály Sándor: A magyar katonai elit 1938-1945. Budapest, 1987. 69-70. o.
Szakály: A hadsereg és a zsidótörvények... i. m. 50-51. o.
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cosainak érdekében. A báró Hazay Samu (1910-1917 között honvédelmi miniszter) veze
tésével százegy tábornoki aláírással készült, „nyugtalanságot keltő" nyilatkozatot a hon
védség főparancsoka határozottan elutasította. 1939. május 3-án kelt szigorúan bizalmas
tábornoki parancsában élesen bírálta.27 Mindenesetre ez a kiállás a hangulat, a bajtársi
összetartozás fontos kifejezésének értékelhető.
A honvédelmi minisztériumban ebben az időben indult az értekezletek sora, mely a
zsidók katonai szolgálatának szabályozását tárgyalta. Meghatározó kérdés volt, hogy a
külső politikai nyomás alatt álló hadseregben a zsidótörvényeket milyen módon, milyen
szigorúsággal kell végrehajtani; ebben a vélemények meglehetős eltéréseket mutattak. A
katonai szakemberek tudták, hogy a zsidótörvények egyebek közt például a tartalékos
tisztek körében további tiszthiányt hozhatnak, emellett rendezni kellett a zsidónak minő
sült hadkötelesek helyzetét is.
Évente háromezer ilyen újonccal számoltak, a kérdés további alkalmazásuk, a fegy
veres vagy fegyvernélküli szolgálatukról szóló döntés előkészítése volt. Az addigi gya
korlat szerint a zsidó hadkötelesek is fegyveres szolgálatot teljesítettek (a „példaadó"
hitleri Németországban viszont nem), olyan megkötéssel, hogy az ún. védett fegyverne
mek, alakulatok állományába nem kerülhettek. Ide számítottak pl. a repülők, a híradók, a
határvadászok.
De nagy feladatot jelentett annak felmérése is, hogy kik azok, akik a honvédség
tagjai közül az 1939: IV. te, a második zsidótörvény hatálya alá esnek. Ebben kimond
ták, hogy zsidónak tekintendő az a személy, „aki ő maga, vagy akinek legalább egyik
szülője, vagy akinek nagyszülői közül legalább kettő a jelen törvény hatályba lépésekor
az izraelita hitfelekezet tagja volt". A hadsereg szempontjából is az 1. § meghatározó
nak számított; „tisztviselőként vagy egyéb alkalmazottként zsidó nem léphet az állam,
törvényhatóság, község, úgyszintén bármely más közintézmény, avagy közüzem szol
gálatába". Az állami szolgálatban állt zsidókat ezen az alapon el kellett bocsátani. A
hadseregen belül a tartalékos és nyugállományú tisztekkel együtt több tízezer személy
adatait kellett megvizsgálni.
Zsidó és nemzsidó, férj és feleség születési anyakönyvi kivonatok (keresztlevél,
születési bizonyítvány), házassági anyakönyvi kivonatok (házasságlevél, esketési bizo
nyítvány), addig soha nem igényelt igazolások beszerzésére kényszerült. Rendeletileg
meghatározott bizonyítvánnyal, külön kellett igazolni az esetleges vallási áttérés pontos
adatait. A származás igazolási honvédelmi miniszteri rendelet előírta, hogy az áttérési
bizonyítványt „csak abban az esetben lehet igazolásul elfogadni, ha abban bennfoglaltatik annak tanúsítása is, hogy a bizonyítványt az áttérési szándék bejelentésének idejében
készült anyakönyvi feljegyzés vagy más hivatalos egyházi nyilvántartás vagy irat alapján
állították ki".28
Mindez sok időt, utánjárást igényelt, az igazoló bizottságok papírhegyekkel birkóz
tak. A záradékolt származási táblázatok százszámra készültek. Az igazoló bizottságok
működésében meghatározó az 1939. október 12-én kiadott honvédelmi miniszteri rende
let volt. így történt, hogy azokat a tiszteket, akik a törvények betűi szerint zsidónak mi
nősültek, vagy feleségük volt zsidó, nyugdíjazni kellett. A hivatásos altisztek és tisztesek
27

Uo. 51.0.
„Fegyvertelen álltak..." i. m. II. k. 21. o. A Honvédelmi Minisztérium rendelete a származási iga
zolásokról, a kiadott rendelkezések szigorú megtartásáról, a származás feltüntetéséről (M. kir. honvédelmi
miniszter 27500. sz. Elnöki oszt.-1942.) Uo. II. k. 8-24. o.
28
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esetében (rájuk is nagy szükség volt) úgy intézkedtek, hogy csak a teljes nyugellátásukra
való jogosultság elnyerését követően helyezték őket nyugállományba.
A második zsidótörvény számos olyan kitételt is tartalmazott, melyek mentesítő kö
vetkezményekkel jártak. Ezek hatása a honvédségen belül is megfigyelhető. A szárma
zási igazolások kapcsán többféle igazolvány kiadására, akár kivétel alkalmazására, az
állományban megtartás érdekében előlépési korlátozások meghatározására került sor.
Lehetőség nyílt a (kényszernyugdíjazást elkerülendő) az egészségi állapotra való hivat
kozással önkéntes nyugállományba vonulásra is.
A törvény hozta embertelenség része volt, hogy többen feleségük nem kellően
„tiszta" keresztény származása miatt kerültek új, addig elképzelhetetlen helyzetbe.
Öngyilkosságok is előfordultak.29
Azok a tisztek, akik származási igazolásuk alkalmával csak „nem zsidó" vagy „zsidó
nak nem tekintendő" igazolványt kaptak, ezután keresztény tiszttársaikhoz képest meg
különböztetetten voltak kezelendők. Több hátrányt szenvedtek. Ezredesi rendfokozatnál
tovább nem juthattak. Nem lehettek a továbbiakban csapat- és magasabb parancsnokok,
főnökök, vezetők. (Ha rangjuk alapján csak parancsnokként vagy vezetőként szolgál
hattak volna, nyugállományba helyezték őket.) Elzárták előlük a honvéd vezérkarba, a
hadimüszaki törzskarba, a hadbiztosi tisztikarba, a testőrség, a koronaőrség állományába
vezető utat.
A „nem zsidó" vagy „zsidónak nem tekintendő" tisztek nem lehettek nevelőtanárok,
oktatók. Ha eddig ilyen beosztásban, szolgálati állásban dolgoztak volna, eredeti fegy
vernemükhöz vezényelték vissza őket. Aki nem kívánt a korlátozó rendelkezések mellett
tovább szolgálni, nyugállományba vagy szolgálaton kívüli viszonyba helyezését kérte.
Közülük később többen a nemzeti ellenállási mozgalom tevékeny részesei lettek.
A származási igazolások vizsgálata, felülvizsgálata hosszan elhúzódott. Ez sok,
a honvédség működését zavaró személyi és katonai-szakmai problémához vezetett.
Szakály Sándor kutatásai szerint 1940-ben névsor készült a tábornokokról és ezredesek
ről, akik maguk vagy feleségük tiszta keresztény származását nem tudták az előírtak sze
rint bizonyítani. A hetven név között szerepelt Barabás Emil altábornagy, a Honvédelmi
Minisztérium I. csoportjának főnöke, Horváth László altábornagy, a pécsi IV. hadtest
parancsnoka, Náday István altábornagy, a honvéd vezérkar főnökének hadműveleti cso
portfőnöke (később vezérezredes, az 1. magyar hadsereg parancsnoka), Szombathelyi
Ferenc altábornagy, a kassai VIII. hadtest parancsnoka (később vezérezredes, a honvéd
vezérkar főnöke), Domaniczky Ödön tábornok, a 20. gyalogdandár parancsnoka, később
altábornagy, és a III. hadtest parancsnoka, Hennyey Gusztáv tábornok, az 5. gyalog
dandár parancsnoka, 1941 februárjától a II. hadtest parancsnoka, majd munkaügyi fő
csoportfőnök, 1944. augusztus 29-től a Lakatos-kormány külügyminisztere, szeptember
7-ével szolgálaton kívüli vezérezredes.30
Számos fennmaradt véleményezés, pártoló vagy elutasító állásfoglalás bizonyítja a
honvédségre erőszakolt tisztogatás összetett voltát, a zsidókérdés hadseregen belüli bo
nyolultságát, az elöljárók nem könnyű helyzetét. Horthy Miklós kormányzótól kivéte29
Pl. Lakatos István határvadász hadnagy esete, aki 1941. március 10-én „zsidó származása miatt" saját
pisztolyával szíven lőtte magát és meghalt. HL 1941. március 31. 4336. csomó HM 1941. ein. 13. Közli Iratok
a kisegítő munkaszolgálat, a zsidóüldözés történetéhez 1. füzet. (Szerk. Szita Szabolcs) Magyar Auschwitz
Alapítvány - Holocaust Dokumentációs Központ. Budapest, 2002. 50. o.
30
Szakály: A hadsereg és a zsidótörvények... i. m. 58. o.
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les elbánás kérésére volt mód, ehhez persze több kedvező véleményezés kellett. Volt,
aki - mint a kiváló képességű, szakmailag elismert Tartsay Vilmos vezérkari százados
- Jány Gusztáv altábornagynak, az I. hadtest parancsnokának meleg pártolására sem
részesülhetett a kivételes elbánás lehetőségében.
Révay Kálmán huszár százados esete ellenpélda. Származási okból beosztása veszté
sére volt ítélve. Parancsnokai elismerték rátermettségét, szorgalmát. Amíg lehetett támo
gatták, csak többszöri sürgetésre, 1943 decemberében mentették fel védettnek minősült
beosztásából.31
Magyarország hadba lépésétől kezdve bizonyossá vált, hogy ez a tény a munkaszolgá
latra kötelezettek alkalmazására és helyzetére jelentős hatást gyakorol.32 1941. augusztus
19-én a Honvédelmi Minisztérium kibocsátotta a 27.300 ein. 8.-1941. sz. végrehajtási
rendeletét. Ezzel szabályozta az új „kisegítő szolgálati rendszert", amely minden kato
naköteles korú zsidót érintett. A munkaszolgálatos zászlóaljak áthelyezése, új szervezési
kérdések kerültek előtérbe. A célokról kifejező a Honvédelmi Minisztérium l.b. osztá
lyának augusztus 26-án kelt feljegyzése: „A zsidókérdés kezelésénél az oszt. véleménye
szerint azt az elvet kell vallanunk, hogy minden eszközt alkalmaznunk kell, amivel a
zsidókat fegyelmezhetjük, vagy nekik árthatunk."33
Az 1942: XIV törvénycikket a képviselőház 1942. június végén tárgyalta. Július 14én a felsőház ülésén szerepelt, és a mind elvakultabb készítői, szövegezői kiterjesztet
ték a zsidók hadseregbeli degradálását, a kisegítő munkaszolgálatra való igénybevételét.
Harmadik paragrafusában kimondták, hogy (1) „Zsidók leventeképzésben nem részesül
nek, (2) zsidó hadkötelesek sem a honvédség, sem a csendőrség kötelékében fegyveres
szolgálatot nem teljesítenek". A 4. § rögzítette, (1) „A zsidókat a leventekötelezettség
helyett a kisegítő szolgálatra való előképzés kötelezettsége terheli." Az 5. § pedig, hogy
(1) „Zsidó hadkötelesek szolgálati kötelezettségüknek a honvédség kötelékében kisegítő
szolgálat teljesítésében tesznek eleget (...) (2) A kisegítő szolgálatra kötelezettek ezt a
szolgálatot rendfokozat, illetőleg karpaszomány nélkül teljesítik még abban az esetben
is, ha korábban tiszti, tiszthelyettesi (altiszti) vagy tisztesi rendfokozatuk volt, illetőleg
karpaszományt viseltek; tartalékos tiszti kiképzésre nem jelentkezhetnek. A jelen bekez
dés rendelkezéseit a szolgálat teljesítésének körén kívül is megfelelően alkalmazni kell."
A harmadik pontban szabályozták a papi (papjelölti) kedvezményben részesíthető zsidó
hadkötelesek szolgálati kötelmeit.34
Az 1942: XIV te, a honvédelmi törvény módosítása, az úgynevezett honvédelmi no
vella előírásai alapján immár egészében megfogalmazták a zsidók hadkötelezettségét, a
kisegítő munkaszolgálatra való igénybevételének előírásait. Olyan elveket, szabályokat
érvényesítettek, amelyek szerint a munkaszolgálat „sem magyar emberhez, sem keresz
tény gondolkodásban felnőtt fiatalokhoz nem méltó."35 A zsidókat ezután a honvédség
állományában mint „kisegítő szolgálatra kötelezett" rendfokozat nélküli személyeket

31

Uo. 60. o.
Azonnal 11 zsidó munkásszázadot vezényeltek a felvonuló magyar haderő használta utak rendbehozására.
Lásd „Fegyvertelen álltak..." i. m. I. k. LIII.
33
Uo. 363. o.
34
„Fegyvetelen álltak..." i. m. I. k. 461-462. o.
35
Meskó Zoltán képviselő jelentette ki 1942. június 26-án először a magyar parlamentben, hogy a munka
szolgálat a magyar emberre bizonyos vonatkozásban „megalázó szolgálatot" jelent. Uo. 450. o.
32
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kellett nyilvántartani. Az új honvédségi igazolványi lapjukat, de a nyilvántartó és anya
könyvi lapjukat is „Zs" jelzéssel kellett ellátni.36
Említésre érdemes, hogy az 1942. év két újabb jogfosztó törvényt hozott. Az 1942:
VIII. te. „az izraelita felekezet jogállásának szabályozásáról" címet viselte, gyakorlatilag
az izraelita vallásfelekezetet kirekesztette a „bevett" vallások köréből, és (mint 18671895 között) pusztán az „elismert" vallás státuszába helyezte. Az 1942: XV. te. a zsidók
mező- és erdőgazdasági ingatlanairól intézkedett, arra kötelezve a zsidókat, hogy ingat
lanaikat csekély térítés ellenében adják el. Ezekkel együtt a 825 000 főnyi magyarországi
zsidó helyzete a környező országokhoz képest kedvezőbb, biztonságosabb volt. A német
követelések ellenére nem kényszerítették őket gettókba, nem kellett megkülönböztető
jelzést viselniük, és főleg nem deportálták őket.
Az 1941 decemberében készült összesítés37 a tényleges munkaszolgálatosok számába,
összetételébe és besorolási arányaiba nyújt bepillantást:
Hadtest
parancsnokság

Keresztény
keret

I
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
Összesen

149
65
66
62
97
36
64
69
64
672

Keresztény
munka
szolgálatos
628
622
504
322
2 349
35
530
714
615
6 319

Zsidó
munka
szolgálatos
1984
3 154
782
612
2 887
617
789
2 531
1 057
14 413

Összesen
2 761
3 841
1 352
3 282
5 333
688
1 383
3 314
1 736
23 690

1942. március 17-én a honvédelmi miniszter elfogadta a vezérkartól érkezett, a zsidók
honvédegyenruhától való megfosztására tett javaslatokat. Ezután a zsidók 9,5 cm széles
karszalagot és jelzés nélküli katonai sapkát, esetenként bakancsot kaphattak. (A sapkaró
zsa hiányzott, mert az indoklás szerint a nemzeti színekhez méltatlanok.) Csekély zsoldot
és még kevesebb ruhakoptatási díjat kaptak.
A zsidó vallást elhagyott vagy kereszténynek született, zsidó felmenőkkel rendelke
ző, a törvények szerint zsidónak minősült munkaszolgálatosok legtöbbjét ún. keresztény
munkaszolgálatos századba sorolták. Ők fehér karszalagot viseltek. Sárga karszalagos
társaiknál általában jobb helyzetben voltak, mert némileg védték őket a keresztény egy
házak, személyi összeköttetéseik. Századaik legtöbbször az országon belül dolgoztak,
elkerülték a frontszolgálatot.
Április 22-én a hadtestparancsnokságok titkos utasítást kaptak arról, hogy a tábori
munkaszolgálatos századok személyi állományában 10-15 %-ban „közismert vagy jó
módú" zsidók legyenek. Az utasítás arra is kitért, hogy amennyiben „bomlasztó tevé
kenységet", például suttogó propagandát fejtett ki az illető, akkor nem kell szigorúan
36

Uo. 493-495. o.
Uo. 401. o. Kimutatás az I-IX. honvcdhadtcst-parancsnokságoknál az alárendelt munkaszolgálatos
zászlóaljak december hó 15-i létszámáról.
37
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ragaszkodni ahhoz, hogy a frontszolgálatra kiküldendők felső életkorát 42 évben szabá
lyozták.38 Ezzel lehetőség nyílt a zsidó értelmiség azon tagjainak, csoportjainak a köz
életből történő „kivonására", akiktől a rendszer meg akart szabadulni. Új utak nyíltak
a feljelentéssel „megalapozott" személyes bosszúkra is. Egyes vélemények szerint több
korosztály együttes behívása a zsidó népesség jövendő alakulására is kihatott.
A munkaszolgálatra behívottakat kategóriákként (például nemzetiségi, zsidó, szer
vezett munkás stb.) elkülönítve kezelték. 1942 elején az ukrajnai magyar megszálló csa
patoknál tíz munkásszázad dolgozott. A kiképzetlen nem zsidó magyarok és a nemze
tiségiek (műszaki) csapatoknak alárendelt századokba kerültek. A századokat számozás
szerint is megkülönböztették: a 100-as jelzésűek zsidószázadok, a 400-as jelzésűek a
politikailag „megbízhatatlanok" úgynevezett különleges századai voltak. A bánásmód is
eltérő volt. Az 1942. május 30-a után felállított „különleges" munkásszázadokba közbűntényeseket, besúgókat is helyeztek.
A 2. magyar hadsereg mozgósításakor munkaszolgálatosok nagyobb arányú behívá
sára is sor került. A nagy fővárosi gyárakból mintegy 400 aktív szakszervezeti funkcio
náriust, bizalmit (akiket a politikai rendőrség megbízhatatlannak, különösen veszélyes
nek tartott) hívtak be munkaszolgálatra, és a frontra küldték.39
Harctéri munkaszolgálatra vezényelték a tábori munkaszolgálatos századokba behí
vott zsidók ezreit, majd 1942 nyarától a nemzetiségieket, illetve a nemzetiségi területek
ről politikai okokból behívottakat. A munkaszolgálatosokat az összesen 200 000 főnyi 2.
magyar hadsereg kötelékébe és a megszálló csoportosítás parancsnoksága alá osztották
be. Különösen sok munkát végeztek a Kárpátok hágói mentén.
Az 1941. április 1-je és az 1942. június 30-a között mozgósított tábori és honi munkás
századoknál a tényleges szolgálatot teljesítő zsidók száma a következőképpen alakult:40
1941
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

9 629
18 834
17 257
14 560
14 892
12 184
7 227
4 022
2 324

1942
január
február
március
április
május
június

2 002
2 186
2 997
8 161
13 808
24 375

A frontra vezényelt 2. magyar hadsereg 1942 nyarán 69 munkásszázaddal rendelke
zett, a hadsereg védőszakasza mögötti körzetben még huszonnégy századot állítottak fel,
ez legalább 18 000 fő volt.
38
1942 kora tavaszán a zsidónak minősülők munkásszázadokba való behívásának a 2870/1941. ME. sz.
kormányrendelet és a 27.300. ein. 8-1941. sz. bizalmas honvédelmi miniszteri rendelet volt a „törvényes" alap
ja. De ez csak az alap volt. Március elején a bevonulási központok parancsnokai a hadtestparancsnokságokon
a zsidókkal való bánásmódra megkapták a szóbeli utasításokat.
39
Pintér: i. m. 308. o.; „Fegyvertelen álltak..." i. m. I. k. 186—188. o.
40
HL HM Ein. 6/k. 1942/48.481. - A VKF a munkaszolgálatosok veszteségét 1941. június 26-a és 1942.
december 31-e között 2149 főben adta meg. Uo. VKF 1944/437. ein.
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Szeptemberben 152 munkaszolgálatos század (kb. 38 000 fő) volt hadműveleti te
rületen; köztük 130 zsidó, 16 „különleges" (politikaiak) és 6 útkarbantartó (keresztény)
munkásszázad.41 Szeptember 15-én a harctéren tartózkodott a III. és a IV. közérdekű
munkaszolgálatos zászlóalj, a 110/14., 15. tábori munkásszázad. Többek között menetben
voltak a 108/41., 42., 54., a 109/1-4., 54., a 110/24., 25., 34., a 110/37., 40., 4L, 43. sz. tá
bori munkásszázadok.42
A hátországi mozgósításba bevontak 152 században körülbelül 33 000 főt tettek ki.
Közülük 61 zsidó, 73 nemzetiségi (román) század volt, így a békelétszámmal (10 000 fő)
együtt a magyar munkaszolgálatot teljesítők száma mintegy 80 000 főre tehető.
Munkaszolgálatra a hazai román nemzetiségűek után a szerb, a horvát, majd a ruszin
(kárpátukrán) nemzetiségűeket vették igénybe.
A munkaszolgálatosokat a hadtápszolgálatban szállítási munkákra, valamint utak,
hidak és vasutak javítására, építésére, szerelvények kirakására használták fel. Az arc
vonalban a bánásmód kezdettől fogva kemény volt, mind kiszolgáltatottabbak lettek.
Minimális és silány élelmezés mellett leginkább műszaki munkát végeztek: lövészárko
kat ástak, akadályokat emeltek, erődöket és bunkereket építettek, tüzérségi tűzben tank
csapdákat készítettek. Olyan munkát, melyhez nem értettek, s melyet a honvédségben
általában lenéztek. (Ennek aztán a doni szovjet áttörésnél is meglettek a véres vesztesé
gekkel járt következményei.) Gyakran aknákat szedtek vagy aknásítottak.
A zsidó behívottak legnagyobb részt a rájuk rótt tevékenységben gyakorlatlanok vol
tak, idegen volt tőlük. A képzettségüknek, gyakorlatuknak megfelelő munkát bizonyára
nagyobb kedvvel és hatékonysággal végezték, ami több területen a szakemberhiánnyal
küzdő hadsereg javát szolgálta volna. Ehelyett sokszor embertelen bánásmód mellett,
éheztetve és nem ritkán ütlegelve dolgoztatták őket, a fenyítések özönét alkalmazták
velük szemben. Őreik több helyütt szadista hajlamaikat élték ki gyötrésükben.
Behívták a zsidó orvosokat. Előfordult, hogy egy-egy kisegítő században tíz-tizenkét
orvos szolgált, életmentő munka helyett napszámosmunkát végezve. Ezzel szemben a
falvakban nem maradt orvos, és a hadrakelt seregben is érezhetően nőtt az orvoshiány. A
keleti fronton a nagyobb harcok idején számos honvéd elvérzett, nem életveszélyes sérü
léseibe belehalt. Mert a szakképzett, sokszor külföldön tanult, kitűnő orvosok megvetett
munkaszolgálatosként követ törtek, árkot ástak, erdőt irtottak, gerendát cipeltek vagy
kubikoltak. Ha éppen nem aknát szedtek messze a vonalak előtt.
A „muszosok" megszégyenítő, mindenben korlátozó parancsok szerint éltek. A zsi
dó munkaszolgálatos hadműveleti területen semmiféle járművön nem közlekedhetett.
Csak az úttesten haladhatott, honvéd kísérője a járdán. Üzletben, kantinban nem vásá
rolhatott, ezzel együtt pénz nála nem lehetett. Szabadság, eltávozás számára nem járt,
csomagot nem kaphatott. Időszakonként tábori levelezőlapot küldhetett, ennek továb
bítása, a neki érkező levél átadása elöljáróinak kénye-kedve szerint történt. El kellett
viselniük a gazdasági tisztek, a tábori csendőrök, a keretlegénység minden erőszakos
kodását, visszaélését.43
41
1942-bcn vitték ki a 401. klgs. (különleges) századot a keleti arcvonalra. A váci fegyház magyar és
jugoszláv politikai foglyait a 406., 408. klgs. századba sorolták.
42
„Fegyvertelen álltak..." i. m. I. k. CXVIII.; Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világhá
borúban. Róma, 1986. 110-113. o.; Szabó Péter: Don-kanyar. A magyar királyi 2. honvéd hadsereg története.
Budapest, 2001. 171.0.
43
Egykorú, részletes panaszbeadványt közöl „Fegyvertelen álltak..." i. m. II. k. 120., 126. o.
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Nemeskürty István kései siratóul a katonailag képtelen és példátlan helyzetükről írta:
„Megbízhatatlannak minősített férfiakat fegyvertelenül a harctérre küldeni, hogy ott nem
csak veszélyes, de ráadásul felelős és bizalmi jellegű műszaki munkát végezzenek: nem
csupán kegyetlenség és embertelenség, hanem a hadsereg szempontjából ostobaság is. Ha
ugyanis ezek az emberek valóban megbízhatatlanok, nem szabad rájuk felelős munkát bíz
ni: ha viszont az ilyen munka az első vonalban rájuk bízható, nem megbízhatatlanok".44
A századparancsnokok zöme tartalékos tiszt volt, többen radikális szélsőjobboldali
nézetekkel, gyűlölettől fűtött előítéletekkel. Mindenkor „jogalapot" találtak, hogy a ke
zükre adott zsidóknak „törlesszenek". Tehették, mert áldozataik „fogyatékba" kerültek,
talán úgy gondolták, maguk is előbb hazajutnak, ha a zsidószázad „elfogy".
A kiszállított századok többségénél a bánásmód teljesen eldurvult. A 105/4. számú tá
bori vegyes munkaszolgálatos század parancsnoka, Kaucsky (Kauschky) György tarta
lékos hadnagy (a „musz" századok parancsnokai tartalékos tisztek voltak) a hadműveleti
területen nyíltan és bevallottan azt a célt tűzte ki, hogy századát kiirtja. 1942. október
elejéig századának állományából 96 embert lövetett agyon, közülük több mint harminc
cal saját kezűleg végzett.45
A népbíróság aktái őrzik az ukrajnai Dorosicban46 történt vérengzés adatait. 1943
tavaszán az Uzs folyó bal partjára, a Koroszteny ukrán városba települt 116. sz. tábori
kórházból47 a kiütéses tífuszban szenvedő betegeket, alapvetően a zsidó munkaszolgála
tosokat a 10 km-re eső dorosici kolhoz gazdasági épületeibe (tehénistálló, csűrök) helyez
ték át. A „járványkórháznak" nevezett épületben nemcsak a tetvek és a kiütéses tífusz,
hanem a mindennapi kikötések miatt is aratott a halál. Az elöljárók a járvány végleges
leküzdéséről határoztak. Április 29-én éjszaka az elkülönített betegeket őrző magyar
katonák az istállót benzinnel meglocsolva felgyújtották, a tűzből menekülőket lelőtték.48
Gyarmati László49 a bíróság előtt így vallott: „Parancsot kaptam feljebbvalóimtól, hogy el
kell »népteleníteni« a kórházat Egy éjszaka riadóra ébredtem. A járványkórház hatalmas
lángokkal égett. Körülötte géppisztolyos legénység lőtte a menekülni igyekvő betegeket.
Egy sem menekülhetett meg, 400 munkaszolgálatost lőttek agyon, a többi benn égett az
épületben. A következő évben ugyanilyen körülmények között felgyújtották a 105-ös
kórházat is. Itt 764 munkaszolgálatos lelte halálát. A 107-es tábori kórházat nemsokára
hasonló sors érte."50
Az újabb kutatások szerint Dorosicban 1943. január végétől a Dontól visszavonult 2.
hadsereg tábori munkaszolgálatos századainak beteggyűjtő állomása működött. A 4. sz.
csűrt gyújtották fel, az eset 230-nál több, felismerhetetlen áldozatot követelt. A magyar
44

Nemeskürty István: Requiem egy hadseregért. Budapest, 1972. 72. o.
„Fegyvertelen álltak..." i. m. I. k. LXVIII. - Kauschkyról lásd még: Sárga könyv. Adatok a magyar
zsidóság háborús szenvedéseiből, 1941-1945. (Szcrk. Vihar Béla) Budapest, 1945. 23-24. o.
46
A ma Kupiscse néven regisztrált település Zsitomir megyében, Korosztcnytől nyugatra található.
Novograd-Volinszkij felé haladva, az úttól balra eső, kisebbik falurész volt Dorosicsi (Dorosic). Az út köze
lében állt a helyi kolhoz nádtetős, fából készült tehénistállója.
47
A magyar hősi temetőbe 164 halottat temettek. 73-an tífuszban végezték be életüket. Bús János-Szabó
Péter: Béke poraikra... A keleti hadműveletek során elesett, meghalt magyar honvédekről és munkaszolgála
tosokról. Dokumentum-emlékkötet. Budapest, 1999. 132. o.
48
Népszabadság, 2003. augusztus 23., 2004. augusztus 2.
49
Bikácsi László emlékezése szerint hadapród őrmester volt. Népszabadság, 2004. augusztus 2. Réz
Miklós honvéddel együtt teljesített az elkülönített részlegnél szolgálatot. Gyarmatit halálra ítélték, 1948. au
gusztus 27-én kivégezték.
50
Fekete könyv. 277. o.
45
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temetőbe június 28-ig temettek, a tömegsírokban 395 munkaszolgálatos és egy ismeret
len halott nyugszik.51
A „muszosok" gyötrése sok helyütt rendszerré vált. Az egyik munkásszázad parancs
noksága a munkáról hazatérő állományt folyamatosan a keret szobájába vezényelte, agyba-főbe verette. Ezt „ötórai teának" hívták. A másik kínzási mód ugyanitt a „tóparti
látomás" volt. A munkaszolgálatosokat bevezényelték a mocsárba, s ott bukfencet kellett
vetniük. Amikor a sártól elnehezedve kivergődtek, a végkimerülésig futtatták, s közben
korbáccsal és bottal ütlegelték őket. Ha a munkában előírt teljesítményt nem érték el, a
„szabotálókat" gúzsba kötötték vagy kikötötték.52 A kikötésekkel is tarkított gyötrésben
Másica József szakaszvezető járt az élen.
Néhány további példa a munkaszolgálatosok pusztulásának okairól és arányairól:
Toronyi Károly tartalékos főhadnagy módszerei nyomán a 118/93. sz. nagykátai század
420 emberéből mindössze 26 került vissza. Zsolt Béla, a neves író és publicista is ebben
a században teljesített - betegen és rokkantán - munkaszolgálatot. Kis híján az ő életét
is kioltották.
Bajcsy-Zsilinszky Endre kisgazdapárti képviselő szót emelt Zsolt felmentése és ha
zahozatala érdekében, s visszatérőleg, több ízben tett lépéseket a munkaszolgálatosok
ügyében. Ezek szerves részét képezték „Magyarország megmentését" célzó törekvése
inek. Mint írta, feltétlenül helyre kell állítani - legalább a tizenkettedik órában - az al
kotmányos jogrendet: „Magyarország nem pusztulhat el néhány száz vagy ezer szadista
gazember miatt."53 Csonka hagyatékában kétszázra tehető azoknak az ügyeknek a száma,
amelyekkel kapcsolatban a kormányzat tisztségviselőihez vagy magukhoz a faji alapon
sérelmet szenvedettekhez fordult, értesítvén őket interveniálásáról s azok eredményéről.
A 101/28. sz. munkaszolgálatos század eredetileg 204 főnyi zsidó legénységéből 24 fő
tért vissza.54 Ukrajnából a 109/42. sz. kisegítő munkásszázad kétszázon felüli legénysé
géből öten tértek vissza. A század tagjaként vesztette életét Kasztéi András, & Népszava
munkatársa. Stinka Rudolf tartalékos hadnagy, századparancsnok büszkén hangoztatta,
hogy munkásszázadát „aktatáskában hozta haza". Munkaszolgálatosai egy szálig elpusz
tultak, csak egy „belég" maradt utánuk.
Farkasdi Zoltán tartalékos hadnagy, a 101/339. sz. munkásszázad parancsnoka halál
ra éheztette a munkaszolgálatosokat, s arra utasította a keretlegénységet, hogy közülük
minél többet verjenek agyon. Hasonló állapotok uralkodtak a 109/9. sz. tábori mun
kásszázadnál, amelyet főként aknakutatásra és lőszerszállításra használtak. A század
gyötrésének, pusztításának felelősét, a keretlegénységet felbujtó nyilas Kicsi Péter ghfőnököt a népbíróság később 15 évi kényszermunkára ítélte.55 Az ilyen esetek miatt a
háború után több szolgálati helyet, időnként a munkaszolgálat intézményét is, mozgó
vesztőhelynek nevezték.
51

Bús-Szabó: i. m. 68. o.
Népbírósági Közlöny, I. évf. 1945. december 8. - „Ötórai tea" és „tóparti látomás" muszosok részére.
Lásd „Fegyvertelen álltak..." i. m. I. k. LXIX.; II. 193. o.
53
Zsolt Béla, Nagy Vilmos és Csatay Lajos honvédelmi miniszterek közbenjárására sem tudott bántatla
nul hazajutni. Megérkezése után is meghurcoltatások vártak rá, katonai fogházba került. Tilkovszky Lóránt:
Bajcsy-Zsilinszky. Budapest^ 1986.14L, 146. o. .
_
54
„Fegyvertelen álltak..." i. m. I. k. 160., 521., 522. o.
55
Fekete könyv. 227-228. o.; „Fegyvertelen álltak..." i. m. II. k. 31-36. o., valamint sebesült honvéd men
tésekor aknától rokkant dr. Virág László budapesti lakos, volt brjanszki munkaszolgálatos visszaemlékezése
(Budapest 1984. III. 23.) a szerzőnek.
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Az embertelenséghez zsarolás is társult. Egyesek élelmet adtak el a túlélésért küzdő
munkaszolgálatosoknakuzsoraáron,mégpedigamunkaszolgálatosokMagyarországonélő
hozzátartozóinál beváltandó utalványokért, úgynevezett bonokért. (Munkaszolgálatosnál
nem lehetett pénz.) A nyomorúság vámszedői által forgalmazott élelem leginkább a mun
kaszolgálatosok részére kiutalt és ki nem osztott, elsikkasztott ellátmányból származott.
A „bonozás" meglehetősen elterjedt volt, nem kevés keretlegény és századparancsnok
szedte meg magát vele.
Az őrség szadizmusa, a kellő felszerelés hiánya, a német „bajtársak" kegyetlenke
dései, az ellátatlan sebesülések, kezeletlen betegségek stb. miatt egyes munkásszázadok
személyi állományának 60-70 %-a elpusztult.
A tények arra mutatnak, hogy a haláleseteket főképp a kiképzetlenség, a veszélyes és
nehéz munkákban való járatlanság, a tüzvonalba való értelmetlen kiküldés, az ellenséges
belövések okozták. Emellett a személyi veszteség meghatározó tényezője volt, hogy sok
századparancsnok, „kerettag" visszaélt hatalmával, a „muszosok" mindennapi testi-lelki
gyötrésére, tudatos elpusztítására törekedett.
A csapatok 1942-ben összesen 2149 munkaszolgálatos veszteséget, 1943-ban 25 451-et jelentettek. Az utóbbi évben 19 003 munkaszolgálatost eltűntnek nyilvánítottak. A
zsidó munkaszolgálatosok 1943. évi személyi vesztesége az évi összesből 91 %-ot tett ki,
23 308 fő volt. Elesett, meghalt 2158, sebesült és sérült 716, eltűnt 18 843, hadifogságba
került 1591 fő.56
A fentiekkel szemben dicséretes ellenpéldákról, a kiszolgáltatott, mindig éhes és ron
gyos páriákat védelmező tisztekről, számvevőkről és együttérző, segítőkész honvéd ke
rettagokról is tudunk. Ezek száma sajnos a másik oldalhoz képest elenyésző volt.
Szombathelyi Ferenc vezérezredes hároméves vezérkari főnökségére visszatekintve,
1945-ben arra jutott, hogy a zsidókérdés a hadseregre katasztrofális, korrumpáló kiha
tással volt. Saját működéséről pedig megállapította, hogy „méltányos esetekben, ahol ezt
a törvény is megengedte" mindig segített. (A munkaszolgálatosok elleni atrocitásokról a
honvédelmi minisztertől érkezett panaszokat ui. a vezérkari főnök kapta kézhez. A harc
téri alakulatok neki voltak alárendelve.)
„A zsidókérdés erény lett, sőt még a kirablása is. Ebben a közszellemben nem lehe
tett bízni. (...) Ha zsidó ügyről volt szó, akkor mindenki falazott. (...) Zsidó esetekkel
kapcsolatos ügyek kivizsgálását még a kormányzó úr kifejezett parancsára sem hajtot
ták végre. Erre a kint lévő hadsereg-parancsnokság teljesen képtelennek mutatkozott.
Magam küldtem ki személyi segédtisztemet zsidó ügyek felderítésére. Külön fővárosi
detektívekkel derítettem fel a fronton a zsidó ügyeket, mert mindenki más megbízhatat
lan volt. (...) A bűnpártolás napirenden volt és a hamis hősiesség nimbuszába takarózott.
Ha a frontról zsidókat hazarendeltem, az ezekre a legnagyobb veszéllyel járt. Útközben
eltették láb alól őket és sohasem lehetett felderíteni."57
1942. szeptember 24-én felmentették Bartha Károly honvédelmi minisztert, helyére
Nagy Vilmos ny. vezérezredes került. Az új miniszter változtatni akart a magyar kato
nai hagyományokhoz méltatlan, a honvédségi szolgálati szabályzattal teljesen ellentétes
56
HL VKF 1943. I. oszt. 5381/eln. A szovjet hadifogságba menekülés kockázatos vállalkozás volt.
Általában nem járt jobb bánásmóddal, netán a zsidók kímélésével. A fogságban történtekről lásd A magyar
országi háborús munkaszolgálat. Túlélők visszaemlékezései. (Szcrk. Randolph L. Braham.) Budapest, 1996.
126-141.0.
57
Szombathelyi Ferenc visszaemlékezése 1945. (S. a. r. Gosztonyi Péter.) Budapest, 1990. 40. o.
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helyzeten. A keleti fronton szemlét tartott, a munkaszolgálatos századoknál több min
denről tapasztalatot szerzett.58 November 19-én a parlamentben szándékainak hangot is
adott. „Én a magam részéről a törvény és az emberiesség álláspontján állok, mert nekem
munkásra van szükségem, aki nekem azért kell, hogy el is végezze azt a műszaki mun
kát, amelyet nem akarok a csapattal elvégeztetni. Ha pedig munkát követelek, akkor ne
kem annak az embernek a munkaképességéről gondoskodnom kell."59
Addig ismeretlen felfogásban a munkaszolgálatosokat a „harcoló erők értékes segítői
nek" nevezte, és bátorítóan kijelentette, „a bevonultak ne tekintsék ezt a munkásszázadba
való bevonulást megalázásnak. Ez honvédelmi szolgálat, ez kötelező mindenkire, törvé
nyes alappal bír. Viszont azonban legyenek meggyőződve arról is, hogy a parancsnokok
olyan beosztottaknak tekintik őket, akikről ők emberségesen és tisztességesen gondos
kodni tartoznak."60
Nagy Vilmos többoldalúan módosította a munkaszolgálat rendszerét, új szabályozást
vezetett be. Egyik célja az addigi (már az egyéni behívással indult) önkényeskedések fel
számolása volt. Elrendelte a honvédelmi nyilvántartás alapján történő, korosztályok sze
rinti behívásokat. A munkásalakulatokat visszatérőleg megszemlélte, majd a szolgálati
szabályzatnak megfelelően szabályozta a munkaszolgálatosokkal szembeni bánásmódot,
megkívánta annak ellenőrzését. Az illetékes katonai parancsnokokat arra utasította, hogy
„a zsidók munkaképességét és teljesítményét emberséges bánásmóddal, a munkaképte
len és beteg zsidók felülvizsgálatával, illetőleg kórházba utalása útján fokozzák".61
Az utóbbi érdekében a 2. hadsereg keretében létrehozták a harctéri munkaszolgála
tos alakulatok felügyelőjének szolgálati állását, s ezt a Honvéd Vezérkar főnöke Tanító
Béla vezérőrnaggyal töltötte be. A hátországi munkaszolgálatos alakulatok felügyelő
jévé Nagy Vilmos Rőder Jenő ideiglenesen ténylegesített vezérőrnagyot nevezte ki.62
Mindkét tábornok lelkiismeretesen teljesítette feladatát. Az adott körülmények között
- csak ellenőrzési és felügyeleti jogkört gyakorolhattak - sokat tettek a munkaszolgála
tos századokért. Ezek állományának általános helyzete, ellátása, a bánásmód 1943-ban
érezhetően javult.
A zsidó hadkötelesek szempontjából Nagy Vilmos kedvezően döntött, mikor a 42 éven
felüli zsidó kisegítő munkaszolgálatosok leszereléséről határozott. (Az 5000. sz. honvé
delmi rendelet 6. pontja addig megtiltotta a keleti arcvonalra kiküldött zsidó és nemzeti
ségi munkásalakulatokba beosztottak felváltását.) Viszont kiterjesztő érvényű volt, hogy
ezzel együtt lényegesen felemelték a munkaszolgálatra behívott 24-42 évesek számát.
Intézkedéseivel Nagy Vilmos darázsfészekbe nyúlt, rendelkezései tovább növelték
a német-magyar viszony feszültségeit. A szélsőjobboldali ellenzék egyre hevesebb tá
madásokat intézett ellene. Kállay Miklós miniszterelnök feláldozta a kitűnőnek tartott,
becsületes honvédelmi miniszterét, ez a tette is a németek és a hazai radikális szélsőjobbs8
„Amint a határon áthaladtunk, már találkoztunk zsidó munkásalakulatokkal, kiket a németek rendel
tek ki az utak javítására. A munkaszolgálatosok hátán sárga csillag éktelenkedett. Nem tudtam elnyomni
magamban a megvetés érzését azokkal szemben, akik embertársaiknak ilyen megalázást okoznak azért, mert
zsidónak születtek. Kimondhatatlanul szántam ezeket a szerencsétleneket, akik nyilván jobb sorban éltek ed
dig, és most úgy hajszolják őket munkára, mint a rabszolgákat vagy az állatokat." Nagybaczoni Nagy Vilmos:
Végzetes esztendők 1938-1945. Budapest, 1986. 108. o.
59
„Fegyvertelen álltak..." II. k. 173. o.
60
Uo.
61
Uo. 179. o.
62
1942. december 11-én kelt megbízása uo. 175-176. o.
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oldal nyomása ellenében az időnyerési taktikáját szolgálta.63 Horthy kormányzó Nagy
Vilmost 1943. június 12-én Csatay Lajos vezérezredessel váltotta fel.64
1943 nyarától a hitleri birodalom egyre inkább részben toborzott, részben kényszer
munkára elhurcolt külföldi munkaerő felhasználására kényszerült. A magyar mezőgazda
ság munkaerő-feleslegét a németek önkéntes jelentkezéssel is meg tudták csapolni (1939ben már 15 000 magyar mezőgazdasági munkás dolgozott Németországban), ám a német
hadiipar és a bányák növekvő munkaerőigényét ekképpen már nem lehetett kielégíteni.
A formailag még szuverén magyar állam munkaerőbázisához erőszakos úton ekkor
még nem nyúlhattak. 1942 márciusában tárgyalást indítottak 10 000 dobrovoljác (a viszszafoglalt Bácska szerb és szlovén telepesei) „átengedésére". 1943 tavaszán pedig azzal a
kéréssel fordultak a magyar félhez, bocsásson német kézre magyar munkaszolgálatoso
kat. A folytatás a megszállt szerbiai területen az ún. bori munkaszolgálat volt.
Az új munkaszolgálatot némi diplomáciai tevékenység előzte meg. Dietrich von Jagow
budapesti német követ65 1943 februárjában közvetítette a különleges német építőszerve
zet, az Organisation Todt kérését, hogy 13 000 magyar munkást kér Borba. Az építési
és bányamunkákon dolgoztatott, fokozottan veszélyesnek tartott jugoszláv hadifoglyok
seregét kívánták velük leváltani. Informális találkozókon a magyar politika több vezetője
és a Honvéd Vezérkar főnöke, Szombathelyi Ferenc vezérezredes a kérés „jóindulatú
kezelését" ígérte.
Négyhónapos hivatali huzavona következett. A teljesítés elmaradásában Nagy Vilmos
ny. vezérezredes, honvédelmi miniszternek meghatározó része volt, mert tiszti bizott
ságot küldött Borba.66 Szemléje alapján kijelentette, hogy a németek ott rabszolgaként
kezelik az embereket. Előbb-utóbb elvesztik a háborút, új „munkaerő kiküldését" német
célokra emiatt sem engedélyezi.
Az új miniszter, Csatay Lajos vezérezredes felülbírálta elődje álláspontját. Az észt
országi Révaiba ugyan nem adott a németeknek munkaerőt, hozzájárult viszont 3000
fős kontingens - fegyelmileg magyar parancsnokság alatti - kiküldéséhez Borba. Az
ügy a németeknek sürgős volt: július 2-án aláírták a magyar kormánnyal kötött egyez
ményt, mely hat pontot tartalmazott. A harmadik pontba foglalták a német ígéretet: „A
Birodalmi Gazdasági Minisztérium ellenszolgáltatásként havi 100 tonna, legalább 30 %
réztartalmú koncentrátumot ad át Prahovo kikötőben uszályra rakva. A szállítás innentől
a magyar felet terheli." A harmadik pont kimondta, hogy a szállítmányokért fizetni kell,
tehát az átadott magyar kényszermunkások teljesítményének ellenértéke csupán eszmei
„vételi jog". A továbbiakban újabb tárgyalások következtek, mert a németek az ígért rézkoncentrátumot nem szállították. Végül 143,5 tonna elektrolikus rezet ajánlottak fel ton
nánként 2800 német márka áron.67
63
Nagy Vilmos így ír emlékiratában Kállayról: „a helyett, hogy nyíltan és őszintén beszélt volna velem,
s megmondta volna, hogy a katonai kérdésekben tanúsított rendíthetetlen ellenállásom, valamint a zsidókér
désben megmutatkozó humánus eljárásom nem felel meg annak a szolgai helyzetnek, melyben az ország a
németekkel szemben van, a helyett, hogy értésemre adta volna, hogy emberséges intézkedéseim nem tet
szenek azoknak a torz hajlandóságú, félrecsúszott embereknek, akik a vezetés addigi gyengesége folytán
már úgyszólván birtokolják a hatalmat, s tisztességes és egyenes eljárás helyett a diplomatikus görbe utat
választotta." Nagy: i. m. 173. o.
64
Bonhardt Attila-Szakály Sándor: Egy lemondás okairól. Nagy Vilmos honvédelmi miniszter feljegy
zése Horthy Miklós számára 1943-ból. Kritika, 1984. 8. sz. 13-15. o.
65
1941. július 20-tól 1944. március 21-ig töltöttebe a posztot.
66
Nagy: i. m. 157-158.0.
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Július 6-án kiadták a vezénylési parancsot. 14 zsidó munkaszolgálatos századot68 érin
tett, és a 801. számú jászberényi századot, mely a fegyveres szolgálatot megtagadó vallási
csoportok tagjaiból, a Jehova tanúiból állt. A kiszállításra kijelölt személyi állományt arra
kötelezték, szerezzen be téli és nyári felsőruházatot, ezen felül a lábbelitől, a takarótól a
kulacsig minden szükségeset, mert a katonai készletekből felszerelést nem kaphat.
A bori rézbányák eredetileg francia tulajdonban voltak. A gondos németek még
Jugoszlávia lerohanása előtt fél évvel megszerezték a részvényeket. A megszálláskor az
alacsony műszaki színvonalú, de a világ réztermelésének 2 %-át termelő bányák már a
Porosz Állami Bank tulajdonát képezték. Az előrelátás indokolt volt, mert később eljött
az idő, mikor a német hadiipar rézszükségletének felét Szerbiából, a Bor Kupferberg
werke und Hütten AG. rézbányáiból fedezték! Ehhez persze jókora beruházásokra, mű
szaki fejlesztésre volt szükség, melyet a Belgrádban működő O. T. Einsatzstab (bevetési
törzs) irányított.
A nagy mennyiségű rézérc német kohókba szállítása, a szükséges átrakodások a ne
héz, hegyes terepen nagy műszaki kihívást jelentettek. Az idő is sürgetett, emiatt a néme
tek 130 km keskeny vágány ú vasút kiépítése mellett döntöttek. A tervezésben és a finan
szírozásban több német nagyvállalat vett részt. A kiépítéshez nagy tömegű munkaerőre
volt szükség, ezt hadifoglyokból, a kényszermunkások ezreiből állították ki.
Az első magyar csoport 1943. július 11-én indult Szegedről Borba. A második Apatin
dunai kikötőből, a harmadik pedig Ercsiből, ahová Szentkirály szabadjáról, vonaton ér
keztek. A kényszermunkások eltérő kiépítettségű táborokban laktak. A munkahelyeken
cseh, görög, jugoszláv, 1943 szeptembere után pedig olasz hadifoglyokat is dolgoztattak.
A magyarokat először a táborközpontnak számító, a bányaterülethez közeli Berlin tábor
ba, valamint a München és a Voralberg táborokba sorolták be.
A továbbiakban - főként az 1944. május 26-án Vácról és június elején Jászberényből
kiszállított újabb háromezres, 1924-es születésű magyar munkáscsoportról van szó magyar kényszermunkások robotoltak a Westfalen, a Laznica, a Rhön, a Heidenau, a
Bregenz és az Innsbruck táborokban.69 Közöttük volt Radnóti Miklós költő, aki a Vácról
indított 1500 kényszermunkás egyikeként érkezett. Itt sínylődött Kardos G. György író,
Keszi Imre író, Lukács László költő, Szálai Sándor szociológus és Lehel György karnagy,
Tardos Béla zeneszerző, Keleti László színművész, Nóti Károly humorista, az orvosok
között Zoltán László, Rubányi Pál sebészprofesszorok.
A rézbányában a fejtési munka több helyütt éjjel-nappal folyt. A napi műszak 12 órát
tett ki. A felügyeletet német művezetők, az ún. Arbeitsführerek látták el. Közülük többen
nyíltan vagy rejtetten gumibottal jártak.
A magyar munkaszolgálatosok táborélete a magyar keret kiszabta fenyítésekkel, mo
tozásokkal és fosztogatásokkal, a szökések meggátlására a lábbelik elvételével indult.
A kényszermunkások ötjegyű azonosító számot kaptak, ezt a sapkájukra kellett felvarr
ni. Az összes felsőruházatra festékkel elől és hátul 20 cm-es Dávid-csillagot mázoltak.
67
A kérdést részletesen Gazsi József: 6000 bori munkaszolgálatos tragédiája c. tanulmánya tárgyalja.
Hadtörténelmi Közlemények, 1964. 1. sz. 70-83. o.
68
A 108/84. bori század történetét Nagy György foglalta össze. A magyarországi háborús munkaszolgá
lat. 59-120. o. Végül közzétette a tisztek és a keret névsorát is.
69
Bor városban működött a Berlin tábor (ez volt a legnagyobb), a Brünn, a Dresden, az Innsbruck,
a München, a Wien és a Straflager (büntetőtábor). A város körüli hegyvidéken a Bregenz, a Heidenau, a
Laznica, a Röhn, a Voralberg és a Westfalen tábor.
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A munkacsoportoknak a Todt-munkavezetők napi normát írtak elő, melynek teljesítése
gyilkos hajszát követelt.
A saját készítésű fapapucsokban a járás igen megerőltető volt, sok balesetet okozott. A
megfelelő munkaruha, a védőfelszerelés éppúgy hiányzott, mint a földmunkában, a vas
útépítésben, a tárnafúrásban vagy a töltésépítésben, a gátak emelésében való tapasztalat.
Emiatt is napirenden voltak a kéz- és lábtörések, egyéb sérülések.
A munkaszolgálatosok vasutat építettek, csákányoztak, robbantottak. Különösen ne
héz és kimerítő volt azoknak a munkája, akik az úgynevezett Durchlass (átengedő) ala
gutat építették. Térdig érő vízben kellett dolgozniuk, miközben a levegő tele volt fullasztó
porral és robbanógázzal. A nagy mélységekben a szállítási munkák sokszor emberfeletti
erőfeszítést és kitartást igényeltek.70
A csillék kezelése sok veszéllyel járt, halálos csillebaleset is előfordult. A munkahe
lyek általában porral voltak telítettek, ez sok kényszermunkásnak állandósuló köhögési
rohamokat okozott. A megpróbáltatásokat leginkább a jiddisül beszélő felvidéki, a fizikai
munkában gyakorlott zsidók bírták, ők vallási alapon is támogatták egymást. Ugyancsak
összetartó csoportot képeztek a Jehova tanúi század tagjai.
A magyarok első parancsnokának Balogh András alezredest küldték ki. 1943 decem
berében érkezett utódjával, Marányi Ede alezredes uralmával összevetve szolgálata ide
jén a tábori viszonyok még emberinek voltak nevezhetők. Egy-egy magyar munkacso
port helyzete attól is függött, körlete milyen távolságra volt a parancsnokságtól. Mellette
a századparancsnok magatartásától, mennyire tartotta kézben a zömmel tartalékos állo
mányból behívott keretlegénységet, melynek önkénye a magyar határtól való távolodás
sal egyenes arányban nőtt.
A szállásokon háromemeletes faágyak voltak, a felső priccsekre létrán kellett fel
mászni. Tisztálkodási lehetőség az általános vízhiány miatt alig akadt. Az elrongyoló
dott fehérneműt, felsőruházatot szalmazsákdarabokkal, színes cérnákkal foltozták meg,
melyből legtöbbször kilátszott a szakadt ing, vagy a csupasz testrész. A kopaszra nyírt
fejeken a katonasapka roncsát hordták. Sapkarózsa nélkül, mert a nemzeti színek viselé
sére a munkaszolgálatosok „nem voltak érdemesek".
Az O. T. az élelmet 10 naponta, az élelmezési táblázat szerint leszállította. A továb
biakban nagyobb része a magyar keret összjátéka révén áruvá lett. Két napra egy darab
tégla alakú, 1,40 kg-nyi, többször tégla keménységű kenyér járt. Rendszerint két mun
kaszolgálatos szövetkezve beosztotta és együtt fogyasztotta el a kevés élelmet, melyből
tápértéket gyakran csupán a kenyér tartalmazott.
Az elsikkasztott élelem magas tábori árfolyamon megvásárolható volt. A keret a tá
boron kívül és belül - a legcsekélyebb gátlás nélkül - egyaránt „üzletelt". Megjelent
az ukrajnai munkaszolgálatban korábban illegálisan elterjedt ún. bonozás is. A kalória,
illetve vitaminhiány miatt a többségnek a fejen és a nyaktájon hamarosan furunkulusok
jelentek meg. Ezek a testen elterjedtek. Az éles, szilánkos kövek nyílt, gennyes sebeket
okoztak. A hasmenéses járványok ugyancsak sok gyötrelemmel jártak.
70
A bori munkaszolgálatban és a visszavonulás idején történteket 1945-ben a Deportáltakat Gondozó
Bizottság munkatársai Budapesten több jegyzőkönyvben örökítették meg. A Holocaust Dokumentációs
Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány gyűjteményében a tárgyban jelentősebbek a 181., 326., 355.,
391., 554., 789., 841., 864., 920., 1643., 1788., 1902, 2064., 2241., 2346., 2348., 2356., 2407, 3048, 3062,
3221, adalékokat tartalmaznak a 172, 299, 305, 387, 645, 700, 855, 2321, 2419, 3251, 3415, 3469. sz.
jegyzőkönyvek.
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Az O. T. előmunkásai által hajszolt napi robot után a legtöbb táborban a magyar keret
„fegyelmező gyakorlatokat", tömegkínzást tartott. Ezek enyhébb formái a bukfenceztetés, békaügetés, hegyre fel és le futtatás, megisméltelt körlettisztítás, fakitermelés és
fahordás, téglacipelés, védőfal építés, ordítozással kísért motozások, különféle gyötrési
módok voltak. Majd elterjedt a nyilvános botozás, többeket megfélemlítésül nyomorék
ká, idegronccsá vertek vagy verettek a keret tagjai. Helyi hadbíróságot is felállítottak,
ítéleteit haladéktalanul, mindenkor megfélemlítő külsőségekkel hajtották végre.
Marányi alezredes a krumpliverembe zárást vezette be. Ehhez pedig a napi kikötés,
gyakran kikötések társultak. Az áldozat csuklóit a háta mögött összekötötték, és ennél
fogva kötéllel egy fára vagy gerendára annyira felhúzták, hogy a lábujjai is a levegőben
voltak, néhány centiméterre a talajtól. Ha elájult, fellocsolták és a kínzást újrakezdték.
A Todt szervezet tagjai, a német mérnökök mindezt a „barbár magyarok" belügyének
tekintették, és zsidószimpátiával sem voltak jellemezhetők.
Mikor az általános kimerültség, a verések és a kínzások teljesítménycsökkenéshez
vezettek, több mérnök tiltakozott. Előfordult, hogy a német előmunkás vasárnap vala
milyen ürüggyel kivitte a körletből a magyar csoportot, hogy a keret újabb táborbéli
gyötréseitől megkímélje, és hétfőn a munkában őket hasznosítani tudja.
A Berlin táborral átellenben, egy alacsonyabb dombon temetőt alakítottak ki. Megkö
zelítőleg negyven kényszermunkást - névtábla nélkül - temettek ide. Köztük volt Lukács
László költő, akinek végzetét a kezeletlen bélátfuródás és hashártyagyulladás okozta.
A tisztek és a keret mindenkor félt a partizánoktól, a partizánveszély esetenként
különleges intézkedésekhez, hisztériához vezetett. Állandó gyanakvásban éltek, pedig
biztos ismeretük nem volt arról, hogy a szerbek szinte mindenről tudtak, ami a mun
kahelyeken és a körletekben történt. A kiürítéskor több magyar tiszt és tiszthelyettes a
partizánok kezére került. Nem sokat teketóriáztak azokkal, akiknek erőszakosságairól,
embertelenségeiről tudomásuk volt.
A bori táborok környékét a lakosság körében izzó németellenes hangulat és maga
tartás uralta. Ez a tény több munkaszolgálatost szökésre bátorított. Néhányan közülük
végigharcolták a háborút Tito csapataiban.
Az 1944. augusztus 23-i romániai fordulat, a front gyors közeledése a bori munkaszol
gálat felszámolását hozta magával. Először a Heidenau tábor kapott kiürítési parancsot,
majd a többi is. Szeptember 8-án az új bolgár hatalom hadat üzent a németeknek, ekkor
a bányamunkát is beszüntették Borban. A magyaroknak a Berlin és a Brünn táborokban
kétheti összevonás, újabb gyötrés következett. Majd két csoportban megindították őket.
A szeptember 17-én indított első lépcső kb. 3200 főből állt, hét napig gyalogoltak
Belgrádba, majd Zimonyba. Titelen át október 4-én - visszavonuló német csapatok, me
nekülő sváb és magyar csoportok mellett - érkeztek Újvidékre. A gyalogmenet idején
több kisebb-nagyobb gyilkosság történt. Az öldöklés csúcspontja 8-én éjszaka Cservenka
község téglagyárában volt, ahol német és bosnyák SS-ek húszasával 529 magyar mun
kaszolgálatost agyonlőttek.71 A többieket csoportokra osztották, közülük az első október
25-e táján érkezett Szentkirályszabadjára.72
A második lépcső a Brünn és a Berlin táborból hosszú, elhúzódó menetben szeptem
ber 22-én indult. Nemsokára partizánok állították meg, a kényszermunkások Majdanpek
71
72

Fekete könyv. 274. o.; „Fegyvertelen álltak..." i. m. II. k. 632-638. o.
Gazsi: i. m. 83. o. A szerző 680 áldozatot említ.
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városka környékén felszabadultak. Voltak, akik csoportosan partizánnak jelentkeztek,
mások a felszabadult Románia közeli városai felé indultak, ahonnan könnyebben mehet
tek tovább. Voltak, akiket szovjet fogságba hurcoltak, és voltak, akik azonnal Palesztina
felé vették az irányt. Néhányan a Zsidó Brigád tagjai lettek, és részt vettek a németek
elleni harcokban.
Mit hozott a „Nyersanyagkompenzáció bori többletmunkaerőért" címmel nyilvántar
tott magyar-német egyezmény a magyar félnek? A kérdést teljességgel megválaszolni
további tudományos kutatások és dokumentáció hiányában nem lehetséges. Több kutató
arra jutott, hogy ez esetben is a magyar félnek előnytelen szerződésről, csupán a króm és
a réz vételi jogának megváltásáról volt szó. A munkaszolgálatosok jóformán ingyen dol
goztak a németeknek. Ők pedig addig nem is engedélyeztek a magyaroknak semmiféle
- előzetesen megígért - szállítást, míg az előzetes alkuban szereplő, később szállítandó
német nyersanyagok árát a magyar fél előre át nem utalta.
1944 kora nyarán a Honvédelmi Minisztérium egyik előadója a szerződés aktacso
mójára ráírta: „Az ügy az osztály részéről további intézkedést nem igényel." A mondat
is bizonyítja, hogy mint a második magyar hadsereget, a német „munkás áttelepítésbe"
vont vidéki magyar zsidók százezreit, a bori munkaszolgálatosokat is egyszerűen leír
ták. Az ügyben illetékesek a hitleri Németország buzgó szolgálatában egyfajta gesztust
gyakoroltak. Megszabadultak hatezer, számukra felesleges magyar állampolgártól, aztán
ügyüket ad acta tették.
1943-ban a munkaszolgálatosokról új nyilvántartást fektettek fel. Ezt követően szá
mos korosztályt behívtak hosszabb-rövidebb munkaszolgálatra. Néhány hónappal a vo
ronyezsi csata után az ukrajnai munkaszolgálatos századokat átcsoportosították, és rész
leges újjászervezésükre is sor került. Csak az útkarbantartó munkaszolgálatos százado
kat hagyták jogilag változatlanul. Ősszel közzétették, hogy a katonai szolgálatban elhalt
munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak járadékigényét a fegyveres szolgálatban
elhaltakkal azonos módon kell elbírálni.
A Honvéd Vezérkar veszteségi kimutatása szerint a zsidó munkásalakulatok személyi
vesztesége az 1943. évben összesen 23 308 főt tett ki. Közülük elesett, meghalt 2158, se
besült és sérült 716, eltűntnek nyilvánított 18 843, hadifogságba került 1591 fő.73
A 2. magyar hadsereg munkaszolgálatosai veszteségeiről csak becslések állnak ren
delkezésre. A 200 000 fős állományból mintegy 40 000-en meghaltak. 35 000-en megse
besültek, sokan eltűntek. A fogsába esettek száma 60 000-re tehető. A hadsereg fegyver
zetének, felszerelésének 80%-a elveszett.74
Nagy Vilmos úgy vélte, hogy az 50 000 munkaszolgálatosból „6000-7000 fő jött
vissza nyugatra. A többi vagy elesett, vagy az oroszok fogságába került."75 Randolph L.
Braham szerint a szovjet hadifogságba esett (sokszor menekült) magyar zsidók számát
nem lehet pontosan meghatározni. A becslések 20 000 és 30 000 fő között mozognak.76
Az elmúlt négy évtizedben készült kimutatások a zsidó munkaszolgálatosokat ért sze
mélyi veszteséget 1941 és 1944. március 19-e között 42 000 főben határozták meg.77 Az
ellentmondások feloldása további kutatásokat igényel.
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HL VKF 1944/437. ein.
Szabó: i. m.; Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, 2000. 255-256. o.
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„Fegyvertelen álltak..." i. m. I. k. LXXV., 278. o. Gosztonyi Péter viszont, Hennyey Gusztáv 1972. évi
közlésére alapozva a doni munkaszolgálatosok számát 25 000-30 000-ben adja meg. (i. m. 110. o.) Romsics
ugyancsak 25 000 munkaszolgálatost említ. i. m. 257. o.
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A magyarországi háborús munkaszolgálat, i. m. 79. o.
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A túlélők emlékezései szerint a szovjet hadifogságba menekült vagy esett munkaszol
gálatosok nagyot csalódtak. A Vörös Hadsereg hatóságai ugyanúgy kezelték őket, mint
bármely más ellenfelet. A hadifogolytáborokban nem tettek különbséget a fegyverrel
harcoltak vagy a fegyvernélküli szolgálatra kényszerített zsidók között.
1943 nyarán a katonai, a közérdekű és a kisegítő munkásalakulatok, valamint a hon
védelmi munkakötelezettség címén katonai vezetés alatt igénybe vett (visszatartott)
személyek összlétszáma Magyarországon meghaladta a 800 000 főt.78 Ősszel a kisegítő
munkaszolgálatosokkal szembeni hátrányos megkülönböztetésekből többet megszün
tettek. Ezek közé tartozott, hogy ezután az Országos Társadalombiztosító Intézet a hát
ramaradottaknak járadékot fizetett. A változott szellemben fogant utasítás meghatároz
ta, hogy „a katonai szolgálatban elhalt munkaszolgálatosok özvegyeinek és árváinak
járadékigénye ugyanúgy bírálandó el, mint azoké, akik fegyveres szolgálatban haltak
meg". December l-jétől felemelték a kisegítő szolgálatra bevonultak hozzátartozóinak
hadisegélyét is.79
A honvédelmi miniszter novemberben Honvédelmi Munkaszervezetet (Ho. Mu. Sz.)
állított fel, ennek alárendeltségébe a kilenc hadtest területén 28 munkavezető törzs tarto
zott. Feladata volt a különböző munkásalakulatok szervezése és kiképzése mind hadmű
veleti, mind hátországi alkalmazásra, a honvédelmi munkára kötelezettek igénybevétele
„a honvédség felszerelését és működését biztosító hadiipar és nyersanyagtermelés, to
vább a honvédelem érdekében végzett minden egyéb munkálat számára" stb. A mun
kaerő-probléma megoldására fennhatósága alá sorolták a munkaszolgálatra kötelezettek
„gazdaságosabb kihasználása érdekében" létesített újabb - légoltalmi, helyreállító, vas
munkás, bőrműves, textilmunkás stb. - munkaszolgálatos századokat.80
A Honvédelmi Munkaszervezet vezetését a HM munkaügyi főcsoportfőnöke látta el.
Alárendeltségébe tartozott a katonai munkaszolgálatos és a honvédelmi munkásalakula
tok parancsnoka, aki felügyeletet gyakorolt a közérdekű munkaszolgálatos zászlóalj-pa
rancsnokságok, a munkavezető törzsek és a hadiüzemek személyzeti parancsnokai fölött.
A közérdekű munkaszolgálatos zászlóalj-parancsnokságok alá tartoztak: a közérdekű
munkaszolgálatos zászlóaljak, a katonai munkaszolgálatos századok, a kisegítő mun
kaszolgálatos századok és a különleges munkaszolgálatos századok (különböző okokból
bebörtönözöttekből, internáltakból stb.).
Magyarország háborús terheinek és belső feszültségeinek növekedése a honvédelmi
munkakötelezettség további bővítését és szigorítását vonta maga után. A kormányzat a
munkafegyelem katonai fegyelmi és bűnvádi eszközökkel való fenntartását és a mun
kaszolgálat büntetőszolgálat jellegének fokozását is célul tűzte. Kállay miniszterelnök
titkon az angolszász különbéke után tapogatózott s polgári ellenzékiekkel tárgyalt,
eközben főként a katonai adminisztráció útján 1943 kora őszén ismét súlyos megtor
ló intézkedéseket foganatosított a háborúval szemben álló és a rendszert is fenyegető
erőkkel szemben.
77

Varga László: A magyarországi zsidóság megsemmisítése, 1944-1945. Évkönyv. 1983/84. (Szerk.
Scheiber Sándor.) Kiadja a MIOK. Budapest, 401-402. o.; Lévai Jenő: Zsidósors Magyarországon. Magyar
Téka, Budapest, 1948., Braham, L. Randolph: The Destruction of Hungarian Jewry. New York, 1963. II. k.
Függelék. Kimutatás a magyar zsidóság veszteségeiről.
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„Fegyvertelen álltak..." i. m. II. k. 457. o.; Ismertetés a „Honvédelmi Munkaszervezet" (Ho. Mu. Sz.)
feladatáról és működési köréről. HM kiadása, Budapest, é. n. 1. o.
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„Fegyvertelen álltak..." i. m. II. k. 445-446. o.
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Uo. 3-5. o.
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A „megbízhatatlanok" sorra kapták meg katonai, főleg munkaszolgálatos századokba
szóló behívóikat. A kormány Csatay honvédelmi miniszter előterjesztése nyomán novem
ber 16-án hozzájárult ahhoz, hogy a „csökönyösen visszaeső, rendbontó munkásokat"
az üzemekből kiemeljék és katonai munkásszázadokkal azonnal kiküldjék hadműveleti
területre.81 A Honvédelmi Munkaszervezetnél gyakorlattá vált az internálási eljárás után
elkülönített munkatáborokban töltendő kényszermunka is.
A Honvédelmi Munkaszervezet a feladatát nem töltötte be. Egyrészt, mert érdemi
megszervezésére és munkába állítására a csakhamar bekövetkező tömeges bevonulások
tól terhes, zűrzavaros időkben már nem került sor. Másrészt, mert az ilyen körülmények
között nyerhető munkaerő is csak a közhasznú beosztásban nem levő (gyakorlatilag köz
hasznú beosztásban volt mindenki, aki valahol dolgozott, ide számítva a családanyákat
is) kis számú munkaerőre, gyakorlatilag fiatalkorúakra és öregedő emberekre korlátozó
dott, ami a hadiüzemek munkaerőgondjait még részben sem oldotta meg.82
1943 végén, 1944 elején a magyar hadiüzemek igényeltek nagyobb mértékben mun
kásszázadokat. A hadiüzemek növekvő munkaerőhiányán a mezőgazdasági munkák
befejezése, valamint a különböző nemzetiségi és zsidó kisegítő munkásszázadoknak a
gyárakba vezénylése valamennyire segített, de korántsem jelentett megoldást.
A hadiüzemi parancsnokok, századparancsnokok és közvetlen alantasaik önkénye,
korruptsága számos panaszra adott okot. Velük szemben, „a szörnyen elromlott zsidó
kérdésben" Bajcsy-Zsilinszky Endre a jogot, a magyarok jó szokásait kívánta érvénye
síteni. „Igazságérzetem és a magyar állam, a magyar nemzet világpresztizsének féltése
állít oda a szenvedő és üldözött zsidók mögé, mert nemzetem és a magyar állam halálos
veszedelmét látom a jogegyenlőség útjáról való elkanyarodásunkban, a teuton módszerek
sajnálatos elharapódzásában, és egyben lázadok az embertelenség ellen."83
1944 márciusában a hadra kelt magyar hadsereg létszáma 597 000 volt, a zsidó mun
kaszolgálatosoké 63 000. A 19-i, magyar ellenállás nélküli német megszállás a 825 000nyi magyar zsidóság helyzetében sorsdöntő változásokat hozott. A zsidóság nagy töme
gei felett mindinkább a megszállók rendelkeztek. A „német védnökség alatt" létrejött
Sztójay-kormány a zsidónak minősülteknek április 5-től elrendelte a felsőruházaton a
sárga Dávid-csillag viselését, és szinte napi gyakorisággal állampolgári jogaikat korláto
zó vagy megszüntető rendeleteket fogadott el. Német követelésre Budapesten Stern Samu
elnökletével Zsidó Tanács alakult, amely a következőkben a megszállók diktátumainak
végrehajtója lett.
A belügyi kormányzatban Baky László ny. csendőrőrnagy, Endre László volt alispán
és más szélsőjobboldali politikusok jutottak pozícióba. A perifériáról immár a központba
jutott kollaboránsok készségesen segítettek az ország mielőbbi „zsidótalanításában". A
megszállt ország közigazgatásának, hatóságainak legfontosabb tennivalója „a zsidókér
dés radikális megoldása" lett.
A német csapatok és terrorszervezetek magyarországi bevonulása a munkaszolgá
latban is új helyzetet teremtett. Gyors ütemben 31 újabb zsidó és nemzetiségi munkás
századot állítottak fel 21 576 főnyi állománnyal. Április 13-án Sztójay Döme miniszter81
Gazsi József: Politikai megkülönböztetés a Horthy-hadseregben 1919-1945. Hadtörténelmi Közlemé
nyek, 1972. 3. sz. 511-513. o.
82
Dombrády: i. m. 162. o.
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Részlet a képviselőnek dr. Radocsay László igazságügy-miniszterhez intézett, 1944. március 5-én kelt
leveléből. Vígh Károly: Bajcsy-Zsilinszky Endre 1886-1944. Budapest, 1992. 234. o.
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elnök 50 000 zsidó munkás kiszállításáról „kötelező ígéretet" tett Hitler magyarorszá
gi helytartójának, Veesenmayer német birodalmi követnek. További német követelésre
pedig újabb 50 000 zsidó behívására kötelezte el magát.84 Gyakorlatilag április 26-ig a
Wehrmacht és a német szervek 14 nap alatt 200 000 főnyi magyar munkaerőt igényel
tek.85 A kiszállítás azonban késett. Főként amiatt, mert a szükséges vagonmennyiség nem
állt rendelkezésre.
Április 16-án Kárpátalján Adolf Eichmann SS-Obersturmbannführer „különleges
bevetési osztagának" (Sondereinsatzkommando) irányításával a helyi közigazgatás meg
kezdte a területen lakó 150 000 zsidó gettóba kényszerítését, mely aztán az egész vidéki
magyar zsidóságra kiterjedt. Veesenmayer április 23-i, Berlinbe küldött távirata szerint
napi 3000 zsidó kiszállítását vették tervbe, a „rendeltetési állomás Auschwitz".86
29-én és 30-án a délvidéki bácstopolyai kisegítő toloncházból, a nagykanizsai internálótáborból és a helyi gettóból együtt, valamint a főváros környéki kistarcsai internálótáborból egy-egy, zsidókkal zsúfolt tehervonatot indítottak. A magyarországi depor
tálás (hivatalosan „munkás áttelepítés") ezzel kezdődött. A kiszállítottak AuschwitzBirkenauban május 2-án estek át a munkaképesség elbírálásán, a lágerzsargon szerint a
szelekción.87
A németek tehát Magyarországról a megszállás után - a magyar hatóságok tevékeny
közreműködésével - megkezdhették a „végső megoldásnak" nevezett, az európai zsidó
ság ellen folytatott népirtás új fejezetét. Ezzel a nemzetiszocialista fajmítoszt érvénye
sítették, de tömeges ingyen munkaerőt is megkaparintottak. Az auschwitzi halálgyár
ban munkára kiválogatottakat a nagy koncentrációs táborokba átszállították, majd azok
altáboraiban az SS hasznára, legtöbbször halálra dolgoztatták.
Az 1944 nyári magyarországi deportálásokban a honvédség nem vett részt. A helyi
közigazgatás mellett a m. kir. csendőrség és a rendőrség végezte az alaposan előkészített,
menetrendszerű „zsidótlanítást". (A vidéki deportálás egyik meghatározó alakja vitéz
Ferenczy László csendőr alezredes volt. A „tisztogatási akciókról" fennmaradt jelentései
a történtekről fontos bizonyítékokat szolgáltatnak.88) A helyi kiszállításoknál a németek
inkább háttérben maradtak, esetenként ellenőriztek.89 A deportáló Eichmann-kommandó
1945 májusa után elfogott tisztjei a bíróság előtt sokszor hivatkoztak arra, ők csak ta
nácsadók, megfigyelők voltak. A magyar hatóságok mindent saját akaratukból csináltak
a zsidók ellen.
Az SS-ek mentegetőzése csak részben valós. A deportálás valamennyi fázisának az
irányítását és ellenőrzését a kezükben tartották. A „piszkos munkát" viszont a magyar
féllel végeztették, a legtöbb területen készséges, nem ritkán túlteljesítő együttműködőkre
találtak. Ekként történhetett, hogy július elejéig vasúton 437 402 vidéki zsidót szállítot
tak ki az országból.90
84
A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933-1944. (Összeáll.
Ránki György, Pamlényi Ervin, Tilkovszky Lóránt.) Budapest, 1968. 823. o.
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Dombrády: i. m. 165. o.
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A Wilhclmstrassc... i. m. 836. o.
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Részletesen lásd Szita Szabolcs: Magyarok az SS ausztriai lágcrbirodalmában. MAZSÖK Budapest,
2000. 47. o.
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Az Endrc-Baky-Jaross per. (Szerk. Karsai László és Molnár Judit) Budapest, 1994. 497-522. o.
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Thadden követségi tanácsos elismerőleg jelentette Berlinnek, hogy „a magyar csendőrség helyi pa
rancsnokai szélsőséges buzgalmat tanúsítanak". A Wilhelmstrasse... i. m. 855. o.
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A deportálás, de a zsidó férfiak kisegítő honvédelmi munkaszolgálata ügyében is
a németek szava meghatározó volt. A honvédelmi minisztériumban május l-jén tartott
értekezleten a német fél még hozzájárult, hogy a kisegítő munkaszolgálatos századok
számát az addigi 210-ről 575-re emeljék. (A magyar hadsereg ezzel 125 000 zsidó férfit
kivont a deportálás alól.91) Viszont feltételül szabták, hogy a magyarok a munkaszolgála
tos zsidókat táborokba tömörítik, szoros őrizet alatt tartják.
A különféle német szervek főleg a zsidókra irányuló munkaerőigényei napról-napra
nőttek. Végül központosították az igénylést, hogy „elkerüljék az ütközéseket".92
A munkaszolgálatos zsidók visszatartása a deportálás elől fordulatot jelentett. A hon
védelmi tárca - amelyet a zsidó állampolgárok az elmúlt háborús esztendőkben szenve
déseik egyik fő okozójának tartottak - olyan kormányzati intézménnyé lett, melynek
több szerve szerepet vállalt a zsidó életek megkímélésében. A motivációk tisztázására
nem áll rendelkezésre elégséges dokumentáció. Feltételezhető, hogy a munkaerő megtar
tásán felül egyes kormányzati és katonai vezetők - akik többé-kevésbé tisztában lehettek
Eichmann „különleges bevetési osztaga" és a megszállókat kiszolgáló magyar politiku
sok intézkedéseinek következményeivel - embermentési szándékok alapján cselekedtek.
A honvéd hadtesteknél (számos esetet Ferenczy László csendőr alezredes jelenté
sei rögzítettek) a honvéd kiegészítő parancsokságok SAS-behívóval (Sürgős! Azonnal!
Sürgős!), valamint hirdetmények útján tömegesen hívtak be zsidó férfiakat munkaszolgá
latra. Több katonai parancsok úgy rendelkezett, hogy a honvédségi behívókat a gettókba
és a deportálást közvetlen megelőző helyszínre, a szigorúan őrzött „tömörítő táborokba"
is kézbesítsék. Ezeket a parancsokat „Tiszt a tisztnek, azonnal" megjelöléssel, szigorúan
bizalmas úton továbbították.
A május 4-ről fennmaradt egyik távirat szerint (a tömeges, napi négy vonatot felölelő
deportálás május 14-én indult) a kisegítő munkaszolgálatos századokat vasútépítéshez
- a táviratban 24 századról, 5200 zsidó férfi sorsáról van szó - május 10-re már menet
kész állapotba kellett szervezni, vagyis mindenképpen a II., a III., a IV, az V és a IX.
hadtest területén „össze kellett szedni". A szándékot a végrehajtás tényei bizonyítják:
„igénybevehető SAS behívójeggyel, illetve a zsidó táborokból kiválasztás útján a jelen
leg nem szolgáló összes eddig nyilvántartásban szereplő 50 év alatti, kisegítő szolgálatra
kötelezett" és fontos, a további tényekkel igazolható: „a legfiatalabb korosztályig".
A május 15-én - német nyomásra - kiadott parancs elrendelte ugyan a kisegítő mun
kaszolgálatos behívások megszüntetését, ezt azonban több kiegészítő parancsokságnál
elszabotálták. Figyelemre méltó, hogy másnap a Honvédelmi Minisztérium 6/k. osztálya
„igen sürgős és fontos okok késztette szükségességből" 32 kisegítő munkásszázad felál
lítását rendelte el. Ebbe a szigorúan bizalmas parancsba is belefoglalták „a gettókból való
kiválasztás" feladatát.
Az budapesti I., a székesfehérvári II. és a szombathelyi III., valamint a miskolci VII.
honvéd hadtestnél júniusban is folytatódott a zsidók behívása.93 A miskolci hadtest terü91
Szita Szabolcs: Halálerőd. A munkaszolgálat és a hadimunka történetéhez 1944-1945. Budapest, 1989.
49-50. o.
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A Wilhelmstrasse... i. m. 843. o.
93
Bevonulási hirdetmények az Országos Zsidó Múzeum gyűjteményében. Június 4-én és 5-én Aggtcleky
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létén Horváth Kálmán honvéd százados, dr. Egyed Lajos főhadnagy és Drizsnyei alezre
des aktív közreműködésével a mozgósítási osztály tisztjeként végzett sorozást. Losonctól
Gyöngyösig több tucat gettóból emelt ki 18 évesnél fiatalabb és 48 évesnél idősebb férfi
akat is. A fejlettebb fiatalkorúak százait (köztük 13-15 éveseket!) mentette meg apjukkal,
nagyapjukkal együtt, majd a jolsvai munkaszolgálatos táborba irányította őket.
Losoncon Zöldi Márton csendőr százados fenyegette meg emiatt Horváth Kálmánt,
és feljelentések érkeztek parancsnokához a gettósorozások miatt. Finta József vezérőr
nagynak tudomása volt tisztjei működéséről, és parancsnoki hatáskörében megvédte be
osztottait. Horváth századosak működése nyomán a deportálás elől kimentett zsidó fiúk,
férfiak többsége túlélte a háborút.94
Ferenczy csendőr alezredes június 12-i jelentése egyéni esetről szólt. „Roth Ferenc
Szlovákiából ide szökött külhonos zsidót Salgótarjánban őrizetbe vették, de a 61. honvéd
bevonulási központ névre szóló »SAS« behívóval munkaszolgálatra bevonultatta."95 A
székesfehérvári és miskolci honvéd hadtest kiegészítési körzetéből a munkaszolgálato
sok egy részét (főként a szakmával rendelkezőket) Mosonmagyaróvárra irányították, és
hadiüzemekben dolgoztatták. Hasonlóan tettek Szekszárdon. Helyi munkaszolgálatos
századot is felállítottak, az ide behívottak nagyobb része november 15-ig rendezett kö
rülménynek között dolgozott. Egyéni védelemre is akadt példa. A 19 éves Jelinek Istvánt
a lengyeltóti járás fogdájából László Imre ezredes SAS-behívóval kiszabadította, június
elején mohácsi munkaszolgálatra bevonultatta.
A honvédségi munkaszolgálatba „menekítés" ellen föllépett Eichmann kommandója
és Otto Winkelmann SS-Obergruppenführer. Mégis, a megszállók és kiszolgálóik kiját
szása a behívásokkal országszerte folytatódott. Kiemelkedők a kolozsvári IX. hadtestnél
történtek. Az 50 munkásszázadot magában foglaló X. közérdekű munkaszolgálatos zász
lóalj kiegészítési körzetében Reviczky Imre alezredes - Mécs főhadnaggyal és Gombay
Jenő főtörzsőrmesterrel együtt - erkölcsi meggyőződésből, a humánum alapján cseleke
dett. A büntetőszázadokat feloszlatta, a munkaszolgálatosokat brutálisan kezelőket meg
fenyítette, leváltatta. Véget vetett az önkényeskedéseknek, visszaéléseknek és emberi vi
szonyokat teremtett a parancsokságához rendelt román fiatalok századaiban is. Sok ezer
magyar és nemzetiségi, zsidó mivoltáért vagy politikai okból behívott munkaszolgálatost
önzetlenül megsegített.96
Dokumentumok hiányában bizonytalan, hogy a honvédségi munkaszolgálatos behí
vások a nyári deportáláskor mennyi életet mentettek meg. Esetileg azonban nyoma ma
radt. Veesenmay er június 13-i jelentésében a Kárpát-térségből és Észak-Erdélyből 289 357
zsidó kiszállításáról adott számot. Az Eichmann-törzs 310 000 kiszállítását tervezte, a
teljesítés elmaradásának okát Hitler helytartója a honvédségi intézkedésben jelölte meg.
Említést tett arról is, hogy a Budapesttől északra eső országrészen folytatódnak a „szállí
tások", és az utolsó pillanatban ezen a területen is hívtak be munkaszolgálatra zsidókat.97
Nem véletlen, hogy a bő hónap múlva tervezett budapesti deportálás kapcsán fon
tosnak tartotta, hogy „a munkálatokat rajtaütésszerűén, különleges intézkedésekkel kell
94
Részletesen lásd Magyarország 1944. Üldöztctcs-embcrmcntcs. (Szcrk. Szita Szabolcs) Nemzeti
Tankönyvkiadó - Pro Hominc-1944 Emlékbizottság. Budapest, 18-22. o.
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megkezdeni". Vagyis meg kell akadályozni minden menekvési lehetőséget, segítő intéz
kedést! Endre László államtikár a június 21-i minisztertanácsi ülésen úgy összegezett,
hogy a honvédelmi kormányzat 80 000 zsidót hívott be kisegítő munkaszolgálatra, „akik
jelenleg nem esnek bele a külföldre irányuló zsidó munkás szállítmányok csoportjába".98
Ez a szám feltehetően túlzó, de források hiányában ellenőrizhetetlen.
Horthy és Veesenmayer július 4-i kétórás megbeszélésén a „zsidókérdés" is napirend
re került. A kormányzó kijelentette, hogy „nem barátja a zsidóknak", de politikai okokból
tenni kíván a kikeresztelkedett zsidók érdekében, s hogy a zsidó orvosokat megtartsák.
Fontosnak tartotta, hogy „a zsidó munkaszolgálatos századokat, ha azok hadifontosságú
munkáknál dolgoznak, Magyarországon hagyják."99
Közben június 7-én Csatay honvédelmi miniszter rendeletileg előírta, hogy az orszá
gon belül a zsidó munkaszolgálatosokkal szigorúan kell bánni. Századaikat hadifogolyszerüen kell elhelyezni és fegyverhasználatra feljogosított őrséggel kell őrizni. Ezzel ha
tályát vesztette a 110.160. ein. KMOF-1943. sz., ún. „bánásmódrendelet". 16-i keltezéssel
elrendelte, hogy a zsidó munkaszolgálatosok a sárga vagy a fehér karszalag viselésén túl
sárga csillagot is kötelesek hordani.
A honvédségi embermentésekre mintegy válaszul, Jászberényben és másutt ellen
akciókra került sor. A szolgálati úton lévő, a vonatokról erőszakkal leszállított munka
szolgálatosokat Zöldy Márton csendőr százados csendőreivel a hatvani cukorgyárba, a
deportálás előtti gyűjtőtáborba kényszerítette. Ezt tette Kecskeméten is.100 A folytatás az
Auschwitz-Birkenau-i halálgyárba való kiszállítás volt.
A vidéki deportálások rettenete következtében egyre inkább teret nyert az a magyar ál
láspont, hogy a munkaszolgálatosokat az országon belül kell foglalkoztatni. Közrejátszott
a kiszállítás leállítása, így júliusban és augusztusban az Eichmann-kommandó által meg
kísérelt deportálásra - magyar karhatalmi segítség hiányában - Budapesten nem kerül
hetett sor. A fővárosi zsidókat újabb munkaszolgálatos sorozásokra kötelezték, ennek
keretében a zsidóság egy részét romeltakarításra fogták.
1944 nyarának történetéhez tartozik, hogy a Honvéd Vezérkar főnöke augusztus 19én tiszti parancsban figyelmeztetett, hogy „több tiszt ellen kellett bűnvádi eljárást indí
tani amiatt, hogy az e tekintetben kiadott 1600/1944. M. E. számú rendeletben foglaltak
ellenére zsidóktól ajándékba, adásvétel tárgyaként vagy megőrzésre különböző vagyon
tárgyakat átvettek, az ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségüknek azonban a rende
letben megállapított határidőn belül nem tettek eleget".101
Szeptember közepén a besorozottakat (köztük a zsidó nők százait) a főváros kör
nyékére, sáncásásra rendelte az 1. honvéd hadtest parancsnoksága. Vidéken pedig arra
törekedtek, hogy a munkaszolgálatos századokat továbbra is a honvédség keretében tart
sák. Ezek főként erődítések, repülőterek, vasútvonalak építésénél és helyreállításánál,
anyagok kitermelésén, valamint a főbb hadiüzemekben dolgoztak.
Lakatos Géza vezérezredes, miniszterelnök kormánya többrétű erőfeszítéseket tett
az időnyerésért, ezen belül a magyarországi zsidókérdés német módra való „megoldása"
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A Wilhelmstrasse... i. m. 875. o.
m
Szita: Halálerőd. 51-52. o.
"" A vitéz László altábornagy által aláírt tiszti parancs végül arra utal, hogy ilyen cselekmény miatt egy
tart. főhadnagyot négyhavi súlyosbított fogházra és lefokozásra ítéltek. HL 6799. sz. csomó HM 1944. Bbkr,
Bko, Elnökség sorozat, 88 501 ein. VKF sz.
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ellen. A Honvédelmi Minisztérium csoportfőnöke, Horny Ernő vezérőrnagy, a Katonai
Munkaszolgálat Országos Felügyelője kidolgoztatta- az addig Dávid-csillaggal megjelölt
lakóházakba zárt - budapesti zsidók munkába állításának menetét és módját. Heinrich
János ezredes, a Honvédelmi Minisztérium osztályvezetője a zsidó férfiak ügyében, a
német szándékok ellenében dolgozott.
A fővárosi zsidók mentési célú visszatartásának szándéka tovább erősödött. „Sáncásó"
századokat állítottak fel. A németek felismerték, hogy Heinrich ezredes intézkedései
nem igényeik szerint és nem a zsidó munkaszolgálatosok ellen történtek. Magára vonta
olyan felsőbb magyar katonai parancsokságok gyanúját és neheztelését, melyek beosz
tottai a zsidókkal való leszámolást pártolták. Az ezredest harctéri szolgálatra küldték,
feladatát Gobbi Ede százados vette át. A váltás a helyzeten alig változtatott. Gobbi szá
zados ugyancsak jóindulatúan, emberségesen intézkedett. Több száz munkaszolgálatost
segített meg.102
Október elején az ifj. Horthy Miklós által vezetett ún. Kiugrási Iroda foglalkozott a
budapesti zsidóság megmentésére irányuló katonai lépések előkészítésével is. A zsidó
vezetők kapcsolatba léptek a Magyar Front pártjaival, a német szövetségből való kiválá
sért tevékenykedőkkel. Összeköttetés létesült a Magyar Front és az ellenállást latolgató,
vállaló zsidó csoportok között. Tárgyalás indult a kormányzó bizalmasával, Lázár Károly
testőr altábornaggyal a zsidó munkaszolgálatosok (520 munkaszolgálatos századot tar
tott nyilván ekkor a Zsidó Hadviseltek Bizottsága) esetleges felfegyverzéséről, a zsidó
önvédelem megszervezéséről. A háborúból - Horthy kormányzó szűk, meglehetősen el
szigetelt körében tervezett - „kiugrás" csekély érdemi előkészületeit a belső árulások
hamar megtörték.
Október első felében - mintegy a következő rettenetes hónapoknak előszeleként - a
zsidó munkaszolgálatosok ellen több véres német akció történt. Mint a bori munkaszol
gálatnál már érintettük, 8-án éjszaka a Prinz Eugen von Savoya SS-alakulat a cservenkai
téglagyárban tömeges mészárlást tartott, 11-én ugyancsak SS-ek a kiskunhalasi vasútál
lomáson 196 munkaszolgálatossal végeztek. Két nappal később a debreceni-apafai lőté
ren 62 munkaszolgálatos életét oltották ki.103
Október 15-16-án német fegyveres segítséggel hatalomra került Szálasi Ferenc,
a Nyilaskeresztes Párt - Hungarista Mozgalom teljhatalmú vezére. Budapesten és az
országban 250 000-300 000 zsidó várta rettegve sorsát. Tisztában voltak azzal, hogy
Szálasitól és híveitől, a fosztogatásra, gyilkolásra kész, gátlástalan csőcseléktől semmi jót
nem várhatnak. Bár magát hívő kereszténynek, buzgó katolikusnak tartotta, Szálasit vad
antiszemitizmus fűtötte. Pontosabban magát nem antiszemitaként hanem „aszemitaként"
definiálta. Végső célja a totálisan zsidómentes Magyarország volt.
A fegyveres német beavatkozással történt hatalomra jutása után minden további
nélkül jóváhagyta, hogy a még Budapesten lévő zsidók közül a munkaképeseket gya
logmenetekben indítsák útnak Németországba. Veesenmayer német birodalmi meg
bízott követelésére és a Budapestre újult reményekkel visszatért Adolf Eichmann SSOb ersturmbannführerrel teljes egyetértésben beleegyezett, hogy a vidéken dolgoztatott
zsidó munkaszolgálatos századokból 50 000 főt fél évre „kölcsön adjanak" a németek102

Üldöztctcs-cmbermentés. 47. o.
Részletesen lásd Szita: Halálcrőd. 58. o. Pusztavámon az SS a jolsvai orvos-mérnök század 160 tagját
gyilkolta le.
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nek.104 A végrehajtás gyorsan ment. Beregfy Károly honvédelmi miniszter parancsára
vezényelték Hegyeshalomra az addig magyar honvédségi kisegítő munkaszolgálatot tel
jesítő zsidó férfiak kijelölt századait. Tizenötezernyi munkaszolgálatost adtak elsőként
német kézre.105
Közben Budapesten a honvédelmi miniszter rendeletére „honvédelmi szolgálatra"
bevonult és kiterjedt razziákon összeszedett zsidókat a nyilaskeresztes pártszolgálatosok
főként az óbudai téglagyárba terelték össze.106 Ide „tömörítették" - kezdetben honvédsé
gi és rendőrségi őrizettel - a Németországba deportálandó zsidók csoportjait, ezreit és
mindazokat, akit a nyilas fegyveresek az utcai vagy lakásrazziákon elfogtak, majd az
országból „eltávolítandónak" szántak.107
Az óbudai téglagyárba hurcoltakról dokumentáció nem maradt fenn. A szárítókban,
a téglahalmok árnyékában 5000-6000 ember zsúfolódott itt össze. Víz és bármiféle el
látás nélkül, részben a szabad ég alatt éjszakáztak. Az őszi esőnek és a hidegnek kitéve,
egy-három napig vártak a vezénylésre, majd a Bécsi úton elindultak a németeknek való
„kölcsönadás" felé.
Az első menetoszlopok november 6-tól tűntek fel az országúton. Egy hét alatt 27 000
mindkét nembeli foglyot indítottak a rendészeti hatóságok a Piliscsabán, Dorogon, Süttőn, Szőnyön, Gönyün, Dunaszegen, Mosonmagyaróváron át Hegyeshalomban végződő
250 km-es útra. A szökéseket megelőzendő, Vájna Gábor, Szálasi belügyminisztere az
„áttelepítés" útjain sűrű razziákat rendelt el.108 A menetet kezdettől eldobott holmik, út
széli, temetetlen holttestek jelezték.
Az SS-nek ígért magyar „kölcsönzsidók" kiéhezett, 2000-4000 fős oszlopai rettegve
vonszolták magukat a napi menetszakaszokon. Bottal és puskatussal hajtották őket, míg
a menetcélt el nem érték. A menetből szökötteket - ha elkerülték a helyszíni „felkoncolást" - újabb transzportokkal indították a birodalmi határhoz. Esetenként a komáromi
Csillagerődbe, gyakrabban Győrbe, a korábban gettóként szolgált Budai úti barakkokba
kerültek. Az utóbbiban a 202. munkavezető törzs keretlegényei őrizetében Dante poklát
járták végig.
Hegyeshalomban a szabad ég alatt és a községi pajtákban a 12 éves gyerektől a matrónáig csoportokban vártak a menetelők az SS-nek való átadásra. A halotti anyakönyvbe
november 27-ig jegyezték be az elhalálozásokat, 93 végkimerülésben elhalt zsidóét és 18
kiütéses tífuszosét.109
A határra gyalogoltatott budapesti zsidók, munkaszolgálatosok, a vonaton odaszál
lított munkaszolgálatos századok nagyobb részét november 20-ig átadták az SS-nek. A
túloldalon a deportáltak csoportjait Zurndorfból vezényelték tovább. Az egyik irányító
tiszt Rudolf Hoess SS-Obersturmbannführer, az Auschwitz-Birkenau-i halálgyár koráb
bi parancsnoka volt. Zurndorfból több női csoportot Dachauba, illetve melléktáboraiba,
másokat pedig vissza Magyarországra, a határmenti erődítő munkatáborokba szállítot
ták tovább.
104

A Wilhelmstrasse... i. m. 904. o.
Szita: Halálerőd. 63. o. A szentkirályszabadjai munkatáborból újfent deportálták a volt bori századokat
is. Uo. 67. o.
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A Nagybátony-Újlaki Téglagyár óbudai telepén (Bécsi út 136. sz.) gyüjtőtábort állítottak fel.
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Szita: Halálerőd. 62., 65. ő.
los „Fegyvertelen álltak..." i. m. II. k. 660-661. o.
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Hegyeshalmi halotti anyakönyv és a helyi községkrónika alapján. A halálozásokat Csepelka Jenő szá
zados jelentette be.
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November végére a katonai kisegítő munkaszolgálat a deportálás előli időleges „me
nedékként" megszűnt. 28-án és 29-én - titkos parancs alapján - a honvédségi munka
szolgálatos parancsnokokat leváltották. A legtöbb budapesti munkaszolgálatos körletben
nyilaskeresztes fegyveresek vették át a vezénylést. Beregfy Károly honvédelmi miniszter
hozzájárult, hogy a Józsefvárosi pályaudvarról vagonokban sáncmunkára szállítsák az
egyes követségek oltalmába vett, emiatt védettnek nevezett, (inkább hitt) munkaszolgá
latos századokat. Közel 18 000 főnyi állományukban a magyar kultúra, a tudomány több
zsidó származású kiválósága lelt eladdig menedékre.
Az elhurcolás elől Raoul Wallenberg svéd követségi titkárnak a svéd és a san salva
dori védelem110 alatt állt munkaszolgálatosokat sikerült merész, határozott fellépésével
kimentenie. A többieket Hegyeshalmon át az SS kezére juttatták, onnan zömmel erőd
építésre hurcolták őket. Sopron és Kőszeg körzetébe szállították a hadműveleti területről
visszavont, először a kassai téglagyárba vezényelt munkaszolgálatos századok maradék
személyi állományát is.
Ezzel lényegében felszámolták a kisegítő honvédelmi munkaszolgálat intézményét.
Az addigi kisegítő munkásszázadok tagjait a nyilaskeresztesek által „munkaszolgálatra
alkalmasnak" nyilvánítottakkal egyenlő eljárás alá vonták. A sárga karszalag megszűnt,
ettől kezdve ők is csak sárga Dávid-csillagot hordtak. A „kölcsönadás" még formalitás
sem volt, inkább a felújított magyarországi deportálás fedőneve. A honvédségi munka
szolgálatosokat, miként a „civil munkaszolgálatosokat" (gyakorlatilag deportálandó férfi
és női zsidó kényszermunkásokat) nem név, hanem csak szám szerint adták át a magyar
fegyveres kísérők.
Az újabb magyar munkaerő megkaparintásában a nyilaskeresztes vezetők mellett
vitéz Ferenczy László csendőr alezredes segített a németeknek. Az Eichmann-stábból
Theodor Dannecker és Otto Hunsche SS-Hauptsturmführerek voltak a „tanácsadók".
A honvédség kötelékében Budapest területén néhány „légómentő", fehér karszalagos
kisegítő munkaszolgálatos század maradt, valamint a 101/359. kmsz., az ún. ruhagyűjtő
század.1" Egyes harcoló csapatokhoz, munkavezető törzsekhez is tartoztak „muszosok".
Ezen felül elszórtan, a dunántúli ipartelepeken, repülőterek munkáinál stb. dolgoztak
még Magyarországon munkaszolgálatos századok.
Veress D. Csaba kutatásai szerint decemberben munkaszolgálatosokat lőttek agyon
Csopakon, Balatonarácson, Tapolca mellett. 1944 végén bujkáló munkaszolgálatosok tu
catjaival végeztek a „felkoncoló" közegek.
A magyar-német határon november végétől a Bécset és Grazot, valamint a kör
nyékükön található hadiipari kapacitást védő földerődítmény-rendszer (hivatalos neve
Birodalmi Védőállás, Reichsschutzstellung volt) kiépítése lendületet vett. A német had
vezetés tartósan le akarta zárni a birodalom hátsó bejáratát, s ezzel megvédeni - többek
110
Említésre érdemes, hogy Beregfy vezérezredes 1944. november 26-án eltiltotta a honvédség tiszt
jeit attól, hogy bármilyen külföldi hatóságtól maguk és családtagjaik részére menlevél kiállítását kérjék.
Tudomására jutott, hogy a vatikáni nunciatúrán tisztek menleveleket kértek. „Ez az eljárás merőben ellenke
zik a m. kir. honvédségben uralkodó fennkölt szellemmel és tiszti felfogással, azonfelül azt a látszatot kelti,
mintha a tisztikar egy része már a szovjet uralom alatti elhelyezkedésre gondolna." Honvédségi szabályren
deletek 90.306/Elnökség. -1944. sz. körrendelet. Közli Honvédségi Rendeletek, LXXI. évf. 60. szám 1944.
november 29. 723. o.
111
A ruhagyüjtő századdal eredetileg a munkaszolgálatosokat megsegítő gyűjtőakciók számára a Zsidó
Hadviseltek Bizottsága rendelkezett. Parancsnoka Ocskay László tart. százados volt. A századnak követségi
védettséget szerzett, Budapest körülzárása után a zuglói Abonyi utcában rejtőző zsidók százait védte meg.
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között - a létfontosságú dunántúli olajmezőket, az alumíniumipar központját. Ezek a
szándékok a háború elhúzására alapított tervekhez tartoztak.
Az építés menetét német pártmegbízottak (Politische Leiter), a védvonal kitűzését
és a közvetlen építési munkákat a Todt-szervezet tagjai felügyelték. Az őrség sokszor
kirendelt helyi lakosokból, felfegyverzett nyilas suhancokból állt. Az erődítés kiemelt
vonala a szlovákiai Pozsony és a magyar-német-horvát hármashatár térségéig húzódott.
A Niederdonau (Alsóduna) erődvonalat Kőszegig (az írottkőig) húzták meg, onnan pedig
a Steiermark (Stájerország) erődvonal tartott - mint a másik erődvonalon is, hol magyar,
hol német területen - délnek.112
A Pozsonytól Kőszegig húzódó Niederdonau erődvonalon 1945 márciusa végéig
35 000 zsidó kényszermunkás robotolt. Húsz munkatáborba sorolták őket: köztük Balf,
Fertőrákos, Hidegség, Ilona-major, Kópháza, Ágfalva, Donnerskirchen, Siegendorf, Kő
szeg sokak számára jelentett végállomást. A munkákon kíméletlen hajsza folyt, a legyen
gült, megbetegedett páriákat agyonverték, agyonlőtték. Az öthónapos robotban minden
harmadik sáncmunkás elpusztult. Hasonló körülmények jellemezték a Kőszegről délre, a
hármas határig kijelölt erődvonal építését is. Felmérhetetlen, összegezhetetlen az a vesz
teség, amely az értelmetlen erődrendszer építésekor a munkaszolgálatra bevonultatott,
majd német kézre adott orvosok, művészek, tudósok, tudományos kutatók elpusztításá
val a hazai szellemi életet érte.
Az 1944. év utolsó két hónapjában a Szálasi-rezsim ötvenezernél több munkaszolgá
latost és Budapestről deportáló menetben elhurcolt zsidót adott át a határon az SS-nek.
A gyalogmars idején elpusztult százakról - a hiányos anyakönyvezés miatt - nincs pon
tos számadat.
1945. március végéig a nyugati határon a volt magyar munkaszolgálatosokkal sza
kadatlan folytatódott a katonailag értelmetlen, haszontalan állások építése. A nyomo
rúságos szállásokról a német állásépítő szervezet (Stellungsbau) tagjai, őrszemélyzete
és a fegyveres nyilasok, a magyar önkéntes vagy toborzott „zsidóőrök" virradatkor az
úttestre parancsolták a munkatáborok foglyait. A szerszámok felvétele és a reggeli „ká
vé" kiosztása után az adott falut környező magaslatokon földmunkára indultak, futóár
kokat, géppuska- és golyószóróállásokat, másutt széles árkokat, ún. tankcsapdákat ástak.
Léteztek kő- és fakitermelő csoportok, szállítóbrigádok, nádvágók is. A környező erdők
ben kivágott fatörzseket, nagyobb ágakat a zsidó kényszermunkások sokszor kettesével,
kisebb-nagyobb csoportokban hordták le a földből, helyi kőből és fából készült „erődí
tésekig". A sötétedésig tartó munkáknál valamiképp félrehúzódni, a szórakozásból is
lövésre, gyilkolásra kész őrség figyelmét felkelteni életveszéllyel járt.
A gyötrelmes napi robotban reggel vizes pótkávé, a terepen elfogyasztott déli mar
harépa leves járt. Vacsorára híg főzelék vagy leves jutott. Mindez minimális tápértéket
tartalmazott, kenyeret pedig háromnaponta osztottak. Az újonnan érkezett, kiéhezett fo
golycsoportok csak napok múltán kaptak valamiféle ellátást.
Legálisan és nyíltan élelemkiegészítéshez jutni nem lehetett. (Sáncmunkások semmi
féle küldeményt nem kaphattak, nem levelezhettek.) A titokban, sokszoros áron, valami
lyen csere útján megszerzett pótélelmet ajánlatos volt azonnal elfogyasztani. A pajtaszál
lásokat az őrök gyakran átkutatták és fosztogatták, de a tartalékként dugdosott falatot
112
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elemelhette bármelyik kiéhezett sorstárs is. A nyomorúságban a foglyok zöme hetek alatt
a már hiányos felsőruházatát is részben élelemre kényszerült cserélni. A hiányokat a
növekvő számban elhalálozott, legyilkolt fogolytársak felszereléséből pótolták, amíg le
hetett, így adódott, hogy sokak végzetét a fagyás, éjszakai kihűlés okozta.
A munkatáborba soroltak csak az úttesten közlekedhettek. Tilos volt a helyi gazdák
szénapadlására, netán istállójába belépni, bekéredzkedni. Mégis többen próbálkoztak
vagy éltek ezzel, mivel az éjszakai fagyhalál elől keresték a menekvést. (1944 tele kü
lönösen kemény, hófúvásos volt.) Nem volt ajánlatos gyengélkedni, munkára - még or
vosi felmentés esetén is - ki nem vonulni. Többeket, mivel „szalmabetegségbe" estek,
a nedves szalma vagy nádvacokból reggel kibújni már nem tudtak, helyben agyonver
tek, agyonlőttek az őrségbe sorolt nyilaskeresztes suhancok, a razziázó SS-ek, német
segédrendőrők. Sok bajt, tífuszt hozott a sáncmunkásokra a megfelelő tisztálkodás hiá
nya, a növekvő eltetvesedés is.
A helyi lakossággal még szót váltani is szigorúan tilos volt. A tilalmat megszegni
merészelő foglyot emiatt kiköthették, megbotozhatták, és minden lehető módon bün
tették. De megtorolták a leleplezett kapcsolattartást a helyi gazdán vagy családján is.
Megalázó fenyegetéssel, Gestapo-figyelmeztetéssel, máskor sárga csillaggal való meg
jelölés, internálás veszélyével kellett szembenézni annak, akit a kényszermunkások tá
mogatásán kaptak.
Mindennek a szovjet csapatok gyors előrenyomulása vetett véget. A Birodalmi
Védőállás védelmi szerepe elenyésző volt. Az 1945. márciusi, jelentős veszteségekkel
járt balatoni csata után nem is volt már kit a határvonalon bevetni. A hangzatos „Tavaszi
ébredés" (Frühlingserwachen) helyett fejvesztett német menekülés következett, ennek
részeként az erődítő táborokból „a még felhasználható izomerőt" evakuálták. A sérült,
beteg vagy bármilyen okból menetképtelen sáncmunkásokkal a legtöbb helyen csopor
tosan, golyóval végeztek."3
A gyalogmeneteket március 24-26. körül a határról Nyugatnak indították, a beso
roltak előtt ismeretlen úticél a Linz melletti Mauthausen volt. A Pozsonyhoz tartozó
Engerauból114 a Dyonisos hajó vontatta három dunai uszályon április 6-án érkezett a
mauthauseni koncentrációs táborba az erődítést végzett magyar zsidók „transzportja".
Ok feltehetőleg az első nagyobb áprilisi magyar zsidócsoportnak tekinthetők.
A Sopron, Szombathely, Kőszeg, Körmend és Graz környékéről indult csoportok
(részben vonattal, nagyobb részben menetben továbbított „transzportok") 500-2000 tagúak voltak. Legnagyobbrészt magyar deportáltakból álltak. Gyakran napi negyven kilo
métert is maguk mögött hagytak (a hegyekben az ütem igen lelassult).
Az evakuáció elől alkalmilag akadt menekvés. Kiemelkedő példa, hogy Sopronban a
gyalogsági laktanyában Almásy Tibor légvédelmi tüzér főhadnagy parancsnokként me
nedéket nyújtott - a közeli állásépítésről leírhatatlan állapotban érkezett, a városszéli
objektumban „leadott" - négyszáz zsidó munkaszolgálatosnak. A 101/16., 108/8., 110/7-

113
Az SS Nagycenken 244, Balfon 183 volt munkaszolgálatost mészárolt le a kiürítés előtt. Szita:
Halálerőd. 158., 134. o. Az crödépítés Kőszegen 2500, Harkán 650, Fertőrákoson 400, Nagycenken összesen
1180, Agfalván 820, Sopronkeresztúron (Deutschkreuz) 650, a Hidegség melletti Ilonamajorban 1286 volt
munkaszolgálatos vagy a fővárosból elhurcolt zsidó eletét követelte.
114
Eredetileg Pozsonyligctfalu. A német birodalomhoz csatolva Engeraunak nevezték, ma a szlovák fő
város 5. kerülete.
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7. sz. kisegítő munkaszolgálatos századok állományából maradt kényszermunkásokkal
együttműködve megvédte őket az elhurcolástól, az SS általi legyilkolástól.115
Egy-egy ezres menetet legalább 15-20 őr kísért. Puskás és karszalagos, esetenként
kézigránáttal is felszerelt Volkssturm-tagok,116 karszalagos, valamiként felfegyverzett
polgári lakosok voltak. A gyötrelmeket fokozta, hogy az SS-összekötők, a náci párt
megbízottak - a lakosság számára is igen feszült, mind több bizonytalanságot hordozó
időszakban - ellenséges hangulatot keltettek, uszítottak az úton lévők ellen.
A menetek átvonultak Felsőőrön (Oberwart), a mai Stájerországon keresztül a Hartberg-Graz-Bruck a d. Mur-Leoben-Trofaiach-Eisenerz-Hieflau-Liezen-St. Gallen, és
kétezernyi magyar zsidó a Grác-Voitsberg-Judenburg-Fohnsdorf-St.Johann-TriebenRottenmann-Admonst-St. Gallen útvonalon. (A helyi lakosok számára meglepő volt,
hogy hosszú évek után újra zsidókat láthattak.) Több megrázó nyomot hagytak a gyalog
lók Steyr és az Enns vidékén. A későbbi peranyagok számos bizonyítékot szolgáltatnak
arra, hogy a menetképtelen, sérült sáncmunkásokat az őrök a helyszínen agyonlőtték,
nemegyszer brutálisan agyonütötték. Sokan szinte „elhullottak" a kimerültségtől, mások
szétzúzott koponyával hevertek az utak árkában.
A Birodalmi Védőállás Niederdonau erődvonalának északi szakaszáról a magyar
foglyokat főként Királyhidán (Brück a.d. Leitha) gyülekeztették, majd április ele
jén Deutsch-Altenburgból az Engerauból érkezettekkel együtt uszályokon szállították
Mauthausenba. Az erődvonal középső és déli szakaszának munkatáboraiból indítottak
első nagyobb gyülekezőhelye a Fertő tónál Szentmargitbánya (St. Margarethen) volt. A
község évezredes kőbányájában gyűjtötték egybe a beérkező csoportokat. Ezt a gyüle
kezőt is S S-mészárlások sora előzte meg. Március 24-én és 25-én Rohoncon (Rechnitz)
200-250 magyar zsidót golyóval „likvidáltak"."7
A St. Pöltennél megismételt brutalitások során ismeretlen számú volt munkaszolgá
latos vesztette életét. Százak szereztek sebeket, maradandó sérüléseket. Hasonló sorsra
jutottak a Délkeleti Fal Steiermark Nord erődvonalánál dolgoztatott, a Kőszeg, Rohonc,
Strém térségéből evakuált magyar zsidók. Főleg Eisenerznél és az Enns völgyében - a
kitérés, menekvés lehetőségét nem nyújtó útszakaszokon - szenvedték el a vasrudakkal
rájuk törő nácik támadásait. A Präbichl 18 %-os emelkedőjénél, Leoben és Eisenerz,
majd Eisenerz és St. Gallen között megközelítőleg háromszáz volt munkaszolgálatost
lelőttek, súlyosan megsebesítettek a „népfelkelők" és más fegyveresek. (Ügyüket 1946.
április 1-je és 28-a között tárgyalta Grazban a brit katonai bíróság. 18 vádlott közül tizet
ítélt halálra hétszáz bizonyított gyilkosság miatt.)
Az állásépítő munkatáborokból indított csoportok zöme végig gyalogosan - az
SS-ek megújuló rohamát rettegve - általában 15-20 nap alatt, az Alpok magaslatain át
(Stájerországot, valamint az eisenerzi és az Enns-völgyi Alpokat átszelve) érte el a pa
rancs szerinti úticélt: a mauthauseni koncentrációs tábort. Stájerország esetében Stefan
115
Almásy Tibort 1987-ben Izraelben a Világ Népeinek Igaza címmel tüntették ki, Kanadában és Magyaror
szágon is több elismerést kapott. Nyugállományú dandártábornok, 1998 óta szülővárosa, Székesfehérvár dísz
polgára.
116
A Volkssturm, az ún. népfelkelés egységeit az összeomlás előtti hónapokban szervezték meg. Idős,
katonaviselt férfiak mozgósítását, esetenként páncélelhárítási gyors kiképzését jelentette, bármilyen harcér
ték nélkül.
117
43 évesen vesztette itt életét a munkaszolgálatból deportált Fenyő László költő. Ötvenhat volt magyar
munkaszolgálatost Hitlerjugend-tagok lőttek halomra 29-én Németlövőn (Deutsch-Schützen) egy erdőszélen
a mauthauseni gyalogmenet előtt.
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Karner osztrák kutató arra a megállapításra jutott, hogy a menetekkel összefüggésben
„10 000-nél több" magyar zsidó haladt át Stájerországon. Meggyilkolt sáncosok egyes és
tömegsírjait regisztrálta Nestelbach, Klöch, St. Johann am Tauern, Weisskirchen, Salla
és Schemmerhöhe területén.
Más csoportokat bevagoníroztak Felixdorfnál vagy Gramatneusiedlben. Túlnyomó
többségük a vasúti szállítás idején semmiféle ennivalót nem kapott. (Nélkülözték az
addigi minimális ellátást a gyalogszerrel hajtott kényszermunkások is. Az árokparton
talált csigákat ették, a virágzó repcét, a fák friss hajtásait tépték le, ha hozzájuthattak.)
Előfordult, hogy azonnal Mauthausenban kötöttek ki. Voltak olyan csoportok, melye
ket nem Mauthausenba, hanem tovább, közvetlenül az április 13-án használatba vett,
Gunskirchen melletti félkész erdei táborba (Waldlager) irányítottak.
A mauthauseni koncentrációs tábor parancsnoka, Franz Ziereis SS-Standartenführer
(már amerikai őrizetben) arról vallott, hogy a védőállás építéséről gyalog „50 000 zsi
dónak kellett Mauthausenba jönnie. Valójában csekély töredékük érkezett meg". Az
Ausztriában folyó tudományos kutatás szerint a gyalog, vonaton és hajón evakuáltak
vesztesége a gunskircheni végállomásig megközelítőleg nyolcezer-tízezer fő volt.
Az újabb és újabb csoportokat esetenként regisztrálták, mert hely alig akadt. A főtábor az elviselhetetlenségig megtelt. „A sátrakban nem volt fekhely, fűtés, víz, WC, csak
vitorlavászon fal és tető. 30-35 centiméter hely jutott egy emberre; oldalukon feküdtek,
olyan szorosan egymás mellett, hogy a keményre fagyott föld megolvadt alattuk, és bo
káig érő, ragadós, fekete sár keletkezett. Ebbe már csak az feküdt le, aki nem akart többé
felkelni. Számuk napról-napra szaporodott." A pótszállásul szolgáló sátorsorból118 em
berroncsok halmazát szállították a hamvasztandók gyűjtőhelyére, a kényszerből nyitott
tömegsírokba. Az itt elhaltak száma meghaladta a kétezret.
A Mauthausenba érkezett utolsó csoportokat már a sátortábor sem tudta befogadni.
Ziereis táborparancsnok és törzse április 14-én az új fogolysereg Gunskirchenbe telepí
tése mellett döntött. Az első ötezres csoportot 16-án, a másodikat 26-án, az utolsót 28-án
gyalogosan indították. (29-én részben feloszlatták a Zeltlagert, 2808 foglyot „leírtak".)
Az 55 km-es távolságot az életerő maradékaival három, három és fél nap alatt tették meg.
A mauthauseni tábortól a kettős dunai híd mindössze négy km-re volt. Ezen a szakaszon
a gyalogmenetek nyolcszáz áldozatának holttestét számlálták meg.
A gunskircheni menetek magyar áldozatairól névlista, megbízható adatsor nem ma
radt fenn. A hatezerre tett becslés túlzó, a reális meghatározás még várat magára. Máig
előfordul, hogy az országút mentén emberi maradványokra találnak.
A Mauthausen-Gunskirchen útvonalon (Mauthausen-Ennsdorf-Asten-RohrbachAnsfelden-Hasenufer-Pucking-Weisskirchen-Schleissheim-Thalheim-Gunskirchen)
Windpassing és Ennsdorf kisközség közötti rövid szakaszon 33 foglyot gyilkoltak
le. Enns városkában a Locher temetőben 1965-ben 87 magyar foglyot exhumáltak.
Weisskirchenben 119 áldozat sírja ismert, a parókián megörökítették a temérdek fogoly
átvonulását.
A Pucking és Schleissheim közötti úton 120 volt kényszermunkás holtteste feküdt
- az egyházi krónika szerint. Schleissheimben hatvan áldozatnak állítottak emlékművet,
,IS
A Zeltlagerban április 20-án 5802 fő, 5435 férfi és 367 nő szerepelt nyilvántartásban. Hans Maršalek
osztrák kutató a nem regisztrált foglyok számát összességében 12 000-15 000 közé teszi. Megközelítő adata
nagyrészt fedi az 1945-ben 17 000-re becsült nagyságrendet a táborba 1945 áprilisában beérkezett magyar
foglyok számáról.
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Thalheim temetőjében tizenöt áldozat nyugszik. Az adatok sora bizonyítja, hogy a terror
gépezete a menet teljes vonalán leplezetlenül, az utolsó hetekig működött.
A gunskircheni fenyőerdöbe április 18-tól érkeztek az első magyar csoportok, és
május első napjaiban az utolsó túlélők. A Wels II-nek nevezett gunskircheni tábor (Edt
község határában) Mauthausen utolsóként létesített melléktábora volt. A létszám április
elsején 2020-at tett ki. A hó végén elérhette a tízezret, de 12 000-15 000 is lehetett. A
csontig fogyott - zömmel magyar - foglyok sorait járványok, tífusz és számos más, az
éhezés, a tisztálkodás hiánya miatt fellépő betegség ritkította.
Május 4-én és 5-én az amerikai csapatok harc nélkül elfoglalták Linz városát. Ekkor
szabadult fel a magyar munkaszolgálatosok fogságának utolsó színhelye. Ezreket gyor
san tábori kórházakba, amerikai egészségügyi gondozásba szállítottak. A további hetek
ben százak haltak bele a korábbi megpróbáltatásokba. 119

Szabolcs

Szita

FORCED LABOUR SERVICE IN HUNGARY, 1939-1945

Summary
On the strength of the 1939 Home Defence Act, auxiliary labour service was organised on a
military basis in Hungary during the Second World War. On the whole, it was a well-developed
system, revised several times. From the summer of 1941, it served as an essentially anti-Semitic
institution. It affected more than 100 000 Hungarian men of military age, that were either Jewish
by birth or were considered Jewish on the strength of the racial laws.
Jews, nationalities (Romanians, Serbs, Carpatho-Rusyns) and those discriminated on a politi
cal basis, were declared unreliable, and were treated separate within the army, in a way that had
been ordained. They saw service unarmed, equipped with shovels, picks and spades in most of the
cases. Absurdly enough, they were slaving away in their own clothes, using their own equipment,
and they were forced to wear distinctive marks. Jews wore a yellow armband; those converted to
Christianity wore a white one. In 1944, Jews were also ordered to wear the canary-yellow Star of
David in many places. People with the white armband usually worked on the home front, under
better conditions than those seeing service in the theatre of operations.
In the Ukraine and in Serbia, the treatment generally depended on the demeanour of the com
manders and the guards (the "crew"). For want of control, the Jewish forced labourers were often
treated with brutality and sadism. From the autumn of 1942, Minister of Defence Vilmos Nagy
introduced temporary amendments in this respect. Until the end of 1943, more than 40 000 forced
labourers died on account of torture and agony. Another 25 000 were taken prisoner by or sought
refuge at the Soviets.
After 19 March 1944, auxiliary labour service exempted from deportation. Thousands were
called up for labour service from the ghettoes and the reception camps, which saved both young
and old Jews from the gendarmerie and Auschwitz-Birkenau. A new turning point took place
with the takeover of Ferenc Szálasi and his party on 15 October 1944: the renewed deportations
were extended to Jewish forced labourers. From November to the end of the year, the institution of
labour service had been abolished, as the companies were delivered into the hands of the SS on the

119
Pl. a közeli Wels város temetőjében 1085 volt magyar zsidó munkaszolgálatost temettek el. Nagyobb
részükön a gondos kórházi kezelés sem tudott segíteni.
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Hungarian border. Already deportees, most of them were made work on the fortifications built at
the Hungarian-German frontier (Ostwall, Südostwall, later called Reichsschutzstellung).
At the end of March 1945, the SS massacred all the inmates of the labour camps in the borderland that were unable to walk. The rest were forced to march through the Alps to the Mauthausen
concentration camp and then to Gunskirchen. These marches took a heavy toll. The survivors were
liberated by the US Army on 4 and 5 May.

Szabolcs

Szita

LE SERVICE DU TRAVAIL EN HONGRIE, 1939-1945

Résumé
Conformément à la loi 2-1939, le service du travail auxiliaire en Hongrie fut organisé à
l'instar de l'armée. Il s'agissait d'un système plusieurs fois modifié et bien structuré. Dès l'été
1941, il fonctionna principalement en tant qu'institution antisémite et concerna plus de 100 000
hommes hongrois, en âge de faire leur service militaire, nés juifs ou qualifiés de Juifs en vertu
des lois raciales.
Les requis du travail juifs et les individus appartenant aux minorités nationales (Roumains,
Serbes, Ruthènes) ainsi que les personnes fichées pour leurs convictions politiques furent déclarés non fiables et subirent un traitement séparé et distinct au sein de l'armée. Ils firent leur
service sans arme, le plus souvent avec une pelle, une pioche et une bêche. Il relève aussi du
domaine des absurdités qu'ils travaillèrent dans leurs propres habits et avec leurs propres outils
et qu'ils furent obligés de porter des signes discriminatifs. Les Juifs et les Juifs convertis au
christianisme durent porter respectivement un brassard jaune ou blanc sur le bras. (En 1944, on
leur ordonna, à certains endroits, de porter l'étoile de David jaune canari.) Les brassards blancs
travaillèrent, en général, dans l'arrière-pays et dans de meilleures conditions que les requis de la
zone d'opérations militaires.
En Ukraine et en Serbie, le traitement dépendait surtout de l'attitude du commandant et de la
garde (dite « encadrement »). Faute de contrôle, les requis du travail juifs furent souvent traités de
manière brutale voire sadique. Le ministre de la défense, Vilmos Nagy, changea provisoirement
cette situation dès l'automne 1942. Jusqu'à la fin de 1943, plus de 40 000 requis du travail périrent
à cause des supplices physiques et moraux infligés. Quelque 25 000 tombèrent en captivité des
Soviétiques ou trouvèrent refuge auprès de ces derniers.
Après le 19 mars 1944, le service du travail auxiliaire militaire sauva les requis de la déportation. Des milliers de personnes rassemblées dans les ghettos et les camps d'internement furent enrôlées dans le service du travail. Ainsi des Juifs jeunes et plus âgés furent sauvés de la gendarmerie
et d'Auschwitz Birkenau. Le 15 octobre où Ferenc Szálasi et son parti prirent le pouvoir constitua
le prochain tournant, car après cette date, les requis du travail juifs furent déportés. De novembre
à la fin de l'année, l'institution du service du travail fut éliminée, puisque les compagnies furent
remises à SS à Hegyeshalom. La plupart travaillèrent, désormais en tant que déportés, à la ligne
de fortifications (Ostwall, Südostwall, nommé plus tard Reichsschutzstellung) construite à la frontière entre la Hongrie et l'Allemagne.
A la fin de mars 1945, dans les camps de travail frontaliers le SS assassina les anciens requis
incapables de marcher. Les autres durent marcher à travers les Alpes jusqu'aux camps de concentration de Mauthausen et de Gunskirchen. Beaucoup moururent en chemin. Les survivants furent
libérés par l'armée américaine les 4 et 5 mai.
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DER ARBEITSDIENST IN UNGARN, 1939 - 1945

Resümee
Zur Zeit des Zweiten Weltkrieges wurde der in Ungarn auf Grund des Gesetzesartikels 1939:
II. funktionierende Arbeitsdienst auf militärischer Grundlage organisiert. Es war ein mehrfach
modifiziertes, im Grunde gut ausgebautes System. Ab dem Sommer 1941 funktionierte es als
Institution gegen Juden und betraf mehr als 100 Tausend ungarische Männer im wehrfähigen
Alter, die als Juden geboren worden waren oder auf Grund der Rassengesetze als Juden galten.
Die jüdischen Arbeitsdienstler, die Vertreter von nationalen Minderheiten (Rumänen, Serben,
Ruthenen) und die wegen ihrer politischen Haltung registrierten Personen galten als unzuverlässig, so wurden sie innerhalb der Armee gesondert und gemäß der für sie vorgeschriebenen
Methoden behandelt. Der Dienst wurde von ihnen ohne Waffe, meistens mit einer Schaufel, einer
Picke und einem Spaten verrichtet. Zu den Absurditäten gehört, dass sie in ihren eigenen Kleidern
und mit ihrer eigenen Ausrüstung roboten mussten und gezwungen wurden, diskriminierende
Symbole zu tragen. Die Juden trugen an ihrem Oberarm eine gelbe Binde, die zum Christentum
übergetretenen eine weiße. (1944 wurden sie mehreren Orts auch zum Tragen des kanariengelben
Davidsterns gezwungen.) Die Personen mit einer weißen Binde arbeiteten zumeist im Hinterland
und zu besseren Bedingungen, als diejenigen, die auf Operationsgebiet Dienst leisteten.
In der Ukraine und in Serbien hing die Art des Umgangs mit den Arbeitsdienstlern in erster Linie vom Verhalten des Kommandanten und des Wachpersonals (des sog. „Rahmens") ab.
Wegen fehlender Kontrolle wurden die jüdischen Arbeitsdienstler vielerorts brutal, auf sadistische
Weise behandelt. Das wurde zeitweilig ab dem Herbst 1942 vom Minister für Landesverteidigung,
Vilmos Nagy, verändert. Bis 1943 starben mehr als 40 000 Arbeitsdienstler infolge der physischen
und seelischen Qualen. Fast 25 000 kamen oder flohen in sowjetische Gefangenschaft.
Nach dem 19. März 1944 gewährte der Aushilfsarbeitsdienst Asyl vor der Deportation.
Aus den Ghettos und den Sammellagern wurden Tausende zum Arbeitsdienst einberufen; der
Gendarmerie gegenüber wurden auch junge und alte Männer vor Auschwitz-Birkenau gerettet.
Die erneute Wende trat am 15. Oktober mit der Machtergreifung von Ferenc Szálasi und seiner Partei ein. In die neu eingeleitete Deportation wurden auch die jüdischen Arbeitsdienstler
einbezogen. Vom November bis zum Ende des Jahres wurde die Institution des Arbeitsdienstes
aufgelöst, weil die Kompanien bei Strass-Sommerein (Hegyeshalom) der SS übergeben wurden.
Die meisten von ihnen mussten - nunmehr als Deportierte - am Festungssystem an der ungarischdeutschen Grenze (Ostwall, Südostwall, später Reichsschutzstellung) arbeiten.
Ende März 1945 wurden in den Arbeitslagern des Grenzgebietes die ehemaligen
Arbeitsdienstler, die nicht mitmarschieren konnten, von der SS ermordet. Die anderen kamen
nach einem verlustreichen Fußmarsch über die Alpen ins Konzentrationslager Mauthausen, von
dort nach Gunskirchen. Die Überlebenden wurden am 4. und 5. Mai von der amerikanischen
Armee befreit.

Саболъч

Сита

ТРУДОВАЯ ПОВИННОСТЬ В ВЕНГРИИ В 1939-1945 ГОДАХ
Резюме

В период второй мировой войны вспомогательная трудовая повинность в Венгрии была
организована на военной основе на основании кодекса II 1939-го года. Была сформирована
хорошо отработанная система, неоднократно модифицированная. Начиная с лета 1941 года
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она действовала решительно как антисемитская организация. Она затронула более 100 000
венгерских военнообязанных мужчин, родившихся в еврейских семьях или на основании
расовых законов провозглашенных евреями.
Призванных нести трудовую повинность евреев и других представителей малых нацио
нальностей (румын, сербов, русинов) и поставленных на учет по политическим основа
ниям лиц провозгласили ненадежными, они были сгруппированы в отдельные форми
рования внутри армии по предписанным специально для них правилам. Свою воинскую
повинность они несли без оружия, большей частью с лопатами, кирками, ломами в руках.
К абсурдным отличиям относится и тот факт, что проходившие службу в частях трудо
вой повинности работали в собственной гражданской одежде и с собственными рабочими
средствами, обязаны были носить дискриминативные отличительные знаки. Евреи носили
на предплечье руки желтую повязку, а народности, принявшие христианство, носили по
вязку белого цвета, (в 1944 году для них было предписано также ношение звезды Давида
канареечного цвета). Меньшинства с белыми повязками в большинстве случаев отбывали
повинность в тылу, их положение было гораздо лучше по сравнению с теми, кому нужно
было служить на территориях, где проходили военные операции.
На Украине и в Сербии обращение со служившими в трудовых отрядах в основном
зависело от поведения, настроенности командиров, охранников (называемых „кадрами".
За отсутствием контроля, проверок с отбывавшими трудовую повинность в большинстве
случаев обращались брутально, садистским образом. Начиная с осени 1942 года Министр
военных дел Надь Вильмош, на время изменил это положение. До конца 1943 года умерло,
погибло по причине физичсеских и моральных издевательств более 40 000 отбывавших
трудовую повинность. Приблизительно 25 000 человек попало в советский плен или дезер
тировало на сторону советских войск (в тот же плен).
После 19 марта 1944 года служба по трудовой повиннсости стала прибежищем от депортацтии. Из еврейских гетто и концлагерей тысячами призывали на отбывание трудовой
повинности. Молодые и пожилые мужчины-евреи таким образом спасались от расправы
жандармов, от гибели в Аушвитце-Биркенау. Новый поворот в этой ситуации произошел с
приходом к власти Салаши Ференца и его партии 15 октября 1944 года. Была возобновлена
депортация, на которую были отправлены и евреи, отбывавшие трудовую повинность. С
ноября до конца года институт трудовой повинности был ликвидирован, так как роты с от
бывавшими трудовую повинность были переданы в руки СС-цев. Основное большинство
отбывавших ранее трудовую повинность евреев - уже в качестве депортированных - бы
ло направлено на работы по строительству системы крепостей, строившихся на венгерогерманской границе (Оствалл, Зюдоствалл, позже названные Имперским оборонительным
рубежом (К.е1сП88спш281е11ип§).
В конце марта 1945 года неработоспособные узники из числа бывших отбывавших
трудовую повинность в трудовых лагерях пограничной зоны были уничтожены СС-цами.
Оставшиеся в живых были направлены пешком через Альпы в МаутхЪузенский конлагерь
а оттуда также пешком в Гунскирхен. Во время переходов большинство из них погибло.
Оставшиеся в живых были освобождены американской армией 4 и 5 мая 1944 года.

HK 117. (2004)3.

FELHÍVÁS
A Magyar Hadtörténészek Nemzeti Bizottsága közzéteszi,
hogy a Nemzetközi Hadtörténeti Bizottság következő,
31. konferenciája,
a trafalgari tengeri ütközet. 200. évfordulójára emlékezve,
2005. augusztus 21-28. között Madridban
kerül megrendezésre

„Szárazföldi és tengeri hadviselés
a trafalgari csata korában"
címmel,
a következő szekciókban:

Diplomáciai, stratégiai, hadművészeti
és hadigazdasági aspektusok
A szárazföldi hadviselés szervezete,
fegyverzete és taktikája
A korszak haditengerészetének szervezete,
fegyverzete és taktikája
Az Európán kívüli világ hadművészete.
A konferencia szervezői által előírt gyakorlatnak megfelelően
jelentkezni a Magyar Nemzeti Bizottság titkáránál,
dr. Ballá Tibor őrnagynál lehet (1014 Budapest, Kapisztrán
tér 2-4.), aki a szükséges nyomtatványokat is biztosítja.
A konferencia nyelve: angol, francia és spanyol.
Jelentkezési határidő előadás tartására a felhívás megjelenését
követő három héten belül. A 250 eurós részvételi díj 2005. már
cius 30-ig utalandó át. A konferenciáról bővebb információk a
www.cidhm.com honlapon találhatók.

KARSAI LASZLO

A VÉGZETES ESZTENDŐ:
1942 A MAGYAR DIPLOMATÁK JELENTÉSEIBEN

1942. december 2-án Sztójay Döme berlini magyar követ kénytelen volt átadni kor
mánya határozott hangú jegyzékét a német Külügyminisztériumban. A magyar követ2
nem helyeselte, hogy kormánya megtagadta azoknak a német követeléseknek a teljesí
tését, amelyeket még október 17-én adtak át Budapesten. A jegyzékben Kállay Miklós
miniszterelnök (1942. március 9 - 1944. március 22.) leszögezte, hogy nem tartja lehet
ségesnek sem a sárga csillag bevezetését, sem azt, hogy deportálják a Magyarországon
élő zsidókat.3
Az alábbiakban megkísérlem rekonstruálni, miért és milyen információk alapján dön
töttek úgy 1942 késő őszén a magyar fővárosban, hogy megvédik „saját" zsidóikat. A
döntés egyik legfontosabb okáról már október 5-én beszámolt Sztójay Martin Luthernek,
a német Külügyminisztérium államtitkár-helyettesének.4 Többek között megemlítette,
hogy Kállayval előzetesen folytatott tárgyalásai alapján tudja, a magyar miniszterelnö
köt „... különösen az a kérdés érdekli, megadják-e a keletre kitelepített zsidóknak további
egzisztenciájuk lehetőségét. Ezzel kapcsolatban bizonyos híresztelések keringenek, ame
lyeket ő maga természetesen nem hisz el, de Kállay miniszterelnököt ezek kissé nyug
talanítják."5 Sztójay a valóságban nem csak „elhitte", hogy a keletre deportált zsidók
döntő többségét lemészárolják a haláltáborokban, hanem a nácik zsidópolitikájával kap
csolatos legfontosabb információkat éppen ő továbbította Budapestre. Sztójay óvakodott
Luthernek elárulni, hogy a magyar miniszterelnököt „kissé nyugtalanító" híresztelések
egyik fő forrása éppen ő maga. 1942. október 3-án, Hitler szeptember 30-i beszédét is1
Washington, D. C-ben az United States Holocaust Memorial Museum és a City University of New York
Graduate Center által szervezett „The Holocaust in Hungary - 60 Years Later" c. nemzetközi konferencián
2004. március 17-én elhangzott előadás szerkesztett, jelentősen bővített változata. A kutatást az OTKA támo
gatta, témaszám: T 043 604.
2
Sztójay Döme, amikor 1942. augusztus 10-én kormánya nevében tiltakozott a német Külügyminisztéri
umban, mert Franciaországban a magyar állampolgárságú zsidókat sárga csillag viselésére akarták kényszerí
teni, a jegyzék átnyújtásakor szóban hozzáfűzte: „Personally, Sztójay added, he found this task very unpleas
ant, as he characterized himself as a 'pioneer' of anti-Semitism." Martin Luther német külügyi államtitkárhelyettes 1942. augusztus U-i memorandumát idézi: Browning, Cristopher R.: The Final Solution and the
German Foreign Office. A Study of Referat D III. of Abteilung Deutschland 1940-1943. New York - London,
1978. 105. o. Sztójay Döme (1883-1946) altábornagy, 1935-től 1944-ig berlini magyar követ. A német meg
szállás után miniszterelnök (1944. március 22 - augusztus 29.). Kormánya szervezi meg 437 000 magyar zsidó
deportálását. Horthy augusztus 29-én leváltja. A világháború után népbíróság ele állították és kivégezték.
3
A jegyzék szövegét 1. Ránki György - Pamlényi Ervin - Tilkovszky Lóránt — Juhász Gyula (szerk.): A
Wilhclmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933-1944. Budapest, 1968, (a
továbbiakban: A Wilhelmstrasse és Magyarország) 701-704. o., idézett rész: 703. o.
4
Martin Luther (1895-1945) államtitkár-helyettes képviselte a Külügyminisztériumot 1942. január 20án a wannseci konferencián. 1940 májusától állt az Abteilung Deutschland (Németország ügyosztály) élén,
feladatköréhez tartozott az SS-szcl, a rendőrséggel való kapcsolattartás és a zsidóügyek intézése is. 1943
elején, miután sikertelenül próbálta eltávolítani a Külügyminisztérium éléről Ribbentropot, letartóztatták és
a sachsen-hauseni koncentrációs táborba zárták, ahol többször is öngyilkosságot kísérelt meg. 1945 tavaszán
szívroham következtében halt meg.
5
Luther feljegyzése Sztójayval folytatott tárgyalásáról, 1942. október 6. In: A Wilhelmstrasse és
Magyarország, 697. o.
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mertetve jelentette Kállaynak, hogy: „Hitler kancellár ismételten a legélesebb szavakkal
kelt ki a zsidóság ellen, melynek kiirtását kilátásba helyezte. Ezen mindig visszatérő
és határozott és a végletekig menő állásfoglalása nem enged semmi kétséget az iránt,
hogy szavai mögött nem csak üres propaganda célt kell keresni, amit a tények egyébként
amúgy is bizonyítanak."6
Viszonylagos pontossággal még azt is meg tudjuk állapítani, hogy Budapesten a „jól
értesültek" mikor tudták már, hogy a nácik a hatalmukba került zsidókat legyilkolják.
A kormányhoz közel álló német nyelvű napilap, a Pester Lloyd főszerkesztője, Ottlik
György, 1942. augusztus 18. és szeptember 28. között körutat tett Nyugat-Európában.
Olaszországban, Svájcban, Vichy-Franciaországban, és Németországban folytatott tár
gyalásokat. Berlinben felkereste Sztójayt is, aki, Ottlik október 10-én kelt jelentése sze
rint: „... helyesnek találná, ha Magyarország nem várná meg a kérdés [ti. a zsidókérdés K. L.] éles felvetését, hanem meggyorsítaná az őrségváltás tempóját és zsidó lakosságunk
tekintélyes részét kitelepítené a megszállt Oroszországba. Követünk előbb 300 000-ről
beszélt, azután lealkudta önmagát 100 000-re. Közbevető megjegyzésemre nem titkolta,
hogy ez nem kitelepítést, hanem kivégzést jelentene."7 Az eredetileg 16 sűrűn gépelt oldal
terjedelmű jelentést Ottlik György saját kezűleg datálta és írta alá. Első oldalának tetején
a „Res. Pol" és „Titkos", ugyancsak kézzel írott megjegyzések között apróbb betűkkel,
tintával írott megjegyzés olvasható: „Sztójay követ úrtól érkezett 1942. XI. 29."
Az irat felzetén, a külügyminisztériumi iktatási rendet ismerve szokatlannak nevezhe
tő módon, nem szerepel, hogy Ottlik jelentése mikor érkezett a Politikai Osztályra. Nem
kizárt, hogy a német zsidópolitikáról szóló információt Kállay Miklós még egyszer ellen
őriztetni akarta, ezért küldték ki Ottlik jelentését Berlinbe Sztójaynak. Ottlik jelentése
azt bizonyítja, hogy legkésőbb 1942 augusztusában már pesti újságíró körökben is ismert
volt: ha kitelepítenék/deportálnák a magyar zsidókat, az egyenlő lenne kivégzésükkel.
1942, minden túlzás nélkül állítható, a zsidó holokauszt szempontjából nem csak
„végzetes", hanem döntő esztendő is volt. Az év elején a holokauszt jövendő áldoza
tainak több mint 80 százaléka még élt. A lengyelországi zsidók tervszerű, tömeges legyilkolását az év tavaszán kezdték el a nácik. 1942 végén már alig néhány százezer zsi
dó volt életben a megszállt szovjet és nyugat-európai területeken, valamint a Lengyel
Főkormányzóságban. Kelet-Európában, a nácikkal szövetséges országokban valamivel
jobb volt a helyzet: 1942 őszén, mintegy 70 000 zsidó deportálása után a szlovák hatósá
gok leállították a deportálásokat. Ion Antonescu román Conducator némi habozás után,
követve Róma és Budapest zsidóvédő politikáját, szintén megtiltotta, hogy az óromán
területeken és Dél-Erdélyben élő zsidókat deportálják. A szerbiai zsidókat viszont a
Wehrmacht katonái az év végéig halomra gyilkolták.8
Ezek után azt kellene tisztázni, hogy 1942 augusztusa előtt mikor és milyen, az euró
pai zsidó holokauszttal kapcsolatos tényekről értesült a magyar politikai vezetés. A kér6
Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: OL) K 63 Külügyminisztérium politikai osztálya 1942-21.
tétel (Németország) 190/pol. 1942. (október 3.) Sztójay Döme jelentése Kállay Miklósnak.
7
OL K 64 Külügyminisztérium politikai osztályának réservait Í.-1942-41-437. Ottlik György jelentése
Kállay Miklósnak. Idézi Karsai Elek (szerk.): Vádirat a nácizmus ellen. Dokumentumok a magyarországi
zsidóüldözés történetéhez. III. k. Budapest, 1967. 64. o. E helyen más jelzet (Küm. pol. 1942-21/7-437.) szere
pel. Köszönöm Szemkcő Csabának és Sárvári Ferencnek, a Magyar Országos Levéltár munkatársainak, hogy
kiderítették az irat pontos jelzetét.
8
A zsidó holokauszt történetének klasszikus műve: Hilberg, Raul: The Destruction of the European Jews.
New-York-London, 1985.1-III. k.
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désre a Magyar Királyi Külügyminisztérium diplomatáinak egykorú jelentései alapján
próbálunk meg választ adni. Kronológiai rendbe szedve jelentéseiket rekonstruálni lehet,
mikor és miről értesültek a magyar döntéshozók a holokauszttal kapcsolatban. A magyar
kormány tagjai nem csak diplomatáiktól kaptak jelentéseket a holokausztról. A keleti
frontról, az Einsatzgruppék vérengzéseiről, vagy a hazánkkal szomszédos országokban
történtekről hírszerzők, katonák, csendőrnyomozók és egyszerű civilek is hoztak híre
ket. Nézőpontunk lehetne a Külügyminisztérium politikai osztályának vezetőjéé, akihez
a legfontosabb, „titkos", „bizalmas", „szigorúan titkos" stb. jelzettel ellátott jelentések
is befutottak.9 A fennmaradt magyar külügyi iratanyag tekintélyes mennyiségű.10 Ha a
tiszteletbeli konzulátusokat nem számoljuk, 30 európai városban, valamint a Vatikánban
szolgáltak magyar diplomaták 1942-ben, Athéntól Szófiáig, Berlintől Zágrábig.11 A bu
dai Várban, az elegáns kormányzati negyed szívében, a miniszterelnöki palotától és a
Honvédelmi Minisztérium épületétől alig néhány lépésre, és kőhajításnyira a Belügy- és
a Pénzügyminisztériumtól volt a Külügyminisztérium székháza.12 Jól képzett, több nyel
ven beszélő, világot járt, tapasztalt magyar diplomaták szolgáltak a különböző európai
nagyvárosokban.13 Különböző származású és világnézetű emberekről volt szó. A Dísz
téren a fontosabb osztályok élén nemesi, ha nem is főnemesi származásra utaló előnevet
viselő emberek álltak.14
Zsidó, vagy zsidó származású a központi külügyi apparátusban, vagy a diplomáciai
karban elvétve sem fordult elő, de a diplomaták között nácibarát antiszemiták, kiknek
tipikus képviselője a már említett Sztójay Döme, liberálisok, sőt filoszemiták is szép
számmal képviseltették magukat. Ez utóbbi csoportba sorolható például Velics László
athéni követ. Az egyes diplomaták politikai nézetei szerepet játszhattak abban, mely kül
földi állomáshelyre kerülnek. Sztójay így őrizhette meg posztját Berlinben 1935-től egé
szen 1944 márciusáig. Velics László pedig, miután évekig Genfben, a Népszövetségnél
képviselte hazánkat, 1940-1944 között Athénban szolgált, majd a német megszállás
után állásáról lemondott.15 A diplomaták információikat több forrásból szerezték be.
Figyelték a helyi sajtót és a rádiót, kapcsolatot tartottak diplomata kollégáikkal és a he9

1942-ben ezt a posztot szentmiklósi Szcntmiklósy Andor töltötte be.
A Politikai Osztály 1938-1945 közötti iratanyaga 109, a Jogi Osztályé 32, a bécsi követségé 43, a római
követségé 20, a Vichy-i követségé 31, a párizsi főkonzulátusé 1941-től 126 iratcsomó. Egy-egy csomóban
általában 800-1100 számozott lapnyi iratanyag található.
11
ABC-sorrendben: Amszterdam (konzulátus - kon.), Ankara (követség - k.), Arad (kon.), Athén (k.),
Bécs (főkonzulátus - fkon.), Belgrád (fkon.), Berlin (k.), Bern (k.), Brassó (kon.), Brüsszel (kon.), Bukarest
(k.), Genf (fkon.), Grác (kon.) Helsinki (k.), Isztambul (fkon.), Köln (fkon.), Lisszabon (k.), Madrid (k.),
Milánó (fkon.), München (fkon.), Párizs (fkon.), Pozsony (k.), Prága (fkon.), Róma (k.), Stockholm (k.), Szófia
(k.), Trieszt (k.), Vatikán (k.), Velence (kon.), Vichy (k.), Zágráb (k.).
12
Budapest, I. ker. Vár, Dísz tér 2.
13
Hoffmann Sándor, a berlini követség tanácsosa 1942. január elején a volt belgrádi svájci követnél, az
amerikai és angol érdekek németországi képviselőjénél találkozott régi ismerősével, a volt belgrádi norvég
tiszteletbeli konzullal, egy szerb tartalékos századossal. OL K 63 1942-16/7. tétel (Jugoszláv-magyar viszony)
6/pol. 1942. (január 9.) Hoffmann jelentése a Külügyminisztériumnak. Matuska-Comáromy Péter stockholmi
magyar követ Carl Ivan Danielssonnal, Svédország kairói követével találkozott, akivel még madridi szolgá
lata során kötött barátságot. Mint jelentette, lehetséges, hogy barátja nem is tér vissza Kairóba, következő
állomáshelye pedig valószínűleg Budapest lesz. Információja pontosnak bizonyult, Danielsson a világháború
végéig szolgált Budapesten. OL K 63 1942-17. tétel (Lengyelország) 58/pol.-1942. (július 4.) Matuska Péter
jelentése Kállay Miklósnak.
14
Az 1. Elnöki osztály élén 1942-ben zsarnóczai Bartheldy Tibor; a 2. Protocole osztály élén gróf Teleki
Gyula; a 3/b. Kulturális osztály élén iklód-szent-iványi és gálfalvi Szent-Iványi Domokos állt.
,s
Velics Lászlónak a görögországi náci zsidópolitikáról szóló jelentéseit 1. Karsai László: Holokauszt.
Budapest, 2001. (a továbbiakban: Karsai, Holokauszt) 201., 213-208., 312-313. o.
10
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lyi illetékesekkel is. Sok értékes információhoz jutottak a magyar diplomaták Aradon,
Temesváron, Bukarestben a helyi Zsidó Tanácsok révén is. A Honvédelmi Minisztérium
és a Belügyminisztérium napi munkakapcsolatban állt a Külügyminisztériummal, a
hozzájuk beérkező, külpolitikai vonatkozású jelentéseket megküldték egymásnak, sőt
Berlinbe, Rómába, Bukarestbe is eljutott azokból egy-egy másolati példány.
Nem csak a politikai döntéshozók, hanem a zsidók is felfigyelhettek (volna) arra, hogy
Hitler 1942 folyamán többször is megismételte először 1939. január 30-án elhangzott „pró
féciáját", melyben „megjósolta", hogy a világháború a zsidók kiirtásával fog végződni.
Először 1942. január 2-án, a vezéri főhadiszállásról a német néphez intézett kiáltványában
emlegette a „nemzeti államok hatalmas frontját," amely „harcban áll a zsidó-kapitalista-bolseviki világösszeesküvéssel." De megnyugtatta híveit: „A zsidó azonban nem fogja
kiirtani az európai nemzeteket, hanem ő maga esik majd merényletének áldozatául."16
A magyar diplomaták és főnökeik is jól tudták, hogy a náci Németország számára
kardinális kérdés, a szövetség, a barátság próbaköve, hogyan oldja meg egy ország saját
„zsidókérdését". Egy országot Berlinben akkor tekintettek megbízható szövetségesnek,
ha: I.) minden élőerőt, nyersanyagot hajlandó volt a bolsevizmus elleni harc szolgálatába
állítani, és II.) ha ezzel párhuzamosan hozzálátott a zsidókérdés radikális megoldásához.
Magyarországot mind a két szempontból az egyik legmegbízhatatlanabb szövetségesének
tekintette a Német Birodalom. 1942 márciusában értetlenséggel vegyes bizalmatlanság
gal fogadták Berlinben Bárdossy László miniszterelnök leváltását, és Sztójay alig győzte
bizonygatni, hogy az új miniszterelnök, Kállay Miklós elődje külpolitikai vonalát fogja
folytatni.17 1942 folyamán kiderült, hogy a környező országok, Horvátország, Szlovákia
és Románia a magyaroknál sokkal radikálisabb zsidópolitikát folytatnak. Ilyen körülmé
nyek között a magyar diplomácia a zsidókérdésben defenzívába kényszerült: úgy kellett
volna rendületlen szövetségesi hűségünket bizonyítani, hogy éppen a zsidókérdésben a
horvátok, a szlovákok és a románok is joggal mondhatták: ők árjásítják/románosítják
a zsidók javait, deportálnak, tömeggyilkolnak, miközben Magyarországon szinte hajuk
szála sem görbül a zsidóknak.
A magyar diplomaták árgus szemekkel figyelték a Romániát, különösen a vissza nem
csatolt dél-erdélyi területeket. 1942. január 15-én Nagyváradról keltezett bizalmas jelen
tést továbbított a BM Szentmiklósy Andornak. Ebben többek között arról tájékoztatták
a Politikai Osztály vezetőjét, hogy Romániában: „A zsidók megrendszabályozása (sic!)
tovább folyik. December 31-ével az összes zsidó kereskedők (sic!) üzleteit románoknak
adták át. Az üzletekbe betettek egy-egy románt, ki minden ellenszolgáltatás nélkül át
vette az üzletet raktárával együtt." Mint a bizalmas jelentés a továbbiakban megállapítja,
csak a gazdagabb zsidók tudták vagyonuk egy részét, jó kapcsolataiknak köszönhetően,
megmenteni.18
16

Új Magyarság, 1942. január 3. 1-2. o.
OL K 83 (Berlini követség i.) 1942-48/pol.főn-1942. (március 20.) Sztójay Döme jelentése Kállay
Miklósnak. Bárdossy László (1890-1946.) 1934-től 1941-ig Bukarestben volt magyar követ, ez év februárjá
ban külügyminiszterré nevezték ki. Teleki Pál miniszterelnök öngyilkossága (1941. április 3.) után minisz
terelnök lett. Miután nem tudta meggátolni a szélsőjobb megerősödését, és Horthy Miklós kormányzóval
más belpolitikai kérdésekben is szembe került, 1942. március 7-én Horthy leváltotta. A világháború után
népbíróság elé állították és kivégezték.
18
OL K 63 1942-27. tétel (Románia) BM VII. res. 6467/1942. (január 15.) tájékoztató jelentése a
Külügyminisztériumnak. A magyarüldözés kirívó példájaként említette e jelentés, hogy: „...Aradon a ma
gyaroknak azt mondják, ha cigány nem volna a földön, akkor a magyar lenne az utolsó fajta. Természetesen a
magyaroknak hallgatni kell, mert a legkisebb nekik nem tetsző kijelentésért hadbíróság elé viszik."
17
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A magyar „zsidópolitika" egyik fő törekvése 1942 januárjában az volt, hogy lehetőleg
minél kevesebb magyar állampolgárságú zsidó térjen vissza például a nyugat-európai
náci megszállás alá került területekről Magyarországra. Pásztóy Ámon, a BM VII. (köz
biztonsági) osztályának vezetője január 19-én „Szigorúan bizalmas" átiratot intézett sze
mélyesen Szentmiklósy Andorhoz. Ebben arra kérte, hogy ha a francia idegenrendészeti
hatóságok olyan magyar állampolgárok ellen léptetnek életbe „gazdasági természetű
rendszabályokat," akiknek „hazatérését nem tartjuk kívánatosnak," ezekről az esetekről
őt tájékoztatni szíveskedjen.19 Ha egyes magyar állampolgárságú zsidók hazatérését nem
is, de vagyonuk Magyarországra mentését a magyar illetékesek fontosnak tartották. A
„zsidóvédő" magyar politikusokat erősíthette Matuska Péter január 22-i jelentése, amely
ben azokról a „rémhírekről" számolt be, melyek szerint Keresztély király a kormány és
a parlament többségére támaszkodva lemondását helyezte volna kilátásba, ha a németek
a nürnbergi törvényeket akarnák bevezetni Dániában. Matuska úgy tudta, hogy több po
litikus is kijelentette, a „dán-német együttműködés további akadálytalan folytatásának
elengedhetetlen előfeltétele, hogy a németek kerüljék az ilyen kimondottan belügyi jelle
gű kérdésekbe való beavatkozást."20
A világháborúban semleges országokban élő magyar zsidókat legfeljebb a kiuta
sítás fenyegette, a náci megszállás alá került területeken, és a radikálisan antiszemita
Horvátországban, Romániában, Szlovákiában viszont már az életük forgott veszélyben.
1942. január 26-án kelt az a „bizalmi egyéntől," magyarán helyi, beépített informátortól
származó jelentés, amelyről a Belügyminisztérium tájékoztatta a Külügyminisztériumot.
A volt Jugoszláviához tartozó, német megszállás alá került Bánátból jelentették, hogy ja
nuár 9-én nagyarányú kivégzések voltak ezen a területen, ahonnan a zsidókat „teljesen
elszállították, úgy hogy most egyetlen zsidó sem található. Úgy a zsidók kitelepítését,
mint a fentebb már jelentett tömeges kivégzéseket a birodalmi német hatóság intézte."21 A
belgrádi főkonzul, Bolla Lajos több jelentésében is beszámolt Szerbia „zsidótlanításáról".
Február 3-i jelentésében közölte, „... a megszálló német hatóságok úgy Szerbia, mint a
Bánát területén élő összes zsidókat - állampolgárságra való tekintet nélkül - internálták.
A nők és gyermekek egy része a belgrádi nemzetközi vásár pavilonjaiban van elhelyezve,
míg a férfiak részint Szerbia belsejében munkatáborokban dolgoznak, részint ismeretlen
helyre szállították őket."22
A szerbiai náci zsidópolitika teljes mértékben megfelelt annak az „önbeteljesítő jós
latnak", amelyet január 30-án mondott beszédében Hitler ez évben már másodszor ismé
telt meg: „1939. szeptember elsején23 a német birodalmi gyűlésen már kijelentettem - és
én tartózkodni szoktam az elhamarkodott jóslásoktól - hogy ez a háború nem úgy fog
végződni, ahogy a zsidók képzelik, tudniillik, hogy kiirtják az európai árja népeket, ha19
OL K 63 1942-11/l.tétel (Franciaország) belpolitikai helyzet-BM VII. res. 6231/1942 (január 19.) átirata
a Külügyminiszternek.
20
OL K 63 1942-8. tétel (Dánia) ll/pol.-1942 (január 22.) Matuska Péter Jelentése Bárdossy Lászlónak.
A Külügyminisztériumban olyan fontosnak tartották ezt a jelentést, hogy másolatban megküldték a magyar
követségeknek és konzulátusoknak, sőt a honvéd vezérkar főnökének is.
21
OL K 63 1942-21/7. tétel (Német-magyar viszony) BM 7163/1942. (január 26.) VII. res. tájékoztató
jelentése a Külügyminisztériumnak.
22
OL K 63 1942-16. tétel (Jugoszlávia) 12/pol.-1942. (február 3.) Bolla Lajos jelentése Bárdossy Lászlónak.
23
Hitler eredetileg 1939. január 30-án elhangzott „jóslatát" a nyilvánosság előtt és magánbeszélgetései
ben is következetesen szeptember 1-jére datálta a következő években. Nem tudunk arról, hogy környezetében
bárki föl merészelte volna hívni a Führer figyelmét eme tévedésérc.
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nem a háború eredménye a zsidóság pusztulása lesz."24 Február végén Hitler harmadszor
is megismételte jóslatát.25
Jäger Arthur, az amszterdami magyar konzulátus vezetője 1942 februárjában hatá
rozottan fellépett, amikor két vagyonos magyar állampolgárságú zsidó üzletét a német
hatóságok ki akarták sajátítani. Weisz Artúr és Wertheimer Ödön 20 000 holland forintra
becsülte „árjásítás" fenyegette üzletük értékét. Jäger habozás nélkül kiállította számukra
a magyar állampolgárságukat igazoló okmányt, melyet a Hollandiát megszálló német
hatóságok is respektáltak, és mint arról Jäger február 15-én a berlini magyar követséget
tájékoztatta, az „üzlet felszámolásától eltekintettek."26 Figyelemre méltó, hogy Kállay
Miklós, aki a külügyminiszteri posztot is betöltötte, 1942. június 3-án arra utasította a
berlini magyar követség útján az amszterdami magyar tiszteletbeli főkonzulátust, hogy
Weisz Artúr és Wertheimer Ödön érdekében addig is interveniáljon, amíg a belügymi
niszter állásfoglalása meg nem érkezik.27 Ismerve a Belügyminisztérium illetékeseinek
feltűnően lassú ügyintézését a külföldön élő magyar zsidók esetében, a külügyminisz
ter zsidóvédő gesztusa még értékesebbnek tűnik. Amikor 1942 őszén felszámolták az
amszterdami magyar főkonzulátust, Jäger Arthur főkonzul összefoglaló jelentést készí
tett többek között a Hollandiában élő magyar zsidókról. Bevezetőjében megelégedéssel
állapította meg, hogy személy- és vagyonbiztonságuk biztosított, ellentétben a holland
zsidókéval. Jäger négy kategóriába osztotta a saját megfogalmazása szerint „zsidó ma
gyarokat": 1. legkevesebben az érvényes útlevéllel rendelkezők voltak. A 2. kategóriába
kerültek azok, akiket az 1939-es állampolgársági törvény28 alapján a belügyminiszter
megfosztott állampolgárságuktól, de fellebbeztek a döntés ellen a m. kir. Közigazgatási
bírósághoz. Jäger megírta: az idézett törvény szerint, ha a belügyminiszter az állampol
gárság fenntartásának bejelentésétől számított hat hónapon belül nem nyilatkozik, az
állampolgárságot megadottnak kell tekinteni. „Márpedig a belügyminiszter rendelete,
hogy az illetőktől elvette az állampolgárságot, a felekhez csak kb. másfél év múlva ér
kezett, illetve jóval később hozatott, mint azt az államp. törvény előírja." - szögezte le
az amszterdami főkonzul,29 aki nem mulasztotta el felhívni a figyelmet arra sem, hogy
24
Hitler beszédeiből közöl válogatást Gede Tibor (szerk.): Küzdelem a sátánnal. Budapest, 2001. (a továb
biakban: Küzdelem a sátánnal) 429. o.
25
„Beteljesedik az a jóslatom, hogy ez a háború nem az árja emberiséget semmisíti meg, hanem a zsidót
fogja kiirtani. Bármit hozzon is ez a harc, vagy bármilyen soká tartson is, ez lesz a végeredménye és csak
akkor, ezeknek az élősködőknek a kiküszöbölése után jön majd el a szenvedő világ számára a népek megérté
sének és ezzel az igazi békének hosszú korszaka." Új Magyarság, 1942. február 26.
26
Weisz Andor és Wertheimer Ödön február 11-én kelt levelükben biztosították nagy hálájukról Jäger
Arthurt. Mint írták, a magyar állampolgárságuk igazolásáról szóló okmány visszaadta önbizalmukat, üzletü
ket ismét kinyitották. OL K 70 Külügyminisztérium jogi osztályának i.-4/f-1942-3154.
27
Uo.
28
1939:XIII. te. a magyar állampolgárság megszerzéséről és elvesztéséről szóló 1879:L. te. kiegészítéséről
és módosításáról. Magyar Törvény, 1939, 171-175. o.
29
A BM ilyen hosszadalmas ügyintézését számtalan példával lehet bizonyítani. Lübek Tibor 1940. au
gusztus 23-án jelentette be állampolgárságának fenntartására irányuló szándékát. Marossy Ferenc miniszteri
tanácsos , a BM XIX. (állampolgársági ügyek) osztálya helyettes vezetője aláírásával ellátott döntést, amely
ben közölték a kérvényezővel, hogy a belügyminiszter az állampolgárság fenntartásához nem járult hozzá,
1942. október 10-én írták alá. A brüsszeli konzulátusra az okmány csak november 19-én érkezett meg. Mint az
iratokból kiderül, szeptember 12-én a kérvényezőt és társait az antwerpeni központi pályaudvarról ismeretlen
helyre szállították. Erdekükben a brüsszeli magyar konzul a Sicherheitz Polizeihez fordult, majd tanácsukra
a területileg illetékes párizsi magyar főkonzulátushoz. November 2-án a párizsi főkonzulátus arról értesítette
a brüsszeli konzulátust, hogy Lübek Tibor és 15 társa, (akiket a Dannes-Camier-i zsidó gyűjtőtáborba zártak)
kiszabadítása érdekében az illetékes német hatóságoknál a szükséges lépéseket haladéktalanul meg fogja
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az 1939:XIII. te. megalkotói, illetve alkalmazói nem vették figyelembe, hogy az e tör
vénnyel módosított 1879:L. te. egyik paragrafusa előírja, háború idején csak az államfő
dönthet az állampolgárságból való elbocsátás ügyeiben. Jäger úgy tudta, hogy az ilyen
indoklásokkal benyújtott fellebbezések ügyében a Közigazgatási bizottság a fellebbezők
javára fog dönteni. Ezen az alapon a főkonzulátus is arra az álláspontra helyezkedett,
hogy az illetők magyar állampolgárok. A 3. kategóriába tartoztak azok, akik az 19381941 között Magyarországhoz visszacsatolt területekről származtak, és ezen az alapon
kérték magyar állampolgárságuk elismerését, a 4. kategóriába pedig azok a hontalanok
kerültek, akik már kérték a magyar állampolgárságból való elbocsátásukat, de a holland
állampolgárságot még nem szerezték meg, mert időközben Hollandiát megszállták a né
metek. Ők az 1879:L. te. alapján szintén kérhették, hogy vegyék vissza őket a magyar
állampolgárok köz. E két utolsó kategóriába tartozó zsidók is kaptak a főkonzulátustól
igazolást arról, hogy állampolgárságuk igazolása folyamatban van.30
Jäger Artúr nagyon nehéz poszton, a megszállt Hollandiában élt a számára adott le
hetőségekkel, ott és úgy védte a magyar zsidók életét, vagyonát, ahol és ahogyan csak
tudta. A Belügyminisztérium illetékeseinek zsidók állampolgársági ügyeiben tanúsított
magatartása értékelésénél figyelembe kell venni azt is, hogy 1942 tavaszától kezdve akár
néhány hónapos halogatás, aktatologatás is azzal a veszéllyel járt, Nyugat-Európában is,
hogy az illető zsidót letartóztatják, internálják, majd deportálják. A BM e téren folytatott
politikáját jól ismerte a (vichy) franciaországi magyar követség is. Ennek titkára ezért
válaszolta azt Kesztenbaum Dávid elektromérnöknek (aki egyébként még 1932-ben a
stuttgarti Műegyetemen szerezte diplomáját), hogy állampolgársági ügyének elintézése
„csaknem biztosan eredménytelen maradna," ráadásul az eljárás hosszú és költséges,
a kérelemhez pedig igen sok okmányt kellene beszerezni.31 1942 őszén kezdték mind
a párizsi magyar főkonzulátuson, mind a Vichy-i magyar követségen kiadni azokat az
igazolásokat, amelyekben a magyar diplomaták csak azt közölték, hogy az illető olyan
helyiségben született, amely Magyarországon, illetve Magyarországhoz (1938-1941 fo
lyamán) visszacsatolt területen található.32 Ha nagyon akarta, egy francia vagy német
illetékes ezt úgy is érthette, hogy ezzel az illető magyar állampolgárságát is elismerték,
vagy legalább is van remény arra, hogy a magyar belügyminiszter azt el fogja ismerni.
Ismeretes, hogy 1944-ben a magyar, és a hazánkat megszálló német hatóságok mi
lyen harmonikusan együtt tudtak működni a zsidókérdés megoldása terén. Az elvileg
országos hatáskörű Központi Zsidó Tanács megszervezésekor sem kellett improvizálni
uk, Adolf Eichmann-nak, a Birodalmi Biztonsági Főhivatal IV-B-4. (zsidóügyi) osztálya
vezetőjének és a magyar illetékeseknek ebben a kérdésben is gazdag európai tapaszta
latok álltak rendelkezésére. Nagy László bukaresti magyar követ 1942 február elején
tenni. De mint a fökonzul megjegyezte: „Sajnálattal kell azonban már előre közölnöm, hogy mint az eddigi
tapasztalatok bizonyítják, már elfogott és gyűjtőtáborban őrzött izraeliták kiszabadítása igen bizonytalan,
legtöbb esetben lehetetlen." OL K 85 (Brüsszeli követség, majd konzulátus) 1942-152-3379. Lübck Tibor.
30
OL K 85 sz. n. i., kb. 1942 ősze.
31
OL K 448 5313/1942. Kesztenbaum Dávid. A kérvényező egyébként abban bizakodott, hogy diplo
májára való tekintettel esetleg különleges elbánásban részesülhet. Visszahonosítási kérelemhez például
Franciaországban élő magyar zsidóknak a következő okmányokat kellett benyújtaniuk: születési bizonyít
vány, szülők születési és házassági bizonyítványa, atyai és anyai nagyszülők születési és házassági bizo
nyítványa, személyigazolvány kivonata, erkölcsi bizonyítvány, és referenciák arról, hogy visszahonosításra
érdemes. Ilyen tájékoztatót kapott 1942 októberében pl. Mcisels Ernő Marscillcs-bcn. OL K 448 1942-4433.
32
Ilyen igazolást kapott többek között Ackermann Regina is. OL K 448 1942-5810. Ackermann Regina.
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négyoldalas, részletes jelentést küldött a „Romániai Zsidók Központja" megalakításáról,
alapszabályáról, a testület jogköréről, feladatairól. Jelentése végén Nagy megemlítette,
hogy a romániai zsidó javak árjásítása során megindított perek elintézését az ítélőtáblák
keretén belül megalakítandó különbíróságokhoz tették át. A törvényerejű rendelet in
doklását is idézi Nagy László: az ilyen perek száma már meghaladta a negyvenezret, és
a „romanizálási központ" mellett működő központi bírósági bizottságok a pereket nem
tudták már kellő időben letárgyalni.33
A deportált és/vagy meggyilkolt zsidók vagyonát a Bánátban a megszálló német had
sereg felügyeletével és irányításával akarták szétosztani. Mint arról Bedé István követségi
tanácsos 1942. február 3-án kelt jelentésében beszámolt, Félix Benzler belgrádi német
követ arról tájékoztatta, hogy a zsidóvagyonokat a magyar községekben a magyarok, a
német községekben pedig a németek fogják megvásárolni. Vásárlóként vagy a népcsoport,
vagy a népcsoporthoz tartozó egyének léphettek fel. A népcsoportok közötti megegye
zést egy négytagú, vegyes német-magyar bizottság felügyelné, melynek elnökét Szerbia
német katonai parancsnoka jelölné ki, a megállapodást pedig jóváhagyásra a Szerbia gaz
dasági ügyeit intéző német főmegbízott elé kell terjeszteni. A terjedelmes jelentésben
Bedé István részletesen beszámolt január 23-29 között Belgrádba tett utazásáról. A zsi
dó vagyonok kérdése csak egy volt a Benzlerrel megtárgyalt problémák közül. Bárdossy
László külügyminiszteri minőségében arra utasította Sztójay Dömét, hogy Berlinben csak
azokról a kérdésekről folytasson tárgyalásokat, amelyeknek elintézése amúgy is a köz
ponti német hatóságok jogkörébe tartozik. így például a magyar nemzetiségű hadifoglyok
hazabocsátása, a Bánáttal való postaforgalom beindítása stb. A zsidó vagyonok kérdésére
pedig, szólt a külügyminiszteri utasítás, „szíveskedjék egyelőre nem kitérni".34
Júliusban jutott el a Külügyminisztériumba a bánáti magyar népközösség vezető
ségének állásfoglalása ebben a kérdésben. A kérdésben erősen megosztott vezetőség
szerint amennyiben a Bánátot visszacsatolnák Magyarországhoz, először vissza kellene
adni azoknak a magyaroknak a földjeit, akiktől még a szerb uralom alatt vették azokat
el. „A volt szerb, zsidó, állami és egyházi birtokok fele-fele arányban lennének felosztandandók a magyarok és németek között." - fogalmazták meg kívánságaikat a bánáti ma
gyar vezetők.35 Arról pedig csak október végén kaptak hírt a Dísz téren, hogy a Bánátban
milyen visszatetszést keltett „az a mohóság, amellyel az ottani svábok a zsidók bútorait
szétkapkodták. Az értékesebb holmik azonnal eltűntek, a kevésbé értékeseket pedig a
laktanyákba vitték, hol azokból valóságos zsibvásárt rendeztek, melyen a vevők nem
ritkán formálisan összeverekedtek."36
A Dísz térre a magyar követségekről és konzulátusokról rendszeresen érkeztek egyes
magyar zsidókkal kapcsolatos kérvények, információk. A nácik zsidópolitikájáról so
kat elárul Bárány Judit esete is. A 13 éves zsidó kislány csonttuberkulózisát 1939-től
Svájcban egy magánklinikán kezelték. Szigetváron élő szüleinek elfogyott a pénzük,
szerették volna kislányukat hazahozatni. A német átutazó vízumot nem kapta meg. A
klinika vezetői, amint értesültek a német elutasításról, azonnal megkérték az olasz és
33
OL K 63 1942-27-12/pol.-1942. (február 2.). Nagy László jelentése Bárdossy Lászlónak. A jelentest
másolatban megküldték a vezérkar főnökének és a belügyminiszternek is.
34
OL K 64 1942-27/a. tétel (Bánáti kérdés) 51-1942. (febr. 3.) Bedé István jelentése a
Külügyminisztériumnak.
35
OL K 63 1942-21/7.-62/pol-1942. (július 18.) Bolla Lajos jelentése Kállay Miklósnak.
36
OL K 63 1942-16.-89/pol.-1942. (október 26.) Bolla Lajos jelentése Kállay Miklósnak.
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horvát vízumot. Bárdossy László, amikor az olasz illetékesek szintén elutasították az
átutazó vízum kiadását, a római magyar követséghez intézett levelében „emberiességi
szempontokra való tekintettel, dacára nevezett [ti. Bárány Judit - K. L.] zsidó szárma
zásának," arra utasította a követséget, hogy még egyszer kíséreljék meg az olasz vízum
megszerzését. Mint a miniszterelnök-külügyminiszter február 20-án kelt átiratából kide
rül, Bárány Juditnak és az őt kísérő ápolónőnek a zürichi magyar főkonzulátus állította
ki az útlevelet,37 ami azért is figyelemre méltó, mert zsidóknak ilyen okmányt csak a
lehető legritkább esetben adtak ki már abban az időben a magyar hatóságok. Bárdossy
minden bizonnyal reménytelennek ítélte, hogy Sztójay próbálkozzon Berlinben a német
illetékesek „megpuhításával."
Tipikusnak tekinthető a magyar belügyi illetékesek reagálása Lax Jenő ügyében.
Nevezettet a palesztinai (pontosan tel-avivi) rendőri hatóságok kiutasították az ország
ból. Magyar állampolgárságát a BM a csatolt iratok alapján egyrészt nem látta megál
lapíthatónak, „másrészt semmiféle szempontból" sem tartotta kívánatosnak, hogy „egy
Palesztinában élő zsidófajú egyén az országba visszatérhessen."38
A Jugoszláviától visszacsatolt területeken a megszálló magyar katonaság, a csendőr
séggel karöltve már 1941. április 11-étől kezdve nagyarányú, ma úgy mondanánk, „etnikai
tisztogatásba" kezdett.39 A csáktornyai csendőr szárnyparancsnokság, a vezérkari főnök
április 11-én kelt, 1. sz. bizalmas katonai közigazgatási parancsa 3. pontjában foglaltak
szellemében már április 17-én elrendelte, hogy írják össze az egyes csendőrőrs-körzetek
ben az 1918. október 1. után letelepedett szerbeket, oroszokat, zsidókat és horvátokat. A
csáktornyai csendőr szárnyparancsnokság inkriminált parancsa megjegyezte, hogy az
összeírtakat rövid időn belül gyűjtőtáborba szállítják, majd az országból „kiutasíttatnak."
1942 elején a horvát kormány hivatalosan is tiltakozott 75 horvát nemzetiségű kiutasí
tása, valamint a horvátok összeírása miatt. Mint azt Siménfalvy Sándor, a Külföldieket
Ellenőrző Országos Központi Hatóság (KEOKH) vezetője 1942. február 6-án kelt jelen
tésében leszögezte, a névjegyzékeket ugyan elkészítették, de ezek alapján senkit sem
utasítottak ki a Délvidékről.40 A Külügyminisztérium február 18-án Marosy Ferenc zág
rábi magyar követet tájékoztatta a KEOKH vezetője jelentéséről, és ugyanakkor felhívta
a belügyminiszter figyelmét arra, hogy a visszacsatolt Délvidéken az 1918. október 1.
után letelepedett horvátok tömeges kiutasítását „a mai nemzetközi helyzetben" nem tart
ja megvalósíthatónak.41 Marosy Ferenc március 3-án kelt válaszában megjegyezte, hogy
a horvát kormány panaszai mégsem tekinthetők teljesen megalapozatlannak, hiszen ha
nem is 75, de 25 horvát nemzetiségűt valóban kiutasítottak a magyar hatóságok, az 1918
után betelepedett személyeket pedig összeírták.42 Arról, hogy 1941 folyamán szerbeket, a
Szerbiát megszállva tartó német hatóságok tiltakozásával eleinte alig törődve tömegesen
kitelepítettek a Délvidékről, más magyar külügyi jelentések is szólnak.43

37

OL K 99 (Római magyar követség iratai) XIV-1942-716.
OL K 101 1942-26 f-698/1942. Lax Jenő kiutasítási ügye.
39
Erről részletcsen 1. A. Sajti Enikő: Délvidék 1941-1944. A magyar kormányok délszláv politikája.
Budapest, 1987. (a továbbiakban: A. Sajti, Délvidék, 1941-1944) 11-33. o.
40
OL K 64 1942-67/a. tétel (Muraközi kérdés) 109-BM VII. c. 44/8. res. 1942. (február 6.) sz. jelentés a
Külügyminiszternek.
41
Uo.
42
Uo. 74/biz.-1942. (március 3.) Marosy Ferenc jelentése a Külügyminisztériumnak.
43
Erről részletesen 1. A. Sajti, Délvidék, 1941-1944, 40-52. o., valamint Karsai, Holokauszt, 228-229. o.
38
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Bolia Lajos belgrádi főkonzul 1942. február 9-én értesült azokról a „rágalmakról",
melyek szerint Zsablyán, Csurogon és Újvidéken több száz szerbet és kétezer zsidót öltek
meg, a holttesteket pedig a Duna jegébe vágott lékekbe lökték.44 Ahhoz képest, hogy
Bolla eleinte valószínűleg maga is komolyan elhitte, hogy csak „rágalmakról" van szó,
fentebb idézett jelentésében az „állítólagos" vérengzés fél tucat áldozatát név szerint is
felsorolja. Március elején belgrádi ismerősei nyolc újabb meggyilkolt nevét hozták Bolla
tudomására. Ebben a jelentésében már félrevezetett szerbekről ír, akik „oktalan módon"
provokálták ki az „újvidéki vérengzést".45 Július közepén nagy megelégedéssel kommen
tálja, hogy Kállay Miklós képviselőházi felszólalása az újvidéki vérengzésről Belgrádban
„igen nagy megnyugvást" keltett.46 Bolla, mintegy emlékeztetőül jelentésében felidézte,
hogy az elmúlt tavasszal, „... a Duna jegének elolvadása után, megindultak a Dunán le
felé a januári kivégzettek hullái." Mint jelentéséből kiderül, a belgrádi magyar főkonzult
egy szemtanú, sőt valószínűleg tettestárs, az újvidéki „eseményekben" részt vett „katonai
személyiség" tájékoztatta arról, hogy a halomra gyilkoltak hulláit azért kellett a Dunába
„temetni", mert a föld annyira fagyott volt, hogy nem lehetett sírokat ásni.47
Az antiszemita és a magyarokat is gyűlölő román hatóságok márciusban DélErdélyben többször megfenyegették a magyarokat, hogy hamarosan a zsidók sorsára fog
nak jutni, jelentette a brassói magyar konzul: „Természetesen ez pánikot okoz a lakosság
körében.'148 Márpedig ettől a fenyegetéstől csak olyanok rémülhettek meg, akik valamit
már hallottak a Transznyisztriába deportált zsidók keserves sorsáról.
A náci Németország többféle úton-módon is megpróbálta csatlósai zsidópolitiká
ját összehangolni és ezek között előkelő helyen szerepelt a német sajtó. Van der Venne
Arnold bécsi magyar főkonzul figyelmesen olvasta a német nyelvű országos és helyi
lapokat is. Mint február 4-én kelt jelentésében némi éllel megállapította: „A Völkischer
Beobachter kedvenc témái közé tartozik a zsidókérdés mikénti megoldásának kontrolálása idegen, elsősorban a Németbirodalom (sic!) érdekkörébe tartozó államokban." A
romániai zsidópolitika alakulásáról szóló cikket szemlézve a bécsi magyar főkonzulnak
feltűnt, hogy abból hiányzik „... a szlovák viszonylatban használt feltűnő dicsérő hang
nem, mely a szlovák kormánynak a zsidókérdésben elfoglalt magatartását mint példaadót
szokta kiemelni."49 Május közepén a bécsi magyar konzul egy másik, szintén zsidó té
májú cikk kapcsán a náci pártlapot „ilyen tárgyban mindig ugrásra késznek" nevezte.50
44
OL K 63 1942-16-17/pol.-1942. (február 9.) Bolla Lajos jelentése Bárdossy Lászlónak. A jelentést máso
latban megküldték a vezérkar főnökének.
45
OL K 63 1942-16-21/pol.-1942. (március 2.) Bolla Lajos jelentése Bárdossy Lászlónak.
46
Kállay 1942. július 15-i képviselőházi felszólalásáról 1. A. Sajti, Délvidék, 1941-1944, 176-179. o.
47
OL K 63 1942-16-59/pol.-1942. (július 17.) Bolla Lajos jelentése Kállay Miklósnak. A jelentést másolat
ban megküldték a követségeknek, a vezérkar főnökének és a honvédelmi miniszternek is.
48
OL K 63 27/7. (Román-magyar viszony) 87/pol.-1942. (március 13.) Sztankay Zoltán brassói konzul
jelentése a bukaresti magyar követségnek.
49
OL K 63 1942-20. tétel (Ausztria) 16/pol.-1942 (február 4.) Van der Venne Arnold jelentése Bárdossy
Lászlónak. A jelentést másolatban megküldték a követségeknek és a konzulátusoknak is. Egy héttel később a
bécsi főkonzul azt jelentette, hogy a Völkischer Beobachter a magyar sportéletben változatlanul jelen lévő zsi
dókról közölt a laptól „már megszokott hangnemben" cikket. OL K 63 1942-20-21/pol. 1942. (február 11.) Van
der Venne Arnold jelentése Bárdossy Lászlónak. Ezt a jelentést is másolatban megküldték a követségeknek és
a konzulátusoknak. Két héttel később Van der Venne egy újabb magyar-zsidó tárgyú Völkischer Beobachtercikk kapcsán megjegyezte: a lap „ismét alkalmat keresett, hogy fővárosunknak zsidóproblémájára rámutat
hasson". Uo. 27/pol.-1942. (február 25.) Van der Venne Arnold jelentése Bárdossy Lászlónak.
50
A cikk szerint egy német film bemutatóján Budapesten a zsidó nézőközönség „csendes demonstrációt"
provokált. OL K 63 1942-20.-50/pol.-1942. (május 15.) Van der Venne Arnold jelentése Kállay Miklósnak.
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Egy másik jelentésében külön kiemelte, hogy például a Neues Wiener Tagblatt c. bécsi
lap a Völkischer Beobachtertől „... megszokott gúnyos és leckéztető hangtól" eltérően
objektívan igyekszik Magyarországról írni.51 Van der Venne egyébként úgy vélte, hogy
a náci pártlap „Magyarországgal kapcsolatos figyelmét szinte egyedül a zsidókérdésre
koncentrálja," vagyis csak akkor ír hazánkról, ha ott zsidóügyben valami történik.52
A szlovák illetékesek meg is érdemelték a náci pártlap elismerését. Kelet-Európában
a zsidók szervezett deportálását a szlovák kormány kezdte el. Kuhl Lajos pozsonyi követ
az elsők között értette meg, milyen sors vár a deportáltakra. Március 13-án kelt jelenté
sében szó szerint a következőket írja: „A most már nem csak vagyonában, de életében is
fenyegetett zsidóság mindent elkövet, hogy a szerinte biztos pusztulást jelentő áttelepítés
alól kivonja magát, s figyelme e célból - más lehetőség hiányában - sajnos Magyarország
felé fordult... több, megbízható oldalról jelentették nekem az utóbbi napokban, hogy az
itteni zsidók nyíltan hangoztatják, hogy inkább egész életüket magyarországi toloncházban vagy internáló-táborban töltik, mintsem hogy kitelepíteni hagyják magukat..."53 A
korabeli szlovákiai közhangulatról sokat elárult az a magyar belügyi szolgálatban álló
„bizalmi egyéntől" származó jelentés, mely leszögezte: „Szlovákiában, különösen a fia
talabb szlovákok egyformán gyűlölik a magyarokat, németeket és a zsidókat, így szó sem
lehet arról, hogy valaha is Magyarországhoz csatlakozzanak."54 Érdekes módon egyetlen
nap különbséggel, március 17-én, illetve 18-án jelentette Kuhl Lajos Pozsonyból, illetve
Bolla Lajos Belgrádból, hogy Szlovákiában és Szerbiában bevezették a munkaszolgálatot.
Mindkét országban kizárták a zsidókat a munkaszolgálatból, Szerbiában a cigányokkal és
a polgári jogaik elvesztésére ítéltekkel együtt.55 A szlovák zsidók deportálása ekkor már
küszöbön állt, ezt éppen olyan jól tudták Budapesten, mint azt is, hogy 1942 tavaszán
már szinte egyetlen zsidó sem volt életben Szerbiában. A bukaresti magyar követ néhány
hónappal később, részletesen ismertetve az új zsidó tárgyú rendeleteket, arra is felfigyelt,
hogy egy új rendelet értelmében a zsidókra vonatkozó törvényekből és rendeletekből tö
rölték a „közhasznú munka"-kifejezést, helyette a „kötelező munkaszolgálatot" kell a jö
vőben használni. Az indoklás szerint ezzel is meg akarják különböztetni a keresztény fia
talság „nevelő és hazafias" közhasznú munkáját a zsidók kötelező munkaszolgálatától.56
Kuhl Lajos ezidőtájt Pozsonyban hozzájutott a szlovák deportálási törvényjavaslat
tervezetéhez, melynek indoklásában szó szerint ez állt: „Az illetékes német birodalmi
tényezőkkel folytatott megbeszélés alapján a szlovák köztársaságnak módjában áll az
összes zsidóktól megszabadulnia."57 Budapesten rövidesen arról is értesültek, hogyan,
milyen körülmények között deportálják a szlovák zsidókat. „Szavahihető források, s
szemtanúk állítása szerint -jelentette Kuhl követ - a zsidók összegyűjtésével megbízott
Hlinka-gárdisták a kitelepítendőktől, a rajtuk levő ruhán kívül mindent elszednek s zárt
51

OL K 63 1942-20.-52/pol.-1942. (május 20.) Van der Venne Arnold jelentése Kállay Miklósnak.
OL K 63 1942-20.-56/pol.-1942. (június 6.) Van der Venne Andor jelentése Kállay Miklósnak. E jelen
tésében a bécsi magyar fökonzul megemlítette, hogy a zsidó földbirtokok kisajátításáról szóló törvényjavaslat
parlamenti vitájáról két cikkben is beszámolt a Völkischer Beobachter, és még az ellenzéki felszólalásokat is
részletcsen ismertette.
53
OL K 63 65. tétel (Szlovákia) 44/pol.- 1942. (március 13.) Kuhl Lajos jelentése Kállay Miklósnak.
54
OL K 63 1942-21.- BM 9.255/1942 (március 4.) VII. res. jelentése.
55
OL K 63 1942-65-48/pol.-1942. (március 17.) Kuhl Lajos jelentése Kállay Miklósnak; OL K 63 1942-1628/pol.-1942. (március 18.) Bolla Lajos jelentése Kállay Miklósnak.
56
OL K 63 1942-27-231/pol-1942. (augusztus 3.) Nagy László jelentése Kállay Miklósnak.
57
OL K 63 65-52/pol.-1942. (március 26.) Kuhl Lajos jelentése Kállay Miklósnak.
52
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tehervagonokban összezsúfolva viszik őket rendeltetési állomásuk felé." A deportálás
olyan kíméletlenséggel folyt, hogy egyes vidékeken a szlovák parasztság a Hlinka-gárdisták ellen fordult, és a csendőrségnek kellett közbelépni, legalább is a Kuhlhoz eljutott
információk szerint. Kuhl jelentése végén a deportálásokért egyértelműen a németek
re hárította a felelősséget, megjegyezve: „... a szlovák kormány felsőbb parancsra volt
kénytelen az első, teljesen zsidómentes ország kísérleti szerepét elvállalni.. ,"58
Az első, „teljesen zsidómentes ország" szomorú rangja egyébként nem Szlovákiának,
hanem Szerbiának jutott. A magyar Belügyminisztérium „bizalmi egyén" információi
alapján informálta a Külügyminisztériumot, hogy: „A legtűrhetetlenebb a zsidók hely
zete Szerbiában. Belgrádban állítólag ma már csak két zsidó család él, a többieket vagy
megölték, vagy ismeretlen helyre cipelték őket. A Bánátból a megszállás után az összes
megmaradt zsidókat (akik nem estek áldozatul az otthoni vérengzéseknek) elszállították
az ország belsejébe kényszermunkára, ezeknek úgy holléte, mint sorsa ismeretlen."59
Sztójay Döme nagyon figyelt Hitler minden egyes mondatára, sőt hangsúlyára is.
Szemtanúként tudott beszámolni a Führer április 26-án, a Reichstag előtt mondott beszé
déről. Négy oldalas, részletes elemzésében kiemelte, hogy Hitler a „zsidó irányítás alatt
álló bolsevizmusról," erről a „kettős halálos veszélyről" hosszan beszélt. Hitler, emelte
ki Sztójay, a zsidó szót beszédében 28-szor, „... azaz sűrűbben használta, mint eddigi
beszédeiben, s a hanglejtésben is fokozottan energikusan intonált módon."60 Újraolvasva
Hitler beszédét érthetővé válik, mire célozhatott a berlini magyar követ, amikor „foko
zottan energikusan intonált" vezéri „zsidózásról" írt. Hitler ezúttal még az eddigieknél is
izzóbb gyűlölettel szidalmazta a zsidókat.
Egyes, különösen fontos zsidók megmentése érdekében akár a legmagasabb szinten is
hajlandók voltak a magyar illetékesek közbenjárni. Dr. Szilárd Marcel pozsonyi ügyvéd
mentesítését a magyar Külügyminisztérium legfelsőbb köreiben is fontosnak tartották.
Az indoklásban hosszan sorolták érdemeit: az elmúlt években „számtalan bizalmas és ké
nyes megbízatást teljesített számunkra. A világháború alatt rohamszázad parancsnok és
igen szépen dekorált tiszt volt. Elhalt felesége őskeresztény, ő maga 1919-ben keresztel
kedett ki. A magyar törvények szerint nem tekintendő zsidónak." Szilárd dr. mentesítési
kérelme Josef Tiso államelnök előtt fekszik, de csak akkor írja alá, ha azt magyar részről
hivatalosan kérik. Az előterjesztés végén külön a miniszterelnök figyelmébe ajánlották,
hogy Szilárd személye és működése a pozsonyi német követség előtt is ismert. „O a né
metek felé is tart fenn baráti szálakat és a szlovák politikai élet kulisszái mögött betöltött
pozíciója ismeretében német részről sem találhatnak egy ilyen magyar lépésen kivetni
valót." Ilyen meleg hangú ajánlás után nem meglepő, hogy a Külügyminisztérium arra
utasította Kuhl Lajos pozsonyi követet, hogy „az ügyben az adott lehetőségek figyelembe
vételével és Méltóságod belátása szerint közbenjárni szíveskedjék."61
Matuska Péter sem habozott akkor, amikor birtokának bérlője, akihez már 30 éves
(gazdasági) kapcsolat fűzte, kérte közbenjárásra. Április 10-én számjeltáviratban kérte,
pontosabban kérdezte, hogy bérlője, Hoselitz Gyula 18 éves, szlovák állampolgárságú, in58

OL K 63 65-59/pol.-1942. (április 9.) Kuhl Lajos jelentése Kállay Miklósnak.
OL K 63 16. (Jugoszlávia) 1942- BM 10.953/1942. VII. res. szig. biz. jelentése. (1942. április 10.)
60
OL K 63 21. (Németország) 74/pol.-1942. (április 30.) Sztójay Döme jelentése Kállay Miklósnak. Hitler
beszéd: Küzdelem a sátánnal, 437-454. o.
61
OL K 64 1942-65. tétel (Szlovák-magyar viszony) 122. Ballay feljegyzése 1942. április 2. Az iratokból
nem derül ki, hogy Kuhl közbenjárása milyen eredménnyel járt.
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ternált lányát nem lehetne-e kiszabadítani és elintézni, hogy nagybátyjához Budapestre
utazhasson. A követ-kolléga ismerőse érdekében azonnal megmozdult a külügyi apparátus:
már másnap ad acta lehetett tenni Hoselitz Klára ügyét, mert a Politikai Osztályt Vladár
követségi tanácsos este 7-kor telefonon tájékoztatta, hogy „a 10. osztály intézkedik".
Némely esetben a leghatározottabb magyar közbenjárás sem segített. Minkusz Artúrné, sz. Fried Annát április l-jén annak ellenére deportálták Szlovákiából, hogy március
28-án Kuhl nagykövet személyesen adta át a magyar állampolgárságát igazoló okmá
nyokat a szlovák Külügyminisztériumban. A szlovák illetékesek először azt válaszol
ták, hogy a Húsvét előtt Szenthét miatt nem jutottak el az internáló táborba Minkuszné
magyar állampolgárságát igazoló iratok. Majd arra hivatkoztak, hogy az eredeti okmá
nyokban csak a férje neve szerepelt, a leánykori neve nem, és mire kiderítették személy
azonosságát, már késő volt. Ezek szerint a hivatali ügyintézés lelassult a húsvéti ünnepek
miatt, de a deportálások a szokott tempóban folytatódtak. A diplomáciai levelezésben
szokatlanul kemény hangú jegyzék váltás azzal zárult, hogy a magyar illetékesek felszólí
tották szlovák kollégáikat, hogy mindent tegyenek meg Minkuszné hollétének kiderítése,
és szabadlábra helyeztetése érdekében.62
Az esetek legnagyobb részében szó sem volt gyors, határozott „zsidóvédő" intézke
désről. Dr. Fuchs Lajos nyíregyházi ügyvéd okmányokkal is bizonyította, hogy ősei már
több mint 200 éve magyarországi lakosok. 77 éves, öreg, beteg édesanyját, aki lányánál,
özv. Rosenberg Izidorné, sz. Fuchs Sidóniánál volt látogatóban Eperjesen, a szlovák ható
ságok „... elcipelték és jelenleg előttem, valamint mások előtt is ismeretlen helyen tartják
más odavaló és zsidó vallású egyénekkel együtt." - írta a miniszterelnökhöz intézett kér
vényében dr. Fuchs, aki természetesen kérte, hogy édesanyját próbálják kiszabadítani a
magyar illetékesek. A Külügyminisztériumban május 20-án iktatták dr. Fuch kérvényét.
Május 26-án a KÜM-ből átírtak a BM-be, kérve, hogy a kérvényben nevezett illető ma
gyar „állampolgárságára vonatkozólag velem nb. állásfoglalását közölni méltóztassék."
Dr. Fuchs édesanyja ügyében megkereste Kuhl Lajost is, aki viszont június 5-én kelt
jelentésében erőteljes kétségeinek adott hangot, azt hangoztatva, hogy a szlovák ható
ságok a magyar követség közbenjárására a magyar állampolgárságukat igazolni tudókat
nem deportálják. Ha mégis deportálták, írta a pozsonyi magyar követ, akkor feltehető,
hogy Fuchs Miksáné állampolgársági bizonyítványa nem volt rendben, vagy nem is volt
magyar útlevele.63
Olykor magánszemélyek beadványaiból is értékes információkhoz juthattak az illeté
kesek azzal kapcsolatban, hogy az „átlagemberek" mit tudtak deportált rokonaik sorsáról.
Lieber Sámuel a „magyar anyák Védőangyalához", Horthy Miklós kormányzó feleségéhez
fordult kérvényével, melyben megírta, hogy feleségét és leányát, bár magyar állampolgár
ok, és volt magyar útlevelük is, a német hatóságok április 5-én Prágából Theresienstadtba
deportálták. Erről ő április 14-én értesült és azonnal a magyar Külügyminisztériumhoz
fordult, de hiába. Július 21-én arról értesítette őt beteg felesége, hogy „az a komoly ve
szély fenyegeti, hogy elviszik őket Lengyelországba." Lieber Sámuel azért könyörgött,
62
OL K 70 2/b. tétel (Letartóztatás, internálás, bántalmazás, leventék elleni eljárás) 1942-3729-7. A szlo
vák külügyminisztérium N. 57003/41-III-2. jegyzéke a pozsonyi magyar követségnek (április 13.); a pozsonyi
magyar követség 2768/7-1942. (április 16.) jegyzéke a szlovák külügyminisztériumhoz; ua. 2768/8. (április
23.); a szlovák külügyminisztérium N. 58309/42-ÍII-2. sz. jegyzéke a pozsonyi magyar követségnek (május
9.); és a magyar követség válasza 2768/10-1942. (június 10.) Az iratokból nem derül ki, hogy mi lett Minkusz
Artúrné sorsa.
63
OL K 70 2/b-1942-VIII c/7.-5839/l-1942. (június 5.) Kuhl Lajos jelentése a Külügyminisztériumnak.
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hogy a Főméltóságú Asszony mentse meg feleségét és leányát a „pusztulástól". Kállay
Miklós már május 12-én utasítást adott Lieberné és kiskorú gyermeke (az 1927-ben szü
letett Lieber Márta) kiszabadításának megkísérlésére. Spányi Márió prágai konzul július
17-én számjeltáviratban tájékoztatta a Külügyminisztériumot, hogy „... internáló tábo
rokba elvitt személyek visszaküldését német hatóságok elvi okokból megtagadják."64
Saját hatáskörben nagyon ritkán intézkedtek a magyar követek, különösen zsidók ügye
iben. Havas Györgyöt, Kuhl sajátos megfogalmazása szerint „zsidó fajú, evangélikus val
lású, kassai illetőségű magyar állampolgárt," aki a Cseh-Morva Protektorátusból vízum és
útlevél nélkül jött át, tiltott határátlépésért letartóztatták a szlovák hatóságok. Kuhl április
29-én számjeltáviratban kért utasítást, hogy nevezett érdekében közbenjárjon-e. Kállay
Miklós két nappal később azt válaszolta, csak abban az esetben, ha Havas útleveléből,
amelyet állítólag a prágai szlovák követségen hagyott, kideríthető, hogy az érvényes.65
Az egyetlen, hazánkkal szomszédos ország, mellyel a második világháború ide
jén sikerült baráti kapcsolatokat kiépíteni (természetesen a Német Birodalmon kívül),
Horvátország volt. Bizalmas rendőrségi forrásokból a Külügyminisztérium már május
legelején értesült arról, hogy a horvát állam megalakulása egy éves évfordulója tiszte
letére rendezett ünnepségek alatt „A zsidók és görögkeleti vallású szerbek üldözése né
mileg enyhült, bár az ünnepségek ideje alatt mintegy százezer embert vettek őrizetbe.
Bizalmas értesüléseim szerint a jelenlegi horvát területen mintegy százötvenezer embert
öltek meg, javarészt zsidókat és görögkeleti vallású szerbeket."66
A szlovákiai deportáltak sorsa a halál, ezt már 1942 tavaszán jól tudták Budapesten.
A kormány illetékeseinek, élükön Kállay Miklóssal, ebben a helyzetben két fő törekvése
volt: I.) hogy a magyar állampolgárságukat igazolni tudó zsidóknak legalább a vagyo
nát átmentsék Magyarországra; II.) hogy megakadályozzák a szlovák zsidók tömeges
szökését az országba. Kállay Miklós, aki a miniszterelnöki poszt mellett a külügymi
niszteri tárca birtokosa is volt, május közepén azzal fordult a Belügyminisztériumhoz,
hogy információi szerint a Szlovákiában élő zsidók könnyen jutnak magyar községi il
letőségi bizonyítványhoz, ezzel pedig már jogosan kérhetnek magyar útlevelet. Kállay
szerint: „Feltűnő dolog, hogy magyarországi községek egyre-másra állítanak ki illetőségi
bizonyítványokat olyan zsidók részére, akik már hosszú évek óta Csehszlovákia, illetve
Szlovákia területén élnek, esetleg ott már állampolgárságot szereztek, s akiknek eszük
ágában sem volna Magyarországra visszatérni, ha nem fenyegetné őket a deportálás ve
szélye." Kállay felkérte a belügyi illetékeseket, hassanak oda, hogy az illetékes alispánok
nehezítsék meg az ilyen igazolványok kiadását.67 Kállay bizonyára tudta, hogy nem csak
törvénytelen, amire a Belügyminisztériumot utasítja, de egyben halálos veszélynek teszi
ki még azokat a szlovákiai zsidókat is, akik egyébként jogosan kérhették volna magyar
országi illetőségük elismerését. Azt egyébként példák tucatjaival lehet igazolni, hogy az
egyes városok, falvak képviselő testületei a telekkönyvek, adónyilvántartások stb. tüze
tes áttanulmányozása, és csakis egyértelmű bizonyítékok alapján adtak ki ilyen községi
illetőségi bizonyítványt.
64

OL K 70 2/b.-1943.-4508/7. Lieber Sámuel kérvénye.
OL K 70 2/b-l942.-3732- 5954-1942. (április 29.) Kuhl Lajos számjeltávirata a Külügyminisztériumba.
OL K 64. A m. kir. Rendőrség csáktornyai kirendeltsége 39/1-1942. (május lejelentése a rendőrség
Főkapitányának.
67
OL K 149 (Belügyminisztérium rezervált i.) 581 res/10-1942. (május 15.) Kállay Miklós átirata a BM
VII. (közbiztonsági) osztályának.
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A Belügyminisztériumban pedig, mint azt Bálint József (Dunaszerdahely, 1866.) és
egyik leánya, Bálint Erzsébet (Nezsider, 1902.) ügye is bizonyítja, zsidók (korabeli szó
használat szerint: zsidó fajúak vagy zsidó származásúak) magyar állampolgárságát csak
nagyon ritka esetekben ismerték el. Bálint Lilly, német állampolgár, 1942-ben (szeren
cséjére) már stockholmi lakos, Matuska Péternél érdeklődött, hogy édesapja állampol
gársági ügyét elintézték-e már a BM-ben. Mint a stockholmi magyar követnek a bécsi
magyar főkonzulátushoz május 7-én intézett leveléből kiderül, B. Lilly tudta, hogy apját
és nővérét Bécsből a Lengyel Főkormányzóság területére deportálták. A belügyi illeté
kesek csak május 29-én válaszoltak Matuskának. Közölték vele, hogy Bálint József és
Erzsébet állampolgárságát a Belügyminisztérium nem ismerte el. A döntésről március
18-án értesítették Bálint Józsefet, „... de nevezett az iratai átvétele végett mindmáig nem
jelentkezett."68 Hozzátehetjük: az auschwitzi német illetékesek bizonyára nem adtak vol
na engedélyt Bálint Józsefnek arra, hogy a magyar BM elutasító végzésének és egyéb
iratai átvételének céljából Bécsbe utazzon...
1942 március végén a budapesti szlovák követség hivatalos jegyzékben („note verbale")
kérte, hogy a szlovák útlevéllel rendelkező, Magyarországra szökött zsidókat a magyar
hatóságok adják ki Szlovákiának. A Külügyminisztérium csak május 2-án tájékoztatta a
BM-et, személyesen Pásztóy Aniont, a BM VII. (közbiztonsági) osztályának vezetőjét a
szlovák jegyzékről. Mint azt az illetékes követségi tanácsos, Vladár Ervin megjegyezte,
valószínűleg a szlovák illetékesek sem gondoltak tulajdonképpeni kiadatásra, „mert akkor
hivatkozniuk kellett volna a kiadatási szerződésre, és közölni kellett volna az elfogató pa
rancsot, tényállás leírását, a szlovák btk. idevonatkozó paragrafusait stb."69 Természetesen
e legalista jogászkodásnak a tényleges gyakorlathoz nem sok köze volt, hiszen a magyar ha
tóságok sem szerették volna, ha hazánkat akadálytalanul elözönlik a deportálás elől mene
külő szlovákiai (felvidéki) zsidók. Április 10-én e tárgykörben a Külügyminisztérium és a
Honvédelmi Minisztérium illetékesei tárcaközi értekezletet tartottak a HM 19. osztályán.™
A tömegesen beszivárgó szlovák zsidókkal kapcsolatban az értekezletről készül feljegyzés
szerint mind a Külügyminisztérium, mind a Miniszterelnökség „részéről az a kívánság me
rült fel, hogy ez a beözönlés minden rendelkezésre álló eszközzel megakadályoztassék és
ebből a célból a fokozott határellenőrzés iránt hatékony intézkedés tétessék." A HM illeté
kesei közölték, hogy Bartha Károly honvédelmi miniszter a határőrizeti szervek létszámá
nak emelését elutasította, a határ őrizetét létszámemeléssel amúgy sem lehet eredményesen
biztosítani. Ezért hatpontos akciótervet javasoltak, melyben szerepelt a zsidók, valamint
minden idegen fokozottabb ellenőrzése a határkörzetben, az elfogottak azonnali átadása a
szlovák hatóságoknak, és a határvadász alakulatok fegyverhasználati jogának a szigorítása
is. Érdekes, hogy a Belügyminisztérium illetékeseit erre az értekezletre nem hívták meg,
a javaslatokról is csak átiratban értesítették.71 Pásztóy időközben saját hatáskörében április
15-én „szigorúan bizalmas" rendeletben utasította az összes I. fokú rendőrhatóságot, hogy
a „nem kívánatos elemek (zsidók)" beszivárgását akadályozzák meg, és rendszeresen tart
sanak idegenrendészeti razziákat és az elfogott zsidókat adják át a szlovák „határszervek68

OL K 101 1942-37-972-Bálint József állampolgársági ügye.
OL K 149 BM res. 416. res/10. 1942. (május 2.) A Külügyminisztérium a Belügyminiszternek.
70
A HM-bcn az I. Földi főcsoportfőnök (19424jcn ezt a posztot Schindler Szilárd vezérezredes töltötte
be) alá tartozott a 19. osztály. Ennek ügykörébe tartoztak a határszolgálati ügyek, az osztály vezetője 1942ben Benda Antal ezredes volt.
71
OL K 149 BM.
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nek."72 Itt kell utalnunk arra, hogy a szlovák hatóságok álláspontja a Magyarországra szö
kött zsidókkal kapcsolatban júliusban változott meg. Azokat a zsidókat, akik az országból
elszöktek, illetve akiket maguk a hatóságok deportáltak, automatikusan megfosztották ál
lampolgárságuktól.73
Valószínűleg a Honvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Külügymi
nisztérium harmonikus együttműködésének volt köszönhető a Szlovákiával szemben
áprilisban bevezetett vízumszigorítási rendelet is. Ennek eredményeit április végén a fel
vidéki pártszervező körúton járó Esterházy János pártelnöknek is keserűen panaszolták
magyar hívei. Sokan úgy tudták, hogy arra „érdemetlen tótok és németek, sőt zsidók is
megszerzik a magyar vízumot," míg a rendes magyar emberek képtelenek hozzájutni
-jelentette Kuhl Lajos. A magyar követ az ilyen kijelentéseket pusztán az elkeseredésnek
tulajdonította, de úgy vélte, mégsem lehet mellettük szó nélkül elmenni.74
Április 11-én Kuhl Lajos már azt jelentette Pozsonyból, hogy a szlovák illetékesek
az internáló táborokból minden olyan zsidót szabadlábra helyeznek, aki után a magyar
követség érdeklődik. Az ilyen személyeket pusztán attól, hogy ügyük iránt magyar ille
tékesek érdeklődést mutatnak, azonnal magyar állampolgárnak tekintik. Kuhl külön is
felhívta a figyelmet arra, hogy: „... a követség intervenciója folytán elbocsátott zsidókat
a lehető legrövidebb időn belül ki fogják utasítani, mert nem képzelhető el, hogy mi
közben saját zsidaikat (sic!) kitelepítik, a külföldi állampolgárságú zsidókat megtűrik."75
A Belügyminisztériumtól Kuhlhoz eljutott információk szerint 1942 március-júniusban
„számos szlovákiai zsidó" kérvényezte magyar állampolgársága elismerését. A kérvé
nyezők közül többeket időközben internáltak és rövidesen deportálni fogják őket. Kuhl
június 10-én számjeltáviratban érdeklődött, hogy mivel a Belügyminisztérium ezeknek
az embereknek nem válaszolt, a döntés bevárása nélkül is interveniálhat-e. Ugyanakkor
sietett ismételten figyelmeztetni a budapesti illetéseket: ha közbelép, az mindenképpen
azzal a következménnyel jár, hogy az illetőt magyar állampolgárnak tekintik, és mint
zsidót Magyarországra kitoloncolják. Kállay válasza egyértelmű volt: „külön konkrét
ügyben adott utasítás" nélkül olyan zsidók ügyében Kuhl nem interveniálhat, akiknek az
állampolgárságát a Belügyminisztérium még nem ismerte el.76
A Szlovákiából átszökött és elfogott zsidókat internáló táborokba zárták. Nyilvánvalóan
sokan érdeklődhettek a Külügyminisztériumban is, hogy hol raboskodnak rokonaik, is
merőseik, ezért kért felvilágosítást Kállay Miklós a Belügyminisztériumtól az internáló
táborokról. A Belügyminisztérium május 11-én küldött válaszában pontosan felsorolta,
hol találhatók Magyarország területén internáló táborok, illetve kiegészítő toloncházak.
Az összesítésben 6 toloncház, és négy internáló tábor szerepel.77
72

OL K 149 BM 187/res. 1942. (április 15.) VII. c. sz. rendelete.
OL K 149 Belügyminisztérium réservait i. 1942-8-6162-KÜM 853/10-res.-1942. (július 15.) a KÜM
átirata a BM-nek. A tájékoztatást Vladár Árpád írta alá, és személyesen Pásztóy Ámonnak címezte.
74
OL K 63 1942-65-71/pol.-1942. (április 30.) Kuhl Lajos jelentése Kállay Miklósnak.
75
OL K 149 Belügyminisztérium réservait i. 1942-8-6162-Másolat a 153/biz. 1942. (április 11.) sz. jelen
tésről, Kuhl Lajos jelentése Kállay Miklósnak.
76
OL K 70 2/b-l942-VIII C./8.-6277-1942. (június 10.) Kuhl számjeltávirata a Külügyminisztériumnak.
77
Eredeti számsorrendben: 1. Budapesti rendőrfökapitányság fogháza és toloncháza, 2. Kolozsváron
a rendőrség toloncháza, 3. Kistarcsán kiegészítő toloncház, 4. Nagykanizsán, 5. Garanyban, 6. Ricsén ua.
7. Nagykanizsán internáló tábor, 8. Szabadkán-, Topolyán és Sárváron szintén internáló tábor volt. Pász
tóy Ámon, a jelentés aláírója még azt is közölte, hogy a sárvári internáló táborban kizárólag délvidéki
dobrovoljácok és csetnikek, valamint családtagjaik vannak. OL K 63 1942-27/7.-BM 12.649/1942. (május 11.)
VII. res. jelentése a külügyminiszternek.
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Zsidómentőkről, főleg zsidómentő papokról viszonylag ritkán szólnak a magyar kül
ügyi források. Ezért is értékes Puskás István zólyomi evangélikus lelkész esete, akiről
április 10-én jelentette Kuhl Lajos, hogy a Grenzbote c. német nyelvű újság denunciáló cikke nyomán a szlovák hatóságok internálták. Puskás érdekében Kuhl nem javasolt
azonnali közbenjárást, mert a lelkész valóban „tömegesen" keresztelt meg zsidókat. Úgy
vélte, meg kellene várni, amíg a Grenzbote-cikk hullámai elülnek, és később Esterházy
János, a Magyar Párt elnöke esetleg Sano Mach szlovák belügyminiszternél megpróbál
hatná elérni Puskás szabadon bocsátását.78 Esterházy János egyébként áprilisban, amikor
már közel egy hónapja folyt a szlovákiai zsidók deportálása, két ízben is tárgyalt Mach
belügyminiszterrel. 15-én tiltakozott, mert a Magyar Párt több vidéki helyiségét bezár
ták, egyes zsupánok pedig a párt tagjainak névjegyzékét követelik, és fölvetette a párt
napközi otthonainak ügyét is. Kilenc nappal később a magyar nyelvű lapok a pártszervek
és a szeretetház ügyét tárták a szlovák belügyminiszter elé. Május 8-án a cenzúráról
és egyes személyi ügyekről beszéltek. A szlovákiai zsidók deportálását a Magyar Párt
vezetője nem hozta szóba a belügyminiszter előtt.79 Puskás István ügyét csak május 8-i
találkozójukon említette, mire Mach megígérte, hogy a magyar evangélikus lelkészt a le
tartóztatásától számított három hónap elteltével, tehát június 22-én szabadlábra helyezik,
de három hónapig bűnhődnie kell.80 Puskás István szabadon bocsátása ügyében Mach
belügyminiszter végül csak július 6-án, Esterházy János ismételt sürgetésére, és a lelkész
betegségére való tekintettel intézkedett.81
Érdekes, hogy Romániában ugyanezért a „bűnért", vagyis zsidók megkeresztelésért
csak egyhavi elzárásra ítélték Tarnóczi Lajos aradi református lelkészt, de még az igen
enyhe ítélet végrehajtását is felfüggesztették 15 hónapra. Az esetről jelentést tevő aradi
konzul a per érdekességeként említette, hogy a zsidók megkeresztelését általában megtil
tó román törvényt „dogmatikai alapon" bírálta a bíróság előtt Tarnóczi egyik mentőtanú
ja, Magieru aradi görög-keleti püspök.82 Talán itt érdemes megemlíteni, hogy miközben,
még áprilisban, a szlovák püspökök antijudaista-antiszemita retorikával megfogalmazott
körlevélben próbáltak meg, elsősorban és főleg a konvertita zsidók védelmére kelni,83
Mgr. Saliége toulousei érsek augusztus 23-án bátor, humanista zsidóvédő körlevelet bo
csátott ki. Ebben a keresztények kötelességének nevezte, hogy ne feledkezzenek meg
róla: a zsidók az emberi nem részei, testvéreink, és határozottan tiltakozott az ellen a
brutális bánásmód ellen, amely zsidó nők, férfiak, apák és anyák sorsa volt. Több más
78
OL K 63 1942-65 (Szlovákia) 61/pol-1942. (április 10.) Kuhl Lajos jelentése Kállay Miklósnak. Kuhl
jelentésében, Puskás István feleségétől szerzett információk alapján részben cáfolta a Grenzbote állításait.
Maga is „tagadhatatlanul helytelen, sőt megengedhetetlen" eljárásnak nevezte, amit Puskás müveit, de le
szögezte, hogy csak mintegy 150 zsidót keresztelt meg, és fejenként nem 2-3000, hanem 2-300 koronáért. Az
összegeket pedig nem magának, hanem egyházának gyűjtötte.
79
OL K 63 1942-65-63/pol.-1942. (április 15.), 68/pol.-1942. (április 24.) és 82/pol.-1942. (május 9.) Kuhl
Lajos jelentései Kállay Miklósnak.
80
OL K 63 1942-65-83/pol.-1942. (május 9.) Kuhl Lajos jelentése Kállay Miklósnak.
81
OL K 63 1942-65-114/pol-1942. (július 10.) Kuhl Lajos jelentése Kállay Miklósnak. Október 23-án
Esterházy János, újabb személyes találkozójuk alkalmával elérte, hogy Mach szabadlábra helyeztesse Illaváról
Scdivy László nyitrai református papot, aki szintén zsidókat keresztelt. Uo.l86/pol. 1942. (október 24.) Kuhl
Lajos jelentése Kállay Miklósnak.
82
OL K 63 1942-27/7-196/biz.-1942. (május 12.) aradi konzul jelentése Kállay Miklósnak.
83
A szlovák püspökök körlevelét az Osservatore Romano, a Vatikán hivatalos lapja csak 1943 júniusában
hozta nyilvánosságra. Erről 1. Karsai, Holokauszt, 171-172. o. Budapestre, a Dísz térre ennek szövegét már
egy évvel korábban, 1942. május l-jén elküldte Pozsonyból Kuhl nagykövet. OL K 63 1942-65-73/pol.-1942.
(május 1.) Kuhl Lajos jelentése Kállay Miklósnak.
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francia katolikus püspök és érsek is tiltakozott ekkoriban a zsidók deportálása ellen, ami
jelentős figyelmet keltett Budapesten is.84 Csak októberben jutott a Vichy-i magyar követ
birtokába Lyon érseke, Gerlier bíboros hasonló tartalmú pásztorlevele, amelyet sietett is
Budapestre továbbítani. Személyes találkozójuk során a bíboros elmondta, hogy pásztor
levele kiadásával nem volt szándékában az államfőnek nehézséget okozni, ellenkezőleg,
tudta, hogy Pétain marsall ugyanúgy gondolkodik, mint ő. E pásztorlevéllel is segíteni
akart a marsallnak, hogy a rá nehezedő nyomásnak könnyebben tudjon ellenállni. Gerlier
arról is tájékoztatta a magyar követet, hogy még az éles antiszemitákban is rokonszenvet
váltott ki a zsidóság szenvedése.85 Talán Horthy Miklós kormányzó is előbb szánta vol
na el magát a deportálások leállítására, ha a magyar katolikus püspöki kar, élén Serédi
Jusztinián hercegprímással, a francia katolikus hierarchiához hasonlóan keményen fellé
pett volna a zsidók védelmében 1944 tavaszán-nyarán.
Romániából a magyar nemzetiségűek üldözésével kapcsolatos diplomáciai jelentések
ben gyakran emlegették a zsidókat is. Amikor 1942 áprilisában Brassóban falragaszokon
jelentkezésre szólították föl az 1916-1919-es korosztályú magyar nemzetiségűeket,
Sztankay Zoltán konzul erről azonnal jelentést küldött Budapestre. Mint megjegyez
te, csak magyar nemzetiségűeket szólítottak föl jelentkezésre, ezzel meg akarják őket
alázni, másodrendű állampolgárrá degradálták a magyarokat. Nyomatékul mindeh
hez hozzáfűzte: „A zsidók mosolyogva mondják: »Ugye megmondtuk, hogy Ti fogtok
következni!«"86 Sztankay félelme alaptalan volt: mind a román, mind a magyar illetéke
sek jól tudták, hogy ha Észak-Erdélyben a román, illetve Dél-Erdélyben a magyar nem
zetiségűek ellen bármit elkövetnek, a másik országban a nemzetiségieken torolják meg a
jogsértést, és azonnal panaszra mennek Berlinbe és Rómába. A kölcsönös megtorlásokra
jó példa az egyik kolozsvári pénzintézet, a Banca Centrála Bozac nevű román igazgatójá
nak letartóztatása, aki a magyar illetékesek szerint két zsidóval, Blummal és Ecksteinnel
összefogva 15 000 pengős „valutasíbolást" követett el. Amikor Bozac letartóztatásáról
Bukarestben értesültek, retorzióképpen azonnal letartóztatták két dél-erdélyi magyar
pénzintézet vezetőjét.87
Június végén, amikor Dél-Erdélyben a magyarok körében nagyarányú gabonarekvirálások kezdődtek, a bukaresti magyar követség igen erélyes hangon tiltakozott. Dittler
német követségi titkár, a bukaresti német követség magyar referense előtt Vladár többek
között kifejtette: „semmiféle jogcímen sem tudjuk akceptálni, hogy a [román] kormány
- megkülönböztetően csak a mi népünkkel szemben - ilyen kivételes rendszabályokat al
kalmazzon, minőket eddig csak a zsidókkal szemben léptettek életbe, mert ha ma elvehe
tik az élelmiszerkészletét a magyaroknak, azon a címen, hogy ez kell a román menekül
teknek, holnap ugyanerre a célra elveszik a ruhánkat, s e folyamatnak nincsen vége."88

84
OL K 63 1942-ll/l-Vid.l34/pol.-1942. (szeptember 14.) jelentése Kállay Miklósnak. A francia püspö
kök és érsekek tiltakozó akciójáról: Karsai, Holokauszt, 144-145. o.
85
OL K 63 1942-1 l/7.-7477.-Vid.-146/pol. 1942. (október 13.) jelentése Kállay Miklósnak. Gerlier elmond
ta a követnek, hogy: „Francia csendörök jöttek cl hozzá, hogy elmondják miszerint képtelenek ilyen emberte
len és a francia szellemmel ellenkező intézkedések végrehajtására."
86
OL K 99 1942-10-225. Másolat a 129/pol.-1942. (április 10.) Sztankay Zoltán jelentéséről a
Külügyminisztériumnak.
87
OL K 99-1942-392/biz.-3998/pol.-1942. (június 25.) A Külügyminisztérium tájékoztató levele Máriássy
Zoltán római magyar követnek.
88
OL K 63 1942-27-168/pol.-1942. (június 20.) Vladár jelentése Kállay Miklósnak.
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Mai ismereteink szerint is meglepően pontos információkat közölt a londoni Sunday
Times, ankarai tudósítója tollából április végén. (Más kérdés az, hogy egy ilyen jelentés
valóságtartalmát csak az tudta akkor és ott, vagyis Budapesten 1942 áprilisában megfele
lően értékelni, aki az európai zsidóüldözésekről szóló magyar diplomáciai jelentések zö
mét ismerte.) Antonescu belpolitikai nehézségeiről írva a romániai új rend „vívmányai"
között említette 150 000 zsidó koncentrációs táborba zárását és 125 000 zsidó kivégzé
sét. Minderről a lisszaboni magyar követség sajtóelőadója, dr. Sima László számolt be,
jelentését pedig követe, Wodianer Andor továbbította Budapestre.89 Május elején viszont
a brassói magyar konzul már arról számolt be, hogy a románok kezdenek elhidegülni
a németektől. Ennek egyik jele, hogy „... egyre több elnézést, türelmet, sőt barátságot
mutatnak a zsidók iránt." - írta Sztankay Zoltán, aki egyébként magyarázatot is adott a
megváltozott román zsidópolitikára: „Kétségtelen, hogy a zsidókkal való hirtelen támadt
barátkozással is angol rokonszenvüket akarják fitogtatni, és esélyeiket akarják egy angol
szász (sic!) győzelem esetére javítani."90
Spányi Márió Prágából májusban jelentette először, hogy a „zsidókérdéssel szemben
lényegesen megváltozott" a német „hatósági praxis".91 Vagyis kíméletlenül hozzáláttak a
Cseh-Morva Protektorátus zsidótlanításához is. Spányi egy másik jelentésében, elárulva,
hogy alapjában véve egyetért a Protektorátusban alkalmazott zsidópolitikával, úgy fogal
mazott, hogy itt „... a zsidókérdés a folytatólagos nagyszabású kitelepítések és egyéb,
tárgyba vágó hasznos intézkedések következtében rövidesen megoldást nyer.. ."92
Magyar belügyi hírszerzők 1942 júniusában „magasabb német körökből" származó
információkra hivatkozva azt jelentették (e jelentés egy példánya is eljutott a Külügy
minisztériumba): „.. .olyan terv van készülőben, hogy a keleti fronton huzamosabban mű
ködött csapatokat, akik már hozzászoktak nemcsak a fronton, hanem a mögöttes részben
is a zsidók és más orosz lakosság tömeggyilkolásához és a magántulajdon és a jog nem
tiszteletében már többé-kevésbé teljesen eldurvultak, nem is fogják a háború végén ha
zahozni."93 A Führer izzó gyűlölettel beszél a zsidók vezette bolsevistákról, az SS és a
Wehrmacht katonái pedig tömegesen gyilkolják a megszállt szovjet területeken a zsidókat
és az oroszokat, ukránokat stb., ezt is nagyon pontosan tudták az illetékesek Budapesten.
Pozsonyban is megpróbálták kihasználni ekkoriban, hogy Budapestnél jóval radiká
lisabb zsidópolitikát folytatnak. A Honvéd Vezérkar Főnökéhez eljutott bizalmas infor
mációk szerint a Hlinka-gárda egyik vezetőjének elnöklete alatt szűk körű értekezletet
tartottak. Ennek fő témája az volt, hogyan lehetne a szlovák zsidók Magyarországra szö
kését kihasználni például azzal, hogy Berlin tudtára adják: a magyar hatóságok „igen
nagy kíméletben" részesítik a szökevényeket.94
A magyar diplomáciai karon belül természetesen jó volt az információ-áramlás.
Jungerth-Arnóthy Mihály szófiai magyar követ 1942 június végén egyik jelentésében
89

OL K 63 26. (Portugália) n46/pol-1942. (április 26.) Wodianer Andor jelentése Kállay Miklósnak.
OL K 63 1942-27/1. tétel (Románia) Általános kül-és belpolitika l-76/pol-1942. (május 8.) Sztankay
Zoltán jelentése Kállay Miklósnak. A konzul egyik konkrét példája szerint horogkcrcszt-lctépcscrt egy zsidó
„csak" két hónapot kapott, és az ítélethirdetés után az államügyész maga mondta az elítéltnek, hogy legköze
lebb ő tépi le a horogkeresztet.
91
OL K 7 2/b-148/rcs.-1942. (május 20.) Spányi Márió jelentése Kállay Miklósnak.
92
OL K 63 7. (Csehszlovákia) 37/pol. 1942. (május 20.) Spányi Márió jelentése Kállay Miklósnak.
93
OL K 63 1942-21-BM-VII. res. 14.496. sz. jelentése a KÜM-nck, 1942. június 8.
94
OL K 149 BM 13.490-VII. res. átirata a KÜM-nek, csatolva másolatban a HM Vkf. 18.757/eln. 2.-1942.
(június 14.) házijelentésc.
90
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azt jósolta, hogy előbb, vagy utóbb Bulgáriában is úgy rendezik a zsidókérdést, mint
Szlovákiában és Horvátországban. Ennek pedig a fő oka Jungerth szerint az, hogy a bol
gár kormány tagjai úgy vélik: „... ha Bulgária már nem küzd a harctéren, legalább min
den másban próbáljon kedvében járni a tengelyhatalmaknak, és az új Európa szellemében
eljárni."95 Az „új Európa" másik részén, a Protektorátusban élő magyar állampolgárságú
zsidókat a náci illetékesek, mint maguk hangsúlyozták Spányi Márió prágai magyar főkonzul előtt, „különös előzékenységből" és „kivételesen" nem deportálták. Annak ellenére
sem, hogy a zsidók kitelepítése („Entjudung des Protektorates") fokozott ütemben és erő
teljesen folyt. Spányi jelentésében külön kiemelte, hogy a deportáló hatóságok képviselői
többször is hangsúlyozták előtte: „... a nemzeti szocialista állam a zsidókat (állampolgár
ságukra való tekintet nélkül) első számú ellenségnek tekintik (Staatsfeind Nr. I.)."96
Július közepétől, mint fentebb már említettük, a szlovák hatóságok megfosztották
állampolgárságuktól a deportált és a külföldre szökött állampolgáraikat. Erre hivatkozva
többé már nem voltak hajlandók átvenni a Magyarországon elfogott és kitoloncolásra
a határra szállított szlovák zsidókat. Kuhl Lajos pozsonyi követ jelentéséből kiderül, a
Szlovákiából menekülő zsidók tudták, hogy ha átjutnak a határon, elveszítik állampol
gárságukat, de ennek tulajdonképpen még örültek is: „Megvan tehát az indokolt remé
nyük arra, hogy Magyarországon nem esik nagyobb bántódásuk, legfeljebb internáló
táborba szállítják őket, de életüket minden esetre megmentik."97
1938-1942 között a magyar illetékesek már bőséges tapasztalatokat szerezhettek a
stróman (Aladár) rendszerrel kapcsolatban. A jogfosztó, a zsidók elszegényítését, kifosz
tását célzó törvények és rendeletek Bulgáriában is a korrupció széleskörű elterjedéséhez
vezettek, mint arról Jungerth-Arnóthy Mihály egyik jelentése tanúskodik. Augusztus ele
jén jelentette a szófiai magyar követ, hogy egymás után több tekintélyes politikust, gaz
dasági vezetőt tartóztatott le a rendőrség a „zsidóvagyon konfiskálásval kapcsolatban". A
vádlottak padjára került bankvezér, országgyűlési képviselő, volt miniszter és még sokan
mások. A vád az volt ellenük, hogy főleg külföldre menekült gazdag zsidóktól vettek át
részvénypapírokat. A letartóztatottakról Jungerth-Arnóthy óvatosan megjegyezte jelenté
se végén, hogy ellenzéki beállítottságúak, vagy legalább is a jelenlegi kormány valamely
erős személyiségének „ellenlábasai." Nem lehetetlen tehát, hogy a strómanság vádja csak
ürügy volt a politikai leszámolásra, érzékeltette a szófiai magyar nagykövet.98
Ennél a jelentésnél nagyobb figyelmet kelthetett a Dísz téren Van der Venne bécsi saj
tószemléje, amelyben a Völkischer Beobachter ezúttal kivételesen a szlovák zsidópoliti
kát bíráló cikkét ismertette. A náci pártlap pozsonyi tudósítója éles bírálatban részesítette
a szlovák illetékeseket, akiket a gazdag és befolyásos zsidók részint megvesztegettek,
részint kapcsolataikkal elérték, hogy mentesítsék őket a deportálás alól. A cikk szerint a
zsidók „evakuálása" csak a „vagyontalan és összeköttetésekkel nem rendelkező zsidókra
terjedt ki."99
Arról, hogy Szerbia, és a Cseh-Morva-Protektorátus „zsidómentessé" (Judenfrei) vált,
1942 folyamán sorozatosan érkeztek jelentések a Dísz térre. Augusztus közepén Bartók
95
OL K 63 5. tétel. (Bulgária) 64/pol. 1942. (június 30.) Jungerth-Arnóthy Mihály jelentése Kállay
Miklósnak.
96
OL K 70 2/b-1942- 198/res.-1942. (július 4.) Spányi Márió jelentése Kállay Miklósnak.
97
OL K 63 65-116/pol.-1942. (július 15.) Kuhl Lajos jelentése Kállay Miklósnak.
98
OL K 63 1942-5-78/pol.-1942. (augusztus 4.) Jungerth-Arnóthy Mihály jelentése Kállay Miklósnak.
99
OL K 63 1942-20-81/pol-1942. (augusztus 13.) Van der Venne Andor jelentése Kállay Miklósnak.
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László, a zágrábi követség ideiglenes ügyvivője már arról küldött jelentést, hogy a horvát
fővárosból az utolsó zsidókat, aggokat, betegeket, nőket is elszállították - Lublinba. A
deportálás ellen, Bartók információi szerint hiába tiltakoztak az „olaszok" és a zágrábi
érsek is.100 Ekkor már nem volt olyan naiv lélek a magyar Külügyminisztériumban, aki
azt gondolta volna, hogy a németek majd gondos orvosi ellátásban részesítik a beteg
horvát zsidókat, az aggokat pedig Lublin(Majdanek)ben kényelmesen berendezett öregek
otthonában fogják elhelyezni.
A Dísz téren abból a jelentésből is sokat megérthettek, amelyet Pozsonyból Valter
ideiglenes ügyvivő küldött augusztus 21-én. Ebből kiderül, hogy a szlovák frontkatonák
egyre nagyobb elkeseredéssel figyelik a Hlinka-gárdisták otthoni garázdálkodását, mert
„hervadni látják azon reményeiket", hogy a deportált zsidók vagyonából majd harctéri
érdemeik szerint fognak részesülni.101 Itt is hullarablók viszályát láthatták a Dísz térről:
a deportált zsidók vagyonán „nyugodtan" veszekedhettek a katonák a Hlinka-gárdistákkal, hiszen ők is jól tudták, hogy az ingóságok és ingatlanok deportált zsidó tulajdonosai
soha nem fognak visszatérni.
A nácik által megszállt nyugat-európai területeken, mint azt fentebb már az amszter
dami magyar főkonzul jelentéséből is látható volt, a magyar kormány általában védeni
igyekezett a magyar állampolgárságú zsidók életét, de főleg vagyonát.102 E zsidóvédő
politika alapelvét szeptember elején a berlini103 magyar követséghez intézett átiratában
Kállay Miklós ismételten leszögezte: „Ami a nyugati megszállt területeken lévő zsidók
internálását illeti, a m. kir. kormány ragaszkodik ahhoz a jogához, hogy a kétségtelen
magyar állampolgárságú zsidókat az internálás alól mentesíthesse... Azokat a személye
ket illetőleg, akiknek a hazatérését engedélyezzük, az internálás és a keleti területekre
való elszállítás feltétlenül mellőzendő." Ehhez magyarázatul, mintegy védekezve a vár
ható német szemrehányásokkal szemben, a kormányfő még hozzáfűzte: „Az ezeken a
területeken lakó magyar állampolgárságú zsidókkal való elbánás tekintetében a magyar
kormány igényt tart a legtöbb kedvezmény (sic!) elvének alkalmazására és mindazok
nak a könnyítéseknek és kedvezményeknek alkalmazását kívánja, amelyeket a Hármas
Hatalmi Egyezmény tagállamainak, avagy az ahhoz csatlakozott államoknak zsidó fajú
polgárai a területeken élveznek." A magyar állampolgárságú zsidó vagyonokkal kapcso
latban pedig határozottan leszögezte a magyar kormányfő, hogy ezek „a magyar nemzeti
vagyonnak képezik részét."
A szakirodalomban máig nem sikerült megnyugtatóan tisztázni, hogy 1942 szeptemberében-októberében végül is milyen kül- és belpolitikai okok miatt nem kezdték meg az
óromán területeken élő zsidók deportálását.104 E kérdéskörrel kapcsolatban érdekes ada
lék lehet, hogy a bukaresti magyar követhez, Nagy Lászlóhoz eljutott információk sze
rint az általa „Országos Zsidóközpont"-nak nevezett statisztikája 274 000, Romániában
100
OL K 63 1942-67. tétel (Horvátország) 92/pol.-1942. (augusztus 14.) Bartók László jelentése Kállay
Miklósnak.
101
OL K 63 1942-65-136/pol.-1942. (augusztus 21.) Walter Emil jelentése Kállay Miklósnak.
102
Erről részletesen 1. Karsai László: Magyar zsidók sorsa Nyugat-Európában 1942-1943-ban. In: Fischer
Ferenc- Majoros István - Vonyó József (szerk.): Magyarország a (nagy)hatalmak erőterében. Tanulmányok
Ormos Mária 70. születésnapjára. Pécs, 2000. 343-366. o.
103
OL K 70 1942-1943'-4/f-KÜM 4312/1942. (augusztus 29.) Kállay Miklós átirata a berlini magyar kö
vetségnek.
104
Erről legújabban 1. Ancel, Jean: The Suspension of the Plan to Deport Romanian Jews to Poland in
September-October 3942 and the Transylvanian Issue. Kézirat, 2004. 42. o.
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élő zsidót mutatott ki. Nagy László még arról is tudomást szerzett, hogy a Bukarester
Tageblatt augusztus 8-i számában írt a romániai zsidók tervbe vett deportálásáról. Nagy
„érdekes"-nek nevezte, hogy erről a román nyelvű lapok egy szót sem írtak, „sőt a román
kormány szemrehányásokat is tett a német lapnak, hogy indiszkréciót követett el cikké
vel, nyilvánosságra hozva a kormány még titkolt terveit."105 Szeptember elején még Tuka
is úgy tudta, hogy Magyarország előbb-utóbb kénytelen lesz a zsidókérdést ugyanúgy
megoldani, mint az Szlovákiában történt. „Előbb Románia fogja ezt megcselekedni... s
utána jön Magyarország." - idézte a szlovák miniszterelnök szavait Kuhl követ.106
Klein Ignácot és családtagjait szeptember 21-én deportálták a hollandiai westerborki
zsidó gyűjtőtáborból. A berlini magyar követségnek címzett levelére a feladási helyként
a következőt írta: „Robogó vonaton Keletnémetország (sic!) felé, 1942. szeptember 22."
Információi szerint szeptember 16-ról 17-re virradó éjjel valamennyi Hollandiában lakó
magyar zsidót a rendőrségre vitték, „úgyszólván minden nélkül." A rendőrségről került
egész családjával, (köztük 3 éves Maurits fiával és 16 éves Karolina-Fanny leányával)
a westerborki gyűjtőtáborba. Innen, mert nem volt nála érvényes útlevele, deportálták
őket. Útlevelét egyébként még július 20-án meghosszabbításra elküldte az amszterdami
magyar követségnek,107 de még augusztus 28-án is csak azt a választ kapta, hogy a kép
viselet iratanyagát becsomagolták, és majd Brüsszelből fog választ kapni. Sztójayhoz a
vonatból kidobott levél napokon belül eljuthatott, mert október 9-én azzal a kérdéssel
továbbította Budapestre Klein Ignácz kérvényét, hogy az illetékeseknél közbenjárjon-e.
Annak ellenére, hogy Klein Ignácz levelében világosan megírta, hogy súlyos beteg,108 a
Külügyminisztériumból csak október 22-én írtak át a Belügyminisztériumba, „szíves
állásfoglalást" kérve.109 Klein Ignácz leveléből világosan kiderült, hogy 1942-ig érvényes
útlevele volt, tehát magyar állampolgár volt ő is, családtagjai is. Az iratokból nem derül
ki, hogy a belügyminiszter egyáltalán válaszolt-e az átiratra.
Klein Ignác még csak nem is sejtette, hová deportálják Westerborkból. Többet tudtak
Neumann Gyula (izr. 1888.) rokonai, akik október 29-én a brüsszeli főkonzulátushoz írott
levelükben megírták: nevezett a hollandiai gyűjtőtáborból „állítólag az auschnitzi (sic!)
- Németország - gyűjtőtáborba került." Neumann rokonainak nyilvánvalóan olyasvalaki
árulta el a deportáltak célállomásának nevét, aki csak hallotta, de leírva nem látta még
az Auschwitz-nevet. A brüsszeli főkonzulátus egyenesen a westerborki lágerparancsnok
sághoz fordult, ahonnan december 4-én azt a választ kapták, hogy Neumann Gyula nincs
a táborban. Mintha mi sem történt volna, 1943. március 8-án az amszterdami főkonzulátusnak olyan értelmű értesítést küldtek a Belügyminisztériumból, mely szerint Neumann
Gyulának ki lehet állítani hazatérésre jogosító útlevelet. Erről pedig a brüsszeli főkon
zulátus március 27-én értesítette Amszterdamban Jäger Arthur főkonzuli."° Neumann
Gyula, ha még életben volt, bizonyára örömmel értesült volna Auschwitzban arról, hogy a
magyar hivatalok malmai, ha lassan is, de legalább papíron elintézték ügyét.
105

OL K 63 27-1942-291/pol.-1942. (szeptember 3.) Nagy László jelentése Kállay Miklósnak.
OL K 63 1942-65-142/pol.-1942. (szeptember 4.) Kuhl Lajos jelentése Kállay Miklósnak.
Hollandia megszállása után, 1940-ben a követséget visszaminősítették főkonzulátussá.
108
Saját bevallása szerint 1941 májusától 1942 márciusáig Eidhovenben kórházban, illetve szanatórium
ban feküdt, ahonnan a német hatóságok küldték haza, fertőzéses tüdőbetegséggel kezelték, a holland törvé
nyek értelmében „100 %-os invalidus"-nak tekintik - írta levelében Klein Ignácz.
109
OL K 70 4/f-1942-4704-1942. (október 20.) 11.194/1942. (október 9.) Sztójay jelentése a külügymi
niszternek.
110
OL K 85 1943-H302-389. Neumann Gyula.
106
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Szenes István György szövőmunkásnak (izr. 1920.) kivételes szerencséje volt, legalább
a magyar hatóságok pozitívan reagáltak hazatérési kérvényére. 1942. január 23-án to
vábbította a Vichy-i követség hazatérési kérvényét Budapestre, a Belügyminisztériumba.
Október 28-án a követség közvetlenül a Belügyminisztériumhoz fordulva sürgette a
kérvény elintézését. A belügyminiszter, érdekes módon a honvédelmi miniszter egyet
értésével, már szeptember 25-én kelt rendeletével felhatalmazta a Vichy-i követséget,
hogy új útlevelet állítson ki Szenes számára. Az állampolgársági ügyekben általában
a belügyminiszter saját hatáskörében szokott dönteni, az iratokból nem derül ki, hogy
miért volt szükség ebben az esetben a honvédelmi miniszter véleményének kikérésére.
Természetesen az sem kizárt, hogy Szenes Istvánnak volt érvényes magyar útlevele, egy
katonakorban lévő fiatalemberre pedig várt a zsidó munkaszolgálat.1"
A magyar döntéshozók is úgy hitték, hogy az antifasiszta koalíció vezetőit komolyan
érdekli az európai zsidók sorsa. Zsidópolitikájuk alakításakor, különösen a világháború
harmadik évének őszétől, egyre több náci kollaboráns, vagy nácikkal szövetséges poli
tikus kezdett azon gondolkozni, hogy a zsidópolitikában engedményeket kellene talán
tenni. E politikusok közé tartozott Pierre Laval francia miniszterelnök is, aki 1942 szep
temberében már őszintén aggódott, hogy a nácikat szinte feltétel nélkül kiszolgáló poli
tikájával semmiféle eredményt sem ér el. A különféle engedmények, kényszermunkások
toborzása, hajótér átengedése, a francia gyárak németek számára való termelése ellenére
nem hajlandók békét kötni Franciaországgal, nem engedik haza a hadifoglyokat sem.
Laval pozícióját rontotta az is, hogy 1942-ben, legalábbis Bakach-Bessenyey György,
Vichy-i magyar követ értesülése szerint „erősen exponálta magát a zsidókérdés szigorúbb
kezelése mellett," amit, a francia közvélemény úgy tudta, „Amerika részéről szintén jel
legzetesnek tartanak a nemzeti szocialista ideológiának való behódolás szempontjából."
-jelentette a magyar követ.112
Nem csak Hitler profetikus dühvel előadott zsidóellenes kirohanásaira figyelhettek
föl a magyar illetékesek. Háttér-információik birtokában bizonyára jól értették, milyen
helyzetben lévő zsidókról ír a szélsőjobboldali Új Magyarság c. napilap helyszíni tudósí
tója Berlinben. „A berlini zsidók igen sápadtak. Halvány viaszszínű az arcuk, mintha már
halotti maszkot hordanának, s ha elhaladnak mellettem, szinte zörögni hallom a csont
jukat.""3 Hitler egyébként a berlini sportpalotában szeptember 30-án tartott beszédében
egy éven belül immáron negyedszer is megismételte „zsidógyilkos" jóslatát."4
A Honvéd Vezérkar Főnöke, Szombathelyi Ferenc szeptember végén úgy értesült a
romániai „Országos Zsidóközpont" kimutatásából, hogy az idáig pontosan 177 591 zsidót
öltek meg a románok, a maradék 272 409 zsidóból pedig harmincezret Transznyisztriába
deportáltak."5
111
OL K 448 1942-273. Szenes István György. A kérvényezőt január 7-én értesítette a magyar követség,
hogy hazatéréséhez német vízumot kell kérnie. Figyelmeztették, hogy a kérvények elintézése 6-8 hétig szo
kott eltartani, és hogy „az eredmény kétséges". Az iratokból nem derül ki, hogy a német hatóságok megadtákc a zsidó Szenes Istvánnak az átutazó vízumot.
1,2
OL K 63 1942-11/25. tétel (francia-német viszony) 7122-Vid.-144/pol.-1942. (szeptember 24.) BakachBcsscnyey György jelentése Kállay Miklósnak.
113
Kárász József: Berlini nyár, 1942. Új Magyarság, 1942. szeptember 5.
114
Küzdelem a sátán ellen, 464. o. Hitler beszédét Sztójay október 3-i jelentésében kommentálta. L. az
5. sz. jegyzetet.
115
OL IC 99 1942-719.-A Külügyminisztérium 6868/1942. (október 2.) tájékoztató levele Máriássy Zoltán
római követnek.
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A zsidók munkaszolgálatát csak Magyarországon rendelték a Honvédelmi Mi
nisztérium alá. Szlovákiában, Romániában és Bulgáriában is a Belügyminisztérium
szervezte meg a zsidók kényszermunkáját. A nem zsidók munkaszolgálatával a magyar
diplomaták jelentéseiben viszonylag ritkán találkozunk. Szlovákiában ősszel szervezték
meg az „aszociális" elemek külön munkaszolgálatát. Összesen 11 kategóriába osztották
azokat, akiket társadalomellenes magatartásuk miatt kényszermunkára vittek. Ide tar
toztak például a prostituáltak, a Német Birodalomban vállalt munkáról engedély nélkül
hazatértek, az alkoholisták, a törvénytelen gyermekek apái stb. Érdekes, hogy a szlovák
rendelet 10. pontja említi azokat a cigányokat, akik nem állnak munkaviszonyban. Kuhl
követ megemlítette, az aszociálisok munkaszolgálatáról szóló rendelet kimondta azt is,
hogy a cigány munkaszolgálatosokat „lehetőleg" el kell különíteni a többi munkaszolgá
latostól, és számukra három alcsoportot kell megállapítani: a) intelligensek, de megté
vedtek; b) „zajos múlttal bíró, de megjavíthatok"; és c) a javíthatatlanok.116 Amikor 1944.
augusztusában Magyarországon megpróbálták megszervezni a cigány katonai munka
századokat, ugyanilyen különbséget tettek: a cigány munkásszázadokba a kóbor cigá
nyok mellett a letelepedett, de állandó munkahellyel nem rendelkező cigányokat sorozták
be.117 Nem lehetetlen, hogy a magyar döntéshozók ismerték a szlovákiai cigánypolitikáról
szóló diplomáciai jelentéseket. Például azt, amelyben a felvidéki Magyar Párt vezetőitől
szerzett információk alapján cáfolta meg Kuhl Lajos azokat a rémhíreket, melyek szerint
Pozsony környékéről magyar nemzetiségűeket deportáltak volna a cigányok és csavargók
deportálása során.118 A romániai cigányok tömeges deportálásáról is hírt kaptak a Dísz
téren, már 1942 októberében."9
A magyar Belügyminisztériumba a zsidókérdés „végső megoldásával" (Endlösung
der Judenfrage) kapcsolatos talán legfontosabb és legpontosabb információ október 7-én
érkezett. A meg nem nevezett hivatásos nyomozó jelentése szerint: „A német határőrök
a lengyel munkaszolgálatos zsidóknak 1 napi étkezésre 1 liter meleg vizet és 1 marék
korpát adnak (ennek a kiosztásánál a nyomozó is jelen volt). Azoknak a zsidóknak, akik
nincsenek munkaszolgálatra beosztva, egyáltalán nem adnak enni, ezek éhségükben a
fák leveleivel és gyökereivel táplálkoznak. A németek elbeszélése szerint folyó évben
Lengyelországban a zsidókat kipusztítják. Fenti megállapításokat megerősítik az elfogott
zsidók előadásai is."120
Tíz nappal ezután nyújtotta át Dietrich von Jagow budapesti német követ a Martin
Luther által fogalmazott jegyzéket, melyben a német kormány követelte a magyar zsi1.6

OL K 63 1942-65.-168/pol-1942. (október 1.) Kuhl Lajos jelentése Kállay Miklósnak.
A magyarországi cigány munkaszolgálatról részletesen 1. Karsai László: A cigánykérdés Magyaror
szágon 1919-1945. Út a cigány Holocausthoz. Budapest, 1992. 102-112. o.
"" OL K 63 1942-65-182/pol.-1942.(október 13.) Kuhl Lajos jelentése Kállay Miklósnak. A jelentésben
többek között megemlíti, hogy Pozsonypüspökiből vittek cl 5-6 cigányt, „kimondottan csavargókat," vala
mint egy Lamos Móric nevü párttagot, „de ez egy iszákos és munkakerülő ember, aki a községnek csakis
terhére volt, és így védelmet nem érdemel" - informálták a pozsonyi magyar követet.
1,9
OL K 63 1942-27.-BM 20.351/1942. VII. res. sz. „bizalmi egyéntől" származó jelentését október 19-én
küldték meg másolatban a Külügyminisztériumba.
120
OL K 149 1942-8-6162-20.722/1942. (október 7.) BM-VII. res. sz. jelentés. Szemtanúk, hírszerzők,
ráadásul elfogott zsidók egybehangzó információi nyilvánvalóan többet jelentettek, mint a lengyelországi
zsidók helyzetével kapcsolatos egyetlen megtévesztő jelentés. Bécsből jelentette a magyar főkonzul, hogy: „A
Kelet-Lengyelországba kiszállított zsidók a már ismert korlátozások mellett élnek és dolgoznak, és minden
szempontból úgy igyekeznek viselkedni, hogy panasz ne merülhessen ellenük, mert azonnal szigorú rend
szabályokat von maga után." OL K 63 1942-20-II-1 lO/po.-l 942. (október 15.) Van der Venne Arnold jelentése
Kállay Miklósnak.
1.7
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dók sárga csillaggal való megjelölését és deportálásuk előkészítését. A diplomáciai
életben szokatlan módon Kállay Miklós miniszterelnök öt nappal később a nyilvános
ság előtt, a kormánypárt, a Magyar Élet Pártja pártértekezletén válaszolt a német kor
mánynak. Bejelentette, hogy külön vagyonadót vetnek ki a zsidókra, rendezni fogják
a zsidók lakáskérdését is, folytatják a zsidók földbirtokainak kisajátítását, és végül ki
látásba helyezte a hadköteles zsidók munkatáborba való behívását. De föl sem vetette,
hogy Magyarországon is bevezetnék a sárga csillagot, és még csak nem is célzott arra,
hogy deportálnák az országból a zsidókat. Ellenkezőleg, Kállay igen határozott hangon
kijelentette: „Nem csak a zsidók destrukciójával, de azokkal is szembeszáll a kormány,
akik más problémát ebben az országban nem látnak, mint a zsidókérdést."121 Ezek után
már nem érhette meglepetésként a német kormányt, hogy december 2-án Sztójay Döme
Berlinben hivatalosan átnyújtotta a bevezetőben már idézett jegyzéket, amelyben a ma
gyar kormány megtagadta a német kívánságok teljesítését.122

121
122

Kállay Miklós beszedet részletesen ismertette a liberális 8 órai újság, 1942. október 23.
L. a 3. sz. jegyzetet.
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László Karsai
A FATEFUL YEAR - 1942 IN THE REPORTS OF HUNGARIAN DIPLOMATS

Summary

1942 was a fateful year and a crucial point in the history of the holocaust. At the beginning
ofthat year, the majority of the Jewish population living in the territories under Nazi occupation
or influence were still alive. By the end of the year, the Nazis together with their accomplices and
allies killed nearly 4 million Jews. In the autumn of 1942, Martin Luther, head of a department
and the "person in charge" of Jewish issues in the Nazi Ministry of Foreign Affairs, demanded
in an official note that the Hungarian Jews be marked with a yellow star and their deportation be
prepared. Miklós Kállay's government refused to meet these German demands.
The study examines what and when did the decision-makers in Budapest learn about the persecution of the European Jewry. The Hungarian political elite heard of the various events of the
holocaust primarily from the reports of the diplomats accredited to the European countries. From
today's point of view, the Hungarian diplomats were amazingly well informed of some incidents
that concerned the Jews all around Europe. On the strength of Hungarian diplomatic dispatches,
the history of the holocaust might as well be written again, and one could understand that Regent
Miklós Horthy and his advisers were driven by humanitarian considerations when refusing the
idea of deporting the Hungarian Jews into death camps in 1942.

László Karsai
L'ANNÉE FATIDIQUE: 1942 DANS LES RAPPORTS DES DIPLOMATES HONGROIS

Résumé
1942 est l'année décisive et fatidique de l'histoire de l'holocauste. Au début de l'année, la
plupart des Juifs des territoires sous occupation ou influence nazie étaient encore en vie. A la fin
de l'année, près de 4 millions de Juifs furent assassinés par les Nazis et leurs complices alliés.
En automne 1942, le chef de département Martin Luther, „responsable" de la question juive du
Ministère nazi des Affaires étrangères exigea, dans une note officielle, la stigmatisation des Juifs
hongrois par l'étoile jaune ainsi que la préparation de leur déportation. Le gouvernement de Miklós
Kállay refusa de satisfaire aux revendications allemandes.
L'étude examine quelles informations sont parvenues aux décideurs budapestois, et à quel moment, sur les persécutions subies par les Juifs européens. L'élite politique hongroise s'informa des
événements de l'holocauste surtout par les rapports des diplomates accrédités dans les pays d'Europe. Concernant le sort réservé aux Juifs en Europe, les diplomates disposèrent parfois des informations dont l'exactitude semble aujourd'hui étonnante. Sur la base des rapports diplomatiques
hongrois, on pourrait réécrire l'histoire de l'holocauste et aussi comprendre que Miklós Horthy et
ses conseillers ont refusé, en 1942, l'idée de déporter les Juifs hongrois dans les camps de la mort,
entre autres, pour des raisons humanitaires.
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DAS SCHICKSALHAFTE JAHR- 1942 IN DEN BERICHTEN
DER UNGARISCHEN DIPLOMATEN

Resümee
1942 war ein entscheidendes, schicksalhaftes Jahr der Geschichte des Holocausts. Zu Beginn
des Jahres lebten auf den von den Nazis besetzten oder beeinflussten Gebieten die meisten
Juden noch. Am Ende des Jahres waren bereits fast 4 Millionen Juden von den Nazis und ihren
Verbündeten ermordet. Im Herbst 1942 verlangte der Beauftragte für Judenfragen im Nazi-Außenministerium, Martin Luther, in einer offiziellen Note die Brandmarkung der ungarischen Juden
mit dem Tragen eines gelben Sterns und die Vorbereitung ihrer Deportation. Die Regierung von
Miklós Kállay lehnte die Vollstreckung dieser deutschen Forderungen ab.
Die Studie untersucht, was und wann die Entscheidungsträger in Budapest über die Verfolgung
der europäischen Juden erfahren haben. Die ungarische politische Elite informierte sich in erster Linie aus den Berichten der in den europäischen Staaten akkreditierten Diplomaten über die
verschiedenen Ereignisse des Holocausts. Die ungarischen Diplomaten hatten aus heutiger Sicht
manchmal erschreckend genaue Informationen darüber, was europaweit mit den Juden passierte. Auf Grund der ungarischen Diplomatenberichte könnte man eigentlich die Geschichte des
Holocausts neu schreiben und verstehen: der Gedanke, die ungarischen Juden in die Todeslager
zu deportieren, wurde von Miklós Horthy und seinen Beratern im Laufe des Jahres 1942 unter
anderem wegen humanitärer Überlegungen verworfen.

Ласло

Каршаи

РОКОВОЙ ГОД- 1942 ГОД В ДОНЕСЕНИЯХ ВЕНГЕРСКИХ ДИПЛОМАТОВ
Резюме

1942 год был роковым годом, решающим в истории холокоста. В начале этого года на
территориях, оккупированных нацистами, или находившихся под их влияним, еще про
живала основная масса евреев, но уже в конце этого года нацисты и их приспешники-со
юзники уничтожили. Осенью 1942 года и „референт" под делам евреев начальник отдела
нацистского Министерства Иностранных Дел в официальной записке требовал произве
сти клеймение венгерских евреев желтой звездой и подготовить их к депортированию.
Правительство Каллаи Миклоша отказалось выполнить эти требования немцев.
В данной работе автор рассматривает вопрос о том, когда и что узнали о преследовани
ях евреев в Европе ответственные лица из правительства в Будапеште. Венгерская полити
ческая э.лита прежде всего из донесений дипломатов, аккредитированных в европейских
странах, получила сведения о различных событиях холокоста. Венгерские дипломаты,
иногда располагали по нынешним взглядам, ошеломляюще точной информацией обо всем
том, что происходило в Европе с евреями. По сути дела на основании венгерских диплома
тических донесений можно было заново написать историю холокоста и можно понять, что
мысль о депортации венгерских евреев в лагери смерти Хорти Миклош и его советники в
1942 году отклонили в числе прочего просто по гуманитарным соображениям.
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MUNKASZOLGÁLATOSOK A DONNÁL*
„A 105/11. tábori munkásszázad igaz és valóságos története
1942 októberétől 1943 januárjáig"
Forrásközlés

A munkaszolgálati kötelezettséget az 1939. évi II. törvénycikk - közismert nevén a
honvédelmi törvény - szabályozta először jogi formában. A törvény szerint „nemére való
tekintet nélkül minden olyan személy, aki a 14. évét betöltötte és 70. életévét túl nem
haladta, köteles arra, hogy testi és szellemi képességeinek megfelelő munkát végezzen".1
A magyar közérdekű munkaszolgálat kezdete tulajdonképpen ettől datálható. Bár ez a in
tézmény bizonyos formában a tengelyhatalmak szövetséges államainak mindegyikében
létezett, csupán Magyarországon szervezték meg katonai keretek között.
A honvédelmi munkakötelezettségnek kezdetben nem volt diszkriminatív jellege. A
törvényben foglalt rendelkezés mindenkire általánosan vonatkozott. Eszerint a 21 és 24
év közötti, katonai szolgálatra teljesen alkalmatlan fiatalokat egy ízben 3 havi, a 14-42
éves, szolgálatra nem alkalmas férfiakat (illetve a 16 és 42. életévük közötti nőket) egy
alkalommal 3 heti és évente 1 heti közérdekű munka teljesítésére lehetett a törvény sze
rint igénybe venni.2 A közérdekű munkaszolgálat keretében föld- és ipari munkáknál
kívánták foglalkoztatni őket. A közigazgatási és egészségügyi szervek a sorozások miatt
beállt létszámhiányt az egyes intézményekben is szintén közérdekű munkaszolgálatosok
kirendelésével próbálták pótolni.3 A második zsidótörvény következtében - amely a zsi
dóknak megtiltotta, hogy állami intézményekben hivatalt töltsenek be - végül is keresz
tény munkaszolgálatosok látták el ezen feladatokat.
A munkaszolgálatos rendszer kialakulásával szorosan összefüggött az az 1939
szeptemberében született döntés, mely alapján a zsidó vallásúakat a „nem védett"
csapattestekhez,4 mindenhová arányosan elosztva, fegyveres szolgálatra kellett igény
be venni. Arányukat 5%-ban maximalizálták.5 1940-től azonban a zsidótörvényeknek a
honvédségen belüli egyre nagyobb mértékű alkalmazása következtében egyre több zsidó
került munkaszolgálatos alakulatokba.
Az első közérdekű munkaszolgálatos zászlóaljak felállítása 1939 júliusától vette kez
detét. Az 5% feletti állományt, illetve a katonai szolgálatra alkalmatlan zsidókat is ide
* A tanulmány a XX. Század Intézet támogatásával készült.
1
A törvénycikk „A m. kir. minisztériumnak 5070/1939. Mc. számú rendelete a közérdekű munkaszolgálat
tárgyában" címmel a Budapesti Közlöny 1939. május 17-i (111.) számában jelent meg.
2
Uo.
3
A közérdekű munkaszolgálatos legénység belső munkára történő vezényléséről minden bevonuláskor
külön intézkedtek.
4
A gyalogsági, lovassági, tüzér, illetve az ellátást, utánszállítást biztosító alakulatok a nem védett, a
páncélos, a légi, a híradó és határvédelmi alakulatok pedig a védett alakulatok közé tartoztak a honvédség
szervezetében.
5
Hadtörténelmi Levéltár, Honvédelmi Minisztérium, Elnöki (a továbbiakban: HL HM Ein.) A.
1939/26149.
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szándékozták behívni. Az adminisztratív elkülönítés céljából később ezen zászlóaljak 3.
és 4. századait zsidó munkásszázadokká szervezték át.61940 nyaráig a munkaszolgálatos
alakulatokban egyaránt találunk fegyveres szolgálatra alkalmatlan zsidókat, kereszté
nyeket és nemzetiségieket. Megfigyelhető volt azonban egy olyan tendencia is, melynek
következtében - összhangban a fegyveres szolgálatból történő kivonásukkal - kereszté
nyeket egyre csökkenő, a zsidókat viszont egyre növekvő mértékben osztották be közér
dekű munkaszolgálatra.
A „közérdekű és közhasznú" tevékenység mellett „a nemzeti irányú nevelés" is a
munkaszolgálat célkitűzései között szerepelt. Ez már bizonyos „átnevelő" jelleget is
adott ezen szolgálatnak.
A munkaszolgálat keretében zsidóknak, nemzetiségieknek, fegyveres szolgálatra
alkalmatlan keresztényeknek, politikailag megbízhatatlan személyeknek, köztörvényes
bűnözőknek és „nem bevett" vallási felekezetek tagjainak később elkülönített századokat
hoztak létre. Az eredeti törvény rendelkezéseinek szellemétől eltérően, a munkaszolgálat
ekkor már politikai töltést kapott. 1940 nyarától a zsidókat majdnem kizárólag munka
szolgálatra vették igénybe, bár ennek jogszabályi háttere még nem született meg.
Az 1942. július 31-én kelt XIV. törvénycikk törvényesítette végül azt a gyakorla
tot, hogy a zsidók a honvédség kötelékében fegyveres szolgálatot nem teljesíthetnek.7
Kötelezettségüknek a „kisegítő munkaszolgálattal" kellett eleget tenniük. Rendfokozatot,
karpaszományt ezt követően nem viselhettek, s ha korábban ilyennel rendelkeztek is, azt
visszavonták.
A törvénytervezet története még a 2. hadsereg mozgósításának idejére nyúlik vissza.
A Honvédelmi Minisztérium 15. (törvényelőkészítő) osztálya ekkor terjesztette be azt a
javaslatot, amelyben az 1939. évi II. és az 1938. évi IV. törvénycikk (az 1914-18. évi világ
háború tűzharcosai érdemeinek elismeréséről) módosítását vetette fel. A törvényjavaslat
elsődleges célja az volt, hogy a zsidónak minősülő magyar állampolgárok hadkötelezett
ségét törvényhozási úton rendezze. Magában az indoklásban is az szerepelt, hogy „a had
kötelezettség alatt álló zsidók katonai szolgálat teljesítésének módját és az ehhez kapcso
lódó kérdéseket szabályozó minisztériumi rendeletet törvény váltsa fel, amely stabilabb, a
kivételes hatalom gyakorlásának előfeltételeitől független alapot teremt a honvédelmi kö
telezettségeknek ezekben a vonatkozásaiban."8 Ez a javaslat tulajdonképpen a 2870/1941.
Me. számú kormányrendelet alapján állt, azon túlmenő intézkedéseket nem tartalmazott.
Az 1942. március 3-án elkészült tervezetet még június folyamán Bartha Károly szolgála
ton kívüli vezérezredes,9 honvédelmi miniszter nyújtotta be a parlamentnek.
A közérdekű munkaszolgálat végleges szervezete, illetve annak a háborús viszonyok
ra való átállítása 1942-re alakult ki. A munkásszázadok harctéri alkalmazása - ahogy
egy 1941. október 28-án kelt vezérkari főnöki iratban is olvasható - a magyar királyi hon
védség 1941. évi ukrajnai hadműveletének tapasztalatai alapján vált szükségessé: „A se
regtestek - beleértve a hadseregek, hadtestek stb. - műszaki csapatai nem maradhatnak
vissza huzamosabb ideig seregtesteiktől, hanem a hadműveleti terület arcvonal mögötti
részén a szükséges műszaki munkálatokat egy külön szervezetnek kellene elvégezni."
6

HL HM III. Csfség. 1940/118 811. A KMOF jelentése a HM III. (anyagi) csoportfőnöknek.
Magyar Törvénytár 1942. évi törvénycikkek, 76-89. o.
HL Vezérkar főnöke (a továbbiakban: VKF) Ein. 1. 1942/4465
* Bartha Károly (Budapest, 1884. VI. 18. - Linz, 1964. XI. 22.) szolgálaton kívüli vezérezredes. 1938.
november 15. és 1942. szeptember 24. között töltötte be a honvédelmi miniszteri tisztséget.
7
8
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Ezen szervezet a Közérdekű Munkák Országos Felügyelője (KMOF) néven vált ismertté
és foglalkozott a munkaszolgálat ügyeivel.
A munkaszolgálatot teljesítők számáról, illetve veszteségeiről a legkülönbözőbb,
többnyire légből kapott adatok keringenek hosszú évek óta Magyarországon. Az 1941
áprilisa és 1942 júniusa között a honi és mozgósított munkásszázadoknál szolgálatot tel
jesített zsidók számát egy korabeli kimutatás az alábbiakban adja meg:
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

9 629 fő
18 834 fő
17 257 fő
14 560 fő
14 892 fő
12 184 fő
7 227 fő
4 022 fő
2 324 fő

1942. január
február
március
április
május
június

2 002 fő
2 186 fő
2 997 fő
8 161 fő
13 808 fő
24 375 fő

A 2. hadsereg hadrendjének, személyi állományának kialakításánál a tábori s egyéb
munkásszázadokra vonatkozóan külön honvédelmi minisztériumi rendelkezés történt. A
„Zsidók háborús alkalmazása" tárgyú 1942. március 17-i intézkedés az alábbi kitétele
ket tartalmazta: „1.) A jövőben valamely béke hadtest mozgósítása esetén a hadtest te
rületén lévő zsidók ugyancsak behívandók munkásalakulatba. 2.) Különleges alakulatok
(pl. gyors seregtestek, légierők stb.), valamint a béke hadtestek csupán egyes részeinek
mozgósítása esetében legalább a mozgósított alakulatok 10%-a erejű zsidó alakulatok
ugyancsak mozgósításra kerüljenek."" Ezen rendelkezést teljes mértékben természetesen
nem lehetett végrehajtani, mivel a zsidó lakosság nem egyenletesen oszlott meg az ország
területén. Javarészt az I. (Jászberény), a VI. (Szolnok), a VII. (Miskolc), a VIII. (Kassa)
és a IX. (Vác) közérdekű munkaszolgálatos zászlóalj állított fel tábori munkásszázadokat,
holott a III. (Szombathely), a IV (Pécs) és a VII. (Miskolc) hadtestet mozgósították szinte
teljes egészében a keleti hadszíntérre elvonuló 2. hadsereg hadrendjébe.12 Több ok miatt a
Vezérkar főnöke 2. osztálya (2. vkf.) által szorgalmazott azon elképzelés sem valósult meg,
mely szerint a nevüknél vagy vagyoni helyzetüknél fogva közismert zsidók behívására na
gyobb számban került volna sor. A felállítandó tábori munkásszázadokhoz 10-15% erejéig
akarták behívni ezeket az embereket.13 Az elképzelés realizálásának megoldatlanságára
utalnak Jány Gusztáv vezérezredesnek,14 a 2. hadsereg parancsnokának a magyar katonai
10

HL HM Ein. 6/k. 1942/48481.
HL HM Ein. l/a. 1942/15802.
A tizenhárom közérdekű munkaszolgálatos zászlóalj állomáshelye, illetve hadrendi száma nem mindig
egyezett meg a magyar királyi honvédség 9 hadtestéivel. Az I. hadtest területén például az I. és a IX., a VII.
hadtestén a VII. és a XI., a IX. hadtestén pedig a X. ,a XII. és a XIII. közérdekű munkaszolgálatos zászlóalj
díszlokált.
13
A Vezérkar főnöke 2. osztály javaslatát azzal indokolta, hogy „a beérkezett jelentések szerint (rendőrség
vidéki főkapitánya 51421/cln. 2. vkf. klgs. - 1942. sz.) vidéken bizonyos elégedetlenség mutatkozik. Azt hangoz
tatják, ha a magyar ember teljesíti a hazával szembeni kötelességét, nem lehet tétlenül nézni, hogy ugyanakkor a
zsidók biztonságban, s még mindig jólétben nyugodtan éljenek idehaza." (HL HM Ein. l./b. 1942/19484.
14
Jány Gusztáv (Rajka, 1883. X. 21. - Budapest, 1947. XI. 26.) vezérezredes. 1940. március l-jétől 1943.
augusztus 5-ig látta cl a 2. hadsereg parancsnoki teendőit. 1947. november 26-án a Budapesti Népbíróság
ítélete alapján kivégezték, mely ítéletet a Legfelsőbb Bíróság 1993. október 4-én megsemmisítette.
11
12
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vezetéshez 1942 október végén intézett alábbi kérései is, nevezetesen: „Ne csak a kis zsidó
jöjjön ki, hanem a gazdagok is. A kisembert a mieink magukhoz közelállónak érzik."15
A hadsereg 1942 tavaszán, kora nyarán elvonuló állományába végül is összesen 69 tá
bori munkásszázadot állítottak be. Konkrét szervezetébe 45, a hadseregnek a Közérdekű
Munkaszolgálat Országos Felügyelősége alá tartozó szervezetébe pedig további 24 tábori
munkásszázad került. Ezen belül a könnyű hadosztályok alárendeltségébe 3, a hadtest-vo
natparancsnoksághoz 4 (ebből egy kisebbségi munkásszázad), a hadseregközvetlenekhez
6, egy a repülőcsoport, a többi pedig a KMOF szervezet kötelékébe tartozott. Az utóbbi
hoz sorolták a 401., a 402. és a 442. különleges munkásszázadot is.
A tábori (vegyes) munkásszázadokba a „18-42 éves munkaszolgálatra alkalmas és
nemzethűség szempontjából megbízható zsidókat" osztották be. A különleges munkás
századok legénységét valláskülönbségre és az előző katonai szolgálatra való tekintet nél
kül a 18 és 42 év közötti, „nemzethűség szempontjából megbízhatatlan"16 munkaképes
férfiak alkották. A frontszolgálatot teljesítő munkaszolgálatos alakulatok harmadik cso
portját a nemzetiségi (vagy kisebbségi) munkásszázadok képezték, melyekbe a mun
kaképes, „nemzethűség szempontjából megbízhatatlan", az ország területi gyarapodása
folytán a határokon belül élő románokat és szerbeket sorolták.
A 2. hadsereg tábori és egyéb munkásszázadaiban - a csekély megbízhatatlannak
minősített szerb és román nemzetiségű, illetve „ellenséges politikai nézeteket valló" ma
gyar keresztény hadbavonulttal együtt - 1942 őszéig összesen 15 387 zsidó származású
munkaszolgálatos tett eleget az 1942. évi XIV. törvénycikk által meghatározott honvé
delmi kötelezettségének.17
A munkásszázadok mindegyike négy szakaszból, a szakaszon belül négy rajból
állt. Legénységét a 214 munkaszolgálatos jelentette. Míg a század parancsnoka, illetve
esetenként a helyettes a tartalékos tiszti karból került ki, a tiszthelyettesi és a tisztesi
állományban hivatásosak vagy próbaszolgálatosok, illetve tartalékosok egyaránt jelen
voltak. Tiszthelyettesi rangban általában a négy szakaszparancsnok, illetve a század
szolgálatvezetője és számvivője, tisztesként pedig a négy szakaszparancsnok-helyettes,
az anyagkezelő, a századírnok és a felvételező teljesített szolgálatot. A két-két kocsis,
illetve kerékpáros hírvivő, valamint a szakács általában rendfokozat nélküli honvéd volt.
A századok viszonylagos egészségügyi ellátását a munkaszolgálatra bevonultatott zsidó
orvosok vagy orvostanhallgatók végezték.
A keretállomány fegyverzetét az egyéni fegyverzet, az átfúrt csövű 31, illetve 35 M.
Mannlicher puska (a századparancsnoknak a 37 M. pisztoly) képezte, a munkaszolgá
latosok az erődítési földmunkákhoz használatos felszerelési cikkeket, vagyis a lapátot,
ásót, csákányt kaptak. Az utóbbiak polgári ruhában voltak kötelesek a hadszíntéren szol
gálatot teljesíteni, a honvédség részéről csak sapkát, bakancsot, főzőcsészét, kulacsot és
két darab sárga karszalagot18 biztosítottak részükre.19 A század felszereléséhez tartozott
15
A Hadtörténelmi Levéltárban őrzött iratot teljes egeszében közli Szabó Péter: Don-kanyar. A magyar
királyi 2. honvéd hadsereg törtenete 1942-1943. Budapest, 2001. 366-372. o.
16
A különleges munkásszázadok állományát elsősorban a baloldali mozgalmakban részt vevő, a fennálló
rendszerrel ellentétes politikai nézeteik miatt nyilvántartott keresztény, illetve zsidó hadköteles egyének, va
lamint súlyos bűncselekmények miatt elítéltek képezték.
17
HL VKF Ein. 1942/4329., HM. Ein. l./b. 1942/26281. A mozgósított tábori és honi munkásszázadoknál
tényleges szolgálatot teljesítő zsidó származásúak létszáma 1942 júniusában 24 375 fő volt. 1942-ben a zsi
dók létszáma a tábori munkásszázadokban 214, a honi munkásszázadokban 222 fő volt. (HL HM Ein. 6./k.
1942/48481.)

HK 117. (2004)3.

Munkaszolgálatosok a Donnál

891

még 5-10 országos jármű20 is, melyen az alakulat málháját (anyagi cikkek, élelmiszer
stb.) szállították.
A munkaszolgálatosok változatos feladatokat láttak el a 2. hadsereg kötelékében. A
hadszíntérre elsőként kiszállított munkás századok zöme 1942. április végétől július köze
péig legfőképpen a hadsereg csapattesteinek Gomel, Kurszk, Rjesica, illetve Kalinkovicsi
környéki kivagonírozásánál segédkezett. Az első - s a 2. hadsereg fennmaradt iratanya
gát tekintve az egyetlen - kollektív munkamegtagadásra éppen ezen munkálatok alatt
került sor, amikor 1942. június 29-én a 442. különleges munkásszázad Kurszkban egy
rövid időre beszüntette ezen kemény fizikai tevékenységet.21 A hadsereg csekély útkar
bantartó századán kívül a tábori munkásszázadokra hárult az esős időjárás, illetve a
gyakori légitámadások miatt használhatatlanná vált föld- és müutak rendbetétele. Ahogy
a hadsereg műszaki parancsnokának 1942. július 12-i jelentéséből kiderül, az útkarban
tartó munkálatokhoz már kezdetben sem állt rendelkezésre megfelelő számú munkaerő.
Miután a 2. hadsereg III. hadtestének alakulatai Kurszktól 60 kilométerre keletre húzódó
állásaikból a szovjet csapatok ellenállását megtörve kijutottak a Donhoz, s utánszállítási
vonaluk 90-ről 580 kilométerre növekedett, a fent említett jelentésben az alábbi tömör
megállapítás volt olvasható: „39 századból 6 zsidó és 6 útkarbantartó század érkezett be
eddig."22 A tábori munkásszázadok feladata volt az 1942. június 28-tól meginduló had
műveletek során elesett szovjet katonák eltemetése is. Július 10. és 19. között közel 3000
holttestet földeltek el a tyimi előretörés színhelyén.23
A Donhoz kiérkezett 2. hadseregbeli alakulatok védőállásainak kiépítéséről s a mun
kásszázadoknak ezen munkálatokban való részvételéről és kötelezettségeiről egy 1942.
július 13-án kelt hadsereg-parancsnoksági intézkedés műszaki toldalékában a következő
ket írta elő: „A hadosztályok és a hadtestek műszaki vezetési törzsei, valamint a tábori
munkásszázadok zöme a védőöv tömegmunkáját végzik a polgári lakosság bevonásával,
valamint kiépítik és karbantartják az útvonalakat... A munkásalakulatokat az ellensé
ges tömegtűzhatás területe mögött alkalmazzuk, hogy nappal is dolgozhassanak, mert a
csekély erőkkel csak így érhetünk el rövid idő alatt kellő eredményt. Munkásalakulatok
építsék a harckocsiárkokat és a fűthető óvóhelyeket."24
Jóllehet az elért arcvonal védőállásainak kiépítése elengedhetetlenül fontos volt,25 a
2. hadsereg munkásszázadai közül mégis csupán a hadosztályokhoz, illetve esetenként
a hadtestekhez beosztottak végeztek erődítési munkálatokat 1942 nyarán a Don mentén.
Egyrészt a szeptember közepéig elhúzódó Don menti hídfőcsaták hátráltatták az arcvonal
egyes szakaszain a műszaki munkákat, másrészt a tekintélyes számú hadseregközvetlen
munkásszázadokat még nem vonták előre, s nem rendelték alá az arcvonalban levő har18

A sárga karszalagot megkülönböztetésül a német hadsereg különleges szervei is használták.
" HL 10. könnyű hadosztály iratai 1942/741/M.
20
Az országos jármüvek alatt szekereket kell érteni, melyek hasznos terhe mindössze 300-400 kg volt.
21
HL 2. hadsereg iratai. 5. fasc. 83. számú napló-melléklet. Az esetre vonatkozó részletes leírást a korabeli
dokumentumok nem tartalmaznak.
22
HL 2. hadsereg iratai. 5. fasc. 159. számú naplómclléklct.
23
HL 2. hadsereg iratai 15. fasc. Főszállásmcstcri osztály. 337/a. számú naplómclléklct.
24
HL 2. hadsereg iratai. 15. fasc. Főszállásmcstcri osztály. Műszaki toldalék a 945/2. hds. I. a. 42. VII.
13. számú intézkedéshez.
25
„Minden embernek tudnia kell, hogy az állások kiépítésébe befektetett nehéz munkával vért takarít
meg és lehetővé teszi a megfelelő viszonyok közötti áttclclést" - olvasható Murahídy Gusztáv vezérőrnagy
nak, a 2. hadsereg műszaki parancsnokának 1942. július 24-ci parancsában. HL 2. hadsereg iratai. 15. fasc.
Főszállásmcstcri osztály, 421. sz. naplómclléklct.
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coló alakulatoknak. Ezen utóbbiak a hadsereg hátsó, ún. hadtápterületén legfőképpen
az útkarbantartásoknál, az utánszállítási munkálatoknál (lőszer s egyéb anyagi cikkek
mozgatásánál), illetve a hadsereghez még augusztus közepén is megérkező kisebb csa
pattestek kirakodásánál segédkeztek.
Az első vonalakba kivezényelt tábori és különleges munkásszázadok a műszaki tör
zsek irányítása alatt végezték naponta reggel 6-7 órától este sötétedésig, az őszi hóna
poktól esetenként éjjel is erődítési munkálataikat. Óvóhelyeket építettek, ha szükséges
volt, harckocsiakadályokat telepítettek és aknákat szedtek. Bár a munkaszolgálatosok al
kalmazásuk előtt, előre meghatározott kiképzésben részesültek, ennek rövid időtartama
nem volt elegendő ahhoz, hogy a nehéz és veszélyes munkákra hathatósan felkészítsék
őket. Ezen kiképzés ráadásul nem elsősorban az arcvonalbeli, illetve előtti munkálatok
ra koncentrált. Az átlagos vegyes munkásszázadok a következő munkálatokra kaptak
kiképzést: műszaki alapismeretek (anyagismeret, mérés, földmunkák, fakitermelés, kő
műves- és betonmunkák), útépítés, szükséghíd építés (tartószerkezet, szegélyek, korlátok
készítése, beépítése), tábori erődítés elemeinek építése (különös tekintettel a tömegmun
kákra), vasutak építése karbantartása (talpfafektetés, sínfektetés, hevederezés).26 Az arc
vonal előtti feladatok ellátása ezért meglehetősen nagy vérveszteséggel járt. Volt olyan
munkásszázad, amely nappal útjavításon dolgozott, éjszaka pedig az alakulat 60 kivá
lasztott tagja a „senki földjén", a két arcvonal között drótakadályokat telepített: „Olyan
éjszaka nem volt, hogy 1-2 bajtársunk ott ne maradt volna, vagy láb, haslövéssel kórházba
ne került volna"27 - írta későbbi visszaemlékezésében egy egykori munkaszolgálatos.
A nehéz fizikai munkák során - az aknafelszedés és telepítés, valamint a drótaka
dályok elhelyezése mellett - különösen az ún. spanyol bakoknak az elkészítése és a vé
dőállások elé történő felállítása volt veszélyes tevékenység. „Ez az alkotmány olyasmi,
mint egy fűrészbak, csak ötször-hatszor akkora. Kivágtuk a fákat, legallyaztuk, nekünk
kellett összeállítani és szögesdróttal sűrűn bevonni. Nagyon ocsmány munka volt, mert
a kezünk tiszta vér volt. És ezeket a bakokat aztán két ember, az egyik elölről, a másik
hátulról a vállára vette és este kivittük a vonalba. S a vonal elé állítottuk"28 - hallhattuk
egy volt munkaszolgálatostól Sára Sándor29 népszerű és egykoron politikai vihart kivál
tott „Krónika" című dokumentumfilm-sorozatában.
A legmegerőltetőbb arcvonalbeli munkákra a különleges munkásszázadok tagjait kö
telezték. Ezen, büntetőszázadokként is emlegetett alakulatoknak a sorsa a hadműveleti
területen a tábori munkásszázadokéval összevetve sokkal nehezebb volt. Állományukat
főképp azon munkások vagy értelmiségiek alkották, akikről mint „politikailag megbíz
hatatlan elemekről" - a Belügyminisztérium intenciói alapján - listák készültek, me
lyeket az erre a célra létrehozott vegyes bizottságok30 rendszeres időközönként felül
vizsgáltak, kiegészítettek. A bevonulási központok a listák alapján a lehető legrövidebb
úton felállították ezen csapattesteket. Egy-egy különleges munkásszázad felállítását
" H L V K F E l n . 1. 1942/5532.
„Fegyvertelen álltak az aknamezőkön..." Dokumentumok a munkaszolgálat törtenetéhez Magyaror
szágon. (Szcrk. és a bevezető tanulmányt írta Karsai Elek.) I. k. Budapest, 1962. 202. o.
28
Pcrgőtüz. Krónika a 2. magyar hadsereg pusztulásáról. (Dokumentumfilm-szövegkönyv). RTV-Minerva, 1983. 95. o. (Fazekas György elbeszélése.)
29
Sára Sándor (Tura, 1933. XI. 28. - ) operatőr, filmrendező. Számos magyar játék- és dokumentumfilm
operatőre és rendezője, 1993 és 2000 között a Duna Televízió elnök-főigazgatója.
30
Ezekben a vegyes bizottságokban a Belügyminisztérium, a Honvéd Vezérkar főnöke és az Iparügyi
Minisztérium (Üzemi kém- és szabotázselhárító) előadói képviseltették magukat. HL VK.F Ein. 1. 1942/5052.
27
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eredetileg hadtestenként tervezték, azonban számuk a későbbiek során folyamatosan
nőtt. A munkaszolgálatosaikkal szembeni bánásmód itt valóban nagyon kegyetlen volt.
A elsőként felállított különleges munkásszázad, a Nagykátán megalakított 401. sorsa31
szemléletesen példázza a többi hasonló összetételű századnál uralkodott körülményeket.
A keleti hadszíntérre történő elvonulás előtt Muray Lipót alezredes,32 az 1. bevonulási
központ parancsnoka a keret figyelmét arra hívta fel, hogy tegyenek meg mindent annak
érdekében, hogy a századból minél kevesebben kerüljenek haza.33 A keret tagjai közül
néhányan - a háború utáni népbírósági perek során - megemlítették azt is, hogy az el
vonuláskor azon személyekről is készült egy lista, akiknek már a hadműveleti területre
sem volt szabad megérkezniük. A 401. különleges munkásszázad tagjai a hadsereg Don
menti védőkörlete előtt valóban lehetetlen körülmények között végeztették munkájukat.
A század egyik túlélője - tevékenységüket kissé eltúlozva - a következőképpen számolt
be az aknamentesítés szokatlan és embertelen módszeréről: „... puszta kézzel szedették
az aknát, szuronnyal ásatták fel az aknamezőket. Még a rögzített aknákat is megfelelő
eszközök nélkül szedették fel velünk. Dobózsinórt nem volt szabad használnunk."34
Az ezekhez hasonló esetektől eltekintve azonban nem ez volt az általános alkalmazási
módja a munkásszázadoknak. A védelmi körletekben, ahol a harcoló alakulatok közvetlen
érzékelhették, hogy mekkora szükség van a munkaszolgálatosok munkájára, 1942 őszéig
nem voltjellemző, hogy a munkaszolgálatos állománnyal „pazarlóan" bántak volna.
A 101/6. tábori munkásszázad - jóllehet felállítása a nagykátai kiegészítő parancs
nokságon történt - nem tartozott azon munkásalakulatok közé, ahol a fizikai munka
és a harctéri megpróbáltatások mellett a parancsnoki és a keretállomány atrocitásait
is el kellett viselni. Az oroszországi hadműveleti területre 1942. április 25-én elvonult
század parancsnoka báró Schell Pál tartalékos huszárfőhadnagy35 volt, aki korábban
Washingtonban az amerikai magyar követségen dolgozott, helyettese Bodor Imre tar
talékos hadnagy36 szociáldemokrata párttag, századírnokként pedig Kóródy Béla karpaszományos őrmester,37 az Esti-Kurír párizsi tudósítója teljesített szolgálatot. A század
vezetése már személyi összetétele által is garantálta, hogy ebben az alakulatban nem
fordulhatnak elő olyan emberellenes, elítélendő cselekedetek, melyek másutt megtör
ténhettek. Nagykátát elhagyva a századparancsnok utasítására a keret csak töltetlenül
hordhatta puskáját, és a szuronyt is le kellett szerelniük. A század egykori munkaszol
gálatosának visszaemlékezéséből ismeretes az is, hogy frontszolgálatuk alatt a századon
belül visszaélések nem történtek, s a keret a legénységet nem bántalmazta. Az áldatlan
munkakörülmények és az 1943 januári visszavonulás viszontagságai azonban a 101/6.
31
A 2. hadsereg kötelekében frontszolgálatot teljesített valamennyi különleges (büntető) munkásszázad
hadrendi száma néggyel kezdődő háromjegyű szám volt.
32
Muray Lipót (Budapest, 1886. VI. 15. - Budapest, 1945. V. 1.) alezredes. 1941. novemberében nevezték
ki a nagykátai 1. bevonulási központ parancsnokává. Ezen beosztásában 1942 nyarán hozzávetőlegesen 1012 tábori és különleges munkásszázad felállításánál működött közre. 1945. március 17-én helyezték előzetes
letartóztatásba, s a Budapesti Népbíróság a roppant rövid időn belül lefolytatott eljárás során mint háborús
bűnöst halálra ítélte.
33
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára V-129605 (Nb. 99/45.)
34
Uo.
35
Schell Pál, dr. báró (Nagyida, 1898. IX. 5. - München, 1979. X. 20.) tartalékos huszárfőhadnagy. 1945
őszén - amikor már számtalan népbírósági per zajlott - százada munkaszolgálatosai közül már csak tizen
egyen voltak életben. Ellene nem emeltek vádat.
36
Személyére vonatkozólag adatokkal nem rendelkezünk.
37
Személyére vonatkozólag adatokkal nem rendelkezünk.

HK 117. (2004)3.

894

Kis Gergő Barnabás - Szabó Péter

tábori munkásszázad állományának túlélési esélyeit is csökkentették. A többi hasonló
alakulathoz hasonlóan munkaszolgálatosai közül csak kevesen térhettek haza.38
Az arcvonalban lévő munkásalakulatok, a már említett műszaki jellegű munkák mel
lett az egészségügyi szolgálatot is teljesítettek. A munkaszolgálatra behívott orvosok
nak többnyire sebesült honvédeket kellett kimenteniük az ellenség tűzvonalából. Vécsey
Béla alezredes,39 a 35. gyalogezred parancsnoka a következőket írta harctéri naplójában:
„Kénytelen vagyok megállapítani, hogy ezek a zsidók sokkal fegyelmezettebbek, mint a
mi honvédeink, munkakészségük és teljesítményük is jobb, mint a honvédeké. A zsidók
a legnagyobb tűzben fegyver nélkül is kihozták a sebesült és halott honvédeket, volt is
egy zsidó századnak vagy ötven halottja és kétszer ennyi sebesültje."40 Másutt pedig az
alábbiakat jegyzi meg: „A zsidó századok elől igen bátran viselkednek, nem hagynak
sem sebesült, sem halott magyart vissza. Még megérjük, hogy hősök lesznek belőlük
akkor, amikor a mi gyalogságunk mindig megszalad."41
1942 folyamán az egyre rosszabbodó körülmények (nem megfelelő élelmezési és ru
házati ellátás, kemény fizikai munka, esetenkénti bántalmazások, atrocitások) ellenére a
munkaszolgálatosok körében még kevés szökési kísérlet fordult elő. Az első világháborús
szovjet-orosz hadifogságnak elhíresült kegyetlen és embertelen formája számukra is viszszatartó erőként hatott. Bár elvétve előfordult, hogy átszöktek a szovjet reguláris csapa
tokhoz, vagy csatlakoztak partizánokhoz, csupán néhány korabeli peranyag tanúskodik
arról, hogy a partizánok oldalán harcolva, segítettek csapdába csalni a magyar csapato
kat.42 Idővel sorsukba beletörődve végezték mindennapi kemény munkájukat, de elvétve
azon túl még bátor haditetteikkel is segítségükre voltak a harcoló alakulatoknak.
A 9. könnyű hadosztály 47. gyalogezredének parancsnoka, Mártsa Sándor ezredes43 a
háború után készített feljegyzésében az alábbiakban emlékezett meg az alakulatához be
osztott munkaszolgálatosok 1942. december 30-i dicséretes helytállásáról: „Az ezredhez
tartozott két sárga karszalagos, ún. munkaszolgálatos század. A hídfő [a Kosztyenkinél
képzett szovjet hídfőállás - a Szerzők] támadásához ezekből igénybe kellett vennünk kü
lönböző kisegítő munkák elvégzésére száz főt. Természetesen fegyvert nem kaptak, nem
kaphattak. De nem is harc volt a feladatuk. Amikor a közelharc már a hídfő belsejében,
magjában folyt, sárga karszalag ide, sárga karszalag oda, orosz géppisztoly, orosz puska
volt a kezükben, és végigharcolták a harcot engedély nélkül is. Többen elestek közülük,
így egy okleveles vegyészmérnök is. Halottaikat 31-én a 34/1. zászlóalj hősi temetőjében
földeltük el Kosztyenkiben a honvédek sírjai mellé."44
A 20. könnyű hadosztály vezérkari főnöke, Kern Károly vezérkari százados45 szintén
egy hasonló esetről tesz említést: „1942. szeptember 15-én a szovjet csapatok a 14. gyalog3

* Gabriel A. Demeter: Emlékszem nagyon jól! (Visszaemlékezés) 10. o. Másolata a szerzők birtokában.
Vécsey Béla (Moszkva, 1894. VIII. 10. -Tatabánya, 1971. II. 17.) alezredes. 1942 júniusában a VII. hadtest
anyagi összekötő törzstisztjeként került ki a Donhoz, s augusztus 24-ig látta el ezt a beosztását. Utána október
10-ig a 35/1. zászlóalj, majd - kisebb megszakítással - 1943. március 8-ig a 35. gyalogezred parancsnoka volt.
40
HL Tanulmánygyűjtemény (a továbbiakban: Tgy.) 2622. Vécsey Béla alezredes harctéri naplója. 1942.
augusztus - 1943. március.
41
Uo.
42
HL HM Ein. 1/ny. 1942/43770.
43
Mártsa Sándor (Komárom, 1893. I. 10. - Linz, 1969. I. 29.) ezredes. A Don menti hadszíntéren 1942.
szeptember 10-én vette át a nagykanizsai 47. gyalogezred parancsnokságát, melyet egészen alakulata 1943.
május eleji hazatértéig vezetett. A III. hadtest 1943. januári védelmi és elhárító harcai alatt Kocsatovka község
6000 fős körvédclmi harccsoportjának parancsnoki teendőit látta cl.
44
HL Tgy. 3292. Mártsa Sándor: A szombathelyi III. hadtest visszavonulásának története a Don mellől
1943. január 13-tól február 10-ig. Kézirat. Traun, 1965. 10. o.
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ezred arcvonala ellen helyi támadást indítottak. A gyalogezred árkászszázadához beosztott
munkaszolgálatos egységek Sztorozsevoje községtől délre, körülbelül egy kilométernyire,
az „urivi nagyhorhosnak" elnevezett völgyben az előző napi harcok halottait, az elhagyott
orosz lőszert és fegyvereket gyűjtötték össze. Éppen reggeliztek, amikor az orosz táma
dás megindult. A támadást saját tüzérségi tüzünk és az 1. gépkocsizó lövészezred részei
Vastagh György alezredes46 öntevékeny vezetésével az otticsihai erdőben visszaverték. De
az oroszok egy részének sikerült tüzérségi tüzünk elől, illetve azon át a horhost elérnie.
Ekkor a munkaszolgálatosok felkapták az összegyűjtött orosz fegyvereket, és azokkal viszszaszorították a horhosba jutott oroszokat, illetve egy részüket fogságba ejtették."47
1942 őszén a magyar hadvezetéstől két küldöttség szemlélte meg a keleti hadszíntéren
harcoló 2. hadsereget. Először a Honvéd Vezérkar főnöke,48 majd 1942. október 17. és 19.
között az újonnan kinevezett honvédelmi miniszter, Nagy Vilmos nyugállományú vezérez
redes.49 Az utóbbi tábornok emlékirataiban bőségesen találunk utalásokat a munkaszolgá
latosok helyzetéről és több helyen részletesen is beszél ottani tapasztalatairól. Látogatásáról
1942. október 27-én tájékoztatta a minisztertanácsot és a munkásszázadokkal foglalkozva
leszögezte: „hajó munkát kívánunk a munkásszázadoktól, úgy azokkal jól kell bánni, jól
kell őket ruházattal és élelemmel ellátni."50 Nagy Vilmos maga is sajnálatosnak tartotta,
hogy az elődjétől örökölt 1942. évi XIV törvénycikk végrehajtása reá hárult.
Nagy Vilmos az általa képviselt humánus álláspontot próbálta érvényesíteni saját
minisztériumán belül. 1942. november 4-re értekezletet hívott össze, amelyen az 1942.
évi XIV törvénycikk végrehajtásáról készített rendelettervezetről tárgyaltak.51 Az általa
vallott „a kisegítő szolgálat is katonai szolgálat" elvnek megfelelően szorgalmazta, hogy
hasonlóan a gyalogságnál eltöltött kétévi szolgálathoz, kétévi szolgálat után a kisegítő
munkaszolgálatosokat is tartósan szabadságolják. Nem fogadta el a rendelettervezet azon
rendelkezését, mely szerint a zsidók szolgálati halasztásban nem részesíthetők. Töröltette
a rendelettervezet azon bekezdését is, mely szerint a kivételezett és rendfokozatukat
megtartott zsidók a jövőben magasabb rendfokozatot nem érhetnek el. Elrendelte, hogy
a „hadigondozási igazolványt feltétlenül ki kell állítani az arra jogosult zsidónak", nem
járhat el senki e tekintetben önkényesen. A tervezet azon rendelkezését is eltörölte, mely
szerint a kivételezett és rendfokozatukat megtartott zsidók a honvédség alakulataihoz
sem békében, sem háború idején nem hívhatók be.
45
Kern Károly (Hanta, 1907. IX. 17. - München, 1975.) vezérkari százados, 1942. október 31-től vezérkari
őrnagy. 1942. júniusa és 1943. áprilisa között mint a 20. könnyű hadosztály vezérkari főnöke a 2. hadsereg
hadműveleti területén frontszolgálatot látott cl. Ezt követően a hátországban 1943. április 13. és 1944. április
17. között a Vezérkar főnöke 2. osztály defenzív alosztályát vezette.
46
Vastagh György (Szabadka, 1896. III. 23. - Szentes, 1944. X. 9. ) alezredes, 1943. május l-jétől ezredes.
1942 júniusában az 1. gépkocsizó lövészzászlóalj parancsnokaként került ki a 2. hadsereg Don menti had
műveleti területére. Augusztus 8-tól ideiglenesen, november 15-től kinevezve az 1. gépkocsizó lövészdandár
(december l-jétől 1. lövészezred) parancsnoka volt. Az 1944. őszi magyarországi harcok során ellenséges
tüzérségi lövedéktől találva Szentesnél hősi halált halt.
47
Kern Károly vezérkari őrnagy második világháborús feljegyzései. München, 1974. Kézirat. Idézi:
Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban. Budapest, 1992. 82. o.
48
Szombathelyi Ferenc (Győr, 1887. V. 17. - Újvidék, 1946. XI. 4.) vezérezredes. 1941. szeptember 6-tól
1944. április 19-ig látta el a Honvéd Vezérkar főnöki tisztségét.
49
Nagy Vilmos (Parajd, 1884. V 30.-Piliscsaba, 1976. VI. 21.) nyugállományú vezérezredes. 1942. szep
tember 24. és 1943. június 12. között mint nyugállományú vezérezredes a Kállay-kormányban a honvédelmi
tárcát irányította.
50
Magyar Országos Levéltár. Minisztertanácsi jegyzökönyvek. 1942. október 27.
51
HL HM Ein. 1942/55000.
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A honvédelmi miniszter a keleti hadműveleti területen tett szemleútja alkalmával ta
pasztalta, hogy a 42 évesnél idősebb korosztály is igen jelentős számban fordul elő a
munkásszázadokban. November 6-i rendeletében ezért intézkedett, hogy elsősorban a 24
és 33 év közötti zsidókat hívják be és az idősebbeket velük cseréljék fel.52 Intézkedésére
a nemzetbiztonsági szempontból veszélyes elemek számára valamennyi közérdekű mun
kaszolgálatos zászlóaljban külön századokat állítottak fel. A velük való bánásmód azon
ban jóval emberségesebb volt, mint a keleti hadszíntérre korábban kivezényelt ún. bün
tetőszázadoké.53
Következő lépésként a honvédelmi miniszter hatályon kívül helyezte az „5000-es"
honvédelmi rendelet 6. pontját, mely a keleti arcvonalra kiküldött zsidó és nemzetiségi
munkaszolgálatosok felváltását megtiltotta, miközben a harcos alakulatokba beosztottak
hat havonta felválthatók és felváltandók voltak. Az előző miniszteri rendelet értelmében
„románnak, szerbnek és zsidónak semmiféle kedvezményt nyújtani nem szabad, ezek fel
nem válthatók, szabadságra nem mehetnek, ott kell végigszenvedniük a háborút, vagy
ott pusztulnak." A harctéren lévő valamennyi harcoló és munkásalakulatokba beosztott
személyek számára Nagy Vilmos „egységes elbánást" rendelt el.
1942. november 19-én a Képviselőházban a nyilvánosság előtt is kijelentette: „Én a
magam részéről a törvény és az emberiesség álláspontján állok, mert nekem munkásra
van szükségem, aki nekem azért kell, hogy el is végezze azt a műszaki munkát, amelyet
nem akarok a csapattal elvégeztetni. Ha pedig munkát követelek, akkor nekem annak
az embernek a munkaképességéről gondoskodnom kell. A bevonultak ne tekintsék ezt
a munkásszázadba való bevonulást megalázásnak. Ez honvédelmi szolgálat, ez kötelező
mindenkire, törvényes alappal bír."54
A honvédelmi miniszter a fent említett gondolatainak alátámasztására a hátország
ban dolgozó zsidó munkásszázadok 1942. november végi megtekintése után bizalmas
parancsban55 utasította az illetékes parancsnokokat arra, hogy „a zsidók munkaképes
ségét és teljesítményét emberséges bánásmóddal, a munkaképtelen és beteg zsidók fe
lülvizsgálatával, illetőleg kórházba utalása útján fokozzák". Ugyanakkor tiltotta, hogy
a tiszteknek a zsidókkal szemben tanúsított bánásmódját az érzelmeik határozzák meg,
illetve hogy ők meg nem engedett fenyítési eszközökhöz nyúljanak.56 Intézkedett a meg
felelő elhelyezés, a „változatos és tápláló étkezés", s a megfelelő téli ruházat biztosítása
érdekében is. Utasításai végrehajtásának ellenőrzésével s a rendellenességek jelentésével
a hátországi munkásszázadok tekintetében Rőder Jenő vezérőrnagyot,57 a hadszíntéren
levő alakulatok esetében Tanító Béla vezérőrnagyot58 nevezték ki.59
További intézkedések keretében Nagy Vilmos megszüntette a névre szóló behívóje
gyekkel történő behívást. Ezt követően egyszerűen a hivatalos lapban megjelenő és az
52

HL HM Ein. 1. b. 1942/69059. A rendelet megjelent: Budapesti Közlöny, 1942. november 19.
HL HM Ein. M. 1 .b. 1942/5600.
Képviselőházi Napló, 1942. november 19., 309. ülés, 595-596. o.
5S
HLVKFEln. 1. 1942/6024.
56
Uo.
57
Rőder Jenő (Pápa, 1889. VI. 12.-Budapest, 1974. VII. 8.) vezérőrnagy. Fent említett megbízatása 1942.
december 11-én történt.
58
Tanító Béla (Somorja, 1891. VIII. 29. - Szombathely, 1945. III. 4.) vezérőrnagy. 1942. májusától mint a
10. könnyű hadosztály parancsnoka, november 15-től pedig mint a 2. hadsereg műszaki és munkás alakulata
inak felügyelője látott cl harctéri szolgálatot a Don mentén.
59
Rőder Jenő vezérőrnagy 1959 márciusában papírra vetett visszaemlékezéseit idézi: „Fegyvertelen áll
tak..." i. m. 2. k. 202-206. o.
53
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utcán kifüggesztendő „Hirdetmény" útján kellett a zsidóknak bevonulniuk.60 Ez főleg
1942. április 22-e után öltött nagy méreteket, amikor a hadtestparancsnokságok titkos
utasítást kaptak, amelyben megszabták számukra, hogy tábori munkaszolgálatos száza
dok személyi állományába 10-15%-ban „közismert vagy jómódú" zsidókat is sorozzanak
be. Az utasítás megemlíti, hogy abban az esetben, ha az illető „bomlasztó tevékenységet"
(pl. suttogó propagandát) fejtett ki, akkor nem kell szigorúan ragaszkodni a behívás felső
korhatárához (42 év). Ezzel lehetőség nyílt a névtelen feljelentés intézményén keresztül
a személyes bosszúkra is.
1942. november 14-én kiadott rendelkezései is arra utaltak, hogy a behívások gyakor
latába rendszert akart vinni. Előírta, hogy minden 18 és 48 év közötti zsidót névjegyzékbe
kell venni. Az érintetteknek a jelentkezéskor, katonai igazoló okmányaikon kívül (igazolványi lap, sorozási bizonyítvány, alkalmatlansági bizonyítvány, elbocsátó levél, levente
vagy közérdekű munkaszolgálatos igazolvány, polgári személylap), ezentúl két fényképet
is magukkal kellett vinniük. Az egyiket a helyi népmozgalmi nyilvántartó hivatal pecsétjé
vel ellátva visszaadták a jelentkezőnek. Ez szolgált a nyilvántartásba vétel igazolására.61
Az 1942. november 19-én megjelent bevonulási rendelet először mondta ki nyíltan,
hogy „a bevonulók bakancs és sapka kivételével más honvédségi ruházati és felszerelési
cikket általában nem kapnak".62 A bevonulási feltételek kétségkívül elég súlyosak voltak,
de ennek ellenére Nagy Vilmos miniszteri szolgálatának első időszaka után is már némi ja
vulás volt tapasztalható a zsidó munkaszolgálatosok helyzetében. Utasításai a hadműveleti
területen azonban gyakorta nem valósulhattak meg. Egyes csapatparancsnokok az utasítá
sokat a „maguk módján" értelmezték, illetve azokat a gyakorlatban elszabotálták. A tisz
tikar egyes tagjainak ezen magatartását Nagy Vilmos több ízben írásban is kifogásolta.
A honvédelmi miniszter 1943. március 28-án újabb bevonulási és jelentkezési hirdet
ményt adott ki.63 Ezúttal a 25 és 37 év közötti besorozott zsidó hadköteleseknek kellett
bevonulniuk. A Honvédelmi Minisztérium ország-mozgósítási osztálya ezzel párhuza
mosan egy átiratban közölte a Belügyminisztériummal azokat a szempontokat, amelyek
alapján bizonyos kategóriák mentesítendők.64 Első alkalommal vették figyelembe a keleti
hadszíntéren teljesített munkaszolgálatot. Nagy Vilmos azt is elrendelte, hogy azokat a
jelentkezőket, akik „a jelenlegi háborúban 1942. év tavaszától kezdve mint katonák (ki
segítő szolgálatosok) kitüntetést szereztek, megsebesültek, vagy a jelenlegi háborúban a
hadműveleti területen mint katonák legalább 6 hónapig tényleges szolgálatot teljesítet
tek", el kell bocsátani.
A korábbi rendelkezéssel szemben a bevonuló orvosokról, gyógyszerészekről, állator
vosokról, mérnökökről névjegyzékeket készítettek, amelyeket az illetékes szakminiszté
riumokhoz elküldtek. Ezek közül azokat, akiket a minisztériumok honvédelmi munkára
igénybe kívántak venni, a bemutató bizottságok azonnal elengedték.65 Az 1942 tavaszától
alkalmazott gyakorlattal szemben ezen munkaerőt jóval ésszerűbb módon használták fel
a rendelkezéseknek köszönhetően. Immár a kamarai tagsággal nem rendelkező orvoso
kat, mérnököket is szakmájuknak megfelelően alkalmazták.
60
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62
Uo. 149. o.
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HL HM. Ein. 1. b. 1943/18932.
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HL HM Om. biz. 1943/203.
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Nagy Vilmos működése nyomán a munkaszolgálatosok helyzete lényegesen könynyebb lett, a rendszer hátrányosan megkülönböztető jellege is jelentősen csökkent. Őrá
hárult azonban az elődje által ráhagyott 1942. évi XIV. törvénycikk végrehajtási utasí
tásának kidolgozása és életbeléptetése. Ez a törvénycikk a munkaszolgálatot szabályozó
valamennyi hatályos rendelkezést összegezte, technikai szempontból pedig az 1939. évi
II. törvénycikknek a kiegészítése volt. Mint korábban említettük, a törvény eredeti válto
zatát Nagy Vilmos ugyan erősen szanálta, de jellege a törvénycikkelyek szintjén továbbra
is erősen diszkriminatív maradt. így alakult ki az a furcsa helyzet, hogy amíg a törvényi
szabályozás szerint a kisegítő szolgálatra kötelezhetők köre bővült,66 s kötelességeiket
minden eddiginél pontosabban szabályozták, addig a gyakorlatban munkakörülményeik
a korábbihoz képest jelentősen javultak.
A harcoló alakulatok veszteségeinek pótlása mellett a védőállások kiépítése, a terü
let erődítése és a hadsereg utánpótlási vonalainak fenntartása céljából a 2. hadsereg-pa
rancsnokság kérésére a szeptember 19. és 25. között hadszíntérre küldött 20 - immáron
250 fős - tábori munkásszázadon túl továbbiak kiszállítását is tervbe vették.67 Ennek
megfelelően október 28-án 3, november 21. és 29. között 33, végül december 27-től 31-ig
további 21 tábori és 10 különleges munkásszázadot indítottak útnak a 2. hadsereg had
műveleti területére. Az utolsó lépcsőben kiszállított munkásszázadok közül - az 1943.
januári hadműveletek megindulása miatt - már nem mindegyik jutott el a hadsereg vé
dőkörzetébe, ráadásul egy, négy tábori munkásszázadot szállító szerelvényt 1943. január
7-én Brjanszknál a partizánok aknára is futtattak.68
Az 1942 őszén és telén kiszállított munkásszázadok létszámát némileg megnövelték
a tavasszal hadszíntérre küldöttekhez képest. Egy tábori, illetve különleges munkásszá
zadba 250 munkaszolgálatos, 5 tiszt és tiszthelyettes, illetve 37 főnyi keretlegénység tar
tozott.69 Az egyes századok általában a közérdekű munkaszolgálatos zászlóaljak, illetve
műszaki vezetési törzsek kötelékében tevékenykedtek a hadműveleti területen.
Jóllehet a 2. hadsereg tábori, különleges és nemzetiségi munkásszázadainak száma
az 1942. év végére 156-ra nőtt, a Nagy Vilmos nyugállományú vezérezredes, honvédelmi
miniszter „Végzetes esztendők" című memoárjából gyakran idézett 50 ezer fős számadat70
a 2. hadsereg kötelékében frontszolgálatot teljesített munkaszolgálatosokról meglehető
sen túlzott mértékű. Az 1942 őszén és telén kivezényeltekkel együtt összesen 37 275
főben lehet meghatározni létszámukat.71
1942 őszétől - a védelmi munkálatok fontosságára való tekintettel - mind több, kez
detben a hadsereg hátsó, hadtáp körzeteiben műszaki segédmunkát, útkarbantartási fel
adatokat ellátó munkásszázadot rendeltek alá az első vonalban levő seregtesteknek. A kis
számú utász, illetve árkászszázadok, valamint a gyalogalosztályok önmagukban ugyanis
már nem tudták ellátni műszaki feladataikat. Az 1943. januári hadmüveleteket megelő
zően a 6. könnyű hadosztálynál 13, a 7.-nél 9, a 9.-nél pedig 11 tábori, illetve különleges
munkásszázad végzett erődítési munkálatokat.72
66
A törvényi szabályozás alapja az volt, hogy az 1941. évi XV. törvény a III. zsidótörvény alapján állapí
totta meg a munkaszolgálati kötelezettséget.
67
HL VKF Ein. I. a. 1942/5848., 2. hadsereg iratai. 7. fasc. 1000. napló-melléklet, 8. fasc. 1471. naplómelléklet.
68
HL VKF Ein. 1. a. számnélküli iratok. Napi helyzetjelentések (a továbbiakban: NHJ) 1942. szeptember
1 9 - 1943. január 7.
6
» HL VKF Ein. 1. 1942/5532.
70
Nagy Vilmos: Végzetes esztendők 1938-1945. Átdolgozott, második kiadás. Budapest, 1986. 127. o.
n
Szabó: l m. 171.0.
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A tél beköszöntével a munkaszolgálatosok helyzete napról napra tovább romlott. A
hadszíntérre elvonulásukkor viselt polgári ruhájuk őszre már elrongyolódott, s a kemény
hideggel és a téli munkavégzéssel szemben alkalmatlanná vált. A hazai zsidó szerve
zetek ezért elhatározták, gyűjtést szerveznek a munkaszolgálatosok javára. A Magyar
országi Izraeliták Országos Irodájának és a Magyarországi Autonóm Ortodox Izraelita
Hitfelekezetnek alárendelt Hadviseltek Bizottsága a belügyminiszter engedélyével kezdte
meg nagyszabású téliruha-gyűjtő akcióját.73 A központi zsidó szervezeteken kívül, min
den hitközséget is bevontak az akcióba, a Magyar Zsidók Lapja hasábjain pedig szeptem
bertől kezdve folyamatosan felhívásokat tettek közzé, amelyek adakozásra buzdítottak.
1942 őszére huszonnyolc tehervagonnyi téli ruházati cikket sikerült összegyűjteniük a
keleti hadszíntéren szolgáló munkaszolgálatosok részére, amelyeket október és novem
ber folyamán ki is szállítottak.74 Hogy ezen segélyszállítmányokból mennyi jutott el a
munkaszolgálatos alakulatokhoz, e tekintetben nincsenek pontos adataink. A keleti had
műveleti terület katasztrofális utánszállítási helyzete (gyér vasútvonal-hálózat, német se
regtestek elsőbbsége) ismeretében azonban valószínűsíthető, hogy a szállítmányok nagy
többsége nem érkezett meg rendeltetési helyére.
A munkaszolgálatosok vesztesége az 1942. évi frontszolgálat alatt a 2. hadsereg teljes
személyi veszteségét tekintve arányában még nem volt jelentős méretű. A felvonulás és a
kezdeti harcok időszakában, majd a súlyos Don menti hídfőcsaták és az ún. hadműveleti
szünet három hónapja alatt arányában a legtöbbet a tisztikar, utána pedig a legénység
szenvedte el.75 A korabeli ún. Veszteségi lajstromok adatai szerint 1942. december 31-ig
1796 munkaszolgálatos halt meg, 236 tűnt el, s 46-an estek fogságba.
A szeptember hónap két veszteségi kategóriánál fordulópontot jelentett. Míg az el
tűnések ezt követően csökkentek, a halottak száma szeptember és december között tíz
szeresére nőtt az előző hónapokéhoz viszonyítva. Az eltűnések csökkenését elsősorban
a szökésre vállalkozókkal szembeni súlyos rendszabályokkal lehet magyarázni. Egy, a
2. hadsereg-parancsnokságon született, töredékes, keltezés nélküli „bizalmas" iratban
a tábori bíróságok által követendő irányelvekről az alábbiak olvashatók: „... számolni
kell azzal, hogy a különleges és tábori munkásszázadok tagjai a szigorú katonai rend
be nem tudnak beleilleszkedni, és így függelemsértésre és zendülésre hajlamosak lesz
nek, az őrizetükre rendelt fegyveres őröknek, illetve a felügyelő keret tagjainak esetleg
ellenszegülnek, továbbá veszélyes helyzetekben sokszor gyáván fognak viselkedni. Az
[...] általuk netán elkövetendő bűncselekményeket esetről esetre feltétlenül rögtön bí
ráskodás keretében kell megtorolni, az illetékes parancsnoknak aziránt kell javaslatot
tenni, hogy az ítéletet a kiszabott büntetésnek kegyelemből való enyhítése nélkül erősít
sék meg. Az ilyen alakulatok tagjai által elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban a
parancsnokok, őrök stb. által alkalmazott kényszerrendszabályok (fegyverhasználat stb.)

72

HL 2. hadsereg iratai. 4. fasc, számnélküli iratok, 1943. január 12-i töredékes hadrend.
„Fegyvertelen álltak..." i. m. 2. k. 106-107. o. A Belügyminisztérium a 98640/1942-V. számú rendele
tével engedélyezte a gyűjtést.
74
Uo. 200-201. o.
75
Vincze Lajos: A bolsevizmus elleni háborús veszteségeink mikénti tagozása. Magyar Katonai Szemle,
1943. június. 440-442. o. Kivételt képezett a 12. könnyű hadosztály, mely a Korotojak körüli hídfőharcokban
és a három hónapos hadműveleti szünet alatt a harcos állományának 20%-át, az alárendeltségébe tartozott
zsidó- és különleges munkásszázadok állományának pedig 70%-át vesztette cl. HL 2. hadsereg iratai. 25.
fasc. A m. kir. 12. könnyű hadosztály történetéről összefoglaló 1942. IV. 27 - 1943. I. 17-ig.
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büntetőjogi elbírálásánál a nemzet védelmi érdekeit szintén a legnyomatékosabban kell
tekintetbe venni."76
A rögtönítélő eljárás során hozott legsúlyosabb, halálos ítéletek általában azoknál a tá
bori vagy különleges munkásszázadoknál fordultak elő, melyeknél a munkaszolgálatosok
a nehezen elviselhető frontkörülmények (nehéz fizikai munka, gyenge ellátás, szokatlan
időjárási viszonyok) mellett a századparancsnokuk és a keretlegénység kegyetlenkedései
nek is ki volt téve. A sorozatos és indokolatlan kikötések, ütlegelések és élelemelvonások
miatt a szökések s a munka előli elrejtőzések száma ezen munkásszázadoknál az átlagos
nál jóval nagyobb arányban fordult elő. A legtöbb halálos ítéletet „hűtlenség, illetve szín
lelés bűntettében"77 a IV. hadtest védőkörletében dolgoztatott tábori munkásszázadoknál
hozták meg a tábori bíróságok, illetve esetenként a századparancsnokok. A 104/5. tábori
munkásszázadnál 84, a 104/6.-nál 76, a VI/5.-nél pedig 38 főt végeztek ki az 1942-es
esztendőben.78 A legfeltűnőbb ítéletet a Mohácsról elvonult 104/5. tábori munkásszázad
24 munkaszolgálatosával szemben hozták meg, akiket szökés, valamint a parancsnok és a
keretlegénység elleni összeesküvés gyanúja miatt, két munkaszolgálatos, illetve a néhány
keretkatona vallomása alapján a 10. könnyű hadosztály tábori bírósága ítélt halálra. Az
1942. szeptember 20-án Scserbakovon végrehajtott kivégzéséről egy szemtanú harctéri
naplójában az alábbiakat olvashatjuk: „Állítólag az a bűnük, hogy át akartak menni az
oroszokhoz, és az igazságtalan szenvedésüktől megszabadulni. De elfogták őket. Már
orosz katonákkal együtt [...] ítélethirdetés után négy katona kísérte őket [...] Térdre kel
lett állni nekik, azután bekötötték a szemüket, majd négy fejlövést kaptak."79 A kivégzet
tek között a legfiatalabb 22, a legidősebb - egy pécsi orvos - 43 éves volt.80
A nehéz és megerőltető fizikai munka, az alultápláltság, a hideg és alkalmanként a
keretlegénység atrocitásai következtében a munkaszolgálatosok zöme az 1942 őszi hó
napoktól fokozatosan munkaképtelenné vált, szervezetük legyengült. Hiányos, elvonu76
HL 2. hadsereg iratai. 15. fasc. Főszállásmcstcri osztály. 172. számú naplómcllcklct. „Tájékoztatás a
tábori bíróságok által követendő irányelvekről". A 3 oldalas, töredékes irat feltehetően még az 1942. nyári
hónapokban született.
77
A tábori bíróságok szökési kísérlet esetén a katonai bűntető törvénykönyv 93., a munkafclvétel alóli
ellenszegüléskor pedig a 139. paragrafusa alapján ítélkeztek. 1942 folyamán a 2. hadsereg közel 300 munka
szolgálatosa s közel 20 honvédje ellen hozták meg a halálos ítéletet. (Ezen számadatok azért csak hozzávetőle
gesek, mert az ún. veszteségi kartonokon a halálesetek okát nem minden esetben a „kivégzés", „agyonlövés",
illetve „felkoncolás" kifejezéssel jelölték meg.) Bús János-Szabó Péter: Béke poraikra... A keleti hadmű
veletek során elesett, meghalt magyar honvédekről és munkaszolgálatosokról (Dokumentum-emlékkötet)
Budapest, 1999. 343-778. o.
78
Uo. 343-778. o.
79
Papp Arpád-Szili Ferenc: Kapóstól a Donig. Budapest, 1990. 64. o. (Erényi Alajos őrvezető harc
téri naplója.)
80
Berger László (Budapest, 1914), Bcrkovics András (Budapest, 1915), Braun Lajos (Balassagyarmat,
1914), Breuer Sándor (Paks, 1912), Friedländer Andor (Újpest, 1914), Goldstein Jakab (Nagykálló, 1914), Grósz
Ottó (Bonyhád, 1912), Grün Benjamin (Marosvásárhely, 1914), dr. Havlin Károly (Budapest, 1899), Krausz
Tibor (Zalaegerszeg, 1913), Kritzlcr Ármin (Bonyhád, 1915), Ligeti Miklós (Szeged, 1914), Neiser László
(Szekszárd, 1915), Orbán József (Mosón, 1916), Pollák Ferenc (Nagybocskó, 1913), Pollák Mózes (Középapsa,
1915), Roscnfcld Sándor (Pécs, 1912), Schwarcz György (Siófok, 1914), Schwarcz Imre (Dunaföldvár, 1912),
Spiegel Miklós (Tapolca, 1917), Spitz Rezső (Pécsbánya, 1914), Szerényi László (Budapest, 1920), Weisz
György (Budapest, 1915), Weisz István (Püspöknádasd 1912). Bús-Szabó: i. m. 343-778. o. Az 1942. szep
tember 20-án kivégzett 24 munkaszolgálatos adatait dr. Gerő Imre kaposvári orvos 1946. évi népbírósági ta
núvallomásából is ismerjük, aki az alábbiakról nyilatkozott: „1942 december havában valamennyi hátországi
zsidó munkaszolgálatos csapatnál - »elrettentő példa gyanánt« - parancsban kihirdették, hogy a harctéren 24
zsidó munkaszolgálatost bírói ítélet alapján kivégeztek, mert összeesküvést szőttek. A parancsban közölték az
elítélt és kivégzett munkaszolgálatosok neveit is." Somogy Megyei Levéltár. Kaposvári Népbíróság 1946/59.
Nb. szám. Háborús bűntett.
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lásukkor viselt, nyári öltözetük miatt - ahogy többen a honvédek közül is - sok munka
szolgálatos fagyott meg a korán beköszöntött oroszországi tél folyamán. 1942. második
felében 213, 1943 első felében pedig 145 munkaszolgálatos fagyhaláláról tanúskodnak a
korabeli ún. veszteségi kartonok.81 A legtöbben, 29-en a Krinicski, Krinyica és Pucsin
környékén tevékenykedő 104/6. tábori munkásszázadból fagytak meg.82
A munkaszolgálatosok a kivégzéseken és a fagyhalálon kívül leginkább végelgyen
gülésben, illetve aknafelszedés és telepítés közben vesztették életüket.
A 2. hadsereg-parancsnokság naplójában 1943. január 7-én az alábbi rövid jelentést
rögzítették: „A 9. könnyű hadosztálynál egy faaknákat szállító szánoszlopból 12 szán
felrobbant. 22 munkaszolgálatos és egy utász meghalt."83 Egy másik korabeli hadiok
mány a III. közérdekű munkaszolgálatos zászlóaljnál levő áldatlan állapotokról tudósít.
A Szombathelyről elvonult alakulat három századát az 1943. januári szovjet támadást
megelőzően az uriv-sztorozsevojei Don-szeglettől északra, a 22. gyalogezredhez osz
tották be. Harckocsiárok-ásás, egyéb földmunkák, spanyollovasok készítése és kiszállí
tása, illetve aknatelepítés volt a feladatuk. Márkus László továbbszolgáló százados,84 a
zászlóalj parancsnoka az alábbiakat jelentette munkaszolgálatosairól: „A zsidó kisegítő
munkaszolgálatosok erőállapota egyenesen siralmas volt. Az utóbbi időben [1942. de
cember vége, 1943. január eleje - a Szerzők] már alig akadt egy-két munkaképes egyén.
A halálozás napirenden volt, úgy hogy körülbelül 200 fő halálozott el testi leromlás (vég
elgyengülés) következtében."85
A szovjet Voronyezsi és Brjanszki Front hadművelete a magyar 2. és a szomszédos
olasz 8. hadsereg részeinek bekerítése és megsemmisítése céljából 1943. január 12-én az
urivi ellenséges hídfőből egy felderítő vállalkozással indult meg. A január 13-i szovjet
főtámadás s a magyar arcvonal második, január 14-i scsucsjei áttörését követően a ke
vés páncélelhárító fegyverrel és harckocsival rendelkező s vontatóeszközök hiányában
mozgásképtelen tüzérségű 2. hadsereg csapatai a dermesztő hidegben amíg tudtak, ki
tartottak állásaikban, majd részeikre szakadva kezdték meg visszavonulásukat. A hadse
reg-parancsnokság későn elrendelt január 17-i visszavonulási parancsa azt eredményezte,
hogy a VII. hadtest alakulatai már a teljes bekerítettségből kezdték meg hátravonásukat
a Don mellől. Vezetési hibák, Osztrogozsszk és Ilovszkoje védőinek kitartása, illetve a
Cramer-hadtest eredményes utóvédharcai miatt a támadók nem tudták kihasználni kez
deti sikereiket. A IV. és VII. hadtest jelentős részét sikerült az Oszkol-folyó mögé hátra
vonni. Január 24-én a 2. hadsereg zöme kivált az arcvonalból, a január 15-én a német 2.
hadsereg alárendeltségbe került III. hadtest azonban csak február 2. és 4. között tudott
kitörni a szovjet csapatok körülzárásából.
A rossz fizikai állapotban lévő, téli ruházattal nem rendelkező munkaszolgálatosok kü
lönösen nehéz helyzetbe kerültek. Néhány munkaszolgálatos század megmaradt harctudó
sítása tanúskodik a visszavonulás körülményeiről. A 10. könnyű hadosztály alárendeltségé
ben tevékenykedett 104/5. tábori munkásszázad 1943 januárjában Liszkiben állomásozott.
81

Bús-Szabó: i. m. 343-778. o.
Uo. A 109/3. tábori munkásszázad (Novo Uszpcnka környéke) 22, a VI/5. tábori munkásszázad (Pervaja
Maja) 21, a 101/52. tábori munkásszázad (Kolibclka, Marki környéke) 14, az 1/1. tábori munkásszázad (Marki)
pedig 13 munkaszolgálatosát vesztette el hasonlóképpen.
83
HL 2. hadsereg iratai, ll.fasc. Ein. 1094. Napló, 1943. január 7.
84
Személyére vonatkozólag nem rendelkezünk adatokkal.
85
HL 2. hadsereg iratai. 20. fasc. Ili. közérdekű munkaszolgálatos zászlóalj harcjclentésc 1943. I—III.
(Márkus László továbbszolgáló százados.)
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A település közelében futóárkokat, előretolt figyelőállásokat s nehézpuska-tüzelőállásokat
ástak ki, továbbá aknát szedtek és spanyolbakokat készítettek. A szovjet áttörés idejére a
század létszáma aknarobbanások és fagyás következtében 41 főre csökkent. Január 12. és
16. között az elhagyott körletekben maradt lőszerkészleteket igyekeztek visszahordani, s az
ellenséges aknatűz következtében „a zsidó munkaszolgálatosok között név és szám szerint
pontosan meg nem állapítható veszteségek keletkeztek".86 A visszavonulást Osztrogozsszk
irányába csak január 16-án kezdték meg. A század január 18-án a légitámadások követ
keztében további 13 főt veszített, január 28-ra pedig fagyás, légitámadás, szökés és szökés
közbeni felkoncolás folytán az alakulat létszáma 3 főre csökkent.87
A szintén a 10. könnyű hadosztály alárendeltségébe tartozó 104/6. tábori munkás
század hasonló arányú veszteségeket szenvedett. A század szálláshelye Gyivnogorszk
község volt, létszáma 1943. január 12-én 2 tiszt, 29 fő keretlegénység és 153 munkaszol
gálatos. A század a visszavonulást 16-án kezdte meg, ez ideig további 10 munkaszolgála
tos meghalt, 26 pedig menetképtelenné vált. Utóbbiakat kénytelenek voltak hátrahagyni a
körletben, miután a 36. gyalogezred parancsnoksága a századparancsnok kérése ellenére
sem tudta biztosítani a menetképtelen munkaszolgálatosok elszállítását. Ezen munkás
század sorsa hűen példázza a visszavonulás viszontagságait. A menetet a Dontól mind
össze 91 munkaszolgálatosa kezdte meg, s a visszavonulás első napján már 7 munkaszol
gálatos lemaradt. Késő éjjel érkeztek meg Oszinovkára, ahol a század nagy részét nem
sikerült beszállásolni, ezért reggelre további 38 munkaszolgálatos vált menetképtelenné.
Január 17-én a század Bugyennij felé igyekezve egy partizántámadásba keveredett, ahol
5 keretlegény és újabb 38 munkaszolgálatos tűnt el. A 104/6. tábori munkásszázad a
visszavonulás második napjára tehát gyakorlatilag megsemmisült. Január végén csupán
2 tisztje, 17 keretlegénye és 8 munkaszolgálatosa jutott el Belgorodig.88
A 407. különleges munkásszázadot - bár közvetlen harci cselekményekbe nem kevere
dett - visszavonulása közben az Osztrogozsszk és Bugyennij közti szakaszon légitámadás
érte. A keretlegénységgel együtt a századból csupán 30 ember érkezett meg a 10 könnyű
hadosztály gyülekező helyére.89 Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy a IV. had
testparancsnokság 1943. február 15. és 17. között készített létszámkimutatásában, 6 tábori
munkásszázadot és egy különleges munkásszázadot tüntet fel, 335 fő összlétszámmal.90
A visszavonuló magyar csapatoknak a súlyos harcok és a kegyetlen téli időjárási
viszonyok mellett meg kellett küzdeni a német hadsereg erőszak-cselekményeivel is.
„Általában az úton való mozgást ott sem engedték meg, ahol ez a menetüket nem zavarta
volna. Szánokat, hátaslovakat, fogatokat, fegyvereket erőszakkal elvettek. Ahol ellen
szegülés volt, ott fegyvert is használtak. A községekben a szállásaikból kidobták a ma
gyarokat, illetve ahol németek voltak elszállásolva, ott a magyarokat nem engedték be.
Ahol magyarok jelentek meg, gyakran a legdurvábban gyalázták a magyar nemzetet és
a honvédséget. Darnay tüzér alezredes91 jelentése szerint Olim községben egy német ve
zérkari őrnagy parancsot olvasott fel a németeknek, amelyben elrendelik, hogy a magyar
86

HL 2 hadsereg iratai. 24. fasc. 104/5. tábori munkásszázad harctudósítása 1943. I. 1 - I. 28.
Uo.
HL 2 hadsereg iratai. 24. fasc. 104/6. tábori munkásszázad harctudósítása 1943. I. 1 - 1 . 28.
89
HL 2 hadsereg iratai. 24. fasc. 407. különleges munkásszázad harctudósítása 1943.1. 1 - 1 . 28.
90
HL 2. hadsereg iratai. 23. fasc. IV. hadtest naplója 1943. I—III. 591. számú naplómcllcklet.
91
Darnay László (Seebach bei Villach, 1900.1. 24. - Sztarij Oszkol, 1943. II. 4.) őrnagy, majd alezredes.
Mint a III. gépvontatású közepes tarackos tüzérosztály parancsnoka teljesített frontszolgálatot a 2. hadsereg
1942/43. évi hadműveletei során. Hősi halált halt.
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88

HK 117. (2004)3.

Munkaszolgálatosok a Donnál

903

csapatokat hadifogolyként kell kezelni"92 - olvasható a 2. hadsereg-parancsnokság nap
lómellékletében. E durva és erőszakos cselekedetek ellen a 2. hadsereg-parancsnokság
kezdetben csak tiltakozott felettes német parancsnokságainál, majd a tábori munkásszá
zadait ért 1943. februári szumi93 és korovinci atrocitásokat követően intézkedett „az ide
gen hadseregbeliek" erőszakoskodásaival szemben tanúsítandó fegyverhasználatról is.94
A 108/6. tábori munkásszázad visszavonulása során 90 fős létszámmal Szumiból
Romni városa felé indult el. Korovinci községben a századot német tábori csendőrök és
ukrán milicisták megtámadták, és a századból öt embert nyomban agyonlőttek. A száza
dot Farkas István őrmester95 vezette, aki - mint Bideskuthy Sándor őrnagy96 1943. febru
ár 19-i jelentéséből kiderül - „menete tartama alatt más helységekben is hasonló visszás
ságokat tapasztalt, a zsidókat sehol sem engedték beszállásolni, és mindenütt kizavarták
őket A fentiek következtében nevezett őrmester Romni-i irányító állomáson csak 45 fő
zsidóval tudott jelentkezni."97 A IV. hadtest-parancsnokság naplójának több részlete tér
ki a németek részéről a zsidó munkaszolgálatosokkal szemben elkövetett esetekre. A
korabeli dokumentumból kiderül, hogy volt olyan munkaszolgálatos, akit pusztán azért
lőttek le, mert soraik közt menetelt; volt olyan honvéd, akit azért lőttek le a németek, mert
azt hitték róla, hogy zsidó. Ezen kívül az említett naplóba az is bejegyzésre került, hogy a
konotopi pályaudvaron minden különösebb ok nélkül agyonlőttek több, a VI. közérdekű
munkaszolgálatos zászlóaljbeli munkaszolgálatost.98
Jány Gusztáv vezérezredes a fenti esetek kivizsgálását sürgető 1943. február 19-i leve
lében az alábbiakról tájékoztatta felettes német parancsnokságát: „A zsidók a magyar had
seregben munkásszázadokba vannak szervezve és ezen beosztásukban fontos munkákat
(pl. útkarbantartás, erődítés stb.) végeznek. E munkásalakulatok működésének lehetetlen
né létele a magyar hadseregen kívül álló közegek részéről nem engedhető meg."99
Azok a munkaszolgálatosok, akiknek sikerült a szovjet hadsereg támadása elől viszszavonulniuk, és a korábban említett borzalmakat is túlélték, 1500 kilométeres gyaloglás
után érkeztek Kijev és Korosztyen környékére, ahol a 2. hadsereghez beosztott munka
szolgálatos alakulatok maradékait gyűjtötték össze és rendezték a hazaszállítás előtt. A
gyüjtőállomásokra beérkezők között olyan sok volt a járványokban, különösen tífuszban
megbetegedett, hogy külön kórházat kellett számukra berendezni.
Március 20-án hadtestparancs rendelkezett egy zsidó kórház Dorosicsiben történő
felállításáról. A kórház vezető orvosa dr. Deutsch Béla munkaszolgálatos orvos lett, aki
egy rövid időszakot leszámítva, végig a kórház élén állt. Dorosicsiben folytatott tevékeny92
HL 2. hadsereg iratai. 12. fasc. 2. Hadsereg-parancsnokság nasplója, 1943. I. 1-IV. 30. Szám nélküli
naplómclléklct.
93
1943. február 14-cn Szuminál egy partizántámadás retorziójaképpen a németek a 101/33. tábori mun
kásszázad 30 munkaszolgálatosát végezték ki. Hajdú András: Feljegyzéseim a kisegítő munkaszolgálatról.
Holocaust füzetek. 1998/9.
94
HL 2. hadsereg iratai. 12. fasc. 2. hadsereg-parancsnokság naplója, 1943. 1. 1 IV. 30. 380. és 381. számú
naplómcllcklctek.
95
Személyére vonatkozólag nincsenek adataink.
96
Bideskuthy Sándor (Alvinc, 1903. III. 28. - ?) őrnagy. 1941. október 15-től az 1/1., 1944. március 10-től
pedig a 26/11. zászlóalj parancsnoki teendőit látta cl. A 2. hadsereg 1943. januári-márciusi visszavonulása
alatt - március végén Zsitomirban - irányító tisztként tevékenykedett.
97
HL 2. hadsereg iratai. 12. fasc. 2. hadsereg-parancsnokság naplója, 1943. I. l-l V. 30. 1943. február 19.
9(1
HL 2. hadsereg iratai. 23. fasc. IV. hadtest naplója 1943. I—III. 708. számú naplómclléklct.
99
HL 2. hadsereg iratai. 12. fasc. 2. hadsereg-parancsnokság naplója, 1943.1. 1-IV. 30. 380. és 381. számú
naplómellékletek.

HK 117. (2004)3.

904

Kis Gergő Barnabás - Szabó Péter

sége miatt a háború után népbíróság elé került, de a túlélők döntő többsége és az orvosi
kamara is mellette tanúskodott, ezért felmentették. A népbírósági peranyagában találha
tó tanúvallomások némelyike hasznos adatokkal szolgál a kórház és betegei történetét
illetően.100 A betegek elhelyezésére egy 200-250 fő befogadására alkalmas iskolaépület
állt rendelkezésre. A kórház személyzete a munkaszolgálatosok közül kiválasztott 30
személyből állt, a kórház parancsnokságát és a gazdasági hivatali feladatokat honvédek
látták el. A zsúfoltság és a gyógyszerhiány következtében március végére már olyan el
viselhetetlen állapotok alakultak ki, hogy a kórház vezető orvosa kérte a betegeket küldő
munkásszázadokat, hogy amíg Dorosicsiben nem javul a helyzet, lehetőleg alakulatuknál
kezeljék a betegeket. Az egyre növekvő létszám miatt egy közeli istálló felét is a kórház
rendelkezésére bocsátották, de ez sem segített az áldatlan helyzeten. Röviddel a kórház
megnyitása után Tanító Béla vezérőrnagy - aki a hadműveleti területen lévő munkaszol
gálatos alakulatok felügyelője volt - szemlét tartott a kórházban. A szörnyű állapoto
kat látva ígéretet tett a gyógyszerellátás és az élelmezés javítására, s ez ügyben valóban
történtek intézkedések. Pozitív jelenségnek számított az is, hogy a kórház állományába
tartozó keretlegénység durva magatartása megváltozott.
Áprilisban a kórházban kiütésestífusz-járvány tört ki. Miután a munkaszolgálatos or
vosok is valamennyien megbetegedtek, a betegek ellátás nélkül maradtak, mivel a honvéd
orvosok nem szívesen látták el a járványos betegeket. Ezenfelül a megbetegedett eredeti
keretlegénység helyébe a korosztyeni 116. tábori kórház egészségügyi legénységéből újak
érkeztek, akik a szemtanúk beszámolói szerint rendszeresen bántalmazták a betegeket.
Az egyes munkaszolgálatos alakulatoknál korábban tapasztalható visszaélések (értéktár
gyak elszedése, bónozás stb.) is újból megismétlődtek. A kórház vezetésével megbízott
orvosok a munkaszolgálatosokból fenyítő bíróságot szerveztek, hogy a keretnek minél
kevesebb lehetőséget biztosítsanak a beavatkozásra. „Bírót", „ügyészt", „védőügyvédet"
választottak maguk közül. Minden fegyelmi vétséget és bűnügyet ez a bíróság tárgyalt
meg. Hogy a keret beavatkozását elkerüljék, a kiszabott büntetések végrehajtását is álta
lában a munkaszolgálatosokra bízták.
Április 29-én éjjel a kórházhoz tartozó legnagyobb istálló, amelyben hozzávetőlegesen
750 beteget helyeztek el, lángot kapott. A hivatalos jelentés szerint az őrség, hogy a többi
épület esetleges kigyulladását megakadályozza, a tűzből kimenekülő emberekre „figyel
meztető lövéseket" adott le. Az istállóból közel. 300 embernek sikerült kimenekülnie. A
gyógyszerek és kötszerek hiánya miatt az orvosok csupán morfiummal tudták csillapítani
az égési sérültek fájdalmait. A tűzből megmenekültek közül néhány nap múlva csupán
150-200 ember maradt életben. Az orvosok és ápolók nyilvántartása szerint 450 fő égett
bent, de az áldozatok összeszámlálásánál a hamu alatt csak 250 csontvázat találtak.101
A tűzeset után két nappal Tanító Béla vezérőrnagy meglátogatta a kórházat, s közölte,
hogy akinek tudomása van a tűz okáról, négyszemközt elmondhatja. Az eset tisztázása
végett ennél többet nem is tett. A hivatalos vizsgálat később megállapította, hogy a tü
zet valószínűleg egy dohányzó munkaszolgálatos okozta, valódi oka azonban azóta is
ismeretlen maradt. Mind a munkaszolgálatosok, mind a keretlegénység körében viszont
sokan úgy vélték, hogy az istállót szándékosan gyújtották fel. Erre utalnak azon szemta100

Budapest Főváros Levéltára. Nb. 1778/1945.
A Dorosicsiben történt 1943. április 29-i tűzvész áldozatai közül - a korabeli ún. veszteségi kartonok
és egyéb veszteségi kimutatások alapján - 234 főnek a neve ismert. Bús-Szabó: i. m. 68. o.
m
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núi megfigyelések is, melyek szerint a tüzek az istálló egymástól távollevő négy pontján
keletkeztek, s meggyulladásukkor az istálló ajtajai be voltak reteszelve.102
A Dorosicsiben uralkodó áldatlan állapotok az ellátás, illetve a betegekkel való bá
násmód tekintetében más járványkórházzá kinevezett tábori egészségügyi intézetnél is
előfordultak. Uszicában 60, Kolónia Vizentálban 38 munkaszolgálatos halt meg 1943.
április hónapban különböző betegségekben, illetve végelgyengülésben.103 Ezen tábo
ri egészségügyi intézetek létszámukat tekintve a dorosicsihez képest kisebbek voltak.
Ügyeiket jobban át lehetett tekinteni, keretállományuk esetleges túlkapásairól felettes
parancsnokságaik hamarabb tudomást szereztek.
Korosztyen városában szintén működött egy zsidó munkaszolgálatosok számára
fenntartott kórház. A dorosicsi tűzvész egyik sebesült munkaszolgálatosa, aki később
Korosztyenbe került, visszaemlékezésében megemlíti, hogy az oda települt 116. tábo
ri kórház parancsnokát104 s terjes őrszemélyzetét a körzeti parancsnokság sorozatos ke
gyetlenkedések miatt leváltotta és felelőségre vonta.105 Az eset után az új parancsnok
és őrszemélyzete már emberségesen bánt a munkaszolgálatosokkal. Mindez arra világít
rá, hogy mind a munkásszázadoknál, mind a kórházaknál tapasztalt rendellenességek,
amennyiben nem elszigetelt környezetben történtek, és a magasabb parancsnokságoknak
volt lehetősége a közbeavatkozásra, megfékezhetők voltak.
Az 1943. januári, februári hadműveletek során a 2. hadsereg veszteségi adatainak
százalékos megoszlása megváltozott. A legnagyobb veszteségeket ezen időszak alatt ará
nyában a munkaszolgálatosok szenvedték el. 1943. januárjától bekövetkezett vesztesége
ikről (elesett és meghalt, eltűnt, hadifogságba esett, megsebesült) a HM 22. veszteségi
osztályának korabeli kimutatása alapján az alábbi adatok állnak rendelkezésre:
1943. január
1943. február
1943. március
1943. április
1943. május
1943. június

19 284 fő
2 003 fő
651 fő
922 fő
235 fő
47 fő
Összesen:

1943. július
1943. augusztus
1943. szeptember
1943. október
1943. november
1943. december

20 fő
16 fő
30 fő
15 fő
44 fő
41 fő

23 308 fő

A munkaszolgálatosok hónapokra lebontott véres vesztesége az egyes veszteségne
mekre az alábbiak szerint oszlott meg: elesett és meghalt 2158 fő, eltűnt 18 843 fő, meg
sebesült 716 fő, hadifogságba került 1591 fő.106
Az eltűnteknek nyilvánítottak magas száma arra utal, hogy az 1943. januári, februá
ri visszavonulás forgatagában több ezer munkaszolgálatosról nem sikerült bizonyítottan
102

Budapest Főváros Levéltára. Nb. 1778/1945.; Singer Zoltán: A 110/34-cs munkásszázad törtenete. In:
A magyarországi háborús munkaszolgálat (Túlélők visszaemlékezései). Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági
Szövetség, Szent Pál Akadémia. Budapest, 1996. 50. o.
I0
-' Bús-Szabó: i. m. 129. és 289. o.
104
Szentendrcy László, dr. (Nagykanizsa, 1902. VII. 15.-?) orvos őrnagy. 1939. január 23-tól a miskolci
7. helyőrségi kórháznál szolgált, feltehetően ez a kórház állította fel az 1942/43. folyamán a keleti hadműveleti
területen működő 116. tábori kórházat.
105
Singer: i. m. 52. o.
,06
HLVKFEln 1944/437.
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kideríteni, vajon meghaltak, vagy fogságba estek. A visszaemlékezések, illetve a háború
utáni periratok tanúsága szerint a teljesen kimerült, alultáplált, gyenge ruházatú mun
kaszolgálatosok már visszavonulásuk kezdetén tömegesen adták meg magukat a szovjet
csapatoknak. A hosszabb menetekre már nem tartották képesnek magukat. A 2. hadsereg
alakulatainak esetenként pánikszerű, illetve gyakran megkésve elrendelt visszavonulá
sakor a munkásszázadok hátravonásáról több ízben megfeledkeztek, vagy későn jutott el
hozzájuk az erre vonatkozó intézkedés. Többnyire a szovjet csapatok bekerítéséből kellett
volna valahogy kitörniük. Ennélfogva a 2. hadsereg több ezer fogságba esett munkaszol
gálatosára, a magyar munkaszolgálat után általában hat év szovjet munkaszolgálat várt.
Mivel a fent közzétett számadatok a 2. hadsereg kötelékében, illetve a Magyar
Megszálló Csoport alárendeltségében107 ukrán területen tevékenykedett munkásszázadok
együttes veszteségeit tartalmazzák, a Dontól betegen, sérülten vagy épségben hazatért
munkaszolgálatosok valós létszámát nagyon nehéz meghatározni, illetve megbecsülni.
Nagy Vilmos nyugállományú vezérezredes, honvédelmi miniszter „Végzetes esztendők"
című memoárjában 5-6000 főben határozza meg a „doni poklot" túlélt munkaszolgála
tosok számát.108 Miután a fennmaradt korabeli iratok erre vonatkozólag még becslésre
sem adnak lehetőséget, el kell, hogy fogadjuk e fenti adatot.
A 2. hadsereg töredékeinek 1943. április végi, májusi hazaszállításakor nagyon kevés
munkaszolgálatos térhetett haza. Csupán az 1942 tavaszán kiszállított munkásszázadok
életben maradt tagjainak adatott meg 1943 májusa és júliusa között ez a lehetőség. A
keleti hadműveleti területre az őszi, illetve a téli hónapokban kikerült munkásszázadok
megmaradt állományát a 2. hadsereg újjászervezési területén, Kijev és Korosztyen kör
nyékén új hadrendi számmal ellátott alakulatokba vonták össze, s csak a következő év
elején, a hadi helyzet alakulása következtében térhettek haza. Ezen munkásszázadok a
2. hadsereg visszamaradt alakulatai közé tartoztak. A VII. hadtestparancsnokságnak 6,
a 2. hadsereg-parancsnokságnak pedig összesen 10 tábori munkásszázadot kellett felál
lítaniuk egy 1943. április 7-én kelt hadsereg-parancsnoksági rendelkezés alapján. A fenti
felállítások után még fennmaradó munkaszolgálatosokat további teljes hadiállományú
századokba kellett szervezni.109
Csekély korabeli források csupán az 1943 nyarán hazaszállított munkaszolgálatosok
számát illetően állnak rendelkezésre. Főként a tábori, különleges és kisebbségi munkás
századok életben maradt tisztjeinek, illetve keretállományának számadatait s nem a haza
tért munkaszolgálatos kontingenseket tartalmazzák ezen hadiokmányok. Példaként meg
említhető, hogy Volocról május 22-én Rimaszombatra 556, Munkácsra 174, Lavocznéról
Miskolcra pedig július 20-án 664 fő munkaszolgálatos érkezett meg.1101943 nyarán ezeknél
csak kisebb létszámú munkaszolgálatos csoportok érkeztek meg a magyarországi egészség
ügyi vesztegzár állomásokra (Rimaszombat, Gyöngyös, Karcag, Szeged, Miskolc stb.).
107
A Magyar Megszálló Csoport parancsnokságának alárendeltségébe 1942. december l-jén 27 tábori
munkásszázad (közel 6000 munkaszolgálatos) tartozott. HL Magyar Megszálló Csoport iratai. 2. fasc. A
Keleti és Nyugati Magyar Megszálló Csoport hadrendje. 1942. december 1.
m
Nagy: Lm. 127 és 150. o.
10
* HL 2, hadsereg iratai. 12. fasc. 2. hadsereg-parancsnokság naplója, 1943.1. 1-IV. 30. Szám nélküli irat
(1200/2. hds. I. a. 43. IV. 7. számú intézkedés műszaki toldaléka).
110
HL VKF Ein. 1. a. szám nélküli iratok. Napi helyzetjelentések 1943. május 22 -július 20. Ezen irat
anyagban a 2. hadsereg munkásszázadainak hazatért tagjaira vonatkozólag nem minden esetben található
számadat, és csak 1943. július végéig találhatók benne feljegyzések. A példaként említett adatokat a nagy
létszámú hazaszállított munkaszolgálatos csoportokról tettük közzé.

HK 117. (2004)3.

Munkaszolgálatosok a Donnál

907

A keleti hadszíntérre kivezényelt magyar munkaszolgálatosok - e tanulmányban is ér
zékeltetett - tragikus sorsáért, szenvedéseiért súlyos vádak fogalmazhatók meg. Nemcsak
a 2. hadsereg egyes munkásszázad-parancsnokai, keretlegénysége, illetve néhány maga
sabb parancsnoka, hanem a magyar katonai felső vezetés irányába is. Volt olyan időszak,
amikor ezen vádak még inkább felnagyíttattak, s a felelősként megnevezettekre - valós
vagy esetenként valótlan, ellentmondásos indokok, tanúskodások következményeképpen
- súlyos büntetéseket szabtak ki. A fennmaradt, rendelkezésre álló források - korabeli
hadiokmányok, memoárok - is szinte mindegyike a Donhoz kikerült munkaszolgála
tosok ellen elkövetett bűnökről, atrocitásokról emlékezik meg. A képlet azonban nem
ennyire egyszerű, az általánosítás mindenképpen elkerülendő. A 2. hadsereg munkás
századaiban emberséges, a beosztottjaikért felelősséget vállaló századparancsnokok és
keretlegények is szolgáltak. Neveik, cselekedeteik kevésbé ismertek, s kevésbé dokumen
tálhatók. Tevékenységük feltárása - úgy tűnik - még a jövő feladata. Amikor a munka
szolgálatosok tragédiájára emlékezünk, róluk sem feledkezhetünk meg.
*
Az alább közzétett összeállítás a Topolyáról 1942. július 20-án a kárpátaljai Bükére,
majd onnan szeptember 20-án a 2. hadsereg oroszországi hadműveleti területére útba indí
tott 105/11. tábori munkásszázad történetét, tragikus sorsát mutatja be. Azon tábori mun
kásszázadét, amelynél a 2. hadsereg-parancsnokság 1/b. (kémelhárító, felderítő) osztálya
által 1942. szeptember végén kiadott rendelkezés alapján, 1942. december 12-én és 19-én
- a fennmaradt források alapján egyedülálló módon - szökéseknek minősített cselekedetek
okán a munkaszolgálatos állomány kétszeri megtizedelését"1 hajtották végre. Az irat szer
zője a század parancsnoka, Veszprémy Dezső tartalékos főhadnagy"2 volt, aki vizsgálati
fogsága alatt, a cellájában, pontosan fel nem deríthető időpontban vetette papírra ezen so
rokat. A javarészt bántalmazások és egyéb kényszerítések következtében született és jegyzőkönyveztetett vallomásaival ellentétben ezen írásos összeállítását a per irataihoz nem
mellékelték, s annak ténymegállapításait a főtárgyalás során többnyire fel sem használták.
E kivételes forrás lelőhelye a Csongrád Megyei Levéltár, ahol Sz. M. B. IV. 5808./1950.
111
A korabeli Szolgálati Szabályzatban a háború idejére vonatkozó fegyelmi fenyítések, büntetések között
az egyes csapattestek megtizedelését nem nevezték meg. A legsúlyosabb kiszabható büntetésről az alábbiak
olvashatók: „Aki válságos pillanatokban csüggcdczvc beszél, fegyverét vagy lőszerét elhányja, az engedel
mességet megtagadja, vagy az ütközetből önkényesen távozni igyekszik, avagy zsákmányol, fosztogat, azt a
közbelépő csapatparancsnok vagy egy katonaállományú tiszti elöljáró személyesen, vagy az ő parancsukra
más, elrettentő példa gyanánt a csapat szemeláttára koncolja fel." (Szolgálati Szabályzat. 289. paragrafus.
Magatartás harcban.) A 2. hadsereg munkásszázadainál a hadműveleti területen szökés, illetve munkamegta
gadás esetén a Katonai Büntctötörvénykönyv 139. paragrafusa alapján szintén a kötél vagy agyonlövés általi
halálbüntetést szabták ki.
" 2 Veszprémy Dezső (Kolozsvár, 1912. II. 25. - ?) tartalékos főhadnagy. 1942. X. 18-tól a 2. hadsereg
oroszországi hadműveleti területén a 105/11. tábori munkásszázad parancsnoki teendőit látta cl. A szegedi
népbíróság, illetve fellebbezés után a Népbíróságok Országos Tanácsa által kiszabott börtönbüntetése - az elő
zetes letartóztatás idejét is beleszámítva- 1945. IX. 4-től 1956. X. 26-ig tartott. Az Elnöki Tanács 1957. XII.
3-i kegyelmi határozatával büntetése hátralevő részét elengedte. 1957 és 1970 között a Természettudományi
Múzeum külső munkatársaként nemzetközi kiadványainak szerkesztési és rotaprintre való gépelési munkáit
végezte, majd ugyanennél az intézménynél 1971. V. 28-tól 1972. VI. 30-i nyugállományba vonulásáig szerző
déses alkalmazottként dolgozott. 1967. I. 1. és 1971. V 27. között mint szerződéses alkalmazott az Országos
Filharmóniánál is tevékenykedett. 1973. IX. 1-jci kegyelmi kérvényét az Elnöki Tanács 1974. IV. 12-én eluta
sította és polgári jogait nem állította helyre.
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hivatkozási szám alatt a „Veszprémy Dezső és társai ellen háborús és népellenes bűntett
miatt" indított népbírósági per kissé hiányosan fennmaradt iratanyagát őrzik."3
Ezen szegedi népbírósági per kezdete 1945. szeptember 4-re datálható, amikor az
életben maradt volt 105/11. tábori munkásszázad munkaszolgálatosainak, illetve azok
hozzátartozóinak feljelentései nyomán az alakulat egykori parancsnokát, illetve a ke
retállományába tartozó 5 tisztest előzetes letartóztatásba helyezték. A vizsgálatot, a le
tartóztatottak kihallgatását és a tanúvallomások felvételét Szegeden, illetve Budapesten
a szegedi 5. honvédkerület-parancsnokság katonapolitikai osztálya végezte. A szegedi
népbíróság az Nb. 987/1945-68. számú elsőfokú ítéletét az 1948. február 18. és 20. kö
zött, „izzó hangulatú, 50-60 főnyi tömeg" részvételével megtartott nyilvános főtárgyalás
alapján hozta meg. 1948. február 21-én a bíróság Veszprémy Dezső tartalékos főhad
nagyot, századparancsnokot főbüntetésként halálra, Kánai József,"4 Hegedűs Mihály,"5
Fülöp András,"6 Börcsök József"7 és Börcsök Imre"8 tiszteseket egyenként kilenc hónapi
börtönbüntetésre ítélte. Veszprémy Dezső büntetését 1948. április 27-én fellebbezés foly
tán a Népbíróságok Országos Tanácsa NOT. I. 511/74/1948. számú ítéletével életfogytig
lani kényszermunkára enyhítette.
A súlyos ítélet indokait, tényállását - ahogy azt az erősen bírált népbírósági pereknél
általában - a vádlottaknak a vizsgálat során, valamint a főtárgyaláson tett „részbeni beis
merő", azaz nem kis ráhatással kikényszerített vallomásaiból,"9 illetve a jócskán szubjek
tív, gyakran hallomásokon alapuló tanúvallomásokból határozták meg. A halálbüntetés
kiszabásának legfőbb indoka a századparancsnoknak a tizedelésekben tanúsított szerepe,
felelőssége volt. Az alakulatánál elrendelt tizedeléseknek ugyanis két - parancsra el
készített - jelentése - szolgált alapul, melyeket a felettes parancsnokságon szökésekről
történő jelentésekként kezeltek. Veszprémy Dezsőt szinte tettesnek, illetve felbujtónak
nevezték meg, holott a kivégzésekben közvetlenül nem vett részt, a tizedelésekre javas
latot nem tett, munkaszolgálatosainak első ízben eltűnéséről, másodízben szökéséről tett
jelentése inkább előkészületi cselekménynek fogható fel. Legfőképpen amiatt kellett vol
na felelősség vonni, hogy a tizedelés elrendelését eredményező első esetben is eltűné
si jegyzőkönyvet készített s nem fogyatékit, holott az egyik beteg munkaszolgálatos120
holttestét másnap a futóárokban megtalálták. Természetesen - ahogyan dr. Jezerniczky
Ákos, Veszprémy védőügyvéde is megfogalmazta - „hogy a tizedelés elrendeltessék,
113
A szerzők ezúton mondanak köszönetet dr. Kanyó Ferencnek, a Csongrád Megyei Levéltár nyugalma
zott főlcvéltárosának, aki felhívta figyelmüket az iratra, s segített egyes részleteinek értelmezésében.
111
Kánai József (Kunszentmiklós, 1903. VIII. 13. - ?) szakaszvezető. Mint a III. szakasz parancsnok-he
lyettese 1942. VI. 22-től teljesített szolgálatot a 105/11. tábori munkásszázadnál.
s
" Hegedűs Mihály (Kiskunmajsa, 1899. X. - ?) szakaszvezető. 1942. VI. 22-től teljesített szolgálatot a
105/11. tábori munkásszázadná'.
116
Fülöp András (Battonya, 1914. XI. 13. - ?) szakaszvezető. Börcsök József őrvezetőt, címzetes tizedest kö
vetően mint a III. szakasz parancsnoka 1942. VI. 20-tól teljesített szolgálatot a 105/11. tábori munkásszázadnál.
117
Börcsök József (Röszke, 1913. - ?) őrvezető, címzetes tizedes. Többnyire a IV. szakasz parancsnokhelyetteseként vett részt 1942. IX. 20-tól a 105/11. tábori munkásszázad kötelékében a 2. hadsereg Don menti
hadműveleteiben.
118
Börcsök Imre (Röszke, 1913.1. 7. - ?) tizedes, címzetes szakaszvezető. 1942. VI. 20-án Szegedre, a 40.
kiegészítő parancsnokságra vonult be, innen Topolyára, majd Bükére, végül Kassán keresztül érkezett ki a 2.
hadsereg hadműveleti területére.
119
Veszprémy Dezső 1945. IX. 8.-án rögzített vallomásának alábbi részletéből határozottan érezhető vallatója ráhatása: „Elismerem, gyilkosa voltam századomnak, nem apja." Csongrád Megyei Levéltár. Sz. M. B.
IV 5808./1950.
120
Schwartz Endre (Szentes, 1909. - Jugyino környéke, 1942. XI. 28.)
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szükséges volt nemcsak a jelentés, hanem a vonalbeli ezredparancsnokság hozzájáruló
véleményezése, a felterjesztés I/b. (kémelhárító) vonalon, ezeknek az illetékes parancs
nok elé terjesztése, az illetékes parancsnok elrendelő határozata és annak felettese által
leendő megerősítése."121
A századparancsnokra kirótt halál-, majd életfogytiglani büntetés semmiképpen sem
volt arányban cselekedeteivel, magatartásával. Alakulatánál olyan atrocitások és tör
vénytelenségek, melyek a második világháború alatt egyes munkásszázadoknál főkép
pen a keleti hadszíntéren elfordultak, nem történtek. Keretlegénysége által végrehajtott
esetleges sorozatos kikötések, indokolatlan verések vagy az ellátás terén elkövetett sú
lyos visszaélések igazolására nem akadt hitelt érdemlő tanú. A népbíróság is egész jelen
téktelen visszásságokat állapított meg esetükben. Veszprémy Dezső ugyan megpróbált
valamiképp segíteni a reá bízott munkaszolgálatosok ellátásán, s a megerőltető erődítési
munkálatok alól is igyekezett felmentetni századát, de a magyar hadsereg katasztrofális
utánszállítási helyzete, az állandó élelmezési, ruházati s egyéb ellátási problémák alaku
latát is érzékenyen érintették.
A századnál a késő őszi, téli hónapokban előfordult javarészt megfagyásos halálese
tek arányukban semmivel sem haladták meg az első vonalakban küzdő gyalogsági ala
kulatoknál bekövetkezett hasonló személyi veszteségeket. Végelgyengülésben az arcvo
nalszolgálat alatt nem halt meg senki.
Jóllehet a 105/11. tábori munkásszázad parancsnoka és keretállománya a Don menti
arcvonalszolgálat idején embertelen és kegyetlen viszonyokat, körülményeket a beosztott
munkaszolgálatok kárára tudatosan nem idézett elő, az állomány kétszeri megtizedelése
és 1943. januári tragédiája mégis megtörtént. A súlyos eset felelőssége túlságosan is öszszetett ahhoz, hogy csupán egy ember - talán a legártatlanabb - felett kelljen ítélkezni.

A 105/11. TÁBORI MUNKÁSSZÁZAD IGAZ ÉS VALÓSÁGOS TÖRTÉNETE
1942 OKTÓBERÉTŐL 1943 JANUÁRJÁIG
Előzmények a századparancsnokság átvételéig
1942. szeptember 23-án „SAS" behívóval behívtak a szegedi 40. bevonulási központhoz.
Jelentkezésemkor másnap nyílt paranccsal Kassára irányítottak, ahol jelentkezni tartoztam a
VIII. közérdekű munkaszolgálatos zászlóaljnál. A VIII. közérdekű munkaszolgálatos zászlóalj
parancsnokságán egy rendeletet közöltek velem, hogy 1 fő tisztet és 10 fő honvédet kell szemé
lyi pótlásul rendelkezésre bocsátaniuk a VII. hadtest-parancsnokságnak. A 10 fö beérkezéséig
Kassán tartózkodtam. 1942. október 3-án egy futárvonattal indultunk a hadműveleti területre.
Október 7-én Kurszkba, 9-én Sztarij Oszkolba - itt levált a magammal hozott honvédek egy része
-, 15-én Osztrogozsszkba és 17-én a VII. hadtest székhelyére, Karpenkovoba érkeztem. Itt jelent
keztem vitéz Hibbey Gusztáv ezredes122 úrnál (VII. hadtest műszaki parancsnoka), aki még aznap
121
Csongrád Megyei Levéltár. Sz. M. B. IV 5808./1950. Dr. Jczerniczky Ákos védőügyvéd fellebbezése
Veszprémy Dezső és társai elleni bűnügyben hozott N. b. 987/1945/ 68. számú ítélet ellen.
122
Hibbey Gusztáv (Budatin, 1891. VIII. 2. - Pöllau [Ausztria], 1945. IV 1.) ezredes. 1939. X. l-jétől
Miskolcon, 1942. VI. 26-tól pedig a keleti hadműveleti területen a VII. hadtest műszaki parancsnoki tisztségét
töltötte be. 1943. XII. l-jétől a Honvédelmi Minisztérium 42. osztályát vezette.
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futárkocsin továbbirányított a 19. könnyű hadosztályhoz, ahol Molnár százados123 úr, a 19. könynyű hadosztály műszaki parancsnoka közölte velem, hogy átveszem a tiszt és századparancsnok
nélküli 105/11. tábori munkásszázad parancsnokságát. Másnap október 18-án mentem ki Ilinkára,
ahol akkor a század tartózkodott.
A század általános helyzete a századparancsnokság átvétele idejében
A 105/11. tábori munkásszázad124 1942 októberében a 19. könnyű hadosztály védelmi sávjá
ban, a 13. gyalogezred III. zászlóaljának alárendeltségében, annak védőkörletének kiépítésére volt
rendelve. Szálláskörlete a zászlóaljparancsnokság harcálláspontja volt, ahol a munkaszolgálatosok
részére egy volt iskolahelyiség, a keretlegénység részére egy lakóház szolgált szállásul. Október
8-tól állt itt munkában a század, mielőtt a hadtest székhelyén erdőkitermelő munkában vett részt.
Tekintve, hogy a század az első vonal építésén dolgozott, azt éjjeli munka keretében végezte.
Volt századparancsnoka otthon maradt, helyettese és számvivő altisztje pedig a századparancs
nokságom átvétele előtt kórházba vonult, ahonnan ők a századhoz többé már nem tértek vissza.
A századot ez idő tájban egy Kiss nevű őrmester125 parancsnokolta, bár egy törzsőrmester is volt
a századnál. Amikor október 18-án a századparancsnokságot átvettem, ehhez hasonló állapotok
uralkodtak. Még ezt megelőzően hadbiztosi szemle volt a századnál, amely nagyobb arányú viszszásságokat talált, többek között pénztárhiányt, felesleges élelmiszerkészleteket, amelynek azon
részeit, amit a keretlegénység nem tudott elrejteni, lefoglalta.
Amikor a századparancsnokságot átvettem, a következő helyzetet találtam. A munkaszolgá
latosok (210 fő) egy kb. 70-80 fő jól-rosszul, de inkább rosszul elhelyezésére alkalmas rozoga
iskolaépületben voltak bezsúfolva, a keretlegénység (23 fő) pedig egy kis parasztház szűk két
szobájába, amely azután úgy nekem, mint legényemnek egész ilinkai tartózkodásunk ideje alatt
szállásul szolgált. Ennek a háznak előtere volt a század raktárhelyisége, irodája és minden egyéb
egy személyben, amely az esős idő során a ház többi részével együtt beázott. Ebben a házban a
prices egyik sarka volt nekem is szállásom, teljes keretlegénységemmel együtt. Mivel úgy a mun
kaszolgálatosok, mint a raktár és az iroda elhelyezése tarthatatlannak látszott, a legelső feladataim
egyike volt jobb elhelyezésről gondoskodni. Mivel a zászlóaljparancsnokság több irányú inter
vencióim dacára sem tudott az eddig bírottakon kívül más lakhelyiséget rendelkezésre bocsátani,
elhatároztuk, s azután a lehető legrövidebb idő alatt kiviteleztük először kettő, majd egy harmadik
földalatti bunker építését. A szálláskörletünktől másfél kilométerre fekvő falun keresztül húzódott
arcvonalunk, ebből a faluból szereztük be a szükséges faanyagot és az arcvonalmunkától naponta
elvont 8-10 fő és a szolgálatmentes munkaszolgálatosok bevonásával hét nap alatt egy 60 és egy
40 személy befogadására alkalmas, kályhával is ellátott bunkert építettünk. Majd ezek befejezése
után egy irodahelységnek alkalmas bunkert, ahol mód és alkalom kínálkozott a hetek óta teljesen
elhanyagolt irodai és a gazdasági hivatal körül felgyülemlett munkák pótlására és elvégzésére.
A századnál első teendőim közé tartozott Kiss őrmester leépítése is, akit odaérkezésem után
négy nap múlva - mivel egészségére is panaszkodott - a zászlóaljorvossal kórházba utaltattam.
123
Molnár Géza (Jánosháza, 1903. III. 28. - ?) százados, 1942. X. 30-tól őrnagy. 1942. IV. 31. és 1943. V.
4. között a 2. hadsereg hadműveleti területén a 19. könnyű hadosztály műszaki előadója (nem parancsnoka)
volt. A második világháború utolsó időszakában 1944. VIII. 24. és X. 15. között Pálháza környékén a 704.
újonc munkászászlóalj parancsnokaként az erődítési munkálatokat irányította, ezt követően Gödöllő környéki
fogságba eséséig mint a 8/II. zászlóalj parancsnoka vett részt a főváros körüli harcokban. 1948. VI. 6-án tért
vissza a szovjet lágervilágból.
124
A 105/11. tábori munkásszázad 18 és 42 év közötti munkaszolgálatosai elsősorban a Bácskából, Szeged
környékéről, a Duna-Tisza közéről, illetve Kárpátaljáról, kerctállományának tagjai pedig szintén Szeged,
valamint a Duna-Tisza köze vidékéről származtak. 1942. július első hetében kellett Topolyára bevonulniuk.
A század parancsnoka kezdetben Vereség Gyula tartalékos hadnagy volt, majd 1942. szeptember elejétől Gaál
János hadapród őrmester vette át az alakulat parancsnokságát. (Személyükre vonatkozólag nem rendelkezünk
adatokkal.) Mielőtt a század 1942. IX. 20-án az oroszországi hadműveleti területre elindult volna, nyolc héten
át a kárpátaljai Bükén erődítési munkálatokat végzett.
125
Kiss Dezső őrmester személyére vonatkozólag, aki a századnál kezdetben a szolgálatvezetői beosztást
töltötte be, nem rendelkezünk adatokkal.
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A szolgálatvezetői tisztséget és helyettesítésemet Talpai törzsőrmesterre126 bíztam. Máskülönben
érintetlenül hagytam mindenkit minden olyan beosztásában, amit azelőtt viselt. A gazdasági hi
vatal összes dolgait és ügyeit egy Goldstein nevezetű munkaszolgálatos127 végezte. A század iro
dában Dr. Schossberger Tibor128 és Dr. Mezei Miklós129 munkaszolgálatosok voltak foglalkoztat
va, mint írnokok. A századnál rendszeresített 9 országos járműnek is zömében munkaszolgálatos
kocsisai voltak. Ezek mellett majdnem kezdettől fogva két cipész és egy szabó a századon belül
mesterségét folytatta.
A századommal történt közelebbi megismerkedés alkalmával a század egész további életére
rendkívüli befolyással és hatással volt Dr. Auspitz István130 zombori orvos-munkaszolgálatossal
való megismerkedésem, aki már addig is a század lelke és legderekabb munkaszolgálatosa volt, s
ahogy képességeiről, egyenes jelleméről, becsületességéről, rendkívüli erélyéről, megbízhatósá
gáról s a későbbiek folyamán nem mindennapi orvos tudásáról meggyőződtem, bizalmamba fo
gadtam, és személye jelentette az állandó élő kapcsolatot köztem és századom között. Mondhatni
kezdettől fogva - amióta közelebbről megismertem - nem volt olyan dolga a századomnak, amely
munkaszolgálatosaimat érintette, hogy azt előzőleg vele meg ne tárgyaltam, tanácsát ki ne kér
tem volna. Az ő személye a századnál töltött egész idő alatt rendkívüli szolgálatot tett nekem a
századom irányításának és vezetésének a munkaszolgálatosokat érintő minden ágában. O szá
zadparancsnokságom átvételének 2-3. hetétől kezdve kizárólag orvosi munkát végzett, s mivel
hazulról jól felszerelt gyógyszertárral és orvosi segédeszközökkel rendelkezett, felbecsülhetetlen
szolgálatot tett a század egészségi állapotának a hasonló körülmények között szolgáló századoknál
uralkodó állapotok felülmúlásában.
Ebben a kezdeti stádiumban két vonatkozásban ragadtam teljesen magamhoz a rendelkezés és
irányítás jogát. Az egyik a kivonuló század összeállítása, a másik a század élelmezése volt. Már a
kezdet kezdetétől fogva a leglelkiismeretesebben és mindenre kiterjedő figyelemmel történt a ki
vonuló század összeállítása. Minden nap először papíron fektettük le azt a számot, később naponta
nevenként határoztuk meg azt, hogy kinek kell kivonulnia. Ezen a megbeszélésen majd minden
napon Talpai törzsőrmester, mint szolgálatvezető, a kivonulást vezető és kísérő tisztes, Auspitz dr.,
mint orvos s mint az egész század bizalmasa és összekötő kapcsa és az egyik írnok vett részt. A
kivonuló létszám összeállítása minden alkalommal az összes jelenlévők meghallgatása, a gyengél
kedő könyv és a körülmények adta lehetőségek figyelembevételével történt.
A század pontos kivonuló létszámát, majd később névsorát megkapta a szolgálatvezető törzs
őrmester és a kivonulást vezető tisztes.
A másik dolog, amibe kezdettől fogva belefolytam és azt teljes eréllyel személyesen irányí
tottam, a század élelmezése volt. Az élelem felvételezését a századparancsnokság átvétele előtt is
és utána is Börcsök Imre tizedes és Goldstein munkaszolgálatos közösen végezte. A felvételezett
élelmiszerről közösen tettek a felvételező könyv alapján jelentést, és az élelmiszerraktárt is közö
sen kezelték. A napi menü összeállítása kettőjük s az egyik munkaszolgálatos szakács jelenlétében
történt. Amikor egy alkalommal meggyőződtem, hogy Börcsök tizedes nem az előírásnak megfe
lelő s nem az általam elrendelt mennyiségű élelmet adta ki, hanem feleslegesen tartalékolt, és egy
másik alkalommal (a század Ilinkáról való elköltözése alkalmával) a század élelmezéséről nem
megfelelően gondoskodott, őt - a közben teljesen tisztakezűnek és becsületesnek ítélt Hegedűs
József tizedessel131 - leváltottam.
126
Talpai János (Ótclck, 1899. V. 11.-?) törzsőrmester. 1942. VII. 25-én vonult be a 105/11. tábori mun
kásszázadhoz Topolyára. Innen a kárpátaljai Bükére irányították, ahol a százada parancsnok hiányában erődí
tési munkálatokat végzett. Alakulatának parancsnokságát a keleti hadműveleti területre vezénylést megelőző
en ő látta cl. A Don menti arcvonal mögött százada szolgálatvezetője volt. A Vcszprémy Dezső és társai elleni
1945/48 évi szegedi népbírósági per során mint tanút hallgatták ki.
127
Goldstein Béla (Újvidék, 1916. - ?) 1943. I. 17-én szovjet fogságba esett.
128
Dr. Schossberger Tibor (Titel, 1909. - ?) 1943. I. 17-én szovjet fogságba esett.
129
Dr. Mezei Miklós (Zombor, 1916. II. 1. - Jugyino, 1942. XII. 19.) Az 1942. XII. 19-én végrehajtott
második megtizedelés áldozata lett.
'•'"Dr. Auspitz István (Zombor, 1912.-?) Alakulata 1943. január 17-én megkezdett visszavonulása során nyoma
veszett. Arra vonatkozóan, hogy fogságba csett-c, vagy még a visszavonulás alatt halt meg, nincsenek adataink.
1,1
Hegedűs József (Szcntmihálytclek, 1914. I. 14. - ?) tizedes. 1942. VI. 22-től teljesített szolgálatot a
105/11. tábori munkásszázadnál. A Veszprémy Dezső és társai elleni 1945/48 évi szegedi nepbírósági per
során mint tanút hallgatták ki.
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A század Ilinkán, a 19. könnyű hadosztály kötelékében a 13/III. zászlóalj alárendeltségében
A század a 13/III. gyalogzászlóalj alárendeltségében, a zászlóalj parancsa szerint naponta fél
3-kor állt össze, és ekkor a naponta küldött létszámjelentés alapján a 13. gyalogezred árkászszázadának különítménye vette át még a szálláskörletében. Én - hacsak valami egyéb fontosabb ügyben
akadályozva nem voltam - minden kivonulásnál s azt megelőző összeállásnál jelen voltam, akadá
lyoztatásom esetében Talpai törzsőrmester helyettesített.
A század munkája a 13/III. zászlóaljnál az első vonalbeli állás megerősítése volt. Mivel ezt
a védelmi szakaszt a gyalogezred a németektől vette át, és hogy azt megelőzően ezen a terepen
műszaki zárakkal megerősített harcok folytak, az itt végzett munka, mint a századra, mint a zász
lóaljra veszélyes volt. Feladata volt spanyolbakok és drótakadályok készítése és az állások elé való
helyezése, az aknazárt telepítő árkászok után aknarakodás s általában az első vonal erősítésére
szükségessé vált feladatok. Ugyancsak ezen védelmi szakaszon a 105/11. tábori munkásszázadon
kívül még három másik munkásszázad dolgozott a 13. gyalogezred II. és III. zászlóaljai védelmi
munkálatainál. A század ezt a munkát alkonyattól virradatig végezte. Délután 3-kor vonult ki és
reggeli 5-kor tért vissza.
A század első veszteségei ezekre az időkre estek. Október 20-26. között a nagyon mozgalmas
arcvonalszakaszon egyik éjjel orosz katonák megtámadták és kiemelték a gyalogzászlóalj egyik
nehézpuskás állását és a nehézpuskán kívül az állásban tartózkodó rajparancsnok-helyettest, a
puskakezelő két honvédet és az ott dolgozó három munkaszolgálatost132 foglyul ejtették.
Ezt az esetet követő két vagy három napra a németek által valószínűleg aláaknázott terepen
századomat felrobbant aknától egy tömegszerencsétlenség érte, mely alkalommal két munkaszol
gálatosa133 a századnak meghalt, egynéhányan súlyosabban s kb. 8 munkaszolgálatos könnyeb
ben megsebesült. A meghalt két munkaszolgálatost másnap Auspitz dr. által felvett halottkémi
jegyzőkönyve alapján jelenlétemben temették el az ilinkai hősi temetőben. A súlyos sebesülteket
a zászlóalj orvosa134 a 19. egészségügyi oszlophoz továbbította, a könnyebb sebesültek pedig fé
rőhely hiányában a századnál maradtak. Ez az arcvonalszakasz rendkívül élénkségénél fogva sok
hősi halottat és súlyos sebesültet adott a hadseregnek. A 13. gyalogezrednél eltöltött egy hónap
alatt az ezred árkászszázadának két parancsnoka és kb. 15 katonája repült a levegőbe és halt meg
ismeretlen helyű vagy saját erőink által tele'pített aknától.
Még egy alkalommal történt a századnál aknaszerencsétlenség. Ez alkalommal egy munka
szolgálatos alatt robbant akna, de csodával határos módon ennek a munkaszolgálatosnak az ijedt
ségen kívül nem történt semmi baja.
A század a 13/III. zászlóalj 6,5-7 kilométer szélességű sávjában két helyen dolgozott, felváltva
egy másik munkásszázaddal. A veszélyesebb zónába a nagy szerencsétlenség után közbenjárá
somra a zászlóaljsegédtiszt135 többé nem az én, hanem a másik alárendelt századát küldte, melyet
ott, azon a helyen, ahol a közelmúltban az enyémet, a rákövetkező napokban a miénkéhez képest
sokkalta nagyobb tömegszerencsétlenség (15 halott és 20 sebesült) érte. így sikerült meggátolni
ezután több mint egy hónapig minden további veszteséget a századnál.
Ebben az időszakban most már részleteiben is megismerni kezdvén a század szükségeit és
hiányait, két alkalommal jártam el a hadosztálynál a század érdekében. Ekkor már megkezdtük
a télre való készülődést. Ezt a munkásszázadot példátlan gondatlansággal nemhogy hazulról a
kiindító parancsnokság vagy egyenként (ki-ki sajátmagát) meleg holmival fel nem szerelte, hanem
132
A 105/11. tábori munkásszázadnál 1942. X. 26-án hat munkaszolgálatos esett fogságba. Fischer Zoltán
(Péterrévc, 1904), Horovitz Árpád (Szabadka, 1903), Holländer György (Szeged, 1915), Kohn Rezső (Temesvár,
1899), Lositz Miklós (Bezdán, 1904) és Platzer Zoltán (Tiszabő, 1906) 6-7. számú Veszteségi lajstrom.
133
Az 1942. X. 28-i aknarobbanás következtében Fried Dániel (Ccglédbercel, 1905) és Szántó László
(Kiskunfélegyháza, 1913) halt meg a 105/11. tábori munkásszázadnál. 6-7. számú Veszteségi lajstrom.
134
Dr. Kovács Gyula (Nyárasd, 1912. V 13. - ?) tartalékos orvos zászlós. Mint a 13/III. zászlóalj vezető
orvosa 1942. VI. 16-tól látott el frontszolgálatot a 2. hadsereg hadműveleti területén. 1943. I. 16-án MálaSzvobodánál fogságba esett, ahonnan 1947. VI. 14-én tért vissza.
135
Alpári Károly (Szilvásvárad, 1914. VII. 28. -Budapest [Kecskemét?], 1958. III. 1.) tartalékos hadnagy,
1943. VIII. l-jétől tartalékos főhadnagy. Mint a 13/III. zászlóalj segédtisztje 1942. VI. 15. és 1943.1. 28. között
részese volt a 2. hadsereg keleti hadszíntéri hadműveleteinek. Ezt követően 1943. III-ig hadikórházban ápol
ták. 1945. IX. 30-tól 1947. VII. 1-jéig szovjet fogságban volt.
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még az előírásos kincstári bakancsokat sem kapta meg a század. Az orosz ősz és sár pedig ette a
lábbelit. A hadosztály hadbiztosa136 pedig nekem mindössze 10 kilogramm talpbőrt utalt ki, amely
a nemsokára bekövetkező télben a legcsekélyebb igények kielégítésére is majd semminek bizo
nyult. Második alkalommal pedig a tömegszerencsétlenségre való hivatkozással kértem Molnár
százados úrtól, a hadosztály műszaki parancsnokától századomnak a gyalogezred alárendeltségé
ből való kivételét, s ha lehetséges, önálló munkakörben való alkalmazását.
Ennek meg is volt az eredménye. Egyedül Molnár százados úrnak köszönhető, hogy 1942.
november 1-től kivonták a századot a zászlóalj alárendeltségéből, és szálláskörletének megtartása
mellett közvetlen az első vonal mögött húzódó és már három másik munkásszázaddal munkába
vett harckocsiárok ásására használták fel, elhagyott munkánkba pedig hátulról új munkásszázadot
rendeltek ki. November 1-től 15-éig, tehát két hétig dolgoztunk ezen a munkaterületen, amelynek
nagy előnye volt, hogy fedett terepek lévén, nappal dolgozhattunk, és hogy munkánkba a hadosz
tály műszaki parancsnokán kívül más nem szólt bele. Ezt a munkát majdnem kizárólag személye
sen vezettem és irányítottam.
Közben megkezdtük szálláskörletünknek és életünknek télire való berendezését. A harcvona
lat képező faluból a zászlóalj engedélyével naponta több szekérrel fát s az elhagyott falu bevetett
földjéből kitermelt burgonyát, répát és tököt tároltunk. A század konyhája naponta vagy egy-egy
kocsirakomány krumplit kapott (akkor a felvételezett ebéd tartalékolása mellett), vagy a kapott
élelem pótlására 2-3 zsákkal s emellett télre fokozatosan kb. 20-30 mázsát vermeltünk. A század
18 lovának pedig, mivel a hadműveleti területen egy szem szemes lótápot sem utaltak ki, a tarlóról
learatott búza- és rozskalászokból tároltunk télire a legszükségesebbet.
1942. november 8-9. körül kapta a századom a VII. hadtest parancsát, amely november 15-ével
a 19. könnyű hadosztály alárendeltségéből kivonja és téli szálláskörletbe utalja. Téli szálláskörle
tül a század részére Osztrie Mogilt jelölte ki. (Ez a falu a hadtestszékhely Karpenkovotól a Don
vonalában délre, 18 kilométerre feküdt.) A rendelet intézkedett szálláscsinálók kiküldéséről és a
század anyagának a lovai rossz állapota miatt kisebb teherrel való fokozatos átköltöztetéséről. E
parancs után Kánai József szakaszvezető parancsnoksága alatt 2 honvéd és 10 fő munkaszolgá
latos elvonult 5-6 országos jármüvei a téli szálláskörletbe a szállás elkészítésére. A tervezett első
fordulóval az élelemraktárunk nagy része, a felesleges vonat- és műszaki anyag és egy kocsira való
burgonya került elszállításra.
A század lovai azonban már az alig 5-6 mázsával terhelt kocsikat is alig bírták a kijelölt 70-75 ki
lométer távolságban fekvő helyre elvontatni, mert útközben 3 ló megdöglött. A közben hírtelen beál
lott erős tél, hó és fagy pedig a nem megfelelő istállózású többi lovait is kikezdte, úgyhogy rövid időn
belül 6-7 volt a század lóvesztesége, amihez azután a meg nem felelő táplálkozás is hozzájárult.
1942. november 14-én délután külön futárral hozott parancsot kapott a század, hogy a 19.
könnyű hadosztálynál végzett munkáját hagyja abba és téli szálláskörlete helyett azonnal a 23.
könnyű hadosztály alárendeltségébe vonuljon, ahol Novák őrnagy137 úrtól (23. könnyű hadosztály
műszaki parancsnoka) kapja majd a további parancsot.
Egynapi pihenés, készülődés és csomagolás után 1942. november 16-án hajnalban elhagyta
a század a 19. könnyű hadosztály területét és a szomszédos, tőle délre fekvő 23. könnyű hadosz
tály alárendeltségébe lépett. Én mint századparancsnok parancsért, majd szálláskészítés végett két
honvéd kíséretében e'őrementem, és Novák őrnagy úrtól a század részére az 51. gyalogezredbe
tartozó egyik zászlóalj, név szerint a 31/III. zászlóalj védőkörletének építési feladatát, szálláskör
letül pedig ugyancsak a zászlóalj-parancsnokság faluját, Jugyinot kaptam.

136

Dr. Sárvári Imre (Sárospatak, 1902. IX. 2. - Miskolc, 1964.) hadbiztos százados. Mint a 19. könnyű
hadosztály vezető hadbiztosa 1942. VII. 18-tól 1943. III. 1-jcig vett részt a 2. hadsereg keleti hadszíntéri
hadműveleteiben.
137
Novák Ferenc (Nagymágocs, 1904. XII. 5. - ?) őrnagy. A 2. hadsereg oroszországi hadműveleti terü
letén 1942. VI. 18. és X. között a 107. utászszázad parancsnoki, ezt követően 1943. II. 12-ig a 23. könnyű had
osztály műszaki parancsnoki, IV. 1-jcig a IV. utászzászlóalj parancsnoki, végül V. 1-jcig pedig a 12. könnyű
hadosztály műszaki parancsnoki teendőit látta el. Újabb frontszolgálata során Kárpátalján és a Felvidéken,
1944. IX. 23-tól XII. 1-jcig az V. hadtest műszaki parancsnoka volt, ezután 1945. III. 15-ig pedig mint törzs
tisztet az 1. hadsereg műszaki parancsnoka mellé osztották be.
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1942. november 15-től Jugyinoban

A 2. hadsereg arcvonalának legdélibb szakaszát védte a 23. könnyű hadosztály. Ennek a had
osztálynak - a fenti időpontot közvetlen megelőzően - akkora védelmi sáv jutott, hogy egy gyalog
zászlóaljára ebből 9-10, de néhol még 11-12 kilométer védelmi vonal esett. 1942. november elején
a hadsereghez csatlakozó olasz részek138 feltöltése után szűkítették a hadosztály sávját, és így vált
szükségessé a teljesen laza - néhol még az egyes előőrs-állásokat futóárokkal sem összekötött
- vonalnak a kiépítése. Novák őrnagy úr közölte velem, hogy a legkomplettebb, legerősebb és
legjobbnak bizonyult munkásszázadot kapta általam.
A század Jugyinoba még aznap este egy napi menet után bevonult (menetteljesítmény 23 kilo
méter), s mivel ez a falu nagyobb volt, bár az utolsó házig túlzsúfolt, sikerült a zászlóaljparancs
nokságtól a falu egyik szélén hét házból álló körletet kapnia. Öt házat kaptak ebből a munkaszol
gálatosok, egy a századparancsnok, a szolgálatvezető, a felvételező lakóháza, irodahelyisége és
élelmiszerraktára lett, a hetediket pedig a keretlegénység többi tagja kapta.
A századnak ez az új beosztása a legnehezebb feladatokat hozta magával. Nem is a hevenyé
szett állások gyors kiépítése jelentette a legnagyobb nehézséget, hanem az a körülmény, hogy a
Dontól - amely a falutól légvonalban 4 kilométerre volt - ez volt az egyetlen falu. A zászlóalj
védelmi sávja pedig egyes helyein, ahol a századot munkába állították, 6-7 kilométerre feküdt a
szálláskörlettől. S ekkor már teljes erejével beköszöntött az orosz tél. Majdnem nap-nap után hul
lott a hó, és ez fokozatosan mind nagyobbra növelte a - különösen tarlón keresztüli - közlekedést
már kezdetben is erősen gátoló hótakarót.
Első utam a hadosztálynál itt is a vezető hadbiztoshoz139 vezetett, akinek több mint egy órai
kihallgatáson adtam elő azokat a nehézségeket, melyekkel az adott körülmények között megbir
kóznunk kellett. A munkaszolgálatosoknak nincs megfelelő lábbelijük, téli felszerelésük, nincs
lótáp, a lovak teljesen erőtlenek, még a négy kilométerre levő felvételező helyről sem képesek a
szükséges felvételezés lebonyolítására, a keretlegénység téli felszerelését a hadsereg hadbiztos
ság - tőlünk 250 kilométerre - a sztarij oszkoli hadsereg-ruharaktárából utalta ki. Az eredmény
semmi volt. Mindössze az a parancs, hogy minden panaszomat foglaljam írásba és terjesszem
fel a hadosztály hadbiztosához, hogy ő továbbterjessze, bár ettől sem biztatott sok eredménnyel,
ígéretet kaptam arra is, hogyha az OMZSA140 téli ruha küldeménye a hadtesthez kiérkezik, soron
kívül fogok kiutalást kapni. A 23. könnyű hadosztálynál töltött másfél hónap alatt a sürgető szük
ség okából ezen első látogatásomat 4-5 alkalommal kellett megismételnem. A század jó szónál
egyebet azonban ezeken az alkalmakon sem kapott. Egy ilyen látogatásnak volt az eredménye
- mivel egy korábbi hadseregparancs lóelhullásokkal kapcsolatban a parancsnok legszigorúbb
fegyelmi és anyagi felelősségét állapította meg -, hogy miután a hadosztály semmi néven nevezett
lótápot kiutalni nem tud, s miután a század megmaradt lovait egyébbel, mint zsuppszalmával
táplálni nem tudja, a hadosztály szállásmesterének14' parancsára elrendelte a század lovainak a
hadosztály vezető állatorvosával142 való felülvizsgálatát, az ő beterjesztett véleményes jelentése
után pedig három kivételével kényszervágását és a fokozatosan levágott lovak húsának a mun138
A 2. hadsereg legdélibb arcvonalszakaszát védő 23. könnyű hadosztálytól jobbra a Don mentén az
olasz 8. hadsereg scrcgtcstci - legészakabbra a Tridcntina hadosztály alakulatai - védekeztek. 1942. decem
ber közepétől az olasz 8. hadseregből már csak az Alpini hadtest tartotta doni állásait, mert a másik két had
testet a december 16-i szovjet támadás 100-200 km-rel nyugatabbra vetette vissza.
139
Dr. Hartyánszky Pál (Aszód, 1907. VI. 1. - Melbourne, 1971.) hadbiztos százados, 1944.1. l-jétől hadbiz
tos őrnagy. Mint a 23. könnyű hadosztály vezető hadbiztosa 1942. Vl.-től vett részt a 2. hadsereg oroszországi
hadműveleteiben. Az 1943. januári szovjet hadműveletek megkezdése előtt szabadságra a hátországba távozott.
140
Országos Magyar Zsidó Segítő Akció.
141
Makláry Aladár (Budapest, 1911. IV. 16. - ?) vezérkari százados, 1944. XI. l-jétől vezérkari őrnagy. A
2. hadsereg oroszországi hadműveleti területén 1942. VII. 17. és 1943. VI. 7. között a 23. könnyű hadosztály
anyagi vezérkari tiszti teendőit látta el, a tordai harcok során 1944. IX. 1. és XI. 1. között pedig a 2. tábori
hegyi pótdandár vezérkari főnöke volt.
142
Dr. Petri Viktor (Stósz, 1900. X. 23. - Budapest, 1979. II. 19.) állatorvos őrnagy. Első frontszolgálata
során, 1942. V. 1. és 1943. VI. 6. között a keleti hadszíntéren a 23. könnyű hadosztály, a második alatt 1944.
VII. 15. és 1945. III. 29. között a Kárpátokban és a Felvidéken pedig a 6. gyaloghadosztály vezető állatorvosi
teendőit látta el.
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kaszolgálatosokkal való elfogyasztását. Ez a hadbiztosi rendelet megengedte a naponta kiadható
húsmennyiség felemelését és egyúttal a keretlegénység részére a 23. ellátó oszloptól a marhahús
további kiszolgáltatását és felvételezését. Ettől az időponttól kezdve engedélyeztem a keretlegény
ség külön konyháját.
A század munkaszolgálatosai ezen idő alatt a legnehezebb körülmények között végezték
munkájukat. Dr. Auspitz pedig emberfeletti munkát végzett, hogy a megerőltető menetek miatt
is erősen legyengülni kezdő században az erőt és a lelket tartsa. Több irányban igyekeztünk az
adott lehetőségek keretén belül segítségre sietni. Egyikben dr. Loschdorfer orvos zászlósnak,143 a
zászlóalj orvosának közbenjárására sikerült a zászlóalj parancsnokának még egy lakóházat kapni,
melyet szálláskörletünk közelében üríttetett ki részünkre. Ezt gyengélkedő szobának rendeztük
be, amely állandóan 18 fekvőbeteg részére nyújtott a lehetőségekhez képest jó, elkülönített és
meleg elhelyezést. Azután fokozatosan leépítettük a zászlóalj minden figyelmeztetése ellené
re a kivonuló létszámot. A zászlóalj orvosa által megállapított gyengélkedőkön kívül naponta
dr. Auspitz előterjesztésére kezdetben 3-4, később 5-6 rászorult munkaszolgálatosnak engedé
lyeztem szolgálatmentességet. Bevezettük a napos-ügyeletes szolgálatot újra - tilalom ellenére -,
amely a legerősebb és a legszorgalmasabb munkaszolgálatosoknak adott kb. kéthetenként sor
ra kerülő pihenőnapot. A hadosztály műszaki parancsnoka, Novák őrnagy úr pedig hat hét alatt
háromszor engedélyezett minden alkalommal külön előterjesztett kérelem alapján a századnak
pihenőnapot. A hadosztály vezető orvosa, dr. Jeney őrnagy144 úr pedig személyes kérelemre enge
délyét adta, hogy az általa meghatározott gyógy- és kötszereket az ezred vezető orvosa saját nevé
ben a részünkre igényelje és felvételezze. Ez a tény egyedülálló maradt az egész 2. hadseregnél,
hogy munkásszázadot gyógy- és kötszerekkel elláttak. Ez volt az egyetlen, amiben - bár nagyok
voltak itt is szükségleteink - hiányt nem szenvedtünk. A mind erőteljesebben beálló tél az egész
VII. hadtestnél utánpótlási zavarokat okozott, aminek következtében élelemellátásunkban zavarok
keletkeztek, és december hónapban nem volt olyan felvételezésünk, amikor vagy ezt, vagy azt a
járandóságunkat teljes egészében megkaptuk volna. Egy héten keresztül pedig felére csökkentet
ték kenyér fejadagjainkat is. A gyalogzászlóaljak velünk szemben előnyösebb helyzetben voltak,
mert raktárukban 14 napi szabvány tartalék adag volt, s ők engedéllyel a hiányokat onnan pótolták.
A századnak - bár ezt hazulról hoznia kellett volna - hiányzott, élelemfeleslege pedig a téli szál
láskörleten volt. Később azonban mégis sikerült a nyomasztóvá váló szükség idején a zászlóaljtól
kapott járművön egy kocsi élelmet visszahozatni.
Még egy eredmény volt - Novák őrnagy úr részéről, aki egész szolgálatunk ideje alatt a leg
nagyobb megértést tanúsította a századdal szemben -, hogy decemberben az erős hótorlaszok
eltakarítására a falu kijáratainál és a hadosztályhoz vezető út Jugyinohoz közelebb eső szakaszán
- bár más munkaerő is állt volna e munka elvégzésére - a századomnak egy-egy részét rendelte ki,
amely összehasonlíthatatlanul könnyebb munkát jelentett az első vonal építési munkáinál.
A század kétszeri megtizedelése és előzményei
A 2. hadsereg 1. b. osztályának szeptember hónap végén kiadott egy rendelete intézkedett, hogy
a hadsereg kötelében szolgálatot teljesítő munkásszázadokat, amennyiben körükben szökés törté
nik, a tábori bíróságok145 tömcgbüntetésül meg fogják tizedelni. Kötelezővé tette ez a rendelkezés
ennek a parancsnak az egész század előtt havonta kétszer való felolvasását és iskoláztatását, továb
bá az előforduló eseteknek az illetékes hadbírósághoz azonnali és közvetlen jelentéstételét.146
143

Személyére vonatkozóan adatokkal nem rendelkezünk.
Dr. Jeney Béla (Fehérgyarmat, 1901. III. 7. - ?) orvos őrnagy. 1942. VII. l-jén mint a 21. gyalogezred
vezető orvosa vonult cl a keleti hadszíntérre. XII. l-jétől vette át a 23. könnyű hadosztály vezető orvosi te
endőit, miután elődjét, dr. Vissy Károly (Vajszka, 1895. VIII. 22. - ?) orvos alezredest a VII. hadtest vezető
orvosává nevezték ki.
145
A 2. hadseregnél magának a hadseregnek, a három hadtestnek és - az 1. tábori páncéloshadosztályt is
beleszámítva- a 10 hadosztálynak is egymástól független, önálló tábori bírósága volt.
146
Gyimcsy Ernő (Gyulafehérvár, 1888. IX. 17. - Budapest, 1957. III. 6.) altábornagy, aki 1942. V. 21. és
1943.1. 2. között a keleti hadszíntéren a VII. hadtest parancsnoka volt, Vcszprémy Dezső perének 1948. febru
ár 18. és 20. közötti tötárgyalásán a tizedelés elrendelésével kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozta: „Ezt azért
144
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1942. november 20-25. között történt, hogy egy reggel a kivonulást vezető tisztes - név szerint
Fülöp András szakaszvezető -jelentette, hogy egy Weisz Adolf147 nevezetű munkaszolgálatos a
vonalban eltűnt, egy másik148 pedig félig fagyott állapotban kinn a vonalban maradt. E jelentés
tételre azonnal intézkedtem egyrészt a kinn maradt munkaszolgálatos beszállítására, másrészt a
zászlóaljnál az eltűnt munkaszolgálatos keresésére. Ugyanakkor a századtól is Horváth honvéddel
egy járőr ment ki az eltűnt munkaszolgálatos felkutatására. A tárgyban érdemleges mondanivalót
adni tudó összes honvéd és munkaszolgálatos kihallgatása után a következő kép alakult ki. Egy kb.
10 főből álló csoportban két bunkert összekötő futóárkon dolgozott Weisz Adolf, akikkel annak a
rajnak a parancsnoka rendelkezett, akinek a sávjába esett a kiásni rendelt futóárok. Éjféltájban a
munkaszolgálatosok már nagyon átfázva és a munkával majdnem elkészülve arról beszélgettek,
hogy szólni kellene a tizedes úrnak, biztosan elengedné őket. Weisz Adolf vállalkozott arra, hogy
ő fog szólni a tizedes úrnak, és el is indult a tizedes bunkerje felé. Kilenc társa kb. félóráig vára
kozott, s miután Weisz Adolf nem tért vissza, közösen elmentek és jelentették, hogy a kiszabott
munkával elkészültek. A tizedes rajparancsnok megnézte a munkájukat, és azzal, hogy a gyűjtő
helyre bevonulhatnak, elbocsátotta őket. Akkor érdeklődtek, hogy nem látta-e egyik társukat, akit
hozzá küldtek. A tizedes azt válaszolta, hogy nála nem járt senki. Erre ők bevonultak a gyűjtő
helyre, megkérvén a tizedest, ha látja, küldje utánuk. A gyűjtőhelyen jelentették Fülöp szakasz
vezetőnek, hogy Weisz Adolf hiányzik közülük, de mivel a 15-20 fokos hidegben az egész század
annyira át volt fagyva, és hogy előttük még kb. 5 km-es út állt, és abban a hiedelembe, hogy Weisz
Adolf önkényesen egyedül hazatért, a század szálláskörletébe Weisz Adolf nélkül visszaindult.
Weisz Adolf azonban nem érkezett haza. Az ez ügyben kihallgatott rajparancsnok tizedes is meg
erősítette a Weisz Adolffal együtt dolgozott munkaszolgálatosok vallomásait. Ebben az időben
az ezredparancsnok149 úr rendelkezése folytán minden este hat órakor az ezredparancsnokságon
- Hvoscsevatkán - a század részére is eligazítás volt. Az esetet követő nap esti eligazításánál az
ezredparancsnok úr tőlem szóbeli jelentést kért az eltűnt munkaszolgálatosról, és egyben utasította
a zászlóalj segédtisztjét, hogy a zászlóalj egész körletében tegyen meg minden lehetőt az eltűnt
munkaszolgálatos felkutatására. A zászlóalj segédtisztjének másnap esti jelentése alapján - hogy
a zászlóalj semmi nyomra nem akadt - az ezredparancsnok úr parancsot adott nekem egy - a mun
kaszolgálatos eltűnésének körülményeiről szóló - tényvázlat felvételére és annak a zászlóaljon
keresztül parancsnokságához való felterjesztésére. A kapott parancs értelmében készült tényváz
lat tartalmazta a kihallgatott jelenvoltak - Fülöp szakaszvezető, a Weisz Adolf munkaszolgálatos
társai és a zászlóaljbeli tizedes - vallomásait, végén azzal a századparancsnoki véleményezéssel,
hogy a teljesen átfázott munkaszolgálatos valószínű egyedüli hazatérése közben eltévedt és az
ismeretlen és szabdalt (erdőkkel és horhosokkal szaggatott) terepen, éjszaka, hóviharban szeren
csétlenül járhatott. Kísérőirattal, mely a felvett jegyzőkönyv felterjesztésének tényét tartalmazta,
továbbítottuk ezt az 51. gyalogezred-parancsnokságnak.
Az esetnek sem én, sem a század semmi különösebb jelentőséget nem tulajdonított. Sokkal
inkább megrázta az a körülmény, hogy mind gyakrabban fordult elő, hogy egyes munkaszolgála
tosok a vonalból annyira átfagyva kerültek hátra, hogy dr. Auspitz hat hét alatt kb. 10-12 esetben
állapított meg kivonult munkaszolgálatosoknál lehűlés által beállott halált.150 Halottainkat az ezrcndclték cl, mert miután a munkaszolgálatosok az oroszokhoz átszöktek, azok mindent megtudtak. Én erről a
rendeletről a vezérkari főnök referálása alkalmával szereztem tudomást, és a vezérkari főnöknek joga volt ar
ra, hogy ilyen rendeletet adjon ki... A megtizedelés elrendelése nem a tábori bíróságok hatáskörébe tartozik,
ez nem bírósági eljárás, azt az illetékes parancsnok rendelhette el... A tizedelésre vonatkozó intézkedés csak
a munkaszolgálatosokra vonatkozott..." Csongrád Megyei Levéltár. Sz. M. B. IV. 5808./1950. Jegyzőkönyv a
szegedi népbíróságnak Szegeden 1948. II. 18-20-ig tartott nyilvános főtárgyalásról.
147
Weisz Adolf (Miskolc, 1908. - ?) A korabeli ún. veszteségi kartonján az alábbi szerepel: „eltűnt 1942.
november 28.-án." Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Központi Irattár. Veszteségi kartonok.
148
Lásd a 10. jegyzetet (Schwartz Endre).
149
Az 51. gyalogezred parancsnoka az 1942. július eleji elvonuláskor Zendy Károly (Novska, 1893. X. 2.
- ? ) ezredes volt, majd december 6-tól Bankó Dániel (Vlasenica, 1896. IX. 17.-?) alezredes (1944. VII. l-jétől
ezredes) vette át tőle a parancsnokságot.
150
1942 novembere és decembere között - a 7. és 8. számú Veszteségi lajstrom alapján - az alábbi munka
szolgálatosok haltak meg a 105/11. tábori munkásszázadnál: Berger József (Bélzcrénd, 1913) (megfagyott), Fein
Adolf (Szatmárnémeti, 1913), Glück Mór (Fclsőjózsa, 1912) (megfagyott), Haucr Mihály (Kiskunmajsa, 1905)
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redparancsnokság harcálláspontján - Hvoscsevatkán - fekvő hősi temetőbe temettük el, s azóta
majdnem minden alkalommal az ezred katolikus lelkésze, Dunajszky lelkész főhadnagy151 vett
részt, aki a század halottjait anyakönyvezte is.
A teljes mértékben fegyelmezett és kiváló századnál a jugyinoi nehezebb szolgálat hozta meg
az első rendellenességeket. Először egy Kann Imre152 nevű munkaszolgálatos követett el fegyel
mi vétséget azáltal, hogy a kivonuló századból a falu végén észrevétlenül kilépett, és a hajnal
ban visszatérő századhoz visszacsatlakozott. Tekintve, hogy a munkahelyen a kivonuló tisztestől
számba vették a munkaszolgálatosokat, egy ember hiányzása feltűnt, s a jelen névsor alapján a
hiányzó személye is megállapítást nyert. Kann Imre ezért a cselekményéért, mert azt töredelme
sen beismerte, mindössze dorgálást kapott. Azonban ez az eset nem egyedülálló maradt. Miután
Kann Imre második, majd annak is komolyabb büntetés nélkül maradása után a harmadik súlyos
függelemsértést is elkövette azzal, hogy a kivonuló századot kivonulás előtt félóráig megvárakoz
tatta, mert a kivonulás elől elrejtőzködött, és miután a század kivonulásáig nem volt feltalálható,
azért, hogy elkövetett cselekményéért Kann Imrét hadbíróság elé állítsam, letartóztattam. A szá
zad azonban dr. Auspitz élén közbenjárt Kann Imre érdekében, és elérte, hogy utolsó alkalmat
adni akarván a cselekedetét megbánni mutatott munkaszolgálatosnak a megjavulásra, büntetését
a század-napiparancsban hat napon át felváltva háromszor 10 percig tartó kikötésben és háromszor
napi kenyér-víz böjtben állapítottam meg. Kann Imrét eme büntetésére kitöltése után azzal a dr.
Auspitz és előttem tett komoly ígéretére, hogy hasonló eset többé nem fog előfordulni, kivonulni
engedtem. Ez november legutolsó napjaiban történt. Azon a napon, amelyen büntetése után Kann
Imre először kivonult, az éjszaka folyamán két másik társával153 együtt (akik közül az egyiket
Kaufmann Imrének154 hívták) a már befagyott Donon keresztül az orosz vonalakba átment. Az
orosz rádió és hangszóró még aznap éjjel leadta Kann Imréék szerencsés érkezését, és azt még
ugyanazon éjjel felfogta a hadosztály-parancsnokság. Másnap reggel a kivonulást vezető tisztes
nem a megszökésüket, csak eltűnésüket jelentette, bár a Kann Imréékkel együtt munkába állított
munkaszolgálatosok megejtett kihallgatása során megállapítható volt, hogy ők tudták milyen cél
zatú és irányú Kann Imre és két társa tőlük való távozása, bár azt megakadályozni nem tudták.
Kann Imréék szökését követő nap esti eligazításánál az ezredparancsnok úr parancsot adott a
három munkaszolgálatos szökéséről a szolgálati szabályzat szerinti szökési beadvány készítésére
és annak a VII. hadtest hadbíróságához való felterjesztésére, valamint közölte, hogy Vargyassi
vezérőrnagy155 úr, a 23. könnyű hadosztály parancsnoka úgy öt, mint engem a Kann Imréék szöké
se miatt - engem a század meg nem felelő vezetése, a kellő gondosság hiánya és a munkaszolgá
latosok megfelelő őrzésének elmulasztása, őt az arcvonal laza volta miatt, ott észrevétlenül ki-be
lehetett járni - hadosztály-parancsnoki kihallgatásra rendelt. A kihallgatásra december második
felében került sor, és ezen a kihallgatáson hadosztály-parancsnoki megrovásban részesültem. A
szolgálati szabályzatnak hiánya miatt a három megszökött munkaszolgálatosról készített szökési
beadvány 5 napot késett, és így azok postázására csak december 6-7. napján156 került sor.

(megfagyott), Kertész Imre (Újvidék, 1898), Lichtncr Izidor (Szabadka, 1919) (megfagyott), Roscnzwcig Béla
(Újvidék, 1903) (megfagyott), Stein József (Szarajevó, 1908) (megfagyott) és Szlovák Henrik (Bczdán, 1905).
151
Dunajszky Béla (Kassa, 1900,-Krenovoje, 1943. II.) tartalékos lelkész főhadnagy. Mint az 51. gyalog
ezred katolikus tábori lelkésze vett részt a 2. hadsereg oroszországi hadműveleteiben. 1943. I. 17-én szovjet
fogságba esett. A krenovojei gyüjtőtábor borzalmas körülményei következtében éhen halt.
152
Kann Imre (Pctcrrévc, 1911.) A korabeli 8. számú Veszteségi lajstromban az alábbi bejegyzés található
róla: „eltűnt 1942. XII. 10-én."
153
Krausz Arnold (Pincéd, 1921) és Pilischer László (Piski, 1914) szökött át 1942. XII. 10-én Kann
Imrével együtt a szovjet csapatokhoz.
154
A név feltehetően téves.
155
Vargyassi Gyula (Temesvár, 1891. XII. 12. - Brisbane, 1958. XII. 11.) vezérőrnagy, 1944. I. l-jétől al
tábornagy. A 2. hadsereg Don menti arcvonalán 1942. IX. 20-án vette át a 23. könnyű hadosztály parancsnok
ságát, majd 1943. I. 19-től II. 20-ig a IV, illetve VII. hadtcstbcli csapattörcdékckből szervezett csoportjával
igyekezett feltartóztatni az előrenyomuló kisebb-nagyobb szovjet egységeket, s biztosította az ellentámadásra
rendelt német erők csoportosítását és támadását.
156
Az időpont téves, hiszen a 105/11. tábori munkásszázad három munkaszolgálatosa 1942. XII. 10-én
szökött át a szovjet csapatokhoz.
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1942. december 11-én este 10 órakor távbeszélőn az ezred első segédtiszttől157 a következő pa
rancsot vettem: A század másnap reggel nem vonul ki, azon részei pedig, amelyek már munkában
állnak parancsot kaptak a bevonulásra. A század reggel 6 órakor együttáll. Kérdésemre, hogy mi
ért, a válasz az volt: szemle lesz. Másnap reggel 5 órakor együttállt a század, mely alkalmat zsold,
szappan, tábori levelező lap kiosztásra is felhasználtuk. Hat óra előtt pár perccel küldönc jött értem,
hogy hivatnak a zászlóaljirodára. Ott tudtam csak meg az elkövetkezőket: A zászlóaljparancsnok158
irodájában a zászlóaljsegédtiszt,159 a VII. hadtest külön futárja, a faluban elhelyezett zászlóalj tar
talékszázad parancsnoka s a zászlóalj orvosa160 várakozott már a parancsra, amikor odaérkeztem.
A zászlóaljparancsnok létszámot kért először tőlem, majd parancsot adott az egész századomnak
- beleértve az összes gyengélkedőt is - az elővezetésére, amit a jelen levő küldöncöm útján rendel
tem el. A századot ekkor kivezették a falu egyik lerombolt és elhagyatott részébe, három sorban
felállították, előtte a zászlóalj parancsnoka személyesen felolvasta a VII. hadtest tábori bíróságának
ítéletét,161 amely Weisz Adolf szökéséért elrendelte a 105/11. tábori munkásszázad megtizedelését
Végrehajtó parancsnokul a 31/III. zászlóalj parancsnokát, szervül pedig a 31/III. zászlóalj egyik
szakaszát jelölte meg. A tizedelést kiszámolás útján rendelte el a hadbírósági ítélet, mégpedig az
első sor jobb szélén álló munkaszolgálatos volt az első egyes számú. A zászlóaljparancsnok felszó
lította a kivégzések végrehajtására kirendelt századának parancsnokát a kiszámolásra és utána a
kiléptetett 15 munkaszolgálatos162 egyenkénti agyonlövetesére. Ezt a megrendítő aktust az egész
századnak végig kellett nézni, majd a kivégzett munkaszolgálatosok után a zászlóalj orvosa adta
meg az engedélyt a tetemek elföldelésére. A vesztőhely mellett a munkaszolgálatosok fele ásta ki a
szükséges sírt, s miután én parancsot adtam a kivégzett munkaszolgálatosok cipő és ruhaneműinek
levételére, ezek nélkül hantolták be őket. A kivégzés után minden kivégzettről külön-külön készí
teni kellett egy-egy kivonatot az alosztály névjegyzékből, amely melléklete volt annak a jegyző
könyvnek, amit a zászlóaljparancsnok terjesztett fel a kivégzés végrehajtásáról a tábori bíróságnak
és egy összesítő kimutatást az állománylajstromból, amely alapján anyakönyvezték azután őket.
Mindez pedig ezt a borzalmas lelkiállapotot hozta magával, hogy a század Kann Imréék miatt
még egyszer a vesztőhelyre kell álljon. Azon a héten, amely a két kivégzést elválasztotta csak a
legnehezebb erőfeszítések árán lehetett a században a lelket fenntartani.
1942. december 18-án este közölte az ezred első segédtisztje velem, hogy másnap újra megti
zedelik a századomat. Ezt a híremet a században senkivel sem közöltem, s ezt a tiszteseim is csak
reggel tudták meg, amikor kivonulásuk előtt közöltem velük, hogy a század bennmarad. 1942.
december 19-én szombaton reggel fél 9 órakor pontosan ugyanolyan körülmények között, mint az
első alkalommal, másodszor is végrehajtották ezt az igazságtalan tömegítéletet. Ezen alkalommal
a hadbíróság rendelkezése163 a névsor legelső emberében jelölte meg az egyes számú munkaszol157
Bodor János (Zólyom, 1904. IV. 14.-?) tartalékos főhadnagy. 1942. VII. 7-töl az 51. gyalogezred másod-,
majd XII. 6-tól az első segédtisztjeként látott cl frontszolgálatot a 2. hadsereg Don menti hadműveleti területén.
158
Gyurka Zoltán (Brcznóbánya, 1910. IV. 26. - Zalaegerszeg, 1947. XII. 23.) százados. 1942. VII. 9. és
1943. III. 1. között látott el frontszolgálatot a 2. hadsereg hadműveleti területén. Kezdetben az 54/III. zászlóalj
géppuskás századának, majd magának a zászlóaljnak volt a parancsnoka, végül a 31/III. zászlóalj parancsnoki
teendőit látta el. 1944. IX. 9. és XI. 1. között az alföldi harcok során a 24/111. tábori pótzászlóaljat vezette.
159
Személyérc vonatkozólag nem rendelkezünk adatokkal.
160
Személyére vonatkozólag nem rendelkezünk adatokkal.
161
1942. XII. 12-én a 967/VII. hdt. I. b. 42. XII. 7. számú rendelet értelmében került sor a megtizedelés
utáni kivégzésekre. Nem a VII. hadtest tábori bírósága hozta meg az ítéletet. A rendelkezés 1942. XII. 7-én a
VII. hadtestparancsnokság I. b. (kémelhárító, hírszerző) osztályán született. Hadtörténeti Intézet és Múzeum,
Központi Irattár. Jugyino kataszterlapok.
161
Az alábbi munkaszolgálatosokat végezték ki Jugyinoban 1942. XII. 12-én: Bach Károly (Szeged, 1908. 111.
31.), Glauber Jenő (Békéscsaba, 1904. V 22.), Kardos Károly Elek (Abaújszántó, 1918. IX. 12.), Kaufmann József
(Hcrnécs, 1899. III. 5.), Pálfi Aladár (Torontáltorda, 1899. X. 25.), Reisz Miklós (Kunszentmiklós, 1901. IX. 18.),
Schächter Wolf (Hukliva, 1918. V. 5.), Schäffcr Imre (Ópétcrrévc, 1904. III. IL), dr. Stark Ist-ván (Szeged, 1908.
IV. 25.), Tcltsch Ferenc (Zombor, 1907. VII. 16.), Varga Endre (Budapest, 1914. II. 14.), Weisz Ernő (Kumán, 1918.
II. 28.), Weisz Imre (Szabadka, 1906. VI. 11.), Wallner Ernő (Zombor, 1902. VII. 22.), Zilzer János (Temerin,
1906. VIII. 5.). Agyonlövctésük után Jugyinoban a tetthelyhez közel, egy lakatlan romház mellett tömegsírban
hantolták el őket. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Központi Irattár. Jugyino kataszterlapok.
163
1942. XII. 19-én az 1035/VII. hdt. I. b. 42. XII. 16. számú rendelet értelmében került sor a megtizedelés
utáni kivégzésekre. Nem a VII. hadtest tábori bírósága hozta meg az ítéletet. A rendelkezés 1942. XII. 16-én a
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gálatost, s a számolást tőle jobbra kellett folytatni. A végrehajtást pedig a zászlóalj parancsnoka ez
esetben Vándor hadnagyra,164 a zászlóalj vonatparancsnokára bízta, de végrehajtó szerve ugyanaz
a tartalékszázad parancsnoka és szakasza volt, mint az első alkalomnál. Ez 14 munkaszolgálatos165
életébe került. Az Isten különös végzése szerint ez alkalommal a Kann Imrével szökése időpontjá
ban munkába állított és visszatért munkaszolgálatosok közül 6 munkaszolgálatos esett a 14 között
az áldozatok közé.
Ez alkalommal közbenjárásomra az ítélet végrehajtásával megbízott zászlóalj parancsnoka
Lusztig Ferenc166 munkaszolgálatosnak, a már birtokomban levő V. hadtest leszerelési parancsa
alapján, valamint Fuchs Viktor167 munkaszolgálatos kocsisnak, aki a téli szálláskörletből a század
Osztrie Mogiliben tartózkodó részlegéből éppen a kivégzés napjának előestéjén érkezett meg éle
lemszállítmánnyal, a kivételes véletlen alapján a második tizedelésből való kiemelését megenged
te. Egyéb esetben megkísérelt minden közbenjárás azonban kudarcba fulladt.
E két tragikus esemény mindössze azt az egyetlent eredményezte, hogy a szerencsétlen 29 ál
dozat holmijaiból az akkor már teljesen lerongyolódott századot valahogy felöltöztetve a tömeges
további pusztulástól meg tudtuk menteni. Erre a rendelkezésre az a szükség kényszerített, hogy
minden segítségkérésünk, mint ahogy az arcvonalszolgálatot teljesítő munkásszázadok minden
kérése, a magasabb parancsnokságok előtt kielégítetlen maradt.
A VII. hadtest műszaki parancsnokának szemléje
és a század arcvonalszolgálatból való felmentése
A második kivégzés időpontjában már harmadik jelentésem feküdt a felettes parancsnoksá
gaim előtt azokról a tarthatatlan állapotokról, melyek mellett a század azt a felelősségteljes, sú
lyos és állandóan sürgetett munkát végezni alig tudta. Mint VII. hadtestközvetlen munkásszázad
azonban a 23. könnyű hadosztálytól semmi komoly segítséget nem várhatott és nem kaphatott.
Ennek a körülménynek a kidomborítása azonban papíron semmi segítséget nem hozott, s mivel
többszöri próbálkozásom a VII. hadtest parancsnokságára eljutni is eredménytelen maradt - mert
ahhoz, hogy a századot elhagyjam a hadosztálytól én engedélyt nem kaptam -, hughes-on16íi je
lentést tettem a helyzetről műszaki vonatkozásban legmagasabb parancsnokságomnak: a 201.
műszaki törzsnek.
E jelentésem után december 21-én délelőtt fél 10 óra tájban a hadtest egyik autója állt meg szál
lásom előtt, s abból vitéz Hibbey Gusztáv ezredes úr, a VII. hadtest műszaki parancsnoka szállt ki.
Az ezredes úr azután ötnegyed órát töltött irodámban, a legrészletesebben referáltatott magának
a század minden néven nevezendő ügyéről és helyzetéről, minden vonatkozásban jegyzeteket kéVII. hadtestparancsnokság I. b. (kémclhárító, hírszerző) osztályán született. Hadtörténeti Intézet és Múzeum,
Központi Irattár. Jugyino katasztcrlapok.
i64
Vándor Lajos (Dombegyház, 1911. X. 5. - ?) tartalékos hadnagy, 1943. IV.-tól tartalékos főhadnagy.
1942. V. 28-tól több mint egy hónapig a hátországban, majd a keleti hadműveleti területen teljesített szolgá
latot. Kezdetben a 31/III. zászlóalj 7. puskásszázadának szakaszparancsnoki, majd a zászlóalj vonatparancs
noki, végül a zászlóalj segédtiszti teendőit látta el. 1943. I. 30-án szovjel fogságba esett, ahonnan 1947. IX.
30-án tért vissza.
165
Az alábbi munkaszolgálatosokat végezték ki Jugyinoban 1942. XII. 19-én: Braun Andor (Budapest,
1914. II. 8.), Elbógcn Mór (Mezőkeresztes, 1904. XII. 4.), Fischer Imre (Csantavér, 1909. VIII. 28.), Goldstein
Ottó (Budapest, 1904. V. 20.), Grünwald Márton (Kiskunhalas, 1916. IV. 10.), Lcbovics Pál (Apatin, 1903.
VIII. 3.), dr. Mezei Miklós (Zombor, 1916. II. 1.), PoIIák Ervin (Temesvár, 1900. VIII. 14.), Salamon Hugó
(Titel, 1902. VI. 22.), Snitzcr Zálcl (Tiszafchércgyháza, 1904. VIII. 26.), Stern József (Szabadka, 1912. VIII.
21.), Víg Andor (Vcrscc, 1918. II. 25.), Wcisz Miklós (Kassa, 1918. IX. 14.), Wicgcnfcld Emil (Újvidék,
1910. I. 22.) Agyonlövctésük után Jugyinoban egy lakatlan romház közelében tömegsírban temették cl őket.
Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Központi Irattár. Jugyino katasztcrlapok.
166
A kevés hazatért munkaszolgálatosok egyike volt. Személyére vonatkozólag egyéb adatokkal nem
rendelkezünk.
167
A kcrctlcgénységgcl együtt hazatért munkaszolgálatosok egyike volt. A háború után Jugoszláviában
élt. Személyére vonatkozólag egyéb adatokkal nem rendelkezünk.
168
A Hughes géptávírót jelentett, melyet a közlemény írásban történő kézbesítésérc korlátlan távolságra a
hadosztálytól (dandártól) az egyes csapattestek felé használták.
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szített, majd átnézte az irodánkat, átolvasta ügyirataimat, számon vette a század összes gyengél
kedőit, betegségük okait, gyógyulásuk körülményeit és mérveit, utána pedig végigjárta a század
egész szálláskörletét, hosszabb időt töltve ezalatt a század gyengélkedő házában, ahol a betegekkel
bajukra és gyógyulásukra vonatkozóan hosszasan elbeszélgetett. S mivel előtte a század munkáját
a helyszínen is szemrevételezte, és a század munkaképességéről így meggyőződhetett, és hogy
mindent talán várakozáson felül rendben talált, amit távozása előtt a századparancsnokkal, az or
vossal és egyéb századbeosztottakkal közölt is, eredményezte azt, hogy visszatérése után azonnal
intézkedett századunknak az első vonalból való kivonása és téli szálláskörletbe való utalása iránt.
1942. december 25-én kelt az a parancs, és azt december 27-én külön futár kézbesítette, amely
szerint a 471. különleges - frissen hazulról érkező - munkásszázadnak december 31-én bekövet
kezni rendelt beérkezése után a század a 31/III. zászlóalj, valamint a 23. könnyű hadosztály aláren
deltségéből kivonul és elfoglalja már a korábbi parancsban kijelölt téli szálláskörletét. December
28-án a hadosztály szállásmestere a 23. önálló huszárszázadot rendelte ki az akkor már ló nélkül
maradt század átköltöztetésére, és december 31-én 9 órakor a beérkezett különleges munkásszázad
megérkezése után a század Jugyinoból elvonult. A kb. 65-70 kilométeres utat három napi menet
ben, Szaguny és Kondenzovo éjjeli szállások érintésével tette meg és 1943. január 2-án beérkezett
új, már korábbról elkészített szállásába. A század a később bekövetkezett események ismeretében
vitéz Hibbey ezredes úr szemléje által a biztos pusztulástól való megmenekülést kapta Istentől
ajándékba, mivel az elvonulásunkat követő két hétre rá bekövetkezett arcvonal-katasztrófa a 471.
különleges munkásszázadnak teljes egészében való fogságba esését eredményezte.
A század kerek három hónapon keresztül a legnehezebb körülmények között teljesített arcvo
nalszolgálatot. Működése alatt a tragikus események által súlyos és érzékeny veszteségeket szen
vedett. Mégis, ha szélesebb körű összehasonlítást lehetett volna végezni hasonló körülmények
között szolgált századokkal, hatalmas eredménynek könyvelhető lett volna el, hogy egyharmad
veszteséggel úszta meg másfél hónap veszélyes és másfél hónap szenvedésekkel, kemény hideggel
nehezített munkáját. A század szomszédságában dolgozó minden munkásszázad arcvonalszolgá
latának 6-8. hetében már 60 százalékos veszteségeket szenvedett, és már arcvonalszolgálata ide
jében kiegészítésre és feltöltésre szorult. A 105/11. tábori munkásszázad vesztesége a 29 kivégzett
munkaszolgálatos kivételével halottakban, eltűntekben és kórházban elhelyezett súlyos betegeiben
1943. január elején 35-40 fő volt.

A téli szálláskörleten töltött idő és 1943. január 17.
Osztrie Mogili a 2. hadsereg védőkörletében legdélibb faluja volt, közvetlen szomszédságában
már az olaszok védelmi sávja kezdődött. Az osztrogozsszk-rosszosi műút mellett feküdt 18 kilomé
terre a VII. hadtest székhelyétől, Karpenkovotól. A falu bejáratától húzódott egy másodrangú öszszekötő út, amely Olhov Logon át (ahol a VII. hadtest anyagi parancsnokságai székeltek) kapcsoló
dott be a Karpenkovoból Alekszejevkába, a hadsereg-parancsnokság székhelyéhez vezető műútba.
Osztrie Mogiliban a századon kívül egy hadtápszázad egy szakasza állomásozott még, amely
a faluban elhelyezett három lőszerraktár őrzésére volt rendelve. Ennek a szakasznak a parancs
noka egy őrmester volt. A legközelebbi szomszédos faluban, Grigorjevkán a VII/2. ellátó oszlop
parancsnoksága és gazdasági hivatala, a Don irányába pedig 7 kilométerre, Goncsarovkán a VII.
hadtest legnagyobb tábori kórháza rendezkedett be. A további legközelebb fekvő hadtestcsoportok
már 12-14 kilométer távolságban feküdtek.
A század első napjai új szálláskörletén berendezkedéssel és pihenővel teltek el. Január 6-án a
hadtestparancsnokság székhelyén, eligazításon vitéz Hibbey ezredes úrtól azt a feladatot kaptam,
hogy a század pihenő ideje alatt a falu mellett húzódó osztrogozsszk-rosszosi műutat a hótól ta
karítani tartozik a falutól kezdve kb. 5 kilométer távolságig. Ha kezdetben az erős havazások napi
5-6 órai munkát adtak is, a téli szálláskörletbe utalás mégis az egész század regenerálódását volt
hivatva szolgálni. A hadtest szállásmestere, Nádasdy vezérkari százados169 pedig - amikor január
9. körül kihallgatáson fogadott - a ruha- és bakancsfelszerelés ügyében a legkomolyabb ígéreteket
169
A név téves. A VII. hadtestparancsnokság anyagi vezérkari tisztje (szállásmcstere) 1942. VI. 20. és
1943. V. 15. között Nyitray Károly (Hcrnádncmcti, 1910. IX. 8. - ?) vezérkari százados volt.
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tette, valamint a szállítóeszközök nélküli század élelemellátása ügyében konkrétan intézkedett
és a kondenzovoi VII/2. ellátó oszloptól másnap a század egy hónapi komplett élelmet kapott.
Húsbiztosításunkra pedig hetente egy darab élő marhát utalt ki.
Január 15-én érkezett az első híre annak, hogy a magyar arcvonalszakaszon erősebb csatáro
zások folynak, amelyet a távolból hallható állandó harci zaj is megerősített. A szomszédos faluban
állomásozó ellátó oszlop parancsnoksága, amely hozzánk legközelebb fekvő híradóeszközzel is
rendelkezett január 15-én déltájban kapta a parancsot a menetkészültség-állapotba való helyezés
re és további parancs varasára. En nyomban érintkezésbe léptem a 201. műszaki törzs parancsnok
ságával, ahol Kroó hadnagy170 segédtiszt közölte velem, hogy nincs semmi baj, maradjak nyugod
tan a helyemen, végezzem a munkámat, bármi történik a továbbiakra parancsot kapok. Tekintve,
hogy Kroó hadnagyhoz a hivatalos értesítésen kívül is a legjobb barátság fűzött, szavai megnyug
tattak bennünket, s mivel még a riadókészültség állapotát is feleslegesnek mondotta, esetleges
elvonulásunk érdekében semmit sem tettünk. Felkészülésre ugyan a századnak máskülönben sem
lett volna igen módja és alkalma, mert mindössze három lova volt kilenc rendszeresített országos
járműve mellé, s azok akkori állapotukban alkalmatlanok voltak akár egy jármű elvontatására is.
(A század téli szálláskörletén az orosz télben sokkal könnyebben mozgó és használható 2 darab
szánnal is rendelkezett.) Január 16-án német alakulatok érkeztek a faluba és a szomszédos falvak
ba, de ezeket még az alkonyat beállta előtt Rosszos irányába elirányították. A szomszédos ellátó
oszlop parancsnoksága, melynek a parancsnoka egy gazdászati százados volt január 16-án semmi
érdemleges parancsot nem kapott, a helyzetről pedig engem nem tájékoztatott.
1943. január 17-én reggel a század a falu közelében dolgozott, a napokban lehullott hó utolsó
maradványait takarítván el az egyik legforgalmasabb útról. Én a század munkán lévő csoport
jánál tartózkodtam, amikor küldönc közölte velem, hogy a hadtápszakasz őrmestere parancsot
kapott a lőszerraktárak felrobbantására. Azonnal intézkedtem a század bevonultatására és hogy
visszaérkezésemig várjanak parancsomra. Én az ellátó oszlop parancsnokságára siettem, de itt a
falubeli lakók közölték, hogy a katonák hajnalban elhurcolkodtak a faluból. Természetes a távbe
szélő vezetéket is lebontották. Ez az értesülés meglepve ért, mert megállapodásunk volt, hogyha
ők bármilyen parancsot fognak kapni, arról engem nyomban értesítenek. Visszasietvén századom
hoz, utasítást adtam a csomagolásra. Közben a lőszerraktár őrzésére rendelt szakasz őrmestere
jelentette, hogy a századtól imént kapott parancsot helyesbítették, és csupán a robbantásra való
előkészületeket rendelték el,azzal az utasítással, ha annak végrehajtására szükség lesz, akkor arra
külön parancs fog jönni.
A század ezalatt összecsomagolt, és úgy döntöttünk, hogy a rendelkezésünkre álló három lóval
- amihez még egy panje lovat171 szerzetünk - mindössze a két szánunk lesz elvontatható és azok
közül az egyiken élelmet, a másikon a század legértékesebb holmijait (pénztárládáját, legfontosabb
iratait, világító eszközei egy részét, őrbundáit, egy darab 100 literes üstjét stb.) fogjuk magunkkal
vinni. Az egyik szán mellé kocsisként Fuchs Viktor, a másik mellé Lőwy Sándor172 munkaszolgála
tos kocsis került. Ez alatt az idő alatt Mucsi honvéd lóháton a hadtápszázad parancsnokságára ment,
hogy a 201. műszaki törzstől vagy a VII. hadtest műszaki parancsnokságától további parancsot
kérjen. Fél óra múlva azzal tért vissza, hogy a hadtest már 16-án szombat dél óta nem felel.
A szállítóeszközök hiánya tehát a század egész anyagának hátrahagyását és ezzel veszendőbe
menését jelentette elvonulás esetén. Egy hónapi teljes élelemkészlet, 210 főre méretezett teljes
műszaki anyag, vonatanyag és a század teljes irodája és gazdasági hivatala - mindezek elhagyása
parancs és az általános helyzet minden ismerete nélkül egy felelős parancsnoknak a helyzetét
rendkívül nehézzé tette. Mégis egy órai lelki tusakodás után, s az egész század egyöntetű kíván170
Kroó Róbert (Budapest, 1898. I. 31. - ?) tartalékos hadnagy, 1943. V. l-jétől tartalékos főhadnagy.
1942. VI. 26. és 1943. VII. 1. között a 2. hadsereg keleti hadműveleti területén mint a 219. műszaki vezetési
törzs segédtisztje, majd mint a VII. hadtest műszaki parancsnokához beosztott tiszt látott cl frontszolgálatot.
171
A magyar katonák a helyi orosz kistermetű, tömzsi, igénytelen, szívós lovakat nevezték panjénak vagy
konyinak, melyek - belőlük fogatokat képezve - nagy segítséget jelentettek a szállításnál.
172
Lőwy Sándor (Budapest, 1914. X. 12. - ?) A 105/11. tábori munkásszázadhoz Topolyára 1942. VII.
10-én kellett bevonulnia. „Én magam a századtól lemaradtam, a visszavonulásnál beosztottak egy másik
századhoz, s azokkal kerültem haza" - olvasható a szegedi 5. honvédkerülct-parancsnokság katonapolitikai
osztályán felvett 1945. IX. 5.-i tanúvallomásában. Csongrád Megyei Levéltár. Sz. M. B. IV 5808./1950.
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ságára parancsot adtam az indulásra, és 1943. január 17-én déli fél kettő órakor a századdal Olhov
Log irányába elindultunk.
Elindulás előtt a század az eljövendőkre vonatkozóan a legszigorúbb parancsot kapta. Eközben
eléggé ki nem hangsúlyozható utasítást adtam a teljes összetartásra, szigorú menetfegyelemre, az
elszakadás minden körülmények között való kerülésére. Tartózkodási helyemet a századnak kettő
szánra csökkent vonatánál jelöltem meg. A falu szélén elindulásunk idejében már megkezdődött
a felbomlott olasz seregtesteknek - minden mozgást gátló felszerelésüknek és holmijuknak eldobálása mellett - ugyancsak az Olhov Log felé vezető úton a pánikszerű menekülése. Hajszolt
jármüveik tömege az amúgy is szűk és két oldalán magas hótorlaszokkal szegélyezett úton rövid
időn belül elakadtak, és már kezdetben rendkívül nehezítették a mozgást. Ebben az időben ezen
az útszakaszon az olaszokon és a századunkon kívül csak a goncsarovkai VII/1. tábori kórház
betegei (800-900 fő) - hátukon kórházi takarójukkal betakarva, némelyik mezítláb, meg hiányos
öltözetben - meneteltek, akiket ugyancsak e nap délelőttjén már az oroszok közeli előnyomulása
ugrasztott ki ágyukból és indított el a 35 fokos hidegben az ismeretlen cél felé. A század előreju
tását a megrekedt olasz járművek tömegei nagyban akadályozták és állandóan feltartóztatták. így
a szűk út hosszú libasoros oszloppá nyújtotta szét a lassan előrejutó századot. Osztrie Mogili és
Olhov Log távolsága 9-10 kilométer volt, s a század ezt az utat élével kb. négy óra alatt tette meg.
Már egészen bealkonyodott, amikor beérkezett Olhov Logba.
Itt ekkor már csapatainkat teljesen felbomlott és szétzüllött állapotban találtuk. Az utolsó he
lyig megtelt faluban már az előző napok kemény harcaiban megvert és szétugrasztott alakulatok
nak maradványai voltak minden irányítás és vezetés nélkül.
A század az alekszejevkai út torkolatánál élével megállt, egyrészt, hogy lemaradt részei fel
zárkózhassanak, másrészt, hogy a helyzetről én mint parancsnok tájékozódhassam. Kb. egy órai
bolyongás után találkoztam az első tiszttel, egy munkásszázad parancsnokával, aki a következő
felvilágosítást adta a helyzetről: Úgy a 19., mint a 23. könnyű hadosztály csapatait szinte órák alatt
verte szét az előrenyomuló hatalmas erejű orosz támadás, az arcvonal felbomlóban van, veszte
ségeink óriásiak, és hogy az oroszok Karpenkovo és Kondenzovo előtt állnak. Ö már 48 órája
menetel szétzüllött századának megmaradt csonkjával, s mivel a fáradtságtól és kimerültségtől
tovább menni nem tud, beszállásolt, történjen, aminek történni kell.
Teljesen sötét volt, amikor visszatértem századomhoz és közöltem velük a hallottakat, s mi
vel beszállásolásról szó sem lehetett, s hogy valami lassú mozgást tapasztaltunk az alekszejevkai
úton, elhatároztuk a továbbindulást. A század zömében ekkor már az élhez felzárkózott, de
voltak még részei, amelyek lemaradoztak. Ezek továbbirányítására egy eligazító maradt az út
kereszteződésnél.
Még egy rövid ideig tartó várakozás után a század továbbindult Tatarino irányába. Ezen az
úton már kocsi- és autóoszlopok tömegei voltak összezsúfolva, s a nagy hó és az erős fagy már
a gyalogos közlekedést is erősen akadályozta. A sötétség és az úton tapasztalt összevisszaság a
Tatarino felé vezető úton már eléggé szétszórták a századot, úgyhogy amikor a század 9 óra tájban
Tatarinoba beérkezett 35 munkaszolgálatos volt csak együtt. Tatarino még Olhov Lógnál is zsú
foltabb volt, de hogy lovaink a végkimerülés határán voltak, s a hideg is lassan elviselhetetlenné
fokozódott, elhatároztuk a beszállásolást. Egy órai bolyongás után egy német alakulat körletében
egy német főhadnagy engedélye alapján beszállásoltunk oly módon, hogy ő két házat kiüresített
számunkra. Egyikbe a munkaszolgálatosok, másikba a keretlegénység költözött.
A század itt jóformán meg sem tudott melegedni, mert egy félóra múltán a német főhadnagy kö
zölte velem, hogy alakulatát riadóztatták, az oroszok Tatarino felé tartanak, s ők azonnal indulnak
a falu előtt bevetésre. Erre a hírre a század is összecsomagolt, de induláskor a munkaszolgálatosok
szállásán mindössze 8 munkaszolgálatost találtunk, a többiek elhagyták körletüket és eltűntek az
éjszakában. A 8 munkaszolgálatos a századdal együtt továbbindult. Az alekszejevkai úton hatal
mas tömegben mindenfajta jármű ekkorra már úgy össze volt zsúfolva, hogy az úton mindenfajta
közlekedés lehetetlenné vált. A század letérve az útról próbált előrejutni, és kb. éjfélre Tatarinotól 5
kilométerre állt Alekszejevka irányában, amikor azzal a hírrel, hogy az oroszok a hadtestet körül
zárták, az egyetlen kivezető utat megszállták és Alekszejevkát elfoglalták, valami hatalmas arányú
visszaözönlés kezdődött, amely ezután mindenféle előrejutást lehetetlenné tett. Az ekkorra 40 fok
felé erősödött hideg miatt mi is kénytelenek voltunk visszafordulni. A visszafordulás során élel
münket hozó szánunknak egy teherautó a sötétben nekiment, rúdját kettétörte, úgyhogy az egész
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élelemkészletünket kénytelenek voltunk az úton elhagyni. A visszatérés a faluba azonban mégsem
sikerült, mert a járművek tömkelegéből kijutni lehetetlen volt. A falu legszélső házát hajnali 4 óra
kor értük el, de oda bejutni lehetetlen volt. így egy szabadban töltött éjszaka után, amikor reggel
8 óra tájban újra megkíséreltük egy előrerendelt oszlop után becsatlakozva Alekszejevka felé az
előrejutást az egész századból a keretlegénység felén, s a két munkaszolgálatos kocsison kívül senki
sem volt feltalálható.173 Ekkor a század keretlegénységének a fele is hiányzott.
Tatarinoból január 18-án reggeli fél 9 órakor elindulva, azután majdnem 24 órát meneteltünk
Alekszejevka felé, délután egy faluban rövid pihenőt tartottunk, amelyre a lovainknak volt feltét
len szüksége, hogy megmaradt egyetlen szánunkat is el ne kelljen hagyni. Az éjjel már közvetlen
Alekszejevka előtt ért, és hogy általánosan valami előremozgás volt tapasztalható, mi az úttól 200300 méter távolságban oldalt, minden más szállítóeszközt jobbra vagy balra kikerülve s mindanynyian a vak sötét éjszakában egyetlen szánunk köré csoportosulva sikerült előrejutnunk. A század
ezen az éjszaka legalább pár ezer járművet előzött meg, úgyhogy mire megvirradt az alekszejevkai
vasúti átjáró előtt álltunk. Alekszejevka előtt már féL éjszakánkat a hatalmas lángtengerrel égő
város világította meg. A vasúti átjáró előtt az előrehaladásunk megtorpant, mert a csak egy jármű
szélességű átjáróhely előtt hatalmas autóoszlopok várakoztak az átjutásra. Január 19-én hajnali fél
6 órától 9 óráig tartó küzdelem után végre sikerült egy szánunknak és magunknak átvergődni, de
ekkorra már a városban teljes erejével fellángoltak a harcok. A németek a hajnali órákban néhány
órára szabaddá tették a városon keresztül Bugyennij felé vezető utat, és mi is egy ilyen oszlop után
besorolva jutottunk át a vasúti átjárón. A vasútállomás után a Potudany folyó kb. 150 méter hosszú
hídján kellett keresztüljutni, amit akkorra már orosz fegyverek tüze tartott lezárva. De a folyón
minden körülmények között át kellett jutni, ha az újra bezárással fenyegető gyűrűből ki akartunk
jutni. Szánunknak és a velünk együtt tartó embereinknek még utolsónak sikerült a hídon keresztül
való átjutás. Kötőszáron vezetett egyik lovunkat először, majd a miatta fennakadt és minket kö
vető szán kocsisát és mindkét lovát másodszor, végül az így megtorpant oszlopot teljes egészében
utánunk az orosz fegyverek tüze pusztította el a hídon. Ekkor még hátra volt a harcban és lángban
álló városon való keresztüljutás. Az egyik tér sarkán az egyik utcából kiforduló és a szomszédos
utcában támadásra induló német harckocsi egyetlen megmaradt szánunkat telibe találva agyongá
zolta, amelyen azután az eddig megmentett minden értéke a századnak elpusztult. Itt semmisült
meg pénztárládája, összes iratai. A főutcán ekkor 10-15 sorban megrekedt kocsi- és autóoszlopok
álltak teljesen mozgásképtelen összezsúfoltságban. Egy nagy kb. 20-25 sebesültszállító gépkocsi
ból álló oszlop sebesültekkel megrakodva volt ekkor beékelve ebbe a kocsitengerbe, de mivel a
hajtók és sofőrök, s egyáltalában minden ép lábú ember akkorra már elhagyta az utcát, minden a
biztos pusztulásnak volt kitéve.
Az orosz tüzérség, aknavetők akkor már teljes erővel lőtték a néptelenné vált, halottakkal
és agyonlőtt lovak tetemeivel zsúfolt utcát, amelyben ekkor már csak a mi kb. 12 főt számláló
csoportunk tartózkodott. Az utcából egy szűk átjárón át egy dombra kellett jutni, amely szintén
elhagyott kocsik és szánok tömkelegével volt megrakva. Ezen átjárón keresztülhaladva egymás
után háromszor érte telitalálat azt a helyet - s ezzel végérvényesen bezárva az utat - amelyen át
szabadulás vezetett az ostromlott városból. A dombon túl senki földje kezdődött, ezen át kb. 8
kilométeren keresztül a dombon összeszedett járműveken egyedül haladtunk, amikor 1943. január
19-én délután 3 órakor elértük Bugyennijt. A mi kis csoportunk volt tehát az utolsó, amely a VII.
hadtest zömét bezárt gyűrűből Isten kegyelmével kijuthatott.
Bugyennijben azután maradék csoportunkat felosztották. Két munkaszolgálatos kocsisunkat
- akik végig mellettünk kitartva és parancsainknak engedelmeskedve jutottak át velünk együtt
- más munkaszolgálatos csoporthoz, keretlegénységünket honvédalakulatokhoz és személyemet
egy tiszti karhatalmi századhoz osztották be.
I
" A szemtanúi elmondások alapján a visszavonulást kb. 160 munkaszolgálatossal megkezdő 105/11. tá
bori munkásszázadból 1943. január 17-én az esti órákban, Olhov Log nevü helységnél kb. 100-110-cn eshettek
egyszerre fogságba. „Ebből 50 már halálra ítélt állapotban volt, járni nem tudtak és erősen leromlott állapot
ban voltak"- olvasható Iritz Imrének, az alakulat egykori munkaszolgálatosának az 1948. február 18-i főtár
gyaláson elhangzott tanúvallomásában. A századból a többiek a két kocsis kivételével a további visszavonulás
során maradtak le. Az 1948. február 18. és 21. közötti főtárgyalás idején a szemtanúk csupán Fekete Adolf,
Iritz Imre, Lőwy Sándor, Lusztig Ferenc, illetve a Jugoszláviában letelepedett Fricdlcndcr Jenő és Fuchs
Viktor hazatéréséről, létezéséről tudtak. Csongrád Megyei Levéltár. Sz. M. B. IV. 5808./1950.
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Ezzel véglegesen feloszlott és megszűnt a 105/11. tábori munkásszázad, és befejeződött ennek
a sokat szenvedett és sok megpróbáltatáson átment századnak a története.
Veszprémy Dezső
tartalékos főhadnagy
a 105/11. tábori munkásszázad volt parancsnoka

Gergő Barnabás Kis - Péter Szabó
FORCED LABOUR SERVICE AT THE DON RIVER

„The True and Real Story of the 105/11 Field Labour Company
from October 1942 to January 1943"
A Source Publication
Summary
It was the 1939 Home Defence Act that first regulated the obligation of labour service.
Although this institution had been established in some form or other in the axis countries and
all their allies, only in Hungary was it organised within a military scope. The final structure of
state labour service had been formed by 1942, as a result of its rearrangement considering the war
circumstances. In compliance with the reasoning of the Hungarian supreme command, the labour
service companies' field employment was necessitated by all the significant engineering work that
had to be done behind the frontline. This present study introduces the activity, fate and tragedy of
the labour service units that were sent to the Eastern Front in the days of the culmination of the
labour service institution. In the spring and summer, and subsequently in the autumn of 1942, 156
labour service companies went to the front with the 2nd Hungarian Army. During the one-year field
service of the army, approximately 25 000 Jews, Christians and members of the national minori
ties died, were taken prisoner or were wounded owing to the exerting physical work, the lack of
supply, the unfamiliar field and weather conditions, illnesses, epidemics, the brutality of the com
manders and the guards, and the enemy attacks. In the second half of the study, the authors publish
a testimony from 1945, in which the commander of the 105/11 Field Labour Company among other
things renders account of the unprecedented and repeated decimation of his unit, discussing the
preliminaries and the causes.
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REQUIS DU TRAVAIL AU DON
„La vraie histoire de la compagnie de requis de campagne 105/11
d'octobre 1942 au janvier 1943"
Publication de source
Résumé
La première réglementation concernant l'obligation du service du travail figure dans la loi 21939 connue sous le nom de la loi sur la défense nationale. Bien que cette institution ait existé dans
tous les États alliés aux puissances de l'Axe, c'est uniquement en Hongrie qu'elle ait été organisée
dans un cadre militaire. Le développement de la structure du service du travail d'intérêt général
ainsi que son adaptation aux conditions de guerre furent finalisés pour 1942. Le commandement
hongrois justifia l'emploi de compagnies de requis de campagne par la nécessité d'effectuer des
travaux techniques importants derrière la ligne de front. La présente étude examine l'activité, le
sort et la tragédie des unités de requis envoyées au front de l'Est au moment de l'accomplissement
de l'institution du service du travail. Au printemps, en été et puis aussi en automne 1942, 156 compagnies de requis de campagne spéciales ou composées de minorités nationales accompagnèrent
la deuxième armée. Dans l'année, plus de 25 mille requis du travail de l'armée - Juifs, chrétiens ou
personnes appartenant à des minorités nationales - périrent, tombèrent en captivité où furent blessés à cause du travail physique épuisant, du manque d'approvisionnement, des dures conditions de
campagne et météorologiques, des maladies, des épidémies, de la brutalité des commandants et de
l'encadrement et des actions ennemies. Dans la deuxième partie de l'étude, les auteurs présentent
un témoignage de 1945 dans lequel le commandant de la compagnie de requis de campagne 105/11
raconte comment son unité a été décimée à deux reprises et traite aussi les antécédents et les causes de ces événements sans précédent.

Gergő Barnabás Kis - Péter Szabó
ARBEITSDIENSTLER AM DON

„Die wahre und wirkliche Geschichte der Feld-Arbeitskompanie 105/11
vom Oktober 1942 bis zum Januar 1943."
Quellenpublikation
Resümee
Die Verpflichtung, Arbeitsdienst zu leisten, wurde das erste Mal durch den Gesetzesartikel 1939/
II. - besser bekannt unter dem Namen Gesetz über die Landesverteidigung - geregelt. Zwar existierte
diese Institution in bestimmter Form in allen verbündeten Staaten der Achsenmächte, doch wurde sie
lediglich in Ungarn im militärischen Rahmen organisiert. Die endgültige Organisation des gemein
nützigen Arbeitsdienstes, bzw. die Umstellung dieses den Kriegsverhältnissen entsprechend, er
folgte bis 1942. Die ungarische Kriegsführung begründete den Einsatz der Arbeitsdienstkompanien
hinter der Front mit der Notwendigkeit der bedeutenden technischen Arbeiten. Die vorliegende
Studie verfolgt die Tätigkeit, das Schicksal und die Tragödie der Arbeitsdienstverbände, die im
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Laufe der Vervollständigung der Institution des Arbeitsdienstes an die Ostfront geschickt wurden.
Mit der 2. Armee marschierten im Frühjahr-Sommer, bzw. ergänzend im Herbst 1942 insgesamt 156
Feld-, Spezial- und nationale Minderheiten-Arbeitsdienstkompanien ab. Im Laufe des einjährigen
Frontdienstes der Armee wurden viele jüdische, christliche, bzw. zu den nationalen Minderheiten
gehörende Arbeitsdienstler Opfer der anstrengenden physischen Arbeit, der Nicht-Versorgung, der
ungewohnten Umstände auf dem Felde, des schlechten Wetters, der Krankheiten, Epidemien, der
Grausamkeit der Kommandanten und des Bewachungspersonals und der Feindestätigkeit: etwa
25 000 Menschen starben, wurden verwundet oder gerieten in Gefangenschaft. Im zweiten Teil
der Studie veröffentlichen die Verfasser eine redigierte Zeugenaussage aus dem Jahre 1945. Darin
berichtet der Kommandant der Feld-Arbeitsdienstkompanie 105/11. unter anderem über die bei
spiellose Dezimierung seines Truppenkontingentes, bzw. beschäftigt sich mit den Umständen und
Gründen, die dazu geführt haben.

Гергё Барнабаш Киш - Петер Сабо
ОТБЫВАЮЩИЕ ТРУДОВУЮ ПОВИННОСТЬ НА ТВД У ДОНА
.Правдивая и подлинная история с октября 1942 по январь 1943 года'
Публикация источника
Резюме
Обязательная трудоввя повинность была впервые регламентирована статьей закона II
от 1939 года - общеизвестным под названием закона об обороне отечества. Хотя институт
трудовой поинности в определенной форме существовал во всех союзных государствахдержавах оси, лишь в Венгрии было организовано его проведение в жизнь в военных рам
ках. Окончательная организация трудовой повинности, имеющая общественгный интерес,
и перевод ее на военные рельсы сложились в 1942 году. Венгерское военное руководство
мотивировало применение на театре военных действий рот трудовой повинности необходи
мостью проведения значительного объема инженерно-технических работ в тылу фронта.
Настоящая исследоватльская работа прослеживает деятельность, судьбу и трагедию
людей, отбывавших трудовую повинность на восточном фронте. Весной-летом, а также до
полнительно и осенью 1942 года со 2-ой армией на восточный фронт было отправлено 145
полевых, специальных рот и рот национальных меньшинств В течение одного года службы
на фронте в армии 25 тысяч евреев, христиан и солдат национальных меньшинств, отбы
вавших трудовую повинность, погибло, или попало в плен, получило ранения, было пока
лечено в результате непосильной физической работы, отсутствия снабжения, необычайно
суровых полевых и погодных условий, болезней, эпидемий, зверского обращения коман
дирского и кадрового состава, а также налетов противника.
Во второй части статьи ее авторы публикуют высказывания участников этих собы
тий, прозвучавшие в 1945 году, в которых командир полевой роты трудовой повинности
№ 105/11 говорит о беспримерном двукратном рсстреле каждого десятого в этой воинской
части, ссылаясь на ее предпосылки и причины.
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A MAGYAR KIRÁLYI CSENDŐRSÉG ÉS A HOLOKAUSZT*

A magyar királyi csendőrség 1881 és 1945 között az egyik legfontosabb államhatalmi
szervezetként1 elsősorban a törvények és rendeletek betartatása céljából teljesített szolgá
latot vidéken; 1944 tavaszán-nyarán fő feladata a magyar zsidók százezreinek kifosztása,
koncentrálása és deportálása volt.
A csendőrség története, különösen a holokausztban játszott szerepe magyarországi
és külföldi történészek, túlélők, egykori csendőrök és még inkább politikusok körében
egyaránt vitatott. Nehezíti a történeti valóság megismerését, hogy a korabeli források
a magyar királyi csendőrségre vonatkozóan korlátozottan állnak rendelkezésünkre. A
mai napig nem tudjuk, hogy a csendőrkerületi iratok megsemmisültek-e, vagy csak lap
pangnak valahol. Pedig a magyar holokauszt történetének feldolgozásához szükséges az
egyes csendőrkerületek dokumentumainak feltárása.2 A történész a korabeli csendőr
ségi iratok hiányos volta miatt arra kényszerül, hogy egyrészt olyan közvetett forráso
kat használjon, mint a népbírósági perek, melyekhez egyébként nem egy esetben eredeti
forrásokat is csatoltak, másrészt a vidéki közigazgatási iratokat tárja fel, melyek között,
változó mennyiségben, csendőrőrsökről érkezett jelentések, a csendőrséggel történt leve
lezések iratanyagai is megtalálhatók. Különösen értékesek még témánk szempontjából a
Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság jegyzőkönyvei, melyeket a hazatért túlélők
kel vettek föl.3 Nem feledkezhetünk meg a háború után keletkezett egyéb visszaemléke
zésekről sem. Természetesen a korszak feldolgozásakor mind a népbírósági perek ira
tait, mind a visszaemlékezéseket rendkívül óvatosan kell használni. Tanulmányunkban
a csendőrség két világháború közötti felépítésének ismertetetését, valamint a magyar
országi közigazgatási és közbiztonsági szervek kapcsolatának bemutatását követően a
csendőrség magyar holokausztban játszott szerepét elemezzük.
A rendszerváltozás (1989) óta született kevés számú szakirodalom4 és a korabeli for
rások alapján az biztonsággal megállapítható, hogy Adolf Eichmann és „zsidótlanítási
szakértői" miért éppen a csendőrségre számítottak első helyen a zsidók deportálásakor.
A csendőrség 1881-től, megalakulásától kezdve, szigorúan szervezett, katonai jellegű
közbiztonsági őrtestület volt. A legénység és tiszti állomány egyaránt erőteljes katonai
* A tanulmány a washingtoni United States Holocaust Memorial Museum, valamint az Országos
Tudományos Kutatási Alap T 043604 számú pályázata támogatásával készült.
1
L. az 1881:11. tc-t a csendőrségi legénység állományának kiegészítéséről és az 1881:111. te-1 a közbiz
tonsági szolgálat szervezéséről. Magyar Törvénytár, Budapest, 1896. 4-5. o., valamint az Ideiglenes Nemzeti
Kormány 1690/1945. ME. sz. rendeletét a csendőrség feloszlatásáról és az államrendőrség megszervezéséről.
Magyar Közlöny, 1945. május 10. 26. szám, 3-4. o.
2
Az V. cscndőrkcrülct „zsidótlanítására" 1. Molnár Judit: Zsidósors 1944-ben az V. (szegedi) csendőrkerületben. (A továbbiakban: Molnár, 1995) Budapest, 1995.
3
A Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság (DEGOB) jegyzőkönyveinek őrzési helye: Magyar Zsidó
Múzeum és Levéltár (MZSML). Kutathatóságukat nagyban könnyíti, hogy 2004 júniusa óta weboldalon is
elérhetők: www.dcgob.hu.
4
Csapó Csaba: A magyar királyi csendőrség története 1881-1914. (A továbbiakban: Csapó, 1999.) Pécs,
1999.; Szakály Sándor: A magyar tábori csendőrség története 1938-1945. Budapest, 2000.; Kaiser Ferenc: A
magyar királyi csendőrség története a két világháború között. (A továbbiakban: Kaiser, 2002.) Pécs, 2002.
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kiképzésben részesült. Ebbe az első világháborút követően beletartozott a feltétlen kor
mányzóhűség is. A csendőreskü szövegében előbb a Horthy Miklós kormányzó iránti
hűség szerepelt, azt követte a magyar alkotmány és törvények iránti hűség.5 E mellett
fontos még megjegyeznünk, hogy kifejezetten végrehajtó testület volt. Tagjai elsősorban
paraszti származású fiatalokból verbuválódtak. Számukra a csendőrséghez való tartozás
felemelkedést, létbiztonságot, nyugdíjas állami állást jelentett.6
A vidéki közigazgatás vezetői a városokban a rendőrségre, a megyék egyéb terü
letein, a járásokban, falvakban a csendőrségre támaszkodtak. A csendőrség szervezeti
felépítése nem a vármegyei beosztáshoz igazodott, hanem a honvédség felépítését, il
letve az országos honvédkerületi beosztást követte. A két világháború közötti időszak
ban Magyarország területét először hét honvéd- illetve csendőrkerületre, majd a területvissza-csatolásokat követően, 1941-1944 között tíz csendőrkerületre osztották. (Lásd a
térkép mellékletet, 929. o.) Kárpátalja és Észak-Erdély területén jött létre a VIII. illetve
a IX. és X. csendőrkerület. Eltérően a rendőrségtől, amely a belügyminisztérium fel
ügyelete alá tartozott, a csendőrség a belügyminisztérium és a honvédelmi minisztéri
um kettős irányítása alatt állt. Közbiztonsági szempontból a tíz csendőrkerület az egyik
belügyi államtitkár alá tartozott, fegyelmi és kiképzési szempontból pedig a honvédelmi
minisztérium alá tartozó csendőrségi felügyelő ellenőrizte a csendőrtiszteket, és altiszte
ket. Alapvető különbség volt a két közbiztonsági szerv között, hogy a rendőrség rendőri
hatóság és rendőri közeg is volt egyben, azaz egy város rendőrkapitánya például kiad
hatott rendeletet, határozatot önálló hatáskörben. A csendőrség azonban kizárólag vég
rehajtó szervként működött, utasításokat kaphatott első fokon a járási (főszolgabíróktól),
másodfokon a vármegyei elöljáróságtól (al- és főispánoktól), vagy legfelsőbb szinten a
belügyminisztertől, illetve az illetékes belügyi államtitkártól. Egy-egy csendőrkerületbe
3-4 vármegye tartozott teljes egészében, illetve 2-3 vármegye részben. A mellékelt táb
lázat (931. o.)a csendőrség szervezeti felépítését mutatja be. A kettős felügyelet mellett
a táblázatban az is látható, hogy egy-egy csendőrkerület alá 3-4 csendőrosztály tarto
zott, ezek alatt 3-4 csendőrszárny volt, a csendőrszárnyak alatt 2-4 szakasz működött,
és végül a csendőrszakaszoknak 3-6 csendőrőrs volt alárendelve.7 Ténylegesen egy-egy
csendőrőrs átlag 2-4 falu rendjét felügyelte.8 Ez a hálózat volt az, amely alapvetően 1944ben a zsidók összegyűjtését és deportálását végrehajtotta. A csendőrkerületekhez 1930tól nyomozó alosztályok is tartoztak.9 Ezek feladata volt a vagyon és élet elleni bűncse
lekményekben folytatott nyomozás mellett a politikai ügyek kivizsgálása is. Finta Imre
csendőrszázados például, aki 1944 tavaszától az V (szegedi) csendőrkerület nyomozó
alosztályának volt a vezetője, a kóbor cigányok által elkövetett bűncselekmények speci
alistájaként, több cikket írt a Csendőrségi Lapokban e témáról.10 A nyomozó alosztályok
különválasztva nyomoztak a jobboldali (mint például a Szálasi Ferenc vezette, többször
5

A csendőreskü szövegét közli: Kaiser, 2002. 168. o.
Csapó, 1999. 66-83., 97-105. o.; Kaiser, 2002. 110-114. o.
7
A csendőrség szervezeti felépítését bővebben 1. Kaiser, 2002. 55-64. o.
8
Ha nem is volt minden községben csendőrőrs, valamennyiben biztosítani kellett csendőrpihenő helyisé
get. L. bővebben Magyary Zoltán: A magyar közigazgatás. Budapest, 1942. 265. o.
9
A 71.464/1930. számú belügyminiszteri rendelet értelmében 1930-ban állították fel a budapesti, szom
bathelyi, szegedi és debreceni nyomozó alosztályokat, majd 1931-ben a pécsit, 1932-ben a székesfehérvárit és
miskolcit. A terület-visszacsatolásokkal természetesen a nyomozó alosztályok száma is tízre emelkedett.
10
Fintáról részletesen 1. Karsai Lászlóik, cigánykérdés magyarországon 1919-1945. Ut a cigány
Holocausthoz. Budapest, 1992. 37., 43., 54., 85. o.
6
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betiltott, ám különféle nevek alatt mindig újjáalakuló hungarista mozgalom) és a balol
dali, illetve nemzetiségi mozgalmak ügyeiben, és külön figyelték a zsidó szervezeteket,
cionista mozgalmakat." 1944-ben elsősorban a zsidók vagyona után kutattak a nyomozó
alosztályok tisztjei.
Fontos szerephez jutottak 1944-ben a központi irányítás alatt levő csendőriskolák is.
Ahol a csendőrkerületek segítségre szorultak, ott a csendőr-tanzászlóaljak tanulóit vetet
ték be. Ugyanakkor a csendőrség a „rendőrség hátvédjeként" nem egy esetben a városok
közbiztonságának biztosításában is közreműködött.12 Pinczés Zoltán szerint „A csendőr
ségnek a városokban való fellépése mindig igen eredményes, amiben nem kis része van
annak, hogy a városi közönségre a szokatlanság erejével is hat."13
A csendőrség két világháború közötti tevékenységét értékelve egyik oldalról azt ál
lítják, hogy a csendőröket a lakosság kifejezetten szerette, hiszen rendet tartottak.14 A
másik megközelítés szerint viszont ellenkezőleg, a csendőrség brutálisan végezte dol
gát, féltek tőle az emberek.15 Azt viszont a csendőrség bírálói is elismerik, hogy a rend
fenntartása, a bűnözők elrettentése és/vagy elfogása szempontjából a csendőrség hatéko
nyan működő, korrupciótól mentes szervezet volt. Ez utóbbi szempontot azért is érdemes
kiemelni, mert miközben például Romániában a holokauszt idején a gazdagabb zsidók
viszonylag könnyen meg tudták vesztegetni a csendőröket, Magyarországon az ilyesmi
szinte reménytelen volt.
1936-ban Kozma Miklós belügyminiszter berlini látogatása alkalmával a csendőrség
tevékenységével kapcsolatban német részről elhangzó azon vádra, hogy a csendőrség
rendkívül brutálisan lép fel a magyarországi német kisebbséggel szemben, a követke
zőket mondta: „Minden további nélkül elismerem, hogy Magyarországon a csendőrség
többször üt és pofoz, mint Nyugaton. Ez már nálunk így van, de nem a német kisebbséget
pofozza, hanem a megpofozottak között akad kisebbségi is. A felháborodás jogos lenne,
ha a magyarok nem kapnának, de higgyék el, hogy a magyarországi csendőr-pofonok
fajra és felekezetre való tekintet nélkül csupán az esetek szerint durrannak el".16 Tegyük
hozzá, hogy ezek a pofonok úgy durrantak, hogy a csendőrök sokszor ugyanazért hol di
csérték, hol ütötték a parasztot, akit így bizonytalanságban tartottak, hisz nem tudhatta,
mikor miért kapja a pofont.
A csendőrök vallatási módszerével kapcsolatban álljon itt két példa. 1936-ban egy bába
asszony ellen feljelentés érkezett. A csendőrök az asszonyt székre fektették, száját betöm" Vitéz Scllyey Vilmos szavai szerint a „nyomozó alosztály tulajdonkeppen egy a rendesnél nagyobb lét
számú őrs, melynek azonban csendőrtiszt a parancsnoka, működési területe pedig nem egy őrskörlctre, hanem
az egész cscndőrkcrülct területére terjed ki." Vitéz Sellyey Vilmos: A csendőr nyomozó alakulatok szervezete
és szolgálata. In: A mai magyar közigazgatás. Budapest, 1936. 424. o. Megjegyzendő, hogy a szakirodalom
mal ellentétben a fellelhető korabeli dokumentumok, nyomozati jelentések szerint a Független Kisgazdapárt
és egyéb földműves és földmunkás pártok megfigyelése nem a baloldali megfigyeléseknél, nyomozásoknál
találhatók, hanem a jobboldalnál. Hollós Ervin: Rendőrség, csendőrség, VKF 2. (A továbbiakban: Hollós,
1971.) Budapest, 1971. 99. o., Kaiser, 2002. 58. o.
12
Pinczés Zoltán: Csendőrség és a közigazgatás. In. A mai magyar közigazgatás. Budapest, 1936. 409. o.
» Uo.
14
L. Kövendy Károly: Magyar királyi csendőrség. A csendőr békében, háborúban és emigrációban. 1881—
1945. Toronto, 1973. Vitéz H. A. százados például a következőket írta: „kezdetben a magyar nép maga óvatos
és talán bizalmatlan is volt csendőreinkkel szemben ... De ahogy telt az idő ... megszerette, mert ha öröme
volt, a csendőr is osztozott örömében, de ha bajba került, nyugodtan fordulhatott hozzá felvilágosításért,
segítségért." I. m. 46. o.
,s
Hollós, 1971. 83-126. o. L. még MZSML 3524., 3532., 3533., 3551., 3555. számú DEGOB jegyzőkönyvek.
16
Magyar Országos Levéltár (OL), K 429. Kozma Miklós naplója, 1936.
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ték és a talpát bikacsökkel ütlegelték. Lányának a tűző napon egy lábon kellett állnia egész
nap. Az asszony nem ismerte be „bűnösségét".17 1937-ben egy cigányasszony a belügymi
niszternek panaszolta táviratban: „Szíveskedjék intézkedni, mert a fiamat, Kolompár Jóska
Polco[t] elvitték a böhönyei csendőrök. Annyira kínozzák, hogy már alig piheg."18
Tény, hogy a csendőrpofonok árnyékában rend és fegyelem volt vidéken, de a szű
kösen rendelkezésre álló dokumentumokból az is kiderül, hogy voltak, akik olyan „be
csületsértő kijelentést" tettek a csendőrökre, mint például „piszkos gazemberek", vagy
„Zsandárok, az anyátok k... hétszentségét, ganéjok, gyertek ide; most írjatok fel. ...
Mocskos csendőrök".19 Egy rétszilasi napszámost nemzetgyalázás miatt jelentette fel
az előszállási őrs járőre a budapesti királyi ügyészségnél, mert azt „hangoztatta: »Csak
ezen a piszkos, gazember Magyarországon lehet megcsinálni, hogy ilyen nagy munka
időben az ember nyakára küldik a csendőröket. Inkább kenyeret adnának a helyett, hogy
az embert állandóan zaklatják.«"20 A csendőrnyomozók jelentései között még 1943-ban
is olvashatók olyan „jelszavak" mint például: „A csendőrök között sok a rongy ember,
mert ártatlanul jelentik fel az embereket".21 1942 nyarán Keresztes-Fischer Ferenc bel
ügyminiszterhez olyan panasz érkezett, hogy több főszolgabíró a járása területén műkö
dő csendőrőrsökhöz felhívást intézett, „hogy az őrsök a kihágási feljelentések megtéte
le előtt mérlegeljék azt, hogy a cselekmény súlya indokolja-e az eljárás lefolytatását és
tartózkodjanak az utóbbi időben követett attól a gyakorlattól, hogy tömegesen tesznek
feljelentést egészen kis jelentőségű kihágások miatt".22
A csendőrségi iratok közül - a német megszállás előtti időszakból - eddig egyetlen
olyan irat került elő, amelyben pozitív megnyilatkozás olvasható a csendőrökkel kap
csolatban. Meskó Zoltán szélsőjobboldali országgyűlési képviselő 1938. május 8-án
Tiszaszőlősön és Tiszaörsön tartott beszédeiben Fábián Béla parlamenti felszólalására
reagálva „védelmébe vette a csendőrséget", alaptalan vádnak minősítve Fábián támadá
sát, miszerint „a csendőrök ütik a dolgozó falusi népet."23
Az iratok hiányos voltából adódóan nehéz nyomon követni, hogy a megszállás előtti
években hogyan léptek fel a csendőrök az izraelita vallású, illetve a zsidónak minősített
magyar lakossággal szemben. Azt tudjuk, hogy csendőrnek zsidót nem vettek fel, tisztje
ik között pedig értelemszerűen a fehér hollónál is ritkább volt a zsidó, vagy zsidó vallású
feleséggel, rokonsággal" rendelkező személy.24
17

OL K 150. Belügyminisztérium általános i., XX. kútfő, 3. tétel, 164.325/1937. 4513. csomó
Uo. 166.954/1937. 4506. csomó és 165.729/1937. 4509. csomó Az adott csendőrkerületi parancsnokságok
mindkét esetben ügyészei vizsgálatot indítottak a nyomozás szabályosságára vonatkozóan, és mindkét esetben
elfogadták az őrsparancsnokságok jelentéseit, miszerint „szabálytalanság nem történt a nyomozás során".
19
Uo. 156.428/1938. 4511. csomó és 156.308/1938. 4507. csomó. Előbbi esetben 25 pengő büntetést szab
tak ki, utóbbiban első fokon 4 hónapot, majd jogerősen nyolc nap fogházat.
20
OL K 149. BM réservait i. 651. f. 6. 11.382/B.kt. 1938.
21
Uo. 4837/B.kt. 1943.
22
Baranya Megyei Levéltár (BML), pécsi járás (j.) főszolgabírájának (főszolgb.) iratai (i.) 5288/1942.
Kcrcsztes-Fischcr belügyminiszter alispánokhoz intézett felhívásában úgy ítélte meg a csendőrőrsök tevé
kenységét, hogy nem túlbuzgóságról van szó, hanem a háborús helyzetből adódó korlátozások, tiltó rendeletek
száma szaporodott, és ebből következően a kihágások száma is növekedett. Ezért szigorúan felszólította az
alispánokat, hogy utasítsák a főszolgabírókat, „hogy a m. kir. csendőrség feladatainak lelkiismeretes ellátást
akadályozó mindennemű rendelkezés kiadásától tartózkodjanak".
23
OL, K 149-651. f. 7. 7273/B.kt. 1938.
24
Eddigi kutatásaink során mindössze egyetlen olyan iratot találtunk, mely szerint a csendőr-tiszthelyet
tes és felesége is izraelita vallású volt. OL K 150. XX. 2. 545.519/1943. 4498. csomó. Az 1939. IV. t e , az ún.
második zsidótörvény megjelenését követően - számos irat tanúsága szerint - szigorúan ellenőrizték, hogy
18
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Mindössze az 1938-as év januárja és szeptembere közötti időszakából maradt fenn a
csendőrség közbiztonsági tevékenységéről összesítő kimutatás.25 A feljelentettek száma a
fenti időszakban következő volt: januárban 19 704, februárban 20 417, márciusban 21 797,
áprilisban 22 558, májusban 29 528, júniusban 28 298, júliusban 41 947, szeptemberben
20 807, októberban 13 257 fő.
Az űrlapok büntetendő cselekmények szerint bontják a feljelentéseket. Államfő-sér
téssel 361 főt, a magyar állam és a magyar nemzet megbecsülése ellen irányuló bűn-tet
tekkel és vétségekkel 590 főt jelentettek fel. Ugyanebben az időszakban a baloldali moz
galmak megfigyeléséről szóló heti jelentések szerint kormányzósértésért négy, a magyar
nemzet megbecsülése elleni vétséggel öt izraelita lakost jelentettek fel a csendőrök az il
letékes ügyészségnél.26 Feltehetően ez utóbbi cím alá tartozott a nemzetgyalázásért felje
lentett hat izraelita is.27 Nyilvánvalóan nem szerepel minden izraelita a baloldali mozgal
makról szóló jelentésekben, mégis megállapítható, hogy az országos adatokat figyelembe
véve igen alacsony az izraelita lakosokkal szemben tett feljelentések száma. Ugyanakkor,
még abban az esetben is, ha feltételezzük, hogy kisebb súlyú bűncselekmények esetében
ugyanazt a személyt többször is feljelenthették, az ország összlakosságához képest rend
kívül magasnak tűnik a csendőrök által 1938 nyolc hónapjában feljelentett, jóval több,
mint 200 000 személy.28
A jobboldali mozgalmak megfigyeléseiből az derül ki, hogy az 1938-as évben 13 eset
ben történt jobboldali zsidóellenes megmozdulás, ezek közül három ügyben tettek felje
lentést a csendőrök, a többit csak ismertették.29
A vidéki közigazgatási iratokból árnyaltabb képet kapunk a feljelentések körül
ményeiről, hiszen azokat a csendőrőrsök legalsó szinten a főszolgabírákhoz intézték.
Általában a nyomozást bizalmas értesülésre alapozva kezdték meg a csendőrőrsök. A
bűncselekmény legtöbb esetben árdrágítás vétsége volt, pontosabban ártúllépés. Ezek
között zsidók és keresztények egyaránt találhatók. Legtöbben a nyomozás során arra hi
vatkoztak, hogy nem ismerték a hivatalosan megállapított árat.30
A vidéki közigazgatási vezetők és a csendőrőrsök közötti kapcsolatra jó példa egy
pécsváradi zsidó kereskedő feleségének személyazonossági igazolvány iránti kérelme, aki
nek ügyében a csendőrőrs-parancsnokság javaslata alapján első és másodfokon is elutasító
véghatározatot hoztak. 1942. november 26-án érkezett a kérvény a pécsváradi főszolgabí
róhoz, aki azonnal „bizalmas" nyomozást rendelt el „nevezett zsidó személy" ellen, hogy az
illetőnek miért van szüksége az igazolványra, és „véleményes jelentést" kért a helyi csend
őrőrs-parancsnokságtól, hogy állambiztonsági szempontból kiadható-e az igazolójegy.31 A
pécsváradi őrs parancsnoka 1942. december 3-án jelentette a főszolgabírónak, hogy a zsidó
van-c zsidó származású, vagy zsidó feleséggel rendelkező csendőrtiszt az állományban. A feltárt iratok közt
egyetlen ilyen eset sem fordult elő.
25
OL K. 150. XX. 2. 570.008/1939. Az augusztusi összesítés nem található az iratcsomóban.
26
OL K 149-651. f. 6. 5. doboz. Az 1938-as évvel ellentétben az 1939-1941 közötti jelentések nem rész
letezik a feljelentések okát, 1942-től pedig csak „jelszavakat" sorolnak fel, amik elhangoztak baloldali beál
lítottságú egyénektől.
27
Ncmzctgyalázásnak minősült például az, hogy egy ünnepségen az izraelita cukorkaárus ülve maradt a
Hiszekegy és a Himnusz alatt. OL K 149-651. f. 6. 10.006/B.kt. 1938.
28
Az összesítés végeredménye: 218 313 fő.
29
OL K 149-651 f. 7. 2. doboz. Szintén csak ismertették az egyes jobboldali pártok rendezvényein elhang
zott zsidóellenes kijelentéseket, felszólalásokat.
30
L. például BML pécsváradi j . főszolgb. i. 6366/1942., pécsi j . főszolgb. i. 6165/1943., 7208/1943., 8189/1943.
31
BML pécsváradi j . főszolgb. i. 802/1943.
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kereskedő felesége azért kérte az igazolójegyet, mert „a zsidókat a jelenlegi helyzettel kap
csolatosan fokozottan ellenőrzik", így esetleges utazása során személyazonosságát szeret
né igazolni. Hegedűs főtörzsőrmester azonban állambiztonsági szempontból nem tartotta
kívánatosnak az igazolvány kiadását, mondván: „az ország összes zsidója a tengelyhatal
makkal, a jelenlegi katonai és politikai helyzettel ellenszenvez, ez irányban másokban is el
lenszenvet és bizalmatlanságot igyekeznek szítani", s a jelen esetben kérelmező „zsidónak
a szabad mozgását nagymérvben megkönnyítené" az igazolvány. A főszolgabíró, fenti ér
veket elfogadva, elutasította a kérelmet. Az asszony azonban december 18-án, fellebbezési
jogával élve, a Baranya megyei alispánhoz fordult: „Tény és való az, hogy zsidó vagyok,
azonban ellenem büntetőeljárás nem volt folyamatban, büntetve nem voltam, nemzethűségi szempontból ellenem soha kifogás nem merült fel". Horváth István alispán a főszol
gabírói döntést 1943. február 2-án indoklás nélkül változatlanul hagyta. Határozata ellen
fellebbezésnek nem volt helye, azonban felülvizsgálati kérelemmel lehetett élni a belügy
miniszterhez.32 Az iratok közt nincs nyoma, hogy az asszony élt volna ezzel a jogával. Azt
viszont tudjuk, hogy őt, férjét valamint a többi pécsváradi zsidót 1944. május 15-én „át
vételi elismervény" ellenében Hegedűs főtörzsőrmester „sérelem és panasz nélkül" átadta
a mohácsi gettóban az ottani zsidó hitközség vezetésének.33 A mohácsi gettóból Pécsre, a
Lakits-laktanyába szállítottakat 1944. július 4-én és 6-án deportálták Auschwitzba.34
A fenti példából kiderül, hogy a csendőrőrs a főszolgabírótól kapott utasítást. Ugyan
akkor az is nyilvánvaló, hogy a csendőrőrs parancsnokának véleménye egyértelműen
hatással volt a közigazgatási vezetők döntésére első és másodfokon egyaránt.
Meg kell még jegyeznünk, hogy a német megszállás előtt a terület-visszacsatolások
alkalmával, 1941 nyarán a kőrösmezei deportálások és 1942 januárjában pedig a délvi
déki razziák során volt alkalmuk a helyi zsidóknak negatív tapasztalatokat gyűjteni a
csendőrökről. A háború után az egyik kárpátaljai túlélő emlékei szerint „1939-ben ami
kor a magyarok bejöttek, kezdődtek a zsidóellenes intézkedések, éspedig az iparenge
délyek megvonásával, amelyet a csendőrség szigorú eszközökkel hajtott végre. Ütöttek,
vertek bennünket."35
Általában megállapítható, hogy a csendőrséget a szigor, a fegyelem, néhány kivételtől
eltekintve a száz százalékos végrehajtás jellemezte Magyarország német megszállását
megelőzően és azt követően egyaránt. Az 1944. március 19-én Magyarországra érke
ző Eichmann-kommandó tehát - mint már említettük - első helyen a csendőrségre szá
míthatott a „zsidótlanítás" végrehajtásakor. Maga Kaltenbrunner, az RSHA (Birodalmi
Biztonsági Főhivatal) vezetője már az első napokban annak a véleményének adott han
got, hogy „saját munkaterületén nehezen tudna a magyar rendőrség és csendőrség közre
működéséről lemondani."36
Horthy Miklós kormányzó az ország megszállása ellenére a helyen maradt, az új kor
mányt is ő nevezte ki, a parlamentet sem oszlatták föl. 1944. március 22-én - Edmund
Veesenmayer birodalmi teljhatalmú megbízott, Horthy és a szélsőjobboldali politikusok
32

BML pécsváradi j . főszolgb. i. 802/1943.
Uo. 2980/1944.
Bővebben 1. Molnár Judit: „Hazafias tisztelettel" Zsidók ós nem zsidók Pécsett a holokauszt idején. In:
Tanulmányok a holokausztról II. (Szcrk.: Randolph L. Braham.) Budapest, 2002. 257-272. o.
35
MZSML DEGOB 622. jegyzőkönyv.
36
A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933-1944. (Szerk.:
Ránki György - Pamlényi Ervin - Tilkovszky Lóránt - Juhász Gyula) (A továbbiakban: Wilhelmstrasse,
1968.) Budapest, 1968. 795. o.
33
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tárgyalásainak eredményeként - Sztójay Döme vezetésével megalakult az új kormány.
Jaross Andor belügyminiszter javaslatára Horthy március 24-én kinevezte Baky László
nyugállományú csendőr őrnagyot, a Magyar Nemzetiszocialista Párt országgyűlési kép
viselőjét a csendőrségért és rendőrségért felelős belügyi államtitkárrá, majd április 8-án
a hírhedt antiszemitának számító Endre Lászlót, Pest vármegye alispánját a közigazga
tásért felelős államtitkárrá.37 Május 13-án a belügyminiszter Endre hatáskörébe utalta
a „zsidók kitelepítésével és táborokban elhelyezésével kapcsolatban felmerülő és más
osztály ügyköréhez nem tartozó ügyeket is."38 1944. március 29-től a minisztertanácsi
üléseken sorozatban kezdték tárgyalni és elfogadni a zsidó vonatkozású rendeleteket.39 A
helyi közigazgatás, rendőrség, csendőrség számára a folyamatosság látszata fennmaradt,
a rendeleteket, utasításokat még az emberségesebb részük is végrehajtotta. Veesenmayer
azonban nem bízott a helyi közigazgatásban, ezért több alkalommal is követelte a főis
pánok lecserélését.40 Jaross Andor belügyminiszter számára a politikai megbízhatóság
volt a fő szempont, ezért általában nem csak a főispánokat cserélte le magyar megújulás
párti megbízható emberekre, hanem alsóbb szinten a polgármestereket, főszolga-bírákat
és szolgabírákat is.41 Csendőrök leváltására, áthelyezésére vonatko-zóan lényegesen ke
vesebb dokumentum áll rendelkezésünkre. Mindenesetre figyelemre méltó Hajnácskőy
Lászlónak, a IV. (pécsi) csendőrkerület parancsnokának javaslata, miszerint három csend
őrtiszt leváltását illetve áthelyezését javasolta a belügyminiszternek, „mert nem lehet az
zal számolni, hogy a zsidók ellen hozott rendszabályokat a csendőrtiszttől most megkö
vetelt odaadással és kezdeményező lelkesedéssel hajtják végre".42 Hajnács-kőy javaslata
arra enged következtetni, hogy voltak csendőrtisztek, akik nem értettek egyet a zsidók
elleni intézkedésekkel. Másfelől magának a csendőrkerületi parancsnoknak a „lelkese
dését" is érzékelhetjük a szövegből. Hajnácskőy perében nem tagadta, hogy a zsidóság
gettósításával kapcsolatban számos parancsot adott ki, és alá-rendeltjeitől megkövetelte
a „legszigorúbb fegyelmet". Faragho Gábornak, a csendőrség felügyelőjének utasítására
elrendelte, hogy „az öntevékenységet támogassák és az önkényeskedést üldözzék, de ha
a helyzet megköveteli, hogy az utasításokat alaki szempontból, a cél érdekében át kell
hágni, akkor a parancsnokok az alárendelteket vegyék parancsnoki védelembe".43
37
Baky László és Endre László kinevezését 1. Vádirat a nácizmus ellen. Dokumentumok a magyarországi
zsidóüldözés történetéhez. 1. k. (Szcrk.: Benoschofsky Ilona - Karsai Elek.) (A továbbiakban: Vádirat, 1.)
Budapest, MIOK 1958. 43., 169. o. Az államtitkárok felügyelete, irányítása alá tartozó BM osztályok felsoro
lását 1. Magyarország tiszti cím- és névtára, 1944. Budapest, 1944. Pótfüzet 17.
38
1944. május 13-án jelent meg Jaross Andor belügyminiszter aláírásával a BM XV/3410. sz. elnöki
rendelet, amely a XXI/b. alosztály keretében külön szolgálatot létesített a „zsidók kitelepítésével és táborok
ban elhelyezésével kapcsolatban felmerülő és más osztály ügyköréhez nem tartozó ügyeknek dr. vitéz Endre
László államtitkár úr közvetlen utasítása alapján történő intézésé"-rc. Ennek vezetőjévé Molnár Zsigmond
miniszteri segédtitkárt neveztek ki.
39
A rendeletek jelentős részét közli Vádirat L, Vádirat a nácizmus ellen. Dokumentumok a magyarorszá
gi zsidóüldözés történetéhez. 2. k. (Szcrk.: Benoschofsky Ilona - Karsai Elek) Budapest, MIOK I960., 3. k.
(A továbbiakban: Vádirat 3.) (Szcrk.: Karsai Elek.) Uo. 1967.
40
Wilhclmstrasse 1968. 824., 837., 845. o.
41
Erről bővebben 1. Molnár Judit: Csendőrök, rendőrök, hivatalnokok és a Soá. In: Magyar megfon
tolások a Soáról. (Szcrk.: Hatnp Gábor - Horányi Özséb - Rábai László) Budapest-Pannonhalma, 1999.
124-133. o. Pontos adatokhoz csak a Budapesti Közlöny, a korabeli napilapok és a vidéki közigazgatási iratok
feltárásával juthatunk. További kutatások kellenek annak tisztázására is, hogy összesen hány csendőr kérte
nyugállományba helyezését, vagy jelentett beteget a német megszállás után. Nem tudjuk pontosan, hogy hány
csendőrt váltottak le, illetve helyeztek át 1944-ben.
42
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁSZTL), V-146.147 Hajnácskőy László népbírósági perc.
43
Uo.
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A fenti rendelet meglehetősen tág teret ad arra vonatkozóan, hogy kit kell parancsnoki
védelemben részesíteni. „Alaki szempontból" vajon milyen minősítést érdemelnek azok
a csendőrök, akik Szigetváron „a zsidók gazdagabb részét... egyenként kivitték [ti.: a zsi
nagógából] ... nőket, férfiakat is közösen és puskatussal, rugdosással kényszerítették arra,
hogy mondják el, hová tették az aranyat és pénzüket".44 Ugyanitt - tehát a Hajnács-kőy
felügyelete alá tartozó területen - történt: „...A kínzások ideje alatt szemtanúja voltam
annak, hogy az egyik csendőr bejött közénk, és F. ruhakereskedőnek az unokáját, 5 éves
kisfiút nyakánál fogva felemelte és közölte az öregekkel, hogyha az aranyat nem adják
elő, akkor a gyermeket élve bedobja a WC-be".45
Német részről tehát nem igényelték a személycseréket, sőt - mint már utaltunk rá - első
helyen a csendőrségre számítottak a „zsidókérdés rendezése" terén. Maga Faragho Gábor
is megerősítette a háború utáni népbírósági perekben tett tanúvallomásaiban, hogy a ma
gyar zsidók deportálásában az elsődleges szerep a magyar királyi csendőrségnek jutott.46
Ugyanakkor tény, hogy a német megszállást követően több csendőr-őrsparancsnok
ságról is rutinjelentések érkeztek a közigazgatási vezetőkhöz, miszerint a német katonák
izraelita családok házaiba törnek be és fosztogatnak.47 Ezekben az ügyekben nyílt nyo
mozást nem folytattak ugyan, de a német katonai parancsnokságot értesítették, ahonnan
azt a választ kapták, hogy „az ügy nem marad megtorlatlanul és szigorú parancs lett
kiadva a német katonáknak, hogy mindenféle tárgy elvitelétől tartózkodjanak, mert aki
az elvitt tárgyakat nem viszi vissza, ahonnan elvitte, az szigorúan meg lesz büntetve".
Nem egy deportálásból Magyarországra visszatért üldözött úgy emlékezett vissza, hogy
a német katonaság rendesen viselkedett a lakossággal, viszont annál durvábbak voltak a
Gestapo-ügynökök.
Ahhoz tehát, hogy az Eichmann által vezetett alig 150 emberből álló kommandó48
végre tudja hajtani a magyarországi „zsidótlanítási" akciót, feltétlenül szüksége volt a
magyar közigazgatási és rendőri valamint csendőri szervek támogatására, aktív közremű
ködésére. Az akció végrehajtásában Eichmann-nak „kiváló" partnere volt a két belügyi
államtitkár, Endre László és Baky László. Az államtitkárok mellett magyar részről a
zsidók összegyűjtésében és deportálásában talán Ferenczy László csendőr alezredes ját
szott még fontosabb, közvetlen irányító szerepet. Őt március végén nevezte ki a csend
őrség felügyelője, Faragho Gábor összekötő tisztté a csendőrség és a német biztonsági
rendőrség között.49 Endre, Baky és Ferenczy tökéletesen együttműködtek Eicmann-nal
és embereivel. Előzetes egyeztető tárgyalásokat követően április 7-én értekezletet hívtak
össze a belügyminisztériumban, ahol „szigorúan bizalmasan" tájékoztatták a megjelen
teket, hogy az országot rövid időn belül megtisztítják a zsidóktól.50 Ezen az értekezleten
még nem hangzott el az, hogy az országból ki fogják szállítani a zsidókat. Ugyanakkor
tény, hogy az értekezleten részt vevő Halász Géza miniszteri tanácsos feljegyzésének
44

ASZTL V-20139. Cscthc Miklós népbírósági pere.
Uo.
L. például Budapest Főváros Levéltára (BFL) B 18.167. Czigány József népbírósági perc.
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Bács-Kiskun Megyei Levéltár (BKML), kalocsai j . főszolgb. i. 2029/1944., 2140/1944.
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Az Eichmann-kommandó létszámát a szakirodalom többsége 150-200 főre becsüli. Vági Zoltán kuta
tásai szerint ebbe a létszámba a titkárnők és sofőrök is beleértendők. L. Vági Zoltán: Endre László politikai
pályája 1919-1945. Szélsőjobboldali elit, közigazgatási apparátus, zsidókérdés. Budapest, 2003., PhD. diszszertáció, 150-151. o.
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ÁSZTL V-79.348. Ferenczy László népbírósági perc.
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Az értekezleten elhangzottakról részletesen 1. Vádirat 1. 123-124. o.
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első mondata szerint „Baky államtitkár közli, hogy a kassai csendőrkerület területéről a
zsidók a közeljövőben ki lesznek telepítve."51 Nehezen hihető, hogy egy csendőr-kerületnyi, zömmel „galíciáner" zsidót az országon belül egy másik csendőrkerület területére
szándékoztak volna vinni. Feltevésünket megerősíteni látszik Czigány József (a csendőr
ség központi nyomozó parancsnoka 1944-ben) háború utáni vallomása a politikai rend
őrségen: „A német bevonulás utáni napokban értesültem Nyitrai cs[endőr] szds-tól, aki
Bakynál vacsorázott, hogy Baky említette, hogy rövidesen sor fog kerülni a zsidók összeszedésére, gettózására, majd Németországba vitelére. Azonnal jelentettem Faraghónak.
Ugyanezt jelentette Kudar is, akinek Endrénél volt bizalmi embere."52
Az értekezleten kiosztott bizalmas rendelet szövege szerint „a zsidóságot nemre
és korra való tekintet nélkül a kijelölt gyüjtőtáborokba kell szállítani. Városokban és
nagyobb községekben később a zsidóság egy része a rendészeti hatóságok által kijelölt
zsidóépületekben, illetőleg gettókban nyer elhelyezést."53 A zsidók összeszedése a terü
letileg illetékes rendőrség és csendőrség feladata volt. Szükség esetén a csendőrségnek
karhatalmi segítséget kellett nyújtania a városokban a rendőrség számára. A fogolyként
szállítandó zsidók 14 napi élelmet és 50 kg poggyászt vihettek magukkal. Az összeszedési sorrendet csendőrkerületenként határozták meg. Először az ország keleti részét,
a VIII., IX. és X. csendőrkerületet kellett „megtisztítani."54 Ezt követően a II. és VII.
csendőrkerületre került sor (az ország északi része), majd az V. és VI. csendőrkerület
következett. Ezután az ország nyugati részén, a III. és IV csendőrkerületben gyűjtötték
össze a zsidókat, végül az I. csendőrkerület, Pest környéke következett. A tervek szerint
és a bizalmas rendelet értelmében Budapesten fejezték volna be a zsidótlanítást, arra
azonban már nem került sor, mert Horthy kormányzó július 6-én leállította a deportá
lást.55 Valamennyi akciót megelőzően az április 7-i belügyminisztériumi értekezlethez
hasonló tájékoztató értekezletet tartottak a helyi csendőr- és rendőr-parancsnokoknak,
valamint a közigazgatási vezetőknek. Ezek többségén Endre László és Ferenczy László
elnökölt (időnként Baky László is megjelent) illetve mondta el részletesen a teendőket.
Az értekezletek fő célja nyilvánvalóan az volt, hogy a lehető legkevesebb írásos nyoma
maradjon a zsidótlanításnak. A helyi vezetők nem okoztak csalódást. Függetlenül attól,
hogy a kormány hivatalosan nem adott ki rendeletet gyűjtőtáborok felállítására, gettó
létrehozására pedig csak hetekkel később, április 26-án született kormányrendelet,56 né
hány kivételtől eltekintve mindenhol gördülékenyen működött a végrehajtás. Sőt, amikor
Ferenczyék májusban már a deportálással, tehát az országból való elszállítással kapcso
latos feladatokat is ismertették, senkiben nem merült fel a kérdés: hova és miért is viszik
el a munkaképes asszonyokon túl a gyerekeket, időseket, betegeket, őrülteket, árvákat.
(A 18-48 év közötti férfiak többsége munkaszolgálatos volt.)
Nem kérdezték meg, hogy miért viszik ki más feltételekkel a zsidókat az országból,
mint az ugyanebben az időszakban Németországba közvetített magyar ipari munkáso51

Vádirat 1. 123-124. o.
BFL B 18.167/1949. Faragho Gábor 1947. április 17-ón a politikai rendőrségen Czigány ügyében tett tanú
vallomásában hasonlóan nyilatkozott. Kudar Lajos, csendőr alezredes a Belügyminisztérium Államvédelmi
Központjának volt helyettes vezetője 1944 tavaszán-nyarán.
53
A bizalmas rendelet teljes szövegét közli Vádirat 1. 124-127. o.
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Körülbelül két héttel később úgy döntöttek, hogy ezzel az akcióval párhuzamosan a déli határsávot is
meg kell „tisztítani". L. Molnár, 1995. 60-72. o.
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Wilhelmstrasse,1968. 873. o.
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A rendelet április 28-án jelent meg a Budapesti Közlönyben. Szövegét közli Vádirat 1. 244-250. o.
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kat, akik családtagjai itthon maradtak, ők maguk egy éves szerződéssel dolgozhattak
Németországban, és útlevelüket csak Németországba érvényesítve kapták meg.57 Nem
kérdezték azt sem, hogy milyen munkára lesznek képesek azok a zsidó asszonyok, idős
emberek, akik heteken keresztül embertelen körülmények között téglagyárakban, mal
mokban, cukorgyárban, sertésólban, dohánypajtában vagy rézgálicgyárban várták, hogy
hetven-nyolcvanasával, olykor százhuszasával marhavagonba zsúfolva utazzanak vég
zetük felé. Kérdés nélkül csak följegyezték a feladatokat: mindenkit megmotozni, elvett
értékeket leltározni, marhavagononként két vödröt beszerezni, stb.58
Faragho altábornagy 1946 szeptemberében úgy nyilatkozott egyik népbírósági tanú
vallomásában: „biztosan és határozottan állítom, hogy nem volt olyan csendőrkerületiparancsnok, aki vonakodott volna a gettózást végrehajtani."59
Valóban, a tíz csendőrkerület egyikének élén sem történt változás Magyarország né
met megszállását követően. Kétségtelen, a csendőrkerületek parancsnokai nem egyforma
lelkesedéssel hajtották végre a zsidóellenes utasításokat. A X. (marosvásárhelyi) csend
őrkerület parancsnoka, Papp János mentesült a „gettózás" végrehajtása alól, mert éppen
ukrán menekültek vonultak át területén.60 így a IX. (kolozsvári) csendőrkerület vezető
jét, Paksy-Kiss Tibort bízták meg egész Észak-Erdély területén a zsidóság összeszedésének ellenőrzésével.61 Utóbbi csendőr ezredes kérte ugyan nyugdíjazását, de miután nem
kapta meg, lelkiismeretesen végezte munkáját és többször is helyszíni szemlét tartott,
hogy csendőrei végrehajtják-e a zsidótlanítást.62 Ferenczyhez eljuttatott jelentései arról
tanúskodnak, hogy csendőrségi területen nem merültek fel nehézségek, csak városok
ban, ahol csendőrségi segítségre volt szükség. Paksy-Kiss kénytelen volt megállapítani
például, hogy az első hetekben Marosvásárhelyen „nehézségek merültek fel, ami onnan
származott, hogy a zsidókat túl gyors ütemben házkutatás, és személymotozás mellőzé
sével szállították a gyűjtőtáborba," és a táborban „azok a zsidók, akiken a személymo
tozást befejezni nem tudták, az éjszakát a szabad ég alatt töltötték."63 A legkirívóbb eset
Nagyváradon történt. Ott a helyi csendőr-tanzászlóalj nyújtott segítséget Péterffy Jenő
csendőr alezredes vezetésével az „erőtlen" rendőrségnek. A csendőr-kerületi parancsnok
különösen hasznosnak tartotta, hogy így „módjukban áll gyakorlatilag is elsajátítani" a
hallgatóknak a személymotozást és őrszolgálatot.64 A csendőr-tanzászlóalj tagjai azonban
túlságosan lelkesen végezték dolgukat. Brutalitásuk hírére maga a csendőrség felügyelője
indított eljárást ellenük.65 Az ügyet azonban nem zárták le, sőt július elején többek közt
őket rendelték föl Budapestre, hogy a fővárosi zsidók összegyűjtésében, vagonírozásában
közreműködjenek.66 Egyébként általánosan alkalmazott módszerré vált a további területe
ken, hogy a helyi csendőrségnek a gyűjtőtáborok-ban tanzászlóaljak segédkezzenek.
57

A 107.600/1944. V. BM-rcndclet szövege megtalálható: Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Kecel község
iratai, 5858/1944.
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Budapest, 1994. 522-527. o.
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A VI. (debreceni) csendőrkerület parancsnoka, Szilády Gyula népbírósági perében
nem tagadta, hogy részt vett a debreceni gettó, majd gyűjtőtábor megszervezésében. Fe
lelősnek azonban egyáltalán nem érezte magát, mondván: „a parancsokat és rendelkezé
seket felsőbb rendelkezésre adtam ki. A gettó helyének kiválasztásával sem terhel engem
mulasztás, mert az adott viszonyok között a lehető legjobbat és legkényelmesebbet ad
tuk."67 A szintén az ő vallomásából napvilágra került téglagyári körülmények ismereté
ben („Lakóhely céljára bőségesen rendelkezésre álltak téglaszárító pajták és téglaégető
kemencék. Mintegy 10-12 000 ember került itt elhelyezésre. Tudomásom volt arról, hogy
az itt őrzöttek között terhes nők is voltak, az elhelyezendők kényelméről annyiban gon
doskodtam, hogy szalmát hordattam be, és egyes pajtáknál oldalfalat is emeltettem.")
Szilády kijelentése meglehetősen cinikusan hangzik.
Az V. (szegedi) csendőrkerületben sem volt sokkal jobb a helyzet. A csendőrkerület
parancsnoka, Liptay László, bár többször tett németellenes kijelentést, a háború utáni
népbírósági perében pedig több tanú vallomása szerint is „sajnálattal viseltetett az akkor
üldözött zsidóság sorsán," mégis a helyén maradt.68 A csendőr ezredes perében azt mond
ta, hogy azért nem ment ki Szegeden a téglagyárba, mert „nem szívesen nézte volna az
ott sínylődő és nyomorban lévő embereket, ... és sorsukon úgy sem segíthetett."69 Arról
azonban „megfeledkezett", hogy ő utasította a felügyelete alá tartozó csendőr-őrsöket,
hogy csakis a zsidók gettózásával, motozásával, majd gyűjtőtáborba szállításával foglal
kozzanak, és csak abban az esetben végezzenek más „szolgálati ténykedéseket", ha az ha
laszthatatlanul szükséges.™ A korabeli dokumentumokból úgy tűnik, az ezredest az sem
zavarta, hogy a városi vezetés egy zsidó lakást kiutalt számára, amelybe „2 db megfelelő
cserépkályhát" is beszereztek, és a lakást „krémszínűre" kifestették.71
A szegedi gyűjtőtáborba Liptay azért vezényelte ki Finta Imre csendőr századost, a
nyomozó alosztály parancsnokát, hogy ellenőrizze a csendőrök tevékenységét.72 Ehelyett
azonban Finta nyomozóival rendszeresen, naponta többször felszólította a zsidókat, hogy
adják át értékeiket, még meglévő pénzüket azonnal, mert ha az újabb motozás során
bárkinél „a legcsekélyebb mennyiségű pénzt vagy értéket találják, az illetőt agyonlö
vik."73 Finta és csendőrnyomozói állandó rettegésben tartották a tábor lakóit, s „még a
német parancsnok is sokallta a durvaságokat és gorombaságokat, melyeket a csendőrök
67

ÁSZTL V-78.644.
BFL Nb. 725/1946. Liptay László nepbírósági perc.
Uo.
70
Csongrád Megyei Levéltár (CSML), 35/1945. Tóth Béla nepbírósági perc.
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CSML Szeged város mérnöki hivatalának iratai, 64/1944. A népbíróság elfogadhatónak találta Liptay
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72
OL Nfü. 8954/1946. Liptay László nepbírósági ítélete.
73
ÁSZTL V-20.979. Fintát mint népcllcncs bűnöst 1948. január 28-án távollétében öt évi kényszermun
kára ítélte a szegedi népbíróság. Finta amerikai fogságból a kanadai Torontóba emigrált, ahol évtizedeken
keresztül két étterem tulajdonosa volt. A jelenleg is Kanadában élő Finta 1983-ban beperelte az egyik kanadai
tévétársaságot (CTV), mivel olyan dokumentumfilmet adtak le a televízióban, melyben 1944-es szegedi tevé
kenységét negatívan értékelték. 1986 szeptemberében visszavonta a vádat. 1989-ben azonban a kanadai állam
ügyészség vádat emelt Finta Imre ellen. 1990 májusában „megfelelő bizonyítékok hiányában" felmentették. A
Kanadai Legfelsőbb Bíróság 1994 márciusában helybenhagyta a korábban meghozott bírói ítéletet. Minderről
részletesen 1. Randolph L. Braham: Kanada és a holokauszt bűnelkövetői. A Regina kontra Finta büntetőper.
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elkövettek".74 Liptay napi jelentést kért Fintától, aki naponta azt jelentette, hogy a gyűjtőtáborban nem volt túlkapás.75
A két csendőrtiszt a gyűjtőtábor megszervezése mellett feladatot vállalt az úgyneve
zett hármas, vagy mentesítési bizottság tevékenységében is.76 Liptay bizottságban játszott
szerepére nincs adatunk, Finta azonban aktívan közreműködött a döntésekben. Az egyik
vitás ügy során például arra tett javaslatot, hogy az értekezlet résztvevői nevében írjanak
a szegedi V. honvéd hadtestparancsnokságnak, hogy a még katonai szolgálatot teljesítő
zsidókat szereljék le, így ők is a táborba szállíthatók lennének.
Finta szívén viselte csendőrei szociális helyzetét. Több alkalommal is a polgármes
teri hivatalhoz fordult, hogy beosztottai számára zsidó lakásokat igényeljen.77 Ezek a
kérelmek jelzésértékűek arra vonatkozóan, hogy Fintáék biztosan nem számítottak az
elszállításra kerülő zsidók visszatérésére.
A IV. (pécsi) csendőrkerület parancsnoka, Hajnácskőy László, kifejezetten kezdemé
nyező szerepet játszott az ország „zsidótlanításakor". O maga javasolta a belügyminisz
ternek a déli „határsáv soron kívüli zsidótlanítását."78 Perében ugyanakkor azt állította,
hogy csendőrkerülete területén eredetileg nem az ő feladata volt a gyűjtőtáborok meg
szervezése, „az elszállítás napján azonban a csendőrszázadok [t. i. a zsidók összegyűj
tésére és deportálására odarendelt századok] váratlanul parancsot kaptak arra, hogy
azonnal Budapestre induljanak útba".79 Ezek után ő bocsátott rendelkezésre csendőröket
az elszállításhoz. Hajnácskőy annyiban igazat mondott, hogy a deportálás előtt az egyes
gyűjtőtáborokhoz közvetlenül a csendőriskolákból vezényeltek csendőröket. Ez azonban
nem jelentette azt, hogy az adott helyen szolgálatot teljesítő csendőrök ne vettek volna
részt a zsidók összegyűjtésében, deportálásában. Nem véletlen, hogy a deportálást meg
előző értekezleteken ott ültek a csendőrkerületi parancsnokok. Az sem véletlen, hogy
az úgynevezett mentesítési bizottság tagja csendőr részről Hajnácskőy helyettese, Náray
Jenő volt.80 Az iratok tanúsága szerint csendőrök, rendőrök, tisztviselők összehangoltan
közreműködtek a zsidók megalázása, kifosztása, deportálása során.
A második világháború után üldözöttek sokasága emlékezett vissza a csendőrök ke
gyetlenkedéseire. Az új győri gettóban a zsolcai csendőrök kihallgatási módszerét így
idézi föl az egyik túlélő: „fel kellett húznom a térdeimet, seprűt dugtak térdeim alá és
felborítottak. És ezután el kezdtek egy vastag gumibottal ütni, ahol értek."81 Orosházán
„a bánásmód abban a pillanatban megváltozott, amikor az intézkedést a csendőrök vették
át. ... ütöttek, vertek, sőt a fogaimat is kiverték, a ruhám leszaggatták rólam, az orromat
beverték..."82 Az orosházi „gettóban öngyilkosság történt, ugyanis a kínzások és vallatá74
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sok valamint a félelemtől 3-an öngyilkosak lettek, ezek közül egy meg is halt." A técsői
gettóban „este rendszerint bejöttek a csendőrök és elvitték magukkal a nőket, reggel viszszahozva."83A munkácsi téglagyárban szintén erőszakoltak meg nőket: „Úgy a németek,
mint a csendőrök - utóbbiak még inkább - erőszakot követtek el fiatal lányokon, akiket
aztán kórházba kellett szállítani."84
A munkácsi gettóból a téglagyárba való áthelyezésről a következő visszaemlékezés
maradt fenn: „A kisegítő ... csendőrök szíjjakkal és vastag botokkal hajtottak, mint a
barmokat, és nem egy áldozat maradt ott halva az úttesten."85
A balassagyarmati gettóba Miskolcról érkeztek a csendőrnyomozók, akik „majdnem
kivétel nélkül az egész gettó lakosságát csoportokban elhurcolták, először kikérdezték,
azután testi kínzásokkal próbálták kivenni titkukat, hogy hová rejtették el a be nem
vallott vagyont."86 Egy balassagyarmati orvosnő visszaemlékezése szerint a kínzások a
Nyírjespusztára való átszállítás után sem szűntek meg. A naponta reggel és délben el
vitt embereket esténként visszavitték a táborba „részint szekéren, részint autón, mert az
ütések következtében saját lábukon járni nem tudtak. Többeket megvizsgáltam, akik
nél súlyos belső sérüléseket találtam. Két olyan eset volt, akik Németországba való ki
szállításunk alatt a csendőrbotok következtében a vonaton meghaltak. Az egyik ..., aki
a csendőrverés folytán combcsonttörést szenvedett és az ennek következtében beállott
zsírembólia okozta halálát. Dr. H. F. ügyvédet úgy megverték, hogy vesevérzést kapott,
tehetetlenül, súlyos betegen, de élve érkezett Auschwitzba, hogy ott a krematórium tüzét
ő is táplálhassa."87 A deportálást megelőző napokban - mint arról Hamvas Endre, csanádi
püspök is beszámolt Serédi Jusztinián hercegprímáshoz intézett felterjesztésében - a
zsidó nőket levetkőztették és bábák, orvosok által testi motozásnak (per inspectionem
vaginae) vetették alá, nem egyszer férfiak jelenlétében, értéktárgyak után kutatva.88 Sőt,
több helyen maguk a csendőrök végezték ezt a motozást.89
A vagonírozás szintén brutális körülmények között történt. „A józsefvárosi pályaud
varon ... a magyar csendőrök puskatussal ütöttek bennünket, mert nem ment a beszállás
elég gyorsan." - mondja az egyik túlélő.90 Huszton a vagonba zsúfolás után „még mielőtt
a vagon elindult velünk, a csendőrök állandóan próbálkoztak fosztogatásokkal, éspedig
oly módon, hogy kiválasztottak közülünk egy embert, akinek szemét bekötötték és an
nak kellett hangosan kikiabálni, hogy adják oda az összes ott lévő értékeket, mert ha ezt
nem teszik meg, akkor őt lövik agyon. Ha előfordult, hogy az egyik vagonban nem voltak
ilyen értékek, akkor az illetőt egyszerűen lelőtték a csendőrök."91
Elvétve olvashatunk gettóba élelmiszert és leveleket csempésző csendőrről,92 vagy
olyan csendőrtisztről, aki tett a kegyetlen bánásmód ellen.93
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1944. június 21-én azon a minisztertanácsi ülésen, amelyen hivatalosan, jegyző
könyvben is rögzített módon először hangzott el, hogy az országból deportált zsidókat
„Lengyelországban elgázosítják majd elégetik," a csendőrség felügyelője a következőket
mondta deportáló csendőrei tevékenységéről: „Ha tekintetbe vesszük azt, hogy munka
szolgálat és kitelepítés céljából eddig már több mint 400 ezer zsidót szállítottunk ki,
akkor a nullával egyenlőnek kell vennünk azt, hogy a 20 000 magyar csendőrből pár
csendőrrel szemben panaszok merültek fel."94
A csendőrség felügyelője a háború utáni népbírósági perekben tett tanúvallomásaiban
a csendőrség létszámára vonatkozóan már „csak" 16 000 főről beszélt. Más magas rangú
csendőrtisztek is különböző módon emlékeztek a csendőrség 1944-es létszámára.95 Az
adatok a 16 000-30 000 között mozognak. A szakirodalomban általánosan elfogadott lét
szám a 20 000 fő. A pontosításhoz további kutatás szükséges.

Összegzés
Kétségtelen tény, hogy Eichmannéknak a csendőrség mellett a helyi közigazgatási
szervek és a rendőrség együttműködésére is szükségük volt. Az eddig feltárt dokumen
tumokból azonban az derül ki, hogy első helyen a csendőrségre, erre a katonailag szer
vezett, fegyelmezett végrehajtó szervre volt szükségük, amelynek tagjai nem kérdeztek,
hanem végrehajtották a kapott utasítást, lett légyen az vagyon-összegy üjtés, motozás, zsi
dók összeköltöztetése, téglagyárba terelése vagy marhavagonba zsúfolása. Sőt, mindezek
mellett, amikor utasítást kaptak a cigányok fokozottabb ellenőrzésére, szinte egymással
versenyezve adták az ötleteket, hogy a razzia mellett esetleg a cigányokat munkaszol
gálatra kellene kényszeríteni, ki kellene telepíteni vagy a zsidókhoz hasonló táborokban
kellene elhelyezni.96
A vidéki közigazgatási iratok arról tanúskodnak, hogy a Vörös Hadsereg
Magyarországra érkezését követően az első hónapokban még nem gondolták, hogy a
csendőrséget, mint szervezetet megszüntetik. Sőt 1945 első hónapjaiban a vidéki köz
igazgatás vezetői ismételt megszervezését kezdték előkészíteni.97 Tisztek és altisztek is
emelt fővel tértek haza nyugatra történt menekülésüket és/vagy előzetes terv szerinti ki
településüket követően. A második világháború vége után nem sokkal, 1945 májusában,
a magyar kormány feloszlatta ugyan a csendőrséget, de nem mondta ki kollektív fele
lősségét. „Különleges igazoló bizottságot" hoztak létre, amely előtt - az eredeti tervvel
ellentétben - nem volt kötelező megjelenni.98
Az eddigi kutatások szerint 1951-ig 2473 csendőr ellen hoztak elmarasztaló ítéletet a
népbíróságok, ami a népbírósági összítéletek 9 %-át jelenti.99
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THE ROYAL HUNGARIAN GENDARMERIE AND THE HOLOCAUST

Summary
Between 1881 and 1945, the Royal Hungarian Gendarmerie, being one of the most significant
organs of the state, performed its primary duty of enforcing the laws and orders in the country
side. In the spring and summer of 1944, its major task was to loot, collect and deport hundreds of
thousands of Hungarian Jews.
Owing to the incompletion of contemporary gendarmerie files, when studying the history of
the gendarmerie and its role in the holocaust, the historian has no choice but to consult indirect
sources too. Such are the documentary of the trials of the people's court that often contains origi
nal documents, and the records of the administrative authorities in the countryside, which some
times include gendarmerie reports and fragments of correspondence.
The leaders of public administration in the countryside could rely on the police in towns, and
on the gendarmerie in districts and villages. The organisation of the gendarmerie did not con
form to the county scheme, but followed the military structure and the scheme of the nationwide
military districts. Unlike the police, which was supervised by the Ministry of the Interior, the
gendarmerie was under the joint leadership of the Ministry of the Interior and the Ministry of
Defence. From the point of view of public security, the 10 gendarmerie districts belonged to one of
the Undersecretaries of State, while they were under the supervision of the Ministry of Defence as
far as discipline and training were considered.
On the strength of the documents, it can be established in general that the gendarmerie was
characterised by rigour, subordination and an almost 100 % rate of execution. Thus, it was the gen
darmerie that the Eichmann commando, arriving in Hungary on 19 March 1944, could especially
rely on when accomplishing the extermination of the Jews. Subsequent to the Second World War,
many of the persecuted recalled the brutality of the gendarmerie, and one seldom finds evidence
that there were gendarmes who smuggled food and letters into the ghetto, or gendarme officers
who acted against cruel treatment.
At the Cabinet meeting of 21 June 1944, where it was officially recorded in the minutes that the
Jews deported from the country would be "gassed and cremated in Poland", the superintendent of
the gendarmerie made the following statement about his subalterns' activity: "When taking into
consideration that there have already been more that 400 000 Jews deported with the purpose of
labour service and displacement, then we should not even consider that complaints have emerged
against a few Hungarian gendarmes out of 20 000." True enough that the cooperation of the local
administration and the police was just as essential to Eichmann as that of the gendarmerie. However,
the available sources prove that he could rely on the members of the gendarmerie in the first place,
as they did not ask, but followed the orders, no matter ifit was confiscation of property, body search,
moving Jewish people together, driving them to a brick factory, or stuffing them into cattle-trucks.

Judit Molnár
LA GENDARMERIE ROYALE HONGROISE ET L'HOLOCAUSTE

Résumé
Entre 1881 et 1945, la gendarmerie royale hongroise, l'une des instances majeures du pouvoir
fut surtout chargée de faire respecter les lois et les ordonnances en province, mais durant le prin
temps et l'été 1944, sa mission principale consista à spolier, à rassembler et à déporter plusieurs
centaines de milliers de Juifs hongrois.
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En raison des documents lacunaires de la gendarmerie de l'époque, l'historien voulant traiter
l'histoire de la gendarmerie et surtout son rôle joué dans l'holocauste est contraint d'utiliser des
sources indirectes tels que les procès des tribunaux populaires - auxquels ont été parfois jointes
des sources originales - et les documents administratifs de province parmi lesquels on trouve aussi
des rapports envoyés par les postes de gendarmerie ainsi que leurs correspondances.
Les responsables de l'administration de province s'appuyaient sur la police en ville et sur la
gendarmerie dans les départements, les cantons et les communes. L'organisation de la gendarmerie s'alignait sur celle de l'armée et la répartition des districts par la défense nationale. Tandis que
la police relevait du Ministère de l'Intérieur, la gendarmerie était sous la houlette conjointe du
Ministère de l'Intérieur et du Ministère de la Défense. Les dix districts de gendarmerie relevaient
d'un secrétaire d'État du Ministère de l'Intérieur pour les questions relatives à la sécurité publique,
alors que la discipline et la formation appartenaient au Ministère de la Défense.
Les documents permettent en général de constater que la gendarmerie était caractérisée par
la rigueur, la discipline et, à quelques exceptions près, par l'exécution des ordres à 100 %. Par
conséquent, le commando Eichmann arrivé en Hongrie le 19 mars 1944 pouvait compter surtout
sur la gendarmerie pour l'élimination des Juifs. Après la deuxième guerre mondiale, de nombreuses personnes persécutées ont évoqué les atrocités des gendarmes et il est très rare de lire qu'un
gendarme passait des lettres ou de la nourriture dans le ghetto ou qu'un officier a agi contre le
traitement brutal.
Le 21 juin 1944, lors de la réunion du conseil des ministres où il a été consigné, pour la première
fois, dans le procès-verbal que les Juifs déportés du pays seraient „gazés puis brûlés en Pologne",
le responsable de la gendarmerie a parlé ainsi de l'activité de ses hommes: „Si nous considérons
qu'en vue du service du travail ou de déplacement, nous avons déjà déporté plus de 400 mille
Juifs, les plaintes évoquées juste contre quelques gendarmes hongrois sur les 40 mille en action
sont vraiment négligeables." Il est vrai qu'Eichmann et ses compagnons avaient aussi besoin de la
collaboration de la police et des autorités administratives locales, mais les documents déjà explorés
révèlent que leur aide la plus précieuse était la gendarmerie dont les membres ont exécuté les ordres
sans poser de questions qu'il s'agisse de la spoliation, des fouilles ou des regroupements des Juifs,
de leur acheminement vers une briqueterie ou de leur entassement dans des wagons à bestiaux.

Judit Molnár
DIE UNGARISCHE KÖNIGLICHE GENDARMERIE UND DER HOLOCAUST

Resümee
Die ungarische königliche Gendarmerie leistete zwischen 1881 und 1945 als eine der wichtigsten Organisationen der Staatsmacht in erster Linie mit demjenigen Ziel auf dem Land Dienst,
dass die Gesetze und Verordnungen eingehalten werden. Im Frühjahr-Sommer 1944 war ihre
Hauptaufgabe die Plünderung, Konzentrierung und Deportierung von Hunderttausenden ungarischer Juden.
Die Historikerin ist auf Grund der Unvollständigkeit der zeitgenössischen Gendarmerie-Akten
bei der Aufarbeitung der Geschichte dieser Organisation, und insbesondere ihrer Rolle im Holocaust,
dazu gezwungen, einerseits indirekte Quellen heranzuziehen, wie die Volksgerichtsprozesse, denen im Übrigen auch in mehreren Fällen Originalquellen beigefügt wurden. Andererseits deckt sie
die Verwaltungsschriften vom Land auf, unter denen auch - in diversen Mengen - Berichte von
Gendarmerierevieren und Briefwechsel mit der Gendarmerie zu finden sind.
Die Leiter der Verwaltung auf dem Land stützten sich in der Stadt auf die Polizei, in den übrigen Gebieten des Komitates, in den Kreisen und Dörfern auf die Gendarmerie. Der organisatorische Aufbau der Gendarmerie richtete sich nicht nach der Einteilung der Komitate, sondern nach
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dem Aufbau der Armee, bzw. der landesweiten Einteilung der Honvedbezirke. Im Gegensatz zur
Polizei, die nur dem Ministerium für Inneres untergeordnet war, stand die Gendarmerie unter der
doppelten Leitung des Ministeriums für Inneres und des Ministeriums für Landesverteidigung.
Aus dem Aspekt der öffentlichen Sicherheit unterstanden die zehn Gendarmeriebezirke einem
der Staatssekretäre für Inneres, aus dem Aspekt der Disziplin und Ausbildung hingegen dem
Ministerium für Landesverteidigung.
Im Allgemeinen ist - belegt von den Dokumenten - festzustellen, dass die Gendarmerie von
der Durchsetzung der Strenge und Disziplin gekennzeichnet war - mit einigen Ausnahmen zu
einhundert Prozent. Das am 19. März 1944 in Ungarn angekommene Eichmann-Kommando konn
te also bei der Durchführung der gegen die Juden gerichteten Aktionen an erster Stelle auf die
Gendarmerie zählen. Nach dem Zweiten Weltkrieg erinnerten sich viele Verfolgte an die Brutalitäten
der Gendarmen. Wir können nur vereinzelt über Gendarmen lesen, die Lebensmittel und Briefe in
die Ghettos schmuggelten, oder die etwas gegen den unmenschlichen Umgang taten.
Am 21. Juni 1944 sagte der Inspekteur der Gendarmerie in der Ministerratssitzung, in der
offiziell, protokolliert das erste Mal zu hören war, dass die aus dem Land deportierten Juden „in
Polen vergast und verbrannt werden", über die Tätigkeit seiner Gendarmen Folgendes: „Wenn wir
beachten, dass wir zwecks Arbeitsdienst und Aussiedelung bisher mehr als 400 Tausend Juden
wegtransportiert haben, dann ist die Tatsache, dass von den 20 000 ungarischen Gendarmen nur
gegen einige Beschwerde eingereicht wurde, gleich Null." Tatsache ist, dass Eichmann und seine
Männer neben der Gendarmerie auch die Zusammenarbeit der örtlichen Verwaltungsorgane und
der Polizei benötigten. Aus den bisher erschlossenen Dokumenten geht jedoch hervor, dass sie
in erster Linie auf die Gendarmerie zählen konnten, deren Mitglieder keine Fragen stellten, son
dern den erhaltenen Befehl ausführten, egal, ob dies die Einsammlung von Wertgegenständen,
Leibesvisitation, die Zusammenlegung der Juden, das Eintreiben in Ziegelfabriken, oder das
Zusammenpferchen in Rinderwaggons war.

Юдит

Мольнар

ВЕНГЕРСКАЯ КОРОЛЕВСКАЯ ЖАНДАРМЕРИЯ И ХОЛОКОСТ
Резюме

Венгерская королевская жандармерия в период с 1881 по 1945 год функционировала как
одна из самых важных организаций государственного подавления, несла службу в первую
очередь в провинции в целях соблюдения законов и постановлений правительства. Весной
и летом 1944 года ее главной задачей было ограбление сотен тысяч венгерских евреев, зато
чение их в концентрационные лагеря и депортация. По причине недостаточности жандарм
ских документов того времени исследователь вынужден в ходе изучения роли жандармерии
в истории и особенно в холокосте, использовать, с одной стороны, такие опосредованные
источники как материалы судебных процессов народных судов, к которым, между прочим,
иногда прилагались и оригнальные документы, а с другой стороны, вскрывает администра
тивные материалы и документы провинции, среди которых в числе прочего фигурировали
в переменном количестве донесения, прибывшие от жандармских постов, а также можно
было найти архивные материалы из переписки, адрсованной в жандармерию.
Руководители провинциальной администрации в городах опирались на полицию, а
на других территориях комитатов, в районах и селах главной опорой была жандармерия.
Организационная структура жандармерии сообразовывалась не с административным
делением комитатов, а следовала организационной структуре армии и делению страны
на военные округи. В отличие от полиции, которая состояла в ведомстве министерства
внутренних дел, жандармерия находилась под двойным управлением министерства вну-
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тренних дел и министерства обороны. С точки зрения общественной безопасности десять
жандармских округов подлежали ведомству одного государственного секретаря министер
ства внутренних дел, а в аспекте дисциплины и боевой подготовки они подчинялись ми
нистерству обороны.
Как правило - согласно обследованным документам - , можно констатировать, что для
жандармерии характерна была строгость, дисциплина, и за небольшим исключением бес
прекословное выполнение приказов. Таким образом коммандо Эйхманна, прибывшее в
Венгрию 19 марта 1944 года, в первую очередь в выполнении приказа об „очистке от евре
ев" могло рассчитывать на жандармерию. После второй мировой войны множество пресле
довавшихся вспоминало о зверствах и беззакониях жандармов и лишь очень-очень редко
можно было прочитать о жандарме, который втайне проносил в еврейское гетто еду или
письма, или о таком жандармском офицере который выступил бы против зверств своих
подчиненных.
21 июня 1944 года на заседании совета министров, на котором официально впервые
прозвучало зафиксированное также и в протоколе, заявление о том, что депортированные
из страны евреи „будут в Польше задушены в газовых камерах и сожжены", инспектор
жандармерии сделал следующее замечание о действиях жандармерии: „Если принять во
внимание, что в целях выселения и направления на службу трудовой повинности до сих
пор мы уже вывезли болеыпе, чем 400 тысяч евреев, тогда мы должны считать равным
нулю тот факт, что из 20 000 венгерских жандармов были поданы жалобы на одного-двух
человек." Фактом остается то, что командо Эйхманна наряду с жандармерией нуждалось
также в сотрудничестве местных административно-управленческих органов и полиции.
Из вскрытых и исследованных до сего времени документов однако выясняется, что необхо
димость заключалась в первую очередь именно в жандармерии, члены которой не задавали
вопросов, а выполняли полученный приказ, будь то грабеж и сбор еврейского имущества,
обыск, переселение евреев, вселение их в общие квартиры, размещения их на кирпичных
заводах или погрузка их в товарные вагоны.
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A második világháború idején az auschwitz-birkenaui német koncentrációs tábor működösét a nyugati szövetségesek lényegében semmilyen módon nem próbálták hátráltatni,
illetve megakadályozni, beleértve azt a - magától értetődőnek hangzó - lehetőséget is,
hogy koncentrált légitámadással lerombolják a haláltábor gázkamráit, vagy elvágják az
Auschwitzba vezető vasútvonalakat. Sok kutató szerint ily módon meggátolhatták volna
az újabb fogolyszállítmányok beérkezését, valamint a fogva tartottak megsemmisítését.
Egy sikeres akció alapvetően befolyásolta volna a Holocaust s így a háború lefolyását is.
A kérdés vizsgálatához elengedhetetlen a témáról szóló kiterjedt (főképp angolszász)
szakirodalom rövid bemutatása. Az Auschwitz bombázásáról szóló vitát David Wyman
indította el 1984-ben, korábbi cikkei összegzéseként megjelent The Abandonment of the
Jews. America and the Holocaust 1941-1945 című könyvével. Wyman tézise szerint a
bombázásra alapvetően a szövetségesek érdektelensége, bizonyos esetekben konkrét anti
szemitizmusa miatt nem került sor. A Wyman-tézishez kapcsolódó munkák közül ki kell
emelni a Felix Mendelssohn által 1982-ben publikált dokumentumgyűjteményt, illetve
Martin Gilbert úttörő jelentőségű, 1981-es Auschwitz and the Allies című munkáját.
A bombázás elmaradását elsősorban katonai-technikai okokkal magyarázó álláspon
tot képviselő szerzők közül mindenképp meg kell említeni Dino Bruggioninak a fotófel
derítés korabeli viszonyairól szóló, döntő fontosságú cikkét, illetve James Kitchens rész
letes elemzését a bombázás katonai feltételeiről. Richard Foregger 1986-ban megjelent
tanulmányában az eddigi legaprólékosabb bemutatását adta a bombázás lehetőségének.
Végkövetkeztetésében megállapítja, hogy a krematóriumok lerombolásához egyrészt hi
ányoztak a szükséges információk, másrészt a technikailag nagyon nehezen kivitelezhető
bombázás bizonytalan eredmény mellett súlyos veszteségeket okozott volna a táborban
fogva tartottak körében is.
A közelmúltból mindenképp meg kell említeni a 2003 második félévében Magyaror
szágon dolgozó amerikai történész, Paul Miller They Looked Away című dokumentum
filmjét, amely az eddigi feldolgozásoknál lényegesen nyíltabb formában mondja ki a
szövetségesek felelősségét. A film Magyarországon nem került forgalomba, mindössze
egyetlen alkalommal mutatták be, 2003. október 20-án.
A másik fontos tényező, amely árnyaltabbá teheti az Auschwitz bombázásáról szó
ló ismereteinket, a nagy-britanniai Keele Universityn működő TARA (The Aerial
Reconnaissance Archives) kutatóközpont, amelynek munkatársai 2003 végén közel 5,5
millió, a háború alatt készült légifelderítési felvételt tettek közzé az Interneten, kereshető
formában.1 Az adatbázis a rendkívüli érdeklődés következtében csakhamar működés
képtelenné vált, ám azóta a fejlesztők elkészültek a honlap újabb változatával, így egyre
több felvétel válik kutathatóvá.

'Készült a „Diákok a Tudományért" Alapítvány, valamint a Sarlo-IDC „Tolerancia" ösztöndíjának tá
mogatásával.
1
http://www.cvidcnccincamcra.co.uk/
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A TARA által publikált fényképek között ott vannak azok a felvételek is, amelyeket
1944-ben a brit légierő felderítő repülőgépei készítettek a birkenaui koncentrációs tábor
ról.2 Ennélfogva különösen fontosnak tartom, hogy dolgozatomban a szövetségesek légi
felderítésének működésével is behatóan foglalkozzam.

Jelen tanulmány célja, hogy - egy készülő, nagyobb lélegzetű munka részeként - egy
fajta gondolatkísérlet formájában bemutassa az auschwitz-birkenaui haláltábor hipoteti
kus bombázását, különös tekintettel annak technikai feltételeire és lehetséges elsődleges
hatásaira.
A kérdés vizsgálatához fel kell tárni, hogyan volt lehetséges, hogy az amerikai légierő
többször is bombázott egy, az auschwitz-birkenaui tábortól mindössze 5 kilométerre el
helyezkedő olajfinomítót, magát a tábort azonban (néhány véletlen találatot nem számít
va) sohasem. Ennek az a magyarázata, hogy mivel a politikai vezetés -jelen dolgozatban
nem részletezett okokból - nem támogatta az Auschwitz bombázására vonatkozó kérése
ket, a megsemmisítő táborok létéről szóló információk nem jutottak el a Földközi-tenger
térségében működő szövetséges légierők, az MAAF vezetéséhez. Az információhiány
azt is megakadályozta, hogy a táborról szóló légifelvételek alapján a fotóelemzők észre
vegyék: nem „közönséges" fogolytáborról van szó. Egyszerűen fogalmazva, az elemzők
kel senki nem közölte, hogy az olajfinomítóról szóló információk mellett mást is kellene
keresniük a felvételeken. A folyamat megértéséhez tehát mindenképp meg kell vizsgál
nunk a fotóelemzés háború alatt használt rendszerét.
A bombázás katonai lehetőségeinek feltárását két fő szempont szerint kell elvégezni.
Az Auschwitz-Birkenauban fogva tartottak meggyilkolását alapvetően két módon lehe
tett volna megakadályozni, legalábbis a tábor bombázását kérvényezők szerint. Az egyik
lehetőség a táborba vezető vasútvonalak folyamatos bombázása, az ugyanis meggátolta
volna az újabb fogolyszállítmányok érkezését. A másik módszer pedig maguknak a gáz
kamráknak és krematóriumoknak a megsemmisítése lett volna.
Ezen túlmenően részletes elemzést igényelnek a bombázást végrehajtani képes gép
típusok, és az azok jellemzőiből adódó lehetséges bombázási módszerek. Mivel még kis
magasságból sem lehet 100 %-os pontosságú bombázást végrehajtani, vizsgálni kell a
bombázás szórásának hatását, értelemszerűen a fogva tartottak körében okozott veszte
ségek, illetve a várható eredmény függvényében. Ehhez tartozik még a várható ellenállás
(a német légvédelem és vadászelhárítás) lehetőségeinek bemutatása is.
Auschwitz bombázásának legfontosabb katonai természetű nehézségét az jelentette,
hogy a koncentrációs tábort majdnem pontosan 1000 kilométeres távolság választotta
el a szövetségesek olaszországi légitámaszpontjaitól. Az oda-vissza 2000 kilométeres
repülés számos géptípus és bombázási módszer alkalmazását eleve kizárta - a távolság
áthidalásának volt viszont egy kétségtelenül szokatlan, ám a kezdeti lépések alapján sike
resnek tűnő módszere, az ingabombázás. Ez azt jelentette, hogy a nyugati repülőterekről
felszálló bombázó repülőgépek a feladatuk végrehajtása után nem tértek vissza eredeti
2
Erről számos híradás jelent meg közel egy időben. Pl. R. Hahn Veronika: Auschwitz brit háborús légi
fotón. In: Népszabadság, 2004. február 6., 8. o.
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támaszpontjaikra, hanem továbbrepülve szovjet bázisokon szállnak le. Ott feltöltötték
őket a már korábban odaszállított üzemanyaggal és lőszerrel, majd néhány nap múlva
visszatértek saját támaszpontjaikra, útközben természetesen ismét bombázva az ellen
séges területeket.
A vizsgálatunk tárgyát képező 1944-es esztendőben a biztató kezdet ellenére öszszesen csak hét ilyen „ingázó" bevetésre került sor. Mivel az ingabombázás módszere
elméletileg megoldást jelenthetett volna Auschwitz bombázása kapcsán a távolság prob
lémájára, elemeznünk kell, mi vezetett oda, hogy ez a lehetőség alig merült fel a tábor
bombázását övező viták során - azaz röviden meg kell ismerkednünk az ingabombázások
történetével is.

A politikai akarat hiánya
Bár a bombázás elmaradásához vezető politikai okok vizsgálata nem tartozik jelen ta
nulmány fő célkitűzései közé, mégsem árt azonban legalább alapvonalaiban megismerni
az erről szóló döntések megszületésének körülményeit.
Franklin Delano Roosevelt elnök 1944. január 22-én kiadott elnöki utasításában az
„ ellenséges elnyomás mindazon áldozatainak megsegítésére, akik közvetlen életveszély
ben vannak"2, létrehozta a War Refugee Board-ot (WRB). Az új szervezet közvetlenül
az elnöknek volt felelős, igazgatója John Pehle lett. Az elnök nyomatékosan felhívta a
külügy-, a hadügy- és a pénzügyminisztérium figyelmét, hogy mindenben működjenek
együtt a WRB-vel.
A WRB azonnal támogatást kért az Egyesült Nemzetektől,4 valamint más kormá
nyoktól is. Pehle levélben fordult a Hadügyminisztérium vezetéséhez, azt kérve, hogy a
fegyveres erők tegyenek valamit, hogy „megakadályozzák a nácikat a zsidók és más üldö
zött európai kisebbségek kiirtásában. "5 Ekkor még nem merült föl konkrétan Auschwitz,
vagy az odavezető vasútvonalak bombázásának gondolata, de a WRB kétségtelenül ha
tározott katonai fellépést sürgetett. Ezzel párhuzamosan támogatást kértek a külügy- és
a pénzügyminisztériumtól is.
Az elnöki utasítás értelmében 1944. január 28-án Henry Morgenthau pénzügyminisz
ter levélben fordult John J. McCloy-hoz, Henry Stimson hadügyminiszter általános helyet
teséhez, és kérte, hogy informálják a hadszíntér-parancsnokokat a január 22-i elnöki uta
sításról. A pénzügyminiszter arra is felkérte McCloy-t, hogy mindenben álljanak a WRB
rendelkezésére, valamint hogy szóljanak, ha a pénzügyminisztérium tehet valamit az el
nyomottak megsegítésére.6 Levelét elküldte a kormánynak, és más minisztériumoknak is.
McCloy véleményezésre továbbküldte Morgenthau levelét a vezérkari főnök helyet
tesének, Thomas T. Handy tábornoknak, aki válaszában úgy vélekedett, hogy „az el
nyomottak megsegítésének leghatásosabb módja, ha biztosítjuk a tengelyhatalmak minél
3

'To rescue victims of enemy oppression who arc in imminent danger of death.' Idézi: Mendelsohn 110. o.
Nem keverendő össze az Egyesült Nemzetek Szövetségével! Az Egyesült Nemzetek volt az USA el
ső katonai jellegű szövetsége 1778 óta. A szerződést 1942. január elsején írták alá Kína, Nagy-Britannia, a
Szovjetunió és az Egyesült Államok képviselői. Később további 22 állam, illetve kormány csatlakozott. Az
aláírók vállalták, hogy minden erejükkel támogatják a tengelyhatalmak legyőzését. Dear 918. o.
5
'To stop Nazis from the extermination of Jews and other chased European minorities.' Idézi: Mendelsohn
110-111. o.
6
Mendelsohn 110-111. o.
4
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gyorsabb legyőzését."1 Javasolja, hogy McCloy még egyszer gondolja végig, hogy a had
ügyminisztérium valóban részt kíván-e venni olyasmiben, amiről Morgenthau beszélt.
A diplomatikus hangnem valójában nyílt elutasítást fogalmazott meg. Az amerikai
hadügyminisztérium a WRB alapítására válaszul már január végén kiadott egy bizal
mas utasítást, amely leszögezte, hogy a fegyveres erők egységeit nem kívánják bevetni
olyan feladatokra, amelyek az ellenséges elnyomás áldozatainak megsegítésére irányul
nak, kivéve azon eseteket, ha a humanitárius feladatok közvetlen összefüggésben vannak
olyan müveletekkel, melyek az ellenség fegyveres erőinek legyőzésére irányulnak.8 Ezt
egy február elején kiadott belső memorandum is megerősítette, amely szó szerint meg
egyezett a vezérkari főnök helyettese által McCloy-nak küldött, január végi válasszal:
„Folyamatosan szem előtt kell tartanunk, hogy az elnyomottak megsegítésének legha
tásosabb módja, ha biztosítjuk a tengelyhatalmak minél gyorsabb legyőzését."9 Valószí
nűsíthető tehát, hogy a memorandumot szintén Handy tábornok fogalmazta meg. Ezzel a
hadügyminisztérium lényegében kivonta magát a mentőakciókból.
Fennmaradt egy jegyzőkönyv, amely bár néhány nappal későbbi, mégis részleteibe
menően mutatja be azt a vitát, amely a hadügyminisztérium berkeiben folyhatott a WRB
felállítását követően. 1944. február 11-én Harrison Gerhardt ezredes és Thomas Davis ez
redes középszintű találkozó keretében azt vitatták meg, hogy vajon a WRB felállításáról
szóló elnöki rendelet kötelezi-e valamire a hadügyminisztériumot.
Davis a beszélgetés végén megállapította: Roosevelt egész elképzelésének az a gyen
géje, hogy három szervezetnek (a külügy-, a pénzügy- és a hadügyminisztériumnak)
kellene együttműködnie, és ha nem engednek a nyomásnak, elkerülhető, hogy nem kato
nai ügyekkel kelljen foglalkozniuk.10 Ettől a ponttól kezdve tehát a hadügyminisztérium
szándékosan az elnöki utasítás mögött rejlő szándékkal ellentétes módon cselekedett, bár
ez nyíltan természetesen soha nem jelent meg.
Hasonlóan reagált 1944. február 7-én Cordell Hull amerikai külügyminiszter is.
Február 7-i válaszában határozottan ellenezte, hogy a fegyveres erők menekültek megse
gítésében vegyenek részt."
Nem járt több eredménnyel a WRB-nek a britekhez intézett együttműködési felhívá
sa sem. Február 7-én kelt válaszában Pasco alezredes, a brit vezérkar főnökének helyette
se is ellenérzéseit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a fegyveres erők egységeit, illetve
egyéneit a WRB menekültek megsegítésére kívánja felhasználni.12 Pasco levelére reagál
va másnap Handy tábornok javasolta, hogy az amerikai hadügyminisztérium működjön
együtt a britekkel annak érdekében, hogy elkerüljék a menekültek megsegítésében való
részvételt.13
Ez a politika vezetett oda, hogy a háború teljes tartama alatt sem a brit, sem az ame
rikai fegyveres erők nem vettek részt szinte semmiféle - mai kifejezéssel élve - hu7
'The most effective relief which can be given victims of enemy persecution is to insure the speedy defeat
of the Axis.' Idézi: Mendelsohn 114. o.
8
'It is not contemplated that units of the armed forces will be employed for the purpose of rescuing
victims of enemy oppression unless such rescues are the direct results of military operations conducted with
the objective of defcaring the armed forces of the enemy' Idézi: Wyman 291. o.
9
'We must constantly bear in mind, however, that the most effective relief which can be given victims of
enemy persecution is to insure the speedy defeat of the Axis.' Idézi: Wyman 291. o.
10
Wyman 292-293. o.
" Mendelsohn 114. o.
12
Mendelsohn 114. o.
13
http://www.pbs.org/wgbh/amex/holocaust/filmmore/reference/primary/bombthomas.html
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manitárius műveletben. Az erről szóló döntés hadügyi körökben már 1944 februárjára
megszületett, és nem is változott a háború végéig. A mindenféle nem katonai művelettel
szembeni alapvető elutasító álláspont tehát már jóval azelőtt kikristályosodott, hogy az
Auschwitz bombázásáról szóló javaslatok egyáltalán megfogalmazódtak volna.
Auschwitz bombázásának szándéka így sohasem jutott el abba a fázisba, hogy tény
legesen megtervezzenek egy ilyen hadműveletet. Ehhez elsősorban és leginkább a poli
tikai akarat hiányzott. A katonai döntéshozók gondolkodásában viszont természetesen
jelen voltak az elmúlt esztendők tapasztalatai, ami a különféle bombázási módokat, esz
közöket, azok használhatóságát és eredményességét illeti. 1944-re szinte már az összes
harcászati eljárást kipróbálták, amire csak a korszak repülőeszközei képesek lehettek. A
továbbiakban tehát azt vizsgáljuk, hogyan gondolkodtak és terveztek volna a szövetsé
gesek katonai szakemberei egy olyan célpont bombázásával kapcsolatban, mint amilyen
Auschwitz volt.

Auschwitz-Monowitz mint katonai célpont
Az auschwitzi táborkomplexum mellett épülő szintetikus olaj- és gumiüzem miatt
szövetségesek már 1944 januárjában felvették Auschwitzot a lehetséges katonai célpon
tok közé. 1944. március 15-én a közeli Blechhammer olajfinomítói is célponttá váltak.
Cari A. Spaatz tábornok, az Amerikai Stratégiai Légierők parancsnoka április 27-én le
vélben érdeklődött Ira C. Eaker tábornoknál, a Mediterráneumban harcoló szövetséges
légierők parancsnokánál, hogy tudják-e bombázni Blechhammert. Eaker május 8-án kelt
pozitív válaszában megemlítette, hogy Auschwitz és Odertal hadiüzemeit egyidejűleg is
lehetne támadni.14
Az első felderítő repülésre 1944. április 4-én került sor. A 26 000 láb magasan szál
ló repülőgépnek a Monowitz mellett épülő szintetikusüzemanyag-lepárlóról kellett in
formációkat szereznie. Monowitz 4 kilométerre keletre van az auschwitzi táborkomp
lexumtól. Mivel a fotófelderítő repülések során a kamerát már a célpont fölé érkezés
előtt bekapcsolják, a pilóta által készített összesen 20 fényképből hármon Auschwitz I.
is szerepelt.15
A felvételek elemzése során megállapították, hogy az épülő üzem alapterülete hozzá
vetőlegesen 3 200x1350 méter. A generátorállomás már működőképes volt, és látszottak
az épülő szintetikusgumi-gyár, a gáztartályok, a szintetikusolaj-üzem, valamint a fino
mító körvonalai is. A lepárló a Bergius-eljárást használta, azaz feketeszénből állítottak
elő olajat, illetve benzint. Az olajüzem kapacitását előzetesen évi 180-200 000 tonnára
becsülték.16 Legsebezhetőbb része a gázelőállító üzem volt. Az elemzés kiemelte, hogy a
fényképeken sem álcázás, sem füstfüggöny nem látszott,17 azaz a németek nem próbálták
elrejteni az épülő gyárat.
Május 27-én az amerikai hadügyminisztériumnak a németek olaj ellátásával foglalko
zó albizottsága18 elemzésében az évi 180 000 tonnás becslést erősítette meg. Ez termé14

Wymcm 298-299. o.
Gilbert 190-191. o.
Interpretation Report D. 377. Idézi Mendelsohn 95-96. o.
17
Gilbert 282-283. o.
18
War Cabinet Technical Sub-Committee on Axis Oil Reports
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kilometres
C OUrtin Gittert IMI

1. ábra: Auschwitz-Birkenau és Monowitz
szetesen csak az előállított üzemanyagra vonatkozott, a komplexum összteljesítménye19
az elemzés szerint elérhette az évi 500 000 tonnát is.20
Négy nappal később lezajlott a második felderítő repülés is. A 27 000 láb magasból
készített felvételek közül néhány ezúttal is „elcsúszott." Kettőn látszott egész Birkenau,
egyen egész Auschwitz I. és Birkenau részei, hármon pedig Auschwitz I. részei.21
Azonban, csakúgy, mint az április 4-i felvételek esetében, az elemzők újra csak közön
séges „hutted workers camp<sy'-ként,22 azaz fogolytáborként azonosították a látottakat, és
nem foglalkoztak vele a továbbiakban.23
A harmadik, június 26-i felderítő repülés felvételein szintén többször szerepelt mind
Auschwitz I, mind Birkenau - az utóbbiról készült képeken még a krematóriumok ké
ményei is látszanak. Ám az elemzés ismét csak a gyárra, illetve az építkezés állapotára
koncentrált, a „fogolytábor" nem váltott ki érdeklődést.24 Azt viszont sikerült azono" Azaz a magas oktánszámú üzemanyagok mellett ide tartozik a kenőanyag és fűtőolaj előállítása, a
szintén olajból készülő mügumigyártás, stb.
20
Mendelsohn 101. o.
21
Gilbert 2\6. o.
22
Gilbert 216.0.
23
Gilbert 191. o.
24
Gilbert 249. o.
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2. ábra: 1944. augusztus 25-én készült légifelvétel az Auschwitz l-es táborról.
A magyarázó feliratok csak jóval a háború után kerültek a képre.

sítani, hogy I. G. Farben létesítményről van szó. Az olajüzem építkezése előrehaladott
állapotban volt, és részlegesen már működött is, a szintetikusgumi-gyár pedig kb. fél
kapacitással üzemelt, teljesítményét évi 10 000 tonnára becsülték.25
Augusztus 9-én és 12-én két újabb felderítő repülésre került sor. Ezek az informá
ciószerzés mellett már a légitámadás előkészítését szolgálták. A megsemmisítő táborok
ezúttal is több képen megjelentek, ám mindkét bevetés meglehetősen rossz minőségű
felvételeket eredményezett, egy részük túl van exponálva, a többi életlen.26
Az I. G. Farben monowitzi szintetikusolaj- és gumiüzemét először 1944. augusztus
20-án érte légitámadás. Ezen a napon a 15. amerikai légihadsereg közel 500 bombázóval
támadta Lengyelország és Szlovákia olajipari célpontjait. A hadműveletről augusztus 21-i
számában több amerikai napilap is hírt adott.27 A monowitzi gyárat 127 B-17-es „repülő
erőd" bombázta. A Foggiából felszálló gépek délelőtt 10.32 és 10.50 között 26-29 000 láb
magasságból összesen 1336 darab 500 fontos rombolóbombát dobtak az ipartelepre.2"
25

Interpretation Report D. 326 R. Idézi Mendelsohn 97-98. o.
Gilbert 302-303. o.
27
The New York Times, 1944. augusztus 21., 6. o.; The Washington Post, 1944. augusztus 21., 3. o.; Kansas
City Star, 1944. szeptember 14., 4. o.
28
Gilbert 307. o., Wyman 299. o.
26
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A bombázóköteléket 100 P-51 Mustang vadászrepülőgép oltalmazta, amelyek könynyedén elűzték a B-17-esek ellen felszálló 19 német vadászrepülőgépet. A gyér és pontat
lan légvédelmi tűzben egy B-17-es kigyulladt és lezuhant, további 6 bombázó repülőgép
pedig megrongálódott. Egy P-51 Mustang szintén a veszteséglistára került.29
A bombázás eredményét ellenőrizendő a Mediterranean Allied Photo Reconnaissance
Wing 60. Squadronja augusztus 23-án és 25-én két felderítő repülést hajtott végre
Monowitz fölött. Felvételeikből megállapítható volt, hogy a tiszta időjárás és a gyenge
légvédelmi tűz ellenére a bombázás nem okozott súlyosabb kárt az üzemben, számos
bomba az épületek közti üres tereken robbant. Az elsődleges célpontok, azaz a fűtőház, a
generátorcsarnok, a kénhidrogén-, szénmonoxid- és széndioxid-kivonó részleg, valamint
a kapcsolóház lényegében épen maradtak, mindössze a desztilláló részlegben semmisült
meg egy nagyobb épület, illetve a methanolüzem rongálódott meg lA részben.30
Megsérült továbbá az alumíniumüzem, és komoly károk keletkeztek a környező mun
katáborok (sic!) barakkjaiban és egyéb épületeiben is.31 A pilóták azt is megjegyezték,
hogy az építkezés jelentősen előrehaladt a legutóbbi június 26-i felderítő repülés óta, bár
az üzem még mindig nem állt munkába.32 A felvételek közül ezúttal is több „elcsúszott,"
mind az auschwitzi, mind a birkenaui tábor több képen is rajta volt.33
A monowitzi fogolytábor lakói közül sokan örömmel fogadták a bombázást. Arie
Hassenberg beszámolója szerint úgy érezték, a szövetségesek tudnak róluk, és segíteni
akarnak rajtuk.34 Néhányan egyenesen élvezték a bombázást, nagyon vágytak rá, hogy
halott németeket lássanak. Erich Kulka úgy emlékezett, mindannyiszor, amikor a szövet
ségesek repülőgépei megjelentek a tábor fölött, az SS őrök visszahúzódtak óvóhelyeikre.
A foglyok ilyenkor szabadon előjöttek, és reménykedtek benne, hogy a gépek fegyvert,
vagy katonákat dobnak le. Sarah Cendert és körülbelül 1500 társát a birkenaui gázkamrá
ban érte a közeli Monowitz elleni bombatámadás. A becsapódó bombák dübörgése köze
pette órákat töltöttek a sötétben várakozva. A kezdeti pánik hamarosan letargiának adta
át a helyét, a teljesen kimerült foglyokat az SS-ek végül visszaterelték a barakkokba.35
A következő támadásra 1944. szeptember 13-án került sor. Aznap a 15. amerikai légi
hadsereg 324 bombázója támadott sziléziai olajipari célpontokat,36 Monowitz, Oderthal37
és Krakkó38 létesítményeit. A hadműveletről a The New York Times és a Kansas City
Star is beszámolt.39 A Monowitz ellen küldött 96 B-24-es bombázó nyugati irányból, a
tábor fölött átrepülve érkezett az üzem fölé - a foglyok, augusztus 20-ához hasonlóan
ismét azt hitték, hogy a repülőket az ő megsegítésükre küldték.40
A bombázók 24 000 láb magasságból kezdték meg a kioldást 11 óra 17 perckor.
A 14 percen át tartó bombázás során 943 darab 500 fontos rombolóbombát dobtak az
üzemre.41 Német vadászok nem mutatkoztak,42 de az erős és pontos légvédelmi tűzben 3
29

Foregger 408. o.
Interpretation Report DP. 95. Idézi: Mendelsohn 99. o.
Gilbert 307. o. Az augusztus 23-i felvételek némelyikén látszanak a birkenaui krematóriumok is.
32
Interpretation Report DR 95. Idézi: Mendelsohn 99-100. o.
33
http://www.nizkor.org/hweb/camps/auschwitz/acrials.html (1. a 2. ábrát)
34
Monowitzban ekkor körülbelül 30 000 fogoly tartózkodott. Gilbert 308. o.
35
A beszámolókat idézi Gilbert 308-309. o.
36
Wyman30\.o.
37
Gilbert 315.0.
3
* Hammel 381. o.
39
The New York Times, 1944. szeptember 14., 6. o.; Kansas City Star, 1944. szeptember 14., 2. o.
40
Wyman 45. sz. végjegyzet, 408-409. o.
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Liberator zuhant le, további 51 megsérült, 6 gép pedig eltűnt.43 A bombázókat P-38F fel
derítő repülőgépek kísérték, hogy lefényképezzék a találatokat. A felvételeken látszott a
monowitzi tábor, és Auschwitz II egy része, többek közt a IV. és V krematórium a fák
között. Két nappal később a Mediterranean Allied Photo Reconnaissance Wing 680.
Squadronja két P-38F repülőgépet küldött a legutóbbi nyolc megtámadott olajlétesít
mény fényképezésére. A monowitzi felvételeken látható volt a szétrombolt fő hűtőtorony
és egy kiégett gáztartály.44
Az eredmények pontosítására szeptember 18-án újabb felderítő repülésre került sor.
A 683. Squadron gépeinek felvételei szerint az üzem sérülési messze alatta maradtak az
elvárásoknak - viszont a finomítótól „délre és délkeletre levő táboron" (azaz Auschwitz
III-on) jelentős károk voltak megfigyelhetők.45
A táborkomplexum ezúttal sem volt célpont, ennek ellenére a pontatlan célzás követ
keztében mindhárom fő elemét több találat érte. Auschwitz I-ben egy bomba telibe talál
ta az SS őrök barakkját, 15 SS meghalt,46 28 súlyosan megsebesült. Bombák robbantak
a ruhaüzemben is, ott negyven munkás vesztette életét, további 65 fogoly megsebesült.
Auschwitz II-re két kazettás bomba hullott. Az egyik megrongálta a krematóriumokhoz
leágazó vasútvonalat, a másik pedig szétrombolt egy civil óvóhelyet a leágazás mellett.
Az óvóhely romjai közül 30 polgári munkás holttestét emelték ki. A monowitzi tábor te
rületére is több bomba csapódott. A 300 sebesült monowitzi fogoly a kórházban másnap
virágokat, tejet és dupla adag margarint kapott!47
Az 1944. október 16-án végrehajtott felderítő repülés szerint a bombakárokat lénye
gében teljesen sikerült kijavítani. A maga napi 2000 tonnás kapacitásával a monowi
tzi finomító volt Németország harmadik legnagyobb szintetikusüzemanyag-lepárlója
Blechhammer Nord (napi 3 400 tonna) és Odertal (napi 2 600 tonna) létesítményei után.48
Monowitz tehát továbbra is elsődleges célpont maradt.49
A monowitzi üzem elleni harmadik, az előzőeknél jóval kisebb léptékű légitámadás
ra 1944. december 18-án került sor.50 Ezúttal is a 15. amerikai légihadsereg bombázta a
létesítményt. A támadást 22 900 és 24 000 láb magasból hajtották végre. A Foggiából
felszálló 2 B-17 „Repülő erőd" és 47 B-24 Liberator 11.20 és 12.17 között több hullám
ban összesen 436 bombát dobott az üzemanyag-lepárlóra.51 A német vadászrepülők nem
avatkoztak be, a légvédelem is mindössze két gépet lőtt le, további 5 bombázó megron
gálódott, egy pedig eltűnt.52 A támadás négy épületben okozott súlyosabb károkat. A
bombázókkal együtt repülő felderítő gépek élénk vasúti és gyalogosforgalmat figyeltek
meg, valamint kiterjedt építési és helyreállítási munkálatokat jelentettek.53
41
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Wyman 299. o.
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Friedrich 74. o.
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Gilbert 315. o.
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Gilbert 321-322. o.
s« Hammel 423. o.
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A Monowitz elleni utolsó bombatámadást 1944. december 26-án hajtotta végre a 15.
amerikai légihadsereg.54 Az egy hullámban végrehajtott támadás nagyon rövid idő alatt,
12.16 és 12.21 között zajlott le. A 95 B-24-es összesen 679 darab 500 fontos rombolóbom
bát dobott le 22 200-24 700 láb magasságból.55 Német vadászok nem mutatkoztak,56 de a
támadókat erős és pontos légvédelmi tűz fogadta.
A 455. bombázó csoportban repülő, Dakota Queen nevű B-24-es pilótájaként részt
vett a támadásban George McGovern későbbi szenátor (és 1972-ben elnökjelölt) is; viszszaemlékezéseiben kiemelte a háború végéhez képest szokatlanul heves légvédelmi tüzet.
Noha saját repülőgépe néhány apróbb sérüléssel átvészelte a bevetést, alakulatának egyik
bombázója vitorlázó helyzetbe állított légcsavarokkal kelet felé, a szovjet szükség-leszál
lóhelyek irányába hagyta el a köteléket. Egy másik B-24-es csak minden felszerelést ki
dobva tudta tartani az alakzatot, egy harmadik gép pedig az Adriai-tengeri Vis szigetén
hajtott végre kényszerleszállást.57
A szeptember 13-i támadáshoz hasonlóan, a december 26-i bombázás is súlyos
veszteségekkel58 zárult. Három bombázó lezuhant, 44 másik gép megrongálódott, 8 B24-es pedig eltűnt.59 Az utóbbiak közül az egyik feltehetően a McGovern által említett,
kelet felé távozó sérült B-24-es lehetett.
A felderítő gépek jelentései szerint a számos telitalálat mellett a közeli becsapódások
következtében kiterjedt robbanási sérülések is érték az üzemet, mely előző bombázás
ellenére láthatóan nagy kapacitással működött. A finomító épületein kívül számos kisebb
műhelyet, raktárt, sőt, a fogolytábor barakkjait is értek találatok.60
A négy bombázás és a kapcsolódó összesen 18 felderítő repülés61 során számos alka
lom nyílt volna rá, hogy a szövetségesek tudomást szerezzenek az olajfinomító melletti
táborkomplexum valódi funkciójáról. Mint láttuk, a légifelvételek „elcsúszása" következ
tében Birkenau is számos esetben szerepelt a képeken, a fotóelemzők azonban mégsem
vették észre a felvételeken felbukkanó krematóriumokat, a foglyok hosszú sorát, a komo
lyabb ipari kapacitás nélküli táborba érkező vasúti szerelvények százait. Ennek megérté
séhez fel kell tárnunk a szövetségesek fotóelemzési rendszerének működését.

A fotófelderítés kudarcának okai
A háború alatt Auschwitzról készült légifelvételek közül a legismertebb az 1944. au
gusztus 25-ei felderítő repülés során készített sorozat. A képekből az elmúlt évtizedekben
számos kiadvány közölt részleteket,62 a felvételeket természetesen megfelelően nagyítva
és élesítve. így még a II. krematórium mögötti szabadtéri hullaégető gödör is látszik, sőt,
a nyitott ajtajú gázkamra felé vonuló foglyok is kivehetőek.63
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Hammel 428. o.
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Ezeket a képeket azonban ilyen formájukban a háború után több mint húsz évig, 1978ig, senki sem látta! A negatívokat 1978-ban találta meg két amerikai történész, Dino A.
Brugioni és Robert Poirier. Ők voltak az elsők, akik a negatívokat kinagyították, és az
eredményt modern képfeldolgozó eszközökkel elemezték.64
Hogy megérthessük, miképp történhetett meg, hogy a szövetségesek légi felderíté
se nem szerzett tudomást az auschwitz-birkenaui haláltáborról, öt alapvető szempontból
kell megvizsgálnunk a légifelderítés és a fotóelemzés háború alatt használt rendszerét.
A szövetségesek fotófelderítése a háború alatt részletesen kidolgozott, aprólékos sza
bályrendszer alapján működött. A beérkezett negatívokat először ún. elsődleges szűrés
nek vetették alá, amikor is ellenséges csapatmozgásokra, illetve összevonásokra utaló
jeleket kerestek, amelyek veszélyt jelenthettek a szövetséges erőkre. További keresendő
objektumok voltak a V-fegyverek és a hozzájuk kapcsolódó létesítmények, a légvédelmi
ágyúk és keresőfényszórók, partvédelmi berendezések, üzemanyag- és alkatrészraktá
rak, laktanyák, tábori erődítések, védelmi vonalak, építési, illetőleg rombolási tevékeny
ségre utaló nyomok, valamint mindenfajta közúti, vasúti és vízi szállítás.
A partraszállás napjának közeledtével a listára felkerültek még a partvédelmi erődí
tések és akadályok, az aknamezők, és a part menti hajózás is. A koncentrációs táborokat
azonban sosem vették fel az elemzendő objektumok közé.65 Ugyanis sem a War Refugee
Board, sem egyetlen zsidó szervezet, vagy magánszemély nem kérte, hogy tegyék meg.66
így, mivel a táborokról szóló információk elemzése nem volt feladat, nem is került rá sor.
Minden jelentős célpont elemzéséhez dossziét készítettek, amely egy kisebb és egy
nagyobb nagyítású ábrázolást tartalmazott a célpontról, egy szabványos kérdőívet a rész
letes adatokkal, és lehetőség szerint egy éjszakai térképet is.
Az Auschwitzról szóló dosszié teljes egészében az I. G. Farben üzemére koncentrál,
az auschwitzi vagy birkenaui táborokat meg sem említi. Az elemzők feladata ugyan
is alapvetően az volt, hogy az üzem építésének állapotáról szerezzenek információkat,
ami később kiegészült a szövetséges bombázások eredményének, azaz az általuk okozott
károk és termeléskiesés értékelésével. A közvetlenül az ipartelep mellett elhelyezkedő
monowitzi tábort - egyébként helyesen - koncentrációs táborként azonosították.
Az európai fronton készült légifelvételek elemzését a RAF medmenhami bázisán mű
ködő Allied Central Interpretation Unit végezte, illetve 1943-tól az Olaszországban műkö
dő Mediterranean Allied Photo Reconnaissance Wing. Mindkét szervezet a nap 24 órájá
ban működött, hogy a beérkező információözönt67 a lehető leggyorsabban feldolgozhassa.
1943-tól kezdve a legfontosabb feladat a normandiai és a dél-franciaországi partra
szállás előkészítése volt. Ehhez járultak még a Németország üzemanyag-ellátása ellen
irányuló 1944-es bombázó hadműveletekhez kapcsolódó felderítési és elemzési felada
tok, továbbá a V-fegyverek gyárainak és indító-berendezéseinek megtalálása, valamint a
sugárhajtású repülőgépeket és tengeralattjárókat előállító üzemek azonosítása. A külön
leges célpontok elleni bombázási feladatok szintén prioritást kaptak. A koncentrációs tá63
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borokról való információszerzés azonban nyilvánvalóan nem kaphatott prioritást, hiszen,
mint láttuk, a táborok az elemzendő célpontok között sem szerepeltek.68
Az Olaszországból tevékenykedő 15. amerikai légihadsereg hadműveleteinek súly
pontját 1944 májusától augusztusáig az „olajháború" képezte, azaz a németek szintetikus
üzemanyag, kenőolaj-, gumi- és egyéb olajipari termékeket előállító üzemeinek rombo
lása. Ennek megfelelően a Mediterranean Allied Photo Reconnaissance Wing elemzői is
az olajipari célpontokra koncentráltak (mint amilyen Monowitz is volt), nyilvánvalóan az
egyéb célok rovására.69
Azok a Monowitzról szóló felvételek tehát, melyeken az „elcsúszás" miatt nem maga
az üzem, hanem a megsemmisítő táborok szerepeltek, az elemzés szempontjából értékte
lennek minősültek. A képeket vizsgáló elemző minden bizonnyal egyetlen rápillantással
meggyőződött róla, hogy a felvételek az üzem értékeléséhez nem használhatók, majd to
vábbhúzta a tekercset, és az értéktelen kockákat nem küldte tovább nagyításra. így fordul
hatott elő, hogy az Auschwitz-Birkenauról szóló képek 1978-ig negatívban maradtak.
A szövetségesek fényképelemzőit négy-hathetes tanfolyam során készítették fel az el
végzendő feladatokra. Annak során elsajátították a legfontosabb katonai eszközök (repü
lőgépek, harckocsik, tüzérség, hajók, stb.) általános azonosítását. A tapasztaltabb elem
zők szekciókban dolgoztak, minden szekciónak megvolt a maga specifikus feladata, mint
például bombakárok elemzése, közúti és vasúti közlekedés, kikötők és hajózás, katonai
létesítmények, belföldi vízi szállítás, repülőgépgyárak és repülőterek, radar és elektroni
ka, földalatti létesítmények, tüzérség és páncélosok, olajfinomítók, V-fegy-verek, stb.
A koncentrációs táborok elemzésére nem hoztak létre külön csoportot, nem képeztek
ki szakértőket. Ennek következtében a mással foglalkozó értékelők meg sem kísérelték
a képeken véletlenül felbukkanó táborok azonosítását, kategorizálását, azaz nem tettek,
nem tehettek különbséget koncentrációs és megsemmisítő táborok között - utóbbiak
azonosításához ugyanis észre kellett volna venni a gázkamrákat és krematóriumokat.70
Fontos megjegyezni, hogy az átlagos elemzőnek legfeljebb pletykaszintü információi
lehettek a Holocaustnak akár a létéről is, az pedig kizárható, hogy biztos, ellenőrzött
tényeket tudott volna.
Az elemzőket ún. kulcsok segítették a célpontok azonosításában. Ezek a kulcsok
olyan kézikönyvek voltak, melyek az adott célponttípusról korábban készült, jelleg
zetes, jól felhasználható képeket tartalmaztak. A képek mellett megjegyzések utaltak
azokra a jellegzetességekre, melyek alapján az adott célponttípus felismerhető volt. A
Holocausthoz kapcsolódó létesítményekről azonban nem készült fotografikus azonosító
kulcs, így a krematóriumokat legfeljebb véletlenül lehetett volna felismerni. Szakértők
hiányában azonban erre alig volt esély.
Mindazonáltal az építő- és munkatáborokról a háború második felétől már létezett
azonosító kulcs - ugyanis az ilyen táborok közelében igen gyakran fordultak elő földalatti
létesítmények, erődítések, stb. Azonban mivel az elemzők csak indikátorként használták a
képeken felbukkanó táborokat, nem tettek különbséget közöttük. A táborokat a következő
leíró kifejezésekkel illették: rabszolgamunka-tábor, munkatábor, építőtábor, kényszer
munkatábor, börtön, koncentrációs tábor és internálótábor?1 Ezeket minden megkülön
böztetés nélkül, vegyesen használták, sok esetben egy elemzésen belül is eltérően.
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A jelentésekben leggyakrabban szereplő terminus a „hutted camp" volt, ami az elő
re gyártott elemekből létrehozott tábort jelentette. A kifejezés a britek által használt,
Nissen-típusú előre gyártott barakkokra vezethető vissza - a fotóelemzők átvették a szót
a táborok leírására. A megsemmisítő tábor kifejezés azonban sosem fordul elő a fénykép
jelentésekben.
A táborok azonosítása természetesen nem volt nehéz feladat, hiszen nagy kiterjedésű,
igen jellegzetes létesítmények voltak. A szövetséges fotóelemzők azonban a táborokkal
kapcsolatban mindössze azt tekintetek feladatuknak, hogy meghatározzák azokat a tá
borokat, amelyekben szövetséges hadifoglyokat tartanak fogva. Ebben volt segítségükre
a már említett, munka- és fogolytáborokról szóló azonosító kulcs.72 A megsemmisítő
táborokkal azonban - információ, illetve felkérés hiányában - nem foglalkoztak.
Mint láttuk, a fotóelemzés döntő mértékben az adott célpontról, létesítményről koráb
ban összegyűjtött információktól, jellegzetes felvételektől függ, azok teszik egyáltalán
lehetővé az azonosítást. Mivel pedig a világháború előtt soha nem létezett ipari lépté
kű népirtás, nem álltak rendelkezésre olyan előzetes információk sem, melyek alapján a
megsemmisítő táborok létesítményei azonosíthatóak lettek volna.
Továbbá a legtöbb fotóelemző nem férhetett hozzá a hírszerzési értesülésekhez, így
pl. a 15. légihadsereg hadműveleteinek terveihez,73 ami megkönnyíthette volna a meg
semmisítő táborok azonosítását. Ilyen értesülésekre nem is volt szükségük, hiszen meg
lévő minták alapján kellett bizonyos típusú célpontokat azonosítaniuk és elemezniük.
Amellett arra külön is ügyeltek, hogy az elemzők valóban csak azt jelentsék, amit a képe
ken látnak, és hogy külső információk a lehető legkevésbé befolyásolják őket.
A Vrba-Wetzler jelentés Dino Brugioni kutatásai szerint sosem jutott el azokhoz, akik
az I. G. Farben monowitzi üzeméről szóló felvételeket elemezték.74 Máskülönben nyil
vánvalóan igen hamar azonosították volna a gázkamrákat és a krematóriumokat.75
Az 1944-ben használt fényképelemző eszközök teljesítménye meg sem közelítette a
mai lehetőségeket. Az elemzők mindössze négyszeres nagyítású sztereoszkópokat hasz
náltak. Azokkal, valamint hétszeres nagyítású lencsékkel végezték a képek elsődleges
értékelését. A felvételekhez nem az eredeti film másolatát használták, hanem a negatívról
készült kontakt-fénymásolatot, mert az gyorsabb és olcsóbb volt, mint magát a filmet
másolni. A negatívokat ugyan már az akkori technológiával is 35-szörösre lehetett volna
nagyítani, erre azonban az „értéktelen" felvételek esetében nem került sor.76
A kérdés talán legtragikusabb eleme, hogy nem csak a fotóelemzők nem azonosítot
ták a tábort, de a szövetséges légierő parancsnoksága sem volt tudatában annak, hogy az
auschwitz-birkenaui megsemmisítő táborról igen jó minőségű felvételek álltak rendel
kezésre, tulajdonképpen már 1944. áprilisától, de augusztus 25-től kezdve mindenképp.
Mind a RAF Bombázóparancsnoksága, mind a brit Külügyminisztérium és Légügyi
Minisztérium, mind a 8. amerikai légihadsereg illetékesei többek között azzal utasították
el az Auschwitz bombázására vonatkozó megkereséseket 1944 nyarán - kora őszén, hogy
nincsenek a támadás megtervezéséhez szükséges fényképek a célpontról.77
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Pedig a képek ott voltak a 15. amerikai légihadsereg olaszországi elemzőinél. Azonban
mivel az augusztus 22-én beérkezett, lengyel emigráns forrásokból származó, Auschwitz-Birkenaut ábrázoló tervekkel és vázlatokkal nem vetették össze az augusztus 25én készült légifelvételeket,78 sem a 15. légihadsereg, sem a szövetséges főparancsnokság
nem tudta meg a Monowitz melletti „fogolytábor" valódi rendeltetését.
A kérdés kulcsa ismét csak a politikai döntés hiányában keresendő. A szövetsége
sek politikai vezetése tudott a megsemmisítő táborok létezéséről, ez mára egyértelműen
bizonyított tény. Katonai szempontból értékelhető információk azonban nem álltak ren
delkezésre, így bármiféle cselekvéshez először a szükséges katonai jellegű adatok össze
gyűjtését kellett volna elvégezni - arra azonban egyetlen lépés sem történt.
A légierő pedig, bár birtokában volt a szükséges információk egy részének, parancs
hiányában még azt sem tudta, hogy a táborokról szóló képek fontosak volnának. És mi
vel nem volt rá utasítás, értelemszerűen nem került sor az Auschwitzról szóló felvételek
elemzésére, értékelésére sem.

A vasútbombázás lehetősége
Bár a koncentrációs tábor elleni támadásra soha nem került sor, mégis érdemes alaposan
megvizsgálni egy esetleges bombázás lehetőségeit. Ily módon ugyanis betekintést nyerhe
tünk abba, hogy - a már ismertetett, alapvetően negatív hozzáálláson kívül - mi befolyá
solta a szövetséges légierő magas rangú vezetőit, amikor a bombázási javaslatok elutasítá
sa mellett tették le a voksukat. Másrészt pedig megérthetjük, mennyire összetett, már-már
lehetetlenül bonyolult lett volna az Auschwitz-Birkenau elleni támadás végrehajtása.
A szövetségesekhez 1944 áprilisától kezdve beérkező levelek, és táviratok, melyek a
magyar zsidóság deportálásának megakadályozását követelték, a fő hangsúlyt a Magyar
országról Auschwitzba vezető vasútvonalak bombázására helyezték. Először a Kassa
- Eperjes vasútvonal, különösképp a hidak lerombolását javasolták,79 később ezt kiter
jesztették mind a hét, Magyarországról észak felé vezető vasútvonalra.80
A nyugati szövetségesek mind a magánúton érkező indítványokat, mind a WRB által
felterjesztett vasútbombázási kérést elutasították. A brit és amerikai érvrendszer egy
aránt arra épült, hogy a vasutak bombázása megengedhetetlenül nagy erőket vonna el
más, a háború szempontjából fontos hadműveletektől. Az üldözött zsidók számára pedig
a legbiztosabb menekülést az jelenti, ha a szövetségesek minél gyorsabban megnyerik
a háborút.81
Válaszként az Emergency Committee to Save the Jewish People of Europe képviselő
je, Smertenko, magának Roosevelt elnöknek írt, felhívva rá a figyelmet, hogy azokon a
vonalakon német katonai szállítások is zajlanak, így bombázásuk nemhogy hátráltatná,
inkább elősegítené a háború megnyerését. Levele azonban, hasonlóan az összes többi
kéréshez, nem jutott tovább az amerikai Hadügyminisztériumnál, ahol változatlan in
doklással utasították el.82
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A szövetségesek elutasító magatartásának alapvető oka az 1944 tavaszán,
Olaszországban végrehajtott „Strangle" hadműveletben keresendő. Az 1944. március 19.
és május 11. között zajló „Strangle" arra irányult, hogy az Olaszországban harcoló német
„C" hadseregcsoport utánpótlását megbénítsa. Ennek leghatékonyabb módját - részben
Solly Zuckermann brit tudós tanulmánya alapján - a hegyekkel, folyókkal sűrűn tagolt
közép-olaszországi vasúthálózat bombázásokkal történő folyamatos megszakításában
látták. így ugyanis a németeknek, mivel nem rendelkeztek a vasúti szerelvények pótlásá
hoz elegendő tehergépkocsival, súlyos utánpótlási nehézségekkel kellett szembenézniük,
mindenekelőtt az üzemanyag- és lőszerellátás terén.83
Azonban a „Strangle," bár kétségtelenül hátrányosan befolyásolta a német „C" had
seregcsoport harcértékét, nem váltotta be teljes mértékben a hozzá fűzött reményeket.
Bebizonyosodott, hogy a vasútvonalak folyamatos megszakításához rendszeres, napon
ta-kétnaponta ismétlődő bombázásra van szükség, legfeljebb ennyi ideig tart ugyanis a
sérült pályatest kijavítása.84
Még rendszeres, egyszerre az összes párhuzamos vasútvonal több szakaszán ismét
lődő bombázással sem tudták a szövetségesek a közlekedést huzamosabb időre teljesen
megszakítani. Reális célnak a nagyon komoly késések elérése bizonyult.85 Elkerülő útvo
nalak használatával, a sérült pályaszakaszok éjszakai helyreállításával, valamint számos
közúti szállítójármű beiktatásával a németek képesek voltak nyitva tartani utánpótlási
vonalaikat,86 bár kétségtelenül súlyosan érintették őket az elmaradó lőszer- és üzem
anyag-szállítmányok.
A hidakat, mint elsődleges célpontokat már korábban elvetették, miután bebizonyo
sodott, hogy eltalálásukhoz aránytalanul sok bomba ledobására van szükség.87 Sokszor
előfordult, hogy egy hídon több ezer bomba ledobásával sem sikerült végzetes találatot
elérni. Ráadásul a németek még a legnagyobb völgyhidakat is képesek voltak 10-12 nap
alatt újra használhatóvá tenni, végképp gazdaságtalanná téve ezzel a hidak bombázását.
A „Strangle" hadművelet tanulságai döntően befolyásolták a szövetségesek döntésho
zóit, mindenekelőtt az Egyesült Államok Hadügyminisztériumát a vasútvonalak bombá
zására irányuló kérések elutasításában. A tömeges magyarországi deportálások 1944. jú
lius 9-én történt lezárulása után pedig már nem lett volna esély az Európa többi részéből
tovább folytatódó deportálások megakadályozására, ahhoz túlságosan sűrű volt a térség
vasúthálózata, és túl nagy a távolság a bombázandó vasútvonalak és a szövetségesek
támaszpontjai között.88

A gázkamrák és krematóriumok bombázása
A vasútbombázás mellett a másik elméleti lehetőség magának az auschwitz-birkenaui
megsemmisítő tábornak a bombázása volt. A támadásnak az elképzelések szerint le kellett
volna rombolnia a birkenaui négy nagy gázkamrát és krematóriumot, ily módon, ha nem
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is lehetetlenné téve, de jelentősen hátráltatva a foglyok megsemmisítésének folytatását. A
tényleges pusztítás mellett a támadásnak nagyon komoly szimbolikus értéke is lett volna.
Az auschwitz-birkenaui táborkomplexumban hét gázkamra működött, bár nem mind
egyidejűleg. Auschwitz I-ben hozták létre az első, a későbbieknél sokkal kisebb gázkam
rát és krematóriumot, az 1944-ben már nem működött. Birkenauban a tábortól nyugat
ra körülbelül két kilométerre volt két kisebb, házakból átalakított gázkamra. Az egyik
1944-ben már használaton kívül volt,89 a másikat, amelyet a 2/V jelű bunkerben levő
korábbi négy kisebb gázkamra egybenyitásával hoztak létre, még időszakosan működ
tették. Utóbbi kettőhöz nem tartozott krematórium, a testeket a 2/V bunker mögötti gö
dörben égették el.90
A birkenaui négy nagy gázkamra és krematórium kettesével helyezkedett el a tábor
nyugati részén. A II. és III. krematórium a főkapu felől érkező vasúti sín végének két
oldalán feküdt, míg a IV. és V körülbelül 500 méterrel északabbra épült. Közöttük he
lyezkedett el a „Kanada" néven ismert raktárkomplexum 30 épülete, valamint egy kisebb
erdős rész. (L. a 3. ábrát.91)
A II. és III. krematórium méreteiben megegyezett, a gázkamrák az épületek jobb
oldalából kinyúlva helyezkedtek el. Mind a vetkőzőhelyiség, mind a gázkamra részben
föld alá épült. A krematóriumot egy kéménnyel látták el.
A IV. és V krematórium az előző kettőnél kisebb, kialakításában szintén egymással
megegyező volt. Teljes egészében a felszín fölé épültek, a közel négyszög alakú létesít
ményeknek két kéményük volt. Az épületeket ritkás nyírfaerdő takarta.92
Szerkezeti felépítés93

Teljes hossz:
Teljes szélesség:

Épület magassága:
Kémény magassága:
Teljes célterületet:
Azonos területű négyzet:

A II. és III. gázkamra [m]
116,16
Gázkamra részleg: 32,67 x 9,24
Vetkőző részleg: 54,78 x 10.89
Krematórium: 61,38 x 13,53
9,57
19,14 m (1 db)
1728 m2
41,58x41,58

A IV. és V. gázkamra [m]
72,6
13,86

8,76
19,14 m (2 db)
1006 m2
31,68x31,68

A négy krematórium közötti távolság [m]
AII. és III. között
A III. és IV között
A IV és V között:
AII és V között:

176,55
576,18
106,92
924,66
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3. ábra: Birkenau alaprajza
Mind a négy krematórium betonalapra, és vasbeton vázra épült. A IV.-et és az V.-et
már kevésbé tartós anyagokból építették, ez főképp a tetőszerkezetre volt igaz.
II. és III. épület
Szerkezet és anyag:
Külső betonfalak
Tető (több talajréteggel borított beton)
A gázkamrák és a krematóriumok mennyezete
HK 117. (2004) 3.

Vastagság [cm]
19,05
44,45
19,05
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IV. és V. épület
Szerkezet és anyag:
Oldalfalak (tégla)
Tető (aszfalttal fedett deszkák)

Vastagság [cm]
29,21
3,81

Mind a négy gázkamra valószínű megsemmisítéséhez a legkedvezőbb támadási irány
a négy gázkamra által bezárt, körülbelül trapéz alakú terület dél-észak irányú megkö
zelítése lett volna. Ez az irány minimalizálhatta volna a bombázásnak kitett barakkok
számát. A harminc épületből álló „Canada" raktárkomplexum és a táborba vezető vas
útvonal vége így is a célterületen feküdt, de bármely más irányú megközelítés nagy
ságrendekkel több fogoly életét veszélyeztette volna.94
A rombolásra a már publikált Weapon Data Sheets-ek és a fenti szerkezeti adatok
alapján a késleltetett gyújtású, szabványos 500 fontos GP (General Purpose) bomba lett
volna megfelelő. A bombák a tetőszerkezet átütése után az épület belsejében robbantak
volna, feltehetően teljesen megsemmisítve azokat.
Auschwitz-Birkenau a szövetségesek olaszországi légitámaszpontjaitól mintegy 1000
kilométer távolságra feküdt. A legközelebbi szóba jöhető nagy repülőtér Foggia volt, on
nan Auschwitz 992 kilométerre helyezkedett el.
Ezt az oda-vissza 2000 kilométeres utat a szövetségesek számos repülőgépe képes
volt megtenni, az amerikai típusok közül a Lockheed P-38 Lightning és North American
P-51 Mustang típusú vadászrepülőgépek, a North American B-25 Mitchell közepes
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bombázó, illetve a Boeing B-17 Flying Fortress és a Consolidated B-24 Liberator típusú
nehézbombázó repülőgépek; a brit típusok közül pedig a DeHavilland DH98 Mosquito
könnyűbombázó IV. és későbbi változatai, valamint a Handley-Page Halifax típusú ne
hézbombázó repülőgép.
A négymotoros nehézbombázók esetében a célig vezető 1000 kilométeres út meg
tétele nem jelentett problémát, maximális hatótávolságuk jóval meghaladta a 3 000 ki
lométert. Mivel azonban a gépek a bombázást általában nagy magasságból, 5-10 000
méterről hajtották végre, komoly figyelmet kell szentelnünk a találati pontosság prob
lémájának.
A nagy magasából végrehajtott bombázás esetében teljesen megszokottnak számított,
hogy a célponttól sok száz méterre is csapódtak be bombák, sőt, a kilométeres eltérés sem
volt ritka. Bár a 15. amerikai légihadsereg 1943-1945-ben végrehajtott bevetései során
a valószínű körkörös szórás (CEP - Circular Error Probable) 1100 méterről fokozatosan
360 méterre csökkent, a ledobott bombáknak így is csak mintegy 30 %-a csapódott be a
célpont 300 méteres körzetében.95
Az átlagos bombázási adatokat tekintve egy 6 600 méter (20 000 láb) magasságból
végrehajtott támadás esetében a krematóriumokat a következő paraméterekkel lehetett
volna bombázni:96
Magasság
Bombaszőnyeg kiterjedése:
Körkörös szórás
Ledobott bombák tömege/db

6 600 méter (20 000 láb)97
510m x 300 m (1550 láb x 900 láb)
191 m (580 láb)
225 kg (500 font)

Az 1941-ben az USAAF által kiadott Handbook of Bombardiers szerint a II. és II.
krematóriummal megegyező nagyságú célpontokat 500 fontos bombákkal támadva a ta
lálati valószínűség a következőképpen alakult volna:98
Ledobott bombák száma
50
100
200
300
400

Találati valószínűség
25%
40%
50%
59%
64%

Azaz 400 bombát kellett volna ledobni, hogy a II. és III. krematórium 64%-os esélylyel kapjon telitalálatot. Mivel mind a B-17, mind a B-24 típusú bombázók 10 darab 500
fontos bombát szállítottak, a cél eléréséhez 40 gépre lett volna szükség.

95

Kitchens 253. o. 60. sz. lábjegyzet
407. oo.
ľForegger
oregger 407.
97
Ez megfelelt az átlagos bombázási magasságnak.
98
Handbook of Bombardiers (TM 1-251), kiadva 1941. március 31-én. Idézi Foregger 407. o.
96
90

HK 117.(2004)3.

966

Rácz András

A valamivel kisebb IV. és V. krematórium esetében ugyanez az arány:99
Ledobott bombák száma
50
100
200
300
400

Találati valószínűség
17%
29%
39%
50%
60%

A kisebb krematóriumok esetében tehát ugyancsak 400 bombával és 40 repülőgéppel
lehetett volna 60%-os esélyű telitalálatot elérni.
Összegezve tehát: körülbelül 60 %-os találati valószínűség eléréséhez a 2x2 kremató
rium esetében elméletileg összesen 1600 bomba ledobására lett volna szükség. Ez a szám
azonban a párosával elhelyezkedő krematóriumok közelsége, azaz a szórási területek
átfedése miatt csökkenthető. P. M. Sprey fegyverszakértő a szükséges bombák menynyiségét, részletes átfedési számítások után, 1350 darabra becsülte, körülbelül 50 %-os
megsemmisítési valószínűséggel. Ehhez 135 repülőgépre lett volna szükség.100 A pontos
szám megállapítása természetesen lehetetlen, a fenti becslések egyetlen feladata, hogy a
nagyságrendekről fogalmat adjanak.
A találati pontosságot ugyanis a célpont kiterjedésén és a bombázási magasságon kívül
számos egyéb tényező is befolyásolja: az időjárás (azaz a célpont láthatósága, illetve az
esetleges széllökések, stb.), az előzetes számítások pontossága, az ellenséges légvédelem és
vadászrepülőgépek tevékenysége, a személyzet kiképzettségi szintje, fáradtsága, a repülő
gép sebessége, műszaki állapota és stabilitása, a bombacélzó berendezés állapota, stb.
A háború legpontosabb, nagy magasságból végrehajtott bombázását a 8. amerikai
légihadsereg 467. bombázó csoportja 1945. április 15-én egy parti üteg támadása során
hajtotta végre. A ledobott bombák 50 %-a a célpont 160 méteres körzetén belül csapódott
be. Ez volt a szövetséges nehézbombázók legjobb eredménye, amelyet mindössze 5 000
méter (15 000 láb) magasságból, közel tökéletes időjárási körülmények között, ellenséges
tevékenység nélkül értek el.101
1944 novemberében a 15. légihadsereg hadműveleti elemző csoportja megállapította,
hogy 5 000 méter (15 000 láb) magasságból, jó körülmények között végrehajtott bom
bázás esetén a valószínű körkörös szórás B-17-esek esetében 165 méter (500 láb), míg
B-24-esek esetében 170 méter (515 láb).
A találati pontosság növelésére az egyik lehetősége a VB-1 AZON (Azimuth Only)
típusú kísérleti bombák használata lett volna. Ezeknek a korai irányított eszközöknek az
oldalszögét zuhanás közben távirányítással lehetett változtatni, ily módon vezetve célra
a fegyvert. Az USAAF 301. bombázó csoportja 1944 áprilisa és augusztusa között a
Földközi-tengeri hadszíntéren tesztelte is a bombát, ám arra a megállapításra jutottak,
hogy az AZON eléggé megbízhatatlan, főképp az irányítási és célzási nehézségek miatt.
Más irányított fegyver akkoriban még nem állt a szövetségesek rendelkezésére.102
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A másik módszer, amellyel növelni lehetett volna a bombavetés pontosságát, az úgy
nevezett hi-lo-hi bombázás volt:103 az akció során a bombázók a célpontig vezető utat a
szokott módon, nagy magasságban, zárt védelmi alakzatot tartva tették meg, a célpontra
való rárepülés előtt viszont kis magasságra süllyedtek, úgy hajtották végre a bombázást,
majd ismét felemelkedtek, és a zárt alakzatot felvéve repültek vissza támaszpontjukra.
A feladatot nehezítette volna a meglepetéshez szükséges teljes rádiócsend betartása
a süllyedés és a megközelítés művelete során, amely egy körülbelül 100 gépből álló kö
telék esetében rendkívül bonyolult és kockázatos manőver. A meglepetés azonban még
így is kétséges lett volna, hiszen amíg a bombázók tartották a nagy magasságot, a német
lokátorállomások minden nehézség nélkül követhették őket, az utolsó, alacsonyan megtett
szakaszon pedig a védők vizuális megfigyelésre is hagyatkozhattak, kiegészítve a kötelék
ellen korábban felemelt vadászrepülőgépek jelentéseivel. Ha pedig nem sikerül meglepni a
célpont védőit, akkor nagy eséllyel megismétlődött volna a Ploieçti elleni, 1943 augusztus
1-én végrehajtott támadás katasztrofális végeredménye: a ploie§ti finomítót alig 50-100
méteres magasságban megközelítő B-24-es bombázók 30 %-os veszteséget104 szenvedtek
a német és román légvédelem, a vadászrepülőgépek, valamint a kivonultatott csendőrala
kulatok kézifegyvereinek tüzétől.105 Ploieçti után az USAAF többé nem próbálkozott nagy
nehézbombázó kötelékek kis magasságban történő bevetésével.106
A táborlakóknak okozott veszteség természetesen foglalkoztatta azokat is, akik a
bombázást számos alkalommal és fórumon kérvényezték. Wyman kutatásai szerint mind
az európai, mind az amerikai zsidó vezetők úgy vélekedtek, hogy mivel a beérkező fog
lyok 90 %-át a hírek szerint a németek azonnal elgázosítják, és a megmaradtak is csakha
mar elpusztulnak az embertelen körülmények miatt, a kockázatot vállalni kell.107
A valóság azonban az, hogy amikor azonban American Jewish Congress vezetői elő
ször találkoztak John W. Pehle-el, a War Refugee Board igazgatójával Washingtonban,
Pehle a zsidó áldozatok várhatóan nagy száma miatt határozottan elutasított mindenfajta
bombázást. A zsidó vezetők ez ellen egyetlen szóval sem tiltakoztak, azaz egyetértettek
a megfontolással.108 Pehle nem kizárólag humanitárius megfontolások alapján határozott
így, számára az is fontos szempont volt, hogy a német propaganda minden bizonnyal
kihasználta volna, ha a szövetségesek bombázásának zsidók is áldozatul esnek.
Hasonló állásponton voltak a Rescue Committee of the Jewish Agency in Palestine
vezetői, David Ben-Guriont is beleértve : mereven szembehelyezkedtek minden olyan
hadművelettel, ami zsidó életekbe kerülhetne.109
A fentebb említett legjobb eredményt alapul véve a krematóriumok bombázása ese
tén a ledobott bombák 50 %-a a célponttól 160 méternél távolabb csapódott volna be.
A II. és III. krematórium a barakkoktól mintegy 100 méterre helyezkedett el, a IV. és
103

A high-low-high szavakból.
Hammel 163.0.
105
A megközelítés során két kötelék véletlenül Bukarest külvárosa fölé repült, ezzel riasztotta a körzet
egész légvédelmi rendszerét. A 177 bombázóból 41-ct a légvédelem és a vadászrepülőgépek lőttek le, további
13 gép leszállás közben összetört, hét sérült bombázó pedig Törökországban hajtott végre kényszerleszállást.
Másnap a bevetést végrehajtó IX. Bomber Command-nak mindössze 33 repülőgépe volt bevethető állapotban.
Pataki - Rozsos - Sárhidai I. k. 87. o., Kitchens 256. o.
106
Kitchens 256. o.
107
Wyman 302-303. o.
108
Rubinstein 163. o.
109
Rubinstein 179-180. o.
104

HK 117. (2004)3.

968

Rácz András

5. ábra: A szóráskép a tábor alaprajzára vetítve

V. valamivel messzebb, körülbelül 215 méterre. A táborra ledobott bombák hipotetikus
szórásának illusztrálására James Kitchens rávetítette Birkenau - Gilbert által megadott
- alaprajzára a szórás koncentrikus köreit.110
Noha a kép alatt szereplő aláírás helyes, maga az ábra hibás. Ugyanis - feltehetően
nyomdatechnikai okokból - hiányzik róla a legkülső, mintegy 860 méter (2 600 láb) su
garú „átlagos szórást" jelző kör. Az ábra tehát helyesen:
1,0
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A fentiek értelmében, a legideálisabb találati aránnyal számolva, a Sprey által becsült
1350 bombából mintegy 675 csapódott volna a krematóriumok 160 méteres körzetén kí
vülre és az ábra alapján körülbelül megközelítőleg 40 %-uk a tábor lakott részében rob
bant volna. Ez mintegy 250 bombát jelentett volna - a sokkal távolabb becsapódottakat
is számításba véve.
A bombák okozta veszteségek becsléséhez mindenekelőtt tudnunk kell a Birkenauban
fogva tartottak létszámát. Rudolf Höss naplója szerint 1944. április 5-én a táborban kö
rülbelül 36 000 fogoly volt, ez a szám augusztusra 135 000-re változott. A hipotetikus
bombázás által okozott veszteséget ennek alapján becsülni igen nehéz, van viszont konk
rét példa is koncentrációs tábort ért szőnyegbombázásra.1"
A buchenwaldi koncentrációs tábor melletti, V-2 irányítóberendezéseket gyártó üzem
re 1944. augusztus 24-én a 8. amerikai légihadsereg 129 B-17-es bombázója 303 tonna
bombát dobott le. A helyzet hasonló volt a birkenauihoz, az egyik célpont közvetlenül a
tábor kerítése mellett helyezkedett el, a másik valamivel távolabb. A bombázást az ideális
hoz közeli időjárási feltételek mellett hajtották végre, telibe találták, és teljesen megsem
misítették az üzemet, ám így is 315 fogoly vesztette életét a tábor területére becsapódott
bombák következtében, további 525 súlyosan, 900 pedig könnyebben megsebesült."2
A táborlakók veszteségei tovább növekedtek volna, ha a bombázás pillanatában eset
leg egy szerelvény éppen a II. és III. krematórium között elhelyezkedő vasúti sínen tar
tózkodik. Mivel a szállítmányok beérkezési időpontját lehetetlen volt előre jelezni (még a
németeknek is, a szövetségeseknek pedig mindenképp), ezért ezt a lehetőséget is vizsgál
ni kell, hiszen kizárására nem lett volna mód.
A magyar zsidóság deportálása idején egy szerelvény átlagosan 3 000 deportáltat
szállított."3 Mivel a vasúti sín vége éppen a II. és III. krematórium elpusztítására ledobott
bombaszőnyeg közepén feküdt, a foglyok között is minden bizonnyal súlyos vesztesége
ket okozott volna a bombázás."4
Szintén hozzá kell számolni a veszteségekhez a „Canada" nevű, harminc épület
ből álló raktáregyüttesben foglalkoztatott mintegy 2000 fogoly jelentős részét, hiszen
a „Canada" épp a bombázók egyetlen lehetséges megközelítési útvonalán, a kremató
riumok között feküdt. A négy krematóriumban dolgozó körülbelül 440 főnyi Sonder
kommando pedig minden bizonnyal teljes egészében odaveszett volna a bombázásban,
ők ugyanis folyamatosan a megsemmisítendő épületekben, illetve azok közvetlen kör
nyékén tartózkodtak."5
A Birkenaut érő hipotetikus bombatámadás által okozott veszteségekről Wyman egy
követője, Roger Williams úgy vélekedett, „lettek volna áldozatok a táborlakók között,
talán tucatjával is"116 Az iménti adatok alapján az áldozatok számát sokkal inkább ezres
nagyságrendben kellene becsülni.
Meg kell még említeni a hadműveletet végrehajtó bombázók feltételezhető vesztesé
geit is. A Monowitz elleni négy, nagy magasságból végrehajtott bombatámadás során a
8. amerikai légihadsereg a bevetett 367 bombázóból 29-et veszített, ami 7,9 %-os veszte111

Kitchens 253. o.
Kitchens 254. o.
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114
Sem a vagonban összezsúfolódva, sem a peronon állva nem találhattak volna menedéket a becsapódá
sok elől, a peron két oldalán elhelyezkedő vizesárkot nem számítva.
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ségnek felel meg. Mivel mind a B-17, mind a B-24 személyzete tíz főből állt, ez 290 fős
személyi veszteséget jelentett.117
Egy 1952-es RAND-jelentés a 8. amerikai légihadsereg adatai alapján táblázatot ál
lított össze, amely a repülési magasság és a veszteségek összefüggését vizsgálta 3 300
méteres (10 000 láb) és 11 550 méteres (35 000 láb) magasságok között. A jelentés szerint
a várható veszteség 8 250 méter (25 000 láb) magasságban 9,08 %, 9 900 méteren (30 000
láb) pedig 5,15 %. Ennek alapján Monowitz a körülbelül 6 600-6 700 méteres (20-22
000 láb) magasságban elszenvedett 7,9 %-os veszteséggel a gyengébben védett célpontok
közé tartozott.118
A krematóriumok 50 %-os megsemmisítési esélyéhez, mint láttuk, körülbelül 135
repülőgépre lett volna szükség, és 6 600 méter magasból végrehajtott bombázásra. A
7,9 %-os arány szerint a bevetésről 10-11 gép nem tért volna vissza, fedélzetén 100-110
főnyi személyzettel.
A másik lehetőség a kis magasságból végrehajtott, precíziós bombázás lett volna.
Az arra alkalmas repülőgépek (B-25, P-38, Mosquito) esetében azonban az AuschwitzBirkenaut Olaszországtól elválasztó távolság döntő fontosságú.
Az oda-vissza 2000 kilométer ugyanis nagyjából megegyezett a B-25 Mitchell ma
ximális hatótávolságával,"9 vagyis meglehetősen kockázatos lett volna ilyen mélységű
bevetésre küldeni a gépeket, különösen, hogy útközben mind a Balkán-hegységet, mind
a Kárpátokat oda-vissza át kellett volna repülniük, mindvégig ellenséges terület fölött.
Továbbá sebesség tekintetében a B-25, bár lényegesen gyorsabb volt a nehézbombázóknál,
nem vehette fel a versenyt a német légierő egymotoros vadászrepülőgépeivel. És mivel
még a jóval erősebb páncélzattal és védőfegyverzettel120 ellátott B-17 és B-24-es bombá
zók is állandó vadászkíséretre szorultak, a Mitchellek sem nélkülözhették a kísérő vadá
szokat. Egy vadászgépekkel oltalmazott, mélységben tagolt, védelmi alakzatot tartó bom
bázóköteléknek viszont esélye sem lett volna a meglepetésszerű támadásra. Meglepetés
hiányában pedig a német légvédelem felkészülten várhatta volna az alacsonyan érkező
támadókat, ami a tapasztalatok szerint elfogadhatatlan veszteségekkel járt volna.121
Továbbá a Mediterranean Allied Air Force 20. amerikai légihadseregének kötelékében
sosem volt háromnál több, B-25-ősökkel felszerelt bombázó csoport,122 melyek összesen
192 darab repülőgéppel rendelkeztek. 1944 áprilisától mindhárom bombázó csoportot
Korzika szigetéről vetették be az olaszországi harcok támogatására, illetve a dél-fran
ciaországi partraszállás előkészítésére.123 Áttelepítésük Foggiába, a bevetés végrehajtása
(egy esetleg szükséges második támadással együtt), majd a visszatelepülés minimum két
hétre lényegesen meggyengítette volna az Olaszországban harcoló szövetséges erők légi
támogatását.
A P-38 esetében is a távolság jelentette a fő problémát, hiszen bár a repülőgép maxi
mális hatótávolsága körülbelül 3 600 kilométer volt, azt csak akkor érhette el, ha két pót117
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tartállyal repült.124 Ha azonban bombát is szállított, akkor legfeljebb csak egy, 1200 literes
póttartállyal lehetett felszerelni, és hatótávolsága így alig haladta meg a 2 100 kilométert.
Ráadásul ilyen nagy távolságra csak egyetlen, 1000 fontos bombával lehetett ellátni.125
Egyedül a brit DeHaviland DH-98 Mosquito volt az a repülőgép, amely mind sebes
ség, mind hatótávolság, mind a szállítható bombateher tekintetében alkalmas lett volna a
feladatra. A típus Mk.VI. jelű változata egy tonna bombaterheléssel közel 3 000 kilomé
tert volt képes megtenni kis magasságon, mindezt körülbelül 400 kilométeres óránkénti
utazósebességgel. Ráadásul a faépítésű repülőgép alig látszott a német radarokon.
Wyman felvetette, hogy a Mediterranean Allied Air Force kötelékébe tartozó 44 da
rab Mosquito tökéletesen alkalmas lett volna a krematóriumok elleni támadás végre
hajtására.126 Azt azonban nem vette figyelembe, hogy a Mediterranean Allied Air Force
Mosquitói vagy N. F. Mk III. és XIII. jelű éjszakai vadász változatok voltak, vagy Mk.
IX. és XVI. jelű fotófelderítők, és nem voltak alkalmasak bombaszállításra.127 A RAF
1944-ben mindössze hat vagy hét olyan Mosquito-századdal rendelkezett, melyek a repü
lőgép vadászbombázó változatai voltak. Mind a hét század Nagy-Britanniából működött,
és csak négy század (a 140. Bomber Wing) személyi állományának a kiképzettsége felelt
meg a precíziós bombázási feladatoknak.
A 140. Bomber Wing négy százada végezte 1944 folyamán a legnehezebb bombázási
feladatokat: a V-l kilövőállások elleni precíziós támadásokat, üzemanyag-lerakatok, tar
tályhajók, repülőterek, erőművek elleni bombázásokat. Ők hajtották végre a Wyman által
is hivatkozott nagy pontosságú bevetéseket az aarhusi, koppenhágai és oslói Gestapo-főhadiszállások, az amiens-i börtön, valamint a hágai német Holland Népességnyilvántartó
Hivatal ellen is.128
Ezeknek az egységeknek az Olaszországba való áttelepítése, a felkészülés, a támadás
és a visszarepülés időtartamát is beszámítva a fent felsorolt, különleges kiképzést igénylő
bevetések mind jelentős késést szenvedtek volna.
A krematóriumok megsemmisítésének egy módja Wyman és követői szerint a P-38asokkal végrehajtott zuhanóbombázás lehetett volna. A pontosság problémája azonban
itt is fennállt. A bombavetést 1000 méter magasságból végrehajtva az átlagos szórás 38 és
98 méter között változott, alacsonyabbról az érték valamivel kedvezőbb volt, a bombázás
veszélyessége azonban hatványozottan nőtt. Mint ugyanis azt Luftwaffe tapasztalatai is
megmutatták, a zuhanóbombázó repülőgépek rendkívül sebezhetőek voltak az ellensé
ges légvédelmi tűztől. Az egyenes vonalú, kiszámíthatóan süllyedő megközelítés során
a repülőgép igen könnyű célpontot jelentett a légvédelmi lövegek számára. A kioldás
utáni pillanatokban pedig a repülőgép a légvédelem számára ideális magasságban tar
tózkodott, és a sebessége is alacsony volt. A zuhanóbombázók veszteségei meghaladták
bármely más egység veszteségeit, a kioldást 600-1000 méterről végrehajtva a 20 %-os
veszteség sem számított rendkívülinek!129
A Wyman által felvetett,130 P-38-asokkal, kis magasságban, meglepetésszerűen vég
rehajtott berepülés, a precíziós bombázás, majd a kis magasságban való távozás az 1944.
124
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június 10-én, Ploiesti ellen végrehajtott támadására vonatkozik. A 82. FG 46,1000 fontos
bombával felszerelt P-38-ast küldött egy oda-vissza közel 2000 kilométeres bevetése. A
gépeknek zuhanóbombázással kellett támadniuk Ploiesti célpontjait, majd kis magas
ságban elmenekülniük. A támadókat az 1. FG 48 darab P-38-as vadászgépe fedezte. A
bevetés során a zuhanóbombázók 17 %-os, míg a kísérővadászok 28 %-os veszteséget
szenvedtek, ám a finomítóban csak mérsékelt károk keletkeztek. A 15. légihadsereg soha
többé nem próbálkozott nagy távolságban végrehajtott zuhanóbombázással.
Az alacsonytámadás kis magasságon, nagy sebességgel közelítő repülőgépet igényelt,
mely bombaterhének ledobása után ugyanazon a magasságon távozik - mindvégig a né
met lokátorok érzékelési magassága alatt (azaz a tereptől függően maximum kb. 170
méteren), hogy a meglepetés biztosítható legyen.
A 8. amerikai légihadseregnek egy támadása, melyet 1943. május 10-én indítottak két
hollandiai erőmű ellen, a tíz bombázógépből tíznek az elvesztésével zárult. A 8. amerikai
légihadsereg tehát beszüntette a kis magasságból végrehajtott mélytámadásokat.131
A már említett 140. Bomber Wing Mosquito bombázókkal végrehajtott brit akciói
elfogadható veszteséggel eredményeztek rendkívüli találati pontosságot, a támadóknak
azonban a helyi ellenálláson keresztül minden esetben igen pontos és részletes térképek
álltak rendelkezésükre a célpontokról. A célterületig mindössze néhány száz kilométeres
távolságot kellett megtenniük, a célpontok közvetlen közelében pedig - éppen a városi
környezet miatt - nem kellett komoly légvédelmi tűzzel számolniuk. Auschwitz-Birkenau
esetében viszont sem a kis távolság, sem a pontos térképek megléte nem ált fenn, vala
mint a területet viszonylag erős légvédelmi tüzérség is óvta. (A monowitzi olajüzem ne
héz légvédelmi ágyúi ugyanis a tábor fölé is hatásos zárótüzet tudtak volna lőni.I32)
Egy krematórium 100 %-os telibe találásához körülbelül nyolc bombára lett volna
szükség. így tehát a négy különálló célpont elpusztításához 40 Mosquitót, a 140. Bomber
Wing teljes állományának, a legjobban kiképzett brit bombázópilótáknak közel felét kel
lett volna egy hónapra elvonni a Nyugat-Európában végrehajtandó feladatoktól, nem is
beszélve az esetleges veszteségekről. 133
Fontos tényező, hogy az eddigi összes számítás és becslés csak találati valószínűség
gel számol, nem biztosan bekövetkező telitalálattal. A Sprey által kalkulált 1350 bomba
mindössze 50 %-os találati valószínűséget jelent. Ez akkor válik különösen fontossá,
ha figyelembe vesszük, hogy négy különálló objektumról volt szó. A korábban említett,
Mosquitók által végrehajtott precíziós bombázások mind egy, illetve két célpont ellen
irányultak. Négy megsemmisítendő krematórium esetén négy végzetes telitalálat eléré
sének esélye igen alacsonyra becsülhető, ráadásul a célterületek és szórási zónák átfedése
miatt nem is számolható lineárisan.
A háború alatti USAAF- és RAF-tapasztalatok alapján James Kitchens úgy becsüli,
hogy - támadási módtól függetlenül - legfeljebb 50-60 % lett volna az esélye annak,
hogy egy bombázással a célpontok 50-60 %-át megsemmisítsék, vagy súlyosan meg
rongálják. Ennek alapján mindenképp szükség lett volna egy második, kisebb léptékű
támadásra is.134 Egy második bombázást viszont a németek már minden bizonnyal fel130
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készülten vártak volna,135 jelentősen megnehezítve a célpontok eltalálását, és növelve a
támadók veszteségeit.
A krematóriumok esetleges megsemmisítése esetén is felvetődik azonban a kérdés,
hogy milyen hatást gyakorolt volna az a Holocaustra. A bombázás támogatói többek
között azzal érveltek, hogy a krematóriumok megsemmisítése a nyilvánvaló humanitá
rius szempontok mellett kedvezően hatna az ellenállási mozgalom moráljára, valamint
hangsúlyozná a németek számára, hogy a szövetségesek elszántan fellépnek a népirtás
megállításáért.136 Segítene továbbá meggyőzni a kétkedőket a náci rémtettek valódiságá
ról. Emellett a bombázást követő zűrzavarban minden bizonnyal számos fogoly el tudna
menekülni.137
Ugyanakkor már a Jewish Agency által kiadott Note on the Proposal For Bombing
the Death Camps is megjegyezte, hogy a németek minden bizonnyal találnának más
kivégzési módokat, még akkor is, ha már valóban nem volnának képesek újjáépíteni a le
rombolt gázkamrákat és krematóriumokat.138 Német szempontból kézenfekvő megoldás
lett volna visszatérni a tömeges agyonlövés módszeréhez, amely ugyan az elgázosításhoz
képest lassú, ember- és lőszerigényes eljárás volt, azonban, mint az 1941-1942-es eszten
dők szörnyű tapasztalatai mutatták, működőképes. A holttestek megsem-misítése a kre
matóriumok folyamatos túlterheltsége és műszaki problémái miatt egyébként is részben
hullaégető gödrökben történt, azokban pedig problémamentesen el lehetett volna égetni
az agyonlőtt áldozatokat is.

Ingabombázásm - lehetőség a távolság áthidalására?
A megszállt Európa belsejében, illetve a keleti területeken elhelyezkedő ipari cél
pontok egészen 1943 közepéig elérhetetlenek voltak a szövetségesek Angliából, illetve
Észak-Afrikából felszálló nehézbombázói számára.140
A hatótávolság problémájára az ún. ingabombázás jelentette a megoldást, azaz hogy a
bombázó repülőgépek Nagy-Britanniából felszállva átrepülnek Európa fölött, végrehajt
ják a bombázást, és észak-afrikai támaszpontokon szállnak le. Néhány nap múlva pedig
hasonló, de ellentétes irányú bevetéssel visszatérhetnek Nagy-Britanniába.
Az ingabombázás a veszteségek ellenére sem került le a napirendről. A szövetségesek
olaszországi előrenyomulásával megszerzett olasz repülőterek jelentősen megkönnyítet
ték a megszállt Európa belsejében fekvő célpontok hagyományos módon való támadását
(azaz hogy a bombázók a kiindulási támaszpontjaikra térnek vissza). A keleti területek
német ipari üzemei viszont továbbra is elérhetetlenek voltak.
135
A felkészülés kereteben néhány nap alatt is lehetőség lett volna a meglévők (lásd később) mellé további
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7. ábra: Az első ingabombázás, az 1943. augusztus 17-i Schweinfurt és Regensburg
elleni támadás vázlata.141 A vadászkíséret hiánya súlyos veszteségeket okozott.

Ennek kiküszöbölésére az amerikai diplomácia 1943 őszétől kérte a Szovjetuniót,
hogy tegye lehetővé az amerikai bombázók számára szovjet támaszpontok használatát.
Az elképzelés szerint az Olaszországból felszálló repülőgépek a bombázás végrehajtása
után szovjet területen érnének földet. Ezzel egyrészt kiküszöbölhetővé válna a hatótávol
ság problémája, másrészt a bombázóknak lényegesen kevesebb időt kellene ellenséges
terület fölött tölteniük.142
A taktikai előnyökön túl a tervnek két rendkívül fontos stratégiai vonatkozása is volt.
Egyrészt az ingabombázás megosztotta volna a német légierőt és légvédelmet, ami je
lentősen megkönnyítette volna a nyugat-európai célpontok támadását, nem is szólva a
partraszállás légi előkészítéséről. Másrészt az amerikaiak távlati terveiben szovjet tá
maszpontokról Japán ellen végrehajtandó stratégiai bombázások is szerepeltek, és ha a
kezdeti együttműködés sikeresnek bizonyul, feltehetően könnyebb lesz megszerezni a
Kreml beleegyezését néhány távol-keleti szovjet repülőtér átengedésébe is.143
A szovjet vezetést azonban csak igen lassan sikerült meggyőzni, így az amerikai légi
erő számára átengedett három ukrajnai repülőtér - Poltava, Mirgorod és Pirjatyin - kiépí
tését csak 1944. május végére sikerült befejezni. A bombázók számára meghosszabbítot
ták a leszállópályát, irányítótornyok épültek, és tengeri úton a Szovjetunióba szállították
a szükséges élelmiszert és lőszert is.
Noha az 1944. június 2-án végrehajtott első inga-hadművelet (fedőnevén „Frantic")
komoly sikerrel zárult, a szovjet fél részéről korántsem volt egyértelmű az együttműködés
szándéka. Az amerikaiak rendelkezésére bocsátott szovjet repülőterek nem voltak megfe
lelőek a feladathoz, és a második „Frantic" bevetés rettenetes veszteségekkel zárult.
1944. június 21-én a Nagy-Britanniában állomásozó 8. amerikai légihadsereg is be
kapcsolódott a „Frantic" hadműveletbe. A 8. amerikai légihadsereg számára a „Frantic"
már „háromszögbombázást" jelentett, a gépek ugyanis a tervek szerint Nagy-Britan141
142
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niából repültek a Szovjetunióba, onnan Olaszországba, majd néhány nappal később viszsza Nagy-Britanniába.144
A bevetésre a 3. Bombardment Division145 144 B-17-esét jelölték ki, a 13. és a 45.
Combat Wing gépeit. A célpont a ruhlandi olajfinomító és Elsteverda volt. A bevetést
Archie J. Olds alezredes, a 45. Combat Wing parancsnoka vezette.
A háború után derült csak ki, hogy egy német Heinkel He-177-es bombázó nagy ma
gasságban követte a Szovjetunió irányába tartó amerikai bombázóköteléket. A poltavai
és pirjatyini repülőteret észrevétlenül sikerült azonosítania,146 csak Mirgorod fölött érte
támadás, de magassági fölényét kihasználva el tudott menekülni. Visszaérkezése után
a Heinkel mindhárom repülőtér pozícióját jelentette a Rudolf Meister repülőtábornok
vezette IV. német repülőhadtest parancsnokságának.147
1944. június 21-22 éjszakáján 60-80 német Heinkel He-111 és Junkers Ju-88-as bom
bázó meglepetésszerű csapást mért a poltavai repülőtérre.148 A szovjet légvédelem loká
tor híján nem volt képes előre jelezni a támadást - az első vészhírek csak azután érkeztek
meg, hogy a német kötelék áthaladt a front fölött, akkor pedig késő volt bármit is tenni.
A szovjet légvédelmi tüzérség teljesen hatástalannak bizonyult, a kilőtt 28 000 gránát
ellenére egyetlen német gépet sem sikerült eltalálnia. A Poltavában állomásozó 40 Jak9-es éjszakai vadászból mindössze ötnek sikerült a felszállás, ám eredményt azok sem
értek el.149
A négy órán át tartó támadásban megsemmisült 47 B-17-es bombázó, két C-47-es
szállítógép, 15 P-51-es amerikai, és egy Jak-9-es szovjet vadászgép. További 26 B-17-es
megrongálódott, három javíthatatlanná vált.150 Másnap mindössze kilenc bombázó volt
repülőképes állapotban.151 A személyi veszteség két amerikai és 30 szovjet halott, vala
mint 95 szovjet sebesült volt.
Mint az előre látható volt, június 22-23. éjszakáján a IV német repülőhadtest megis
mételte a támadást, éspedig Mirgorod ellen (Pirjatyint nem találták meg).152 A bombázók
akkorra már nem voltak ott, mivel a délután folyamán áttelepültek a körülbelül 240 kilo
méterre délre fekvő Zaporozsje repülőterére,153 de Mirgorodban így is megsemmisült 14
P-51-es Mustang,154 és elégett a nagy fáradsággal a Szovjetunióba juttatott üzemanyagból
mintegy 1 800 000 liter 100 oktános repülőbenzin is. A lőszerkészlet fele, körülbelül 500
tonna bomba, géppuskalőszer, stb. ugyancsak felrobbant.155
A német támadás rávilágított, hogy a „Frantic" hadművelet során használt re
pülőterek belül vannak a német harcászati légierő hatósugarán, a szovjetek pedig
144
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- lokátorrendszer hiányában - az esetleges éjszakai légitámadásokat sem előrejelezni,
sem visszaverni nem képesek.156 Már a háború után történt, hogy egy Spaatz tábornok
kal folytatott beszélgetés során Göring úgy emlékezett a Poltava elleni légitámadásra,
hogy „Azok voltak a szép idők!"157
A „Frantic" II. eseményei után nyilvánvalóvá vált, hogy a hadműveletet az addigi
formában nem lehet folytatni. Mivel a szovjet légierő nem volt képes a német támadások
elhárítására, Harriman 1944. június 27-én felvetette Sztálinnak, hogy az amerikaiak a
repülőterek védelmére áttelepítenének egy éjszakai vadász egységet. Bár Sztálin nem
tiltakozott az elgondolás ellen, a szovjet hatóságok ismételt késlekedése folytán a terv
végül nem valósult meg.
A június 21-23-i támadások után megmaradt, illetve újra repülőképes állapotba ho
zott 71 B-17-es és 55 Mustang június 26-án repült vissza Olaszországba.158 Ezt követően
egy teljes hónapig nem került sor újabb „Frantic" bevetésre. Ebben az is szerepet játszott,
hogy az amerikai stratégiai bombázó erőket lekötötte a nyugat-európai hadmüveletek
támogatása, de a fő szempont az ingabombázások során használt ukrajnai repülőterek
továbbra is fennálló védtelensége volt.
A „Frantic" müveleteket koordináló Eastern Command soha nem heverte ki a június
21-23-i eseményeket. A „Frantic" II-t követően már csak kisebb léptékű ingabombázá
sokra került sor. A 15. amerikai légihadsereg 390. Fighter Wingjének159 P-38-as vadász
bombázói P-51 Mustangok kíséretében két ízben, 1944. július 22-26. és augusztus 4. és
6. között is végeztek ingabombázást (ez volt a „Frantic" III. és IV.) romániai és lengyel
országi repülőterek, illetve olajipari célpontok ellen, a támadásokat azonban az említett
két bevetés után leállították. Az átrepülő gépek kis száma, és a csekély bombateher miatt
ugyanis az eredmény nem áll arányban a szervezés bonyolultságával, és az elszenvedett
veszteségekkel.160
Az 1944. augusztus 6-8. és szeptember 11-13. között végrehajtott „Frantic" V. és VI.
akciókban ismét nehézbombázók vettek részt, de már csak 75-75 darab, arányosan kisebb
vadászkísérettel. A szeptemberi „Frantic" VI. volt az utolsó ingabombázásos hadmüve
let. Bombázták a chemnitzi fegyvergyárat, majd visszaúton a Diósgyőri Acélmüveket.
Ezután már nem került sor több ilyen bevetésre. Egyrészt ahogy a német-szovjet front
haladt nyugat felé, a még német kézen levő területek már a nyugat-európai, illetve olasz
országi repülőterekről is elérhetőek voltak, másrészt a szovjet hivatalos szervek részé
ről egyre erősödő bizalmatlanság volt észlelhető, amely mindinkább megnehezítette az
együttműködést.161 Úgy tűnt, a szovjetek legszívesebben megszabadulnának az egész
Eastern Command-tól. Erre utalt az is, hogy 1944 augusztusának végén Molotov úgy
nyilatkozott, a Vörös Légierőnek szüksége van az átengedett három repülőtérre.162
A „Frantic" hadművelet-sorozat utolsó állomását az 1944. augusztus 1-én kitört varsói
felkelés jelentette. Mivel a szovjet csapatok Varsótól tíz kilométerre megálltak, a felke
lők csak a nyugati szövetségesektől remélhettek bármiféle támogatást a sokszoros német
156
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túlerővel szemben. Augusztus 15-én Roosevelt elnök azzal a kéréssel fordult Eisenhower
tábornokhoz, hogy a varsói gettóba ejtőernyővel ledobott utánpótlással támogassa a var
sói felkelést.163
Varsó azonban túlságosan messze volt a 8. amerikai légihadsereg Nagy-Britanniából
felszálló bombázói számára, az Olaszországból induló és oda visszatérő bombázóknak
pedig túlságosan sok időt kellett ellenséges terület felett tölteniük, és - mint azt a britek
1944. augusztus 14 óta zajló akciói mutatták164 - nagyon súlyos veszteségeket szenved
tek. Egyedül az ingázó repülések felújítása jelenthetett megoldást.
A brit és amerikai diplomácia erős nyomát gyakorolt a Kremlre, hogy egyezzenek
bele egy újabb „Frantic" repülésbe, mely a varsói felkelőknek juttatna be ejtőernyővel el
látmányt. A Szovjetunió végül szeptember 11-én beleegyezését adta a tervhez, sőt, szep
tember 13-án szovjet repülőgépek is dobtak le ellátókonténereket a felkelőknek.
A 8. amerikai légihadsereg 107 B-17-ese szeptember 18-én másfél órát körözött Varsó
felett, a ledobott 1284 ellátókonténerből azonban csak 288 (más adatok szerint 130) ju
tott el a felkelőkhöz, a többi a németek kezébe került.165 Noha a londoni lengyel emig
ráns kormány miniszterelnöke, Stanislaw Mikolajczik többször is kérte Churchilltől, sőt
Roosevelt is erre utasította az amerikai Hadügyminisztériumot, második segélyakcióra
nem került sor. A szovjetek is határozottan visszautasítottak minden kérést, 1944. októ
ber 2-án pedig Sztálin személyesen tiltotta meg az ingázó repülések folytatását. Néhány
nap múlva, a továbbra sem mozduló szovjet csapatok szeme láttára, a németek végleg
leverték a varsói felkelést.166
Mint láttuk, Auschwitz bombázásának katonai nehézségei között első helyen a távol
ság problémája állt. A bombázást megfelelő pontossággal végrehajtani képes géptípusok
számára a tábor túlságosan messze volt, hatótávolságuk nem tette lehetővé a körülbelül
2000 km-es bevetés végrehajtását.
Érdekes, hogy bár az Auschwitz bombázásának kérdését övező vita során rengeteg
különféle megoldás merült fel a hivatalos és nem hivatalos fórumokon, az ingabombázás
lehetősége egyáltalán nem került szóba. A poltavai repülőtéren történtek után a szövet
séges légierők felső vezetése fokozott óvatossággal kezelte az ingázó bevetések kérdését.
Ira C. Eaker tábornok, a 15. amerikai légihadsereg parancsnoka 1944. augusztus 5-én azt
válaszolta Carl Spaatz tábornoknak, a 8. amerikai légihadsereg parancsnokának, hogy a
blechhammeri finomító elleni támadás után „az ingázó repülésnél megfelelőbb, ha viszszatérünk a saját bázisainkra. "167
Ennek oka elsősorban abban keresendő, hogy az ingabombázás - a biztató kezdet el
lenére - nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A június 21-23-i események alapjai
ban rendítették meg a hadművelet-sorozat sikerébe vetett hitet. Poltava után a szövetséges
légierők többé nem kockáztatták meg, hogy nagyobb bombázóerőket küldjenek szovjet
területre. A „Frantic" III—VI. műveletek már sokkal kisebb léptékűek voltak.
A bevetett erők nagysága - egyébként a német hadvezetés számára is - mindvégig
azt mutatta hogy az ingabombázás sosem fog igazán veszélyes méreteket ölteni. Míg
163
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Nyugat-Európában már 1944 óta több száz, nemritkán ezer bombázó bevetésével zajlot
tak a nappali és éjszakai légitámadások, addig a „Frantic" keretében bevetett legnagyobb
bombázóerő a „Frantic" II. 144 B-17-ese volt.
Az egész hadművelet-sorozat legfontosabb célja a nyugati-szovjet együttműködés de
monstrálása volt. Az ingabombázással támadott célpontok mindegyike elérhető lett volna
hagyományos módszerekkel is - sőt, a három szovjet repülőtér átalakítására fordított
energiát is beszámítva az valószínűleg jóval kevesebb erőforrást igényelt volna, mint az
ingabombázásos megoldás.168
A kezdettől fogva kis léptékű hadművelet - párosulva a poltavai vereség hatásaival,
valamint az 1944 őszétől egyre mérséklődő szovjet együttműködési szándékkal - eleve
kizárta, hogy a „Frantic" akciók során bármilyen nem-katonai célpontot támadjanak. Ez
alól kivételt jelent a varsói felkelés támogatására végrehajtott „Frantic" VII. hadművelet,
annak azonban nagyságrendekkel komolyabb volt a politikai támogatottsága,169 mint egy
esetleges Auschwitz elleni támadásnak.
Mindettől függetlenül a „Frantic" műveletek elemzése azt mutatja, hogy elméletileg
lehetséges lett volna ilyen módon az auschwitz-birkenaui krematóriumok bombázása is.
1944 nyarára a szovjet front alig kétszáz kilométerre volt Auschwitztól, azaz a tábor tá
madására felszálló repülőgépeknek lényegesen rövidebb utat kellett volna megtenniük,
ha a bombázás után szovjet repülőtereken szállnak le, ami lehetővé tette volna P-38-as
vadászbombázók, illetve B-25 Mitchell közepes bombázók alkalmazását is. A P-38-asok
ráadásul részt is vettek a „Frantic" műveletekben, 1944 július végén - augusztus elején
két ízben is szovjet repülőtereken szálltak le, miután romániai és lengyelországi célokat
támadtak. A géptípus tehát alkalmas volt a feladatra.
Azonban hiába az elméleti megvalósíthatóság, a gyakorlatban sajnos ugyanoda va
gyunk kénytelen eljutni, mint eddig, a bombázás végrehajtására irányuló politikai akarat
hiányához. Ha a szövetségesek vezetésében meglett volna a szándék, hogy légitámadás
sal próbálják hátráltatni az auschwitz-birkenaui tábor működését, az ingabombázás le
hetőséget kínált volna a precíziós támadásra. Politikai akarat hiányában azonban még a
lehetőség végiggondolására sem került sor, legalábbis kutatásaim jelenlegi állása szerint
ennek értékelhető nyoma a forrásokban nem maradt.

Várható ellenállás
A bombázás konkrét lehetőségei után meg kell vizsgálnunk, miféle ellenállással kerül
hettek volna szembe az Auschwitz-Birkenau támadására induló szövetséges repülőgépek.
A koncentrációs tábort bombázó repülőgépekre a legnagyobb veszélyt nem is anynyira Auschwitz-Birkenau, mint inkább Monowitz ágyúi jelentették volna. A mintegy
öt kilométerre fekvő ipartelepet ugyanis 79 nehéz légvédelmi löveg védte.170 A német
légvédelem által használt nehéz légvédelmi ágyúk űrmérete 8,8 és 12,8 cm között volt. A
leggyakrabban előforduló, 8,8 cm űrméretű Flak-36 típusú löveg vízszintes lőtávolsága
kb. 7 300 méter, függőleges lőtávolsága kb. 5 900 méter volt, azaz a Monowitz körül
168
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elhelyezett lövegek többsége hatásosan tudott tüzelni Birkenau (legalább az üzemhez
közelebb eső része) fölé.
A birkenaui tábor területén elhelyezkedő légvédelmi lövegekről nincs pontosabb in
formációnk. Mindazonáltal, bár a Luftwaffe ide vonatkozó feljegyzései a háború végén jó
részt megsemmisültek, a birkenaui ágyúkra egyéb forrásokból számos utalást ismerünk.171
A lövegek pontos száma, elhelyezkedése és űrmérete azonban nem határozható meg.
Az 1944. augusztus 20-án végrehajtott támadáshoz kiadott eligazító anyag szerint
erős légvédelmi tűzre kellett számítani még a célponttól körülbelül 24 kilométerre dél
nyugati irányban, Katowice-Gleiwitz térségében is.172
Az állandó állásba telepített nehéz lövegekhez még hozzá kell számolni az esetleg a
helyszínre szállított könnyű és közepes, főképp 2 és 3,7 cm űrméretű légvédelmi gép
ágyúkat is - egy esetleges bombatámadást az előzőeknél jóval intenzívebb felderítő repü
léseknek kell megelőznie, ami nyilvánvalóan kiváltotta volna a németek ellenreakcióját.
Különösen igaz ez a rombolás befejezéséhez feltehetően szükséges második támadásra.
Ezenkívül alacsonytámadás esetén számításba kell venni az őrség által kézifegyve
rekből, leadott légvédelmi tüzet is, ami természetesen csak kis magasságban támadó
gépekre jelentett valódi fenyegetést, ám a folyadékhűtéses motorokkal173 felszerelt P-38,
illetve Mosquito típusú repülőgépek ellen különösen hatásos lehetett.174 A kézifegyver tü
zet a második támadás idején már feltehetően számos, időközben légvédelmi állványra
szerelt géppuska is támogatta volna.
Az aktív légvédelmi eszközöket a védők szükség esetén passzív módszerekkel is
kiegészíthették. Általánosan használt eljárás volt a célpontok mesterséges füsttel va
ló elrejtése. Az 1944. augusztus 25-én készített légifelvételeken látszanak mesterséges
füstre utaló nyomok,175 Birkenau tehát valószínűleg fel volt szerelve füstfejlesztő be
rendezésekkel. Továbbá amennyiben a németek megsejtették volna, hogy a tábor ellen
a szövetségesek alacsonytámadást készülnek végrehajtani, a krematóriumok - mint a
legnyilvánvalóbb célpontok - védelmét minden bizonnyal jónéhány záróléggömbbel is
megerősí-tették volna. Ezek az egyszerű, olcsó, ám alacsonyan szálló repülőgépek ellen
roppant veszélyes eszközök jelentősen megnehezítettek volna bármiféle, kis magasság
ból végrehajtott légitámadást Auschwitz-Birkenau ellen.
A német vadászvédelem 1944 tavaszára-nyarára lényegesen meggyengült, azonban
még messze volt a Wyman által állított teljes összeomlástól.176 A Belgrádban működő
Jadgfiiegerführer (Jafü) Balkan parancsnoksága alá ugyan sokkal gyengébb erők tar
toztak, mint a Németországot védő Luftflotte Reich alakulatai, azonban a jugoszláv
171
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partokon, Barival szemben elhelyezett lokátoraik révén a németek az alacsonyan szálló
szövetséges gépeket is észlelték legalább 30 kilométer távolságból, a nagy magasságban
közelítő bombázókat pedig közel 100 kilométerről.177
A Lengyelország felé haladó bombázóknak mindenképp át kellett haladniuk a Jafü
Balkan területe fölött, majd a Bécs központú 8. vadászrepülő hadosztály által védett
osztrák-magyar régió következett. A folyamatosan változó létszám- és alárendeltségi
viszonyok között az 1944. májusi-júniusi időszakot vizsgálva elmondható, hogy a Jafü
Balkan körülbelül 30-40 bevethető német Bf-109G típusú vadászgéppel rendelkezett a
térségben a II./JG 51., III./JG 77., valamint a II./JG 301. állományából, ehhez járult még a
horvát légierő egy Bf-109-esekkel felszerelt vadászszázada.178
A 8. vadászrepülő hadosztálynak ugyanekkor körülbelül 100-120 bevethető vadász
repülőgépe volt a Jafü Ostmark alárendeltségében, azaz osztrák területen. Ehhez jött
még a 101. magyar vadászhadosztály 52 Bf-109-es vadászrepülőgépe (ebből mintegy 25
gép, a Veszprémben működő 101. vadászrepülő osztály gépei, közvetlenül az Auschwitz
felé vezető útvonalon helyezkedtek el), valamint egy, szintén Bf-109-esekkel felszerelt
szlovák repülőszázad, mintegy 8-10 géppel.179
Auschwitz közelében Krakkó, Cosel és Stubendorf repülőtereiről kellett vadászgé
pekre számítani, számukat a Monowitz elleni, 1944. augusztus 20-án végrehajtott bom
bázáshoz kiadott eligazító jegyzet 15 és 29 közé becsülte.180
Ezek az erők természetesen nem folyamatosan álltak rendelkezésre, és létszámuk is
állandóan változott. Mindazonáltal, mint azt a 15. amerikai légihadsereg 1944-es tavaszi
nyári légi hadmüveletek tanúsítják, továbbra is jelentős ellenállásra voltak képesek.
*
Jelen tanulmány célja annak bemutatása volt, hogyan és milyen módon kerülhetett
volna sor az auschwitz-birkenaui megsemmisítő tábor bombázására, valamint hogy mi
lyen katonai-haditechnikai tényezők vezettek oda, hogy a bombázás végül nem történt
meg.
A történetírásban a „Mi lett volna, ha...?" kérdés a legveszélyesebbek közé tarto
zik. Auschwitz bombázásának problémája azonban, véleményem szerint, kivételt je
lent. Amikor a bombázás végrehajtás árára sor kerülhetett volna, ötödik éve folyt már a
Németország elleni stratégiai légi háború. 1940 óta sokszor változott a bombázások célja,
változtak a módszerek, az eszközök. Ennyi idő alatt mérhetetlen mennyiségű tapasztalat
halmozódott fel - ez a dolgozat egyfajta összegzése kívánt lenni ezeknek az ismeretek
nek, egy konkrét kérdéskörre, az Auschwitz elleni légitámadásra felfűzve.
A katonai lehetőségek összegzéseként elmondható, hogy még abban az esetben is, ha
a szövetségesek fotófelderítése képes lett volna azonosítani Auschwitz-Birkenau valódi
funkcióját (azaz hogy miben különbözik az „átlagos" német fogoly- ill. munkatáborok
tól), és ily módon megszerezni azt az információt, amely a politikai vezetésen nem jutott
át, a támadás nagyon jelentős nehézségekbe ütközött volna.
177
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A lehetséges bombázási módok közül a nagy magasságból, nehézbombázó repülő
gépekkel történő bombázást, a pontatlanságból eredő nagyszámú áldozat miatt, sem a
zsidó szervezetek, sem a szövetségesek nem támogatták. A kis magasságból végrehajtott
precíziós bombázást pedig döntően befolyásolták a korábbi, hasonló jellegű hadműve
letek során szerzett negatív tapasztalatok, valamint hogy a feladat végrehajtására képes
repülőgépekből nem állt rendelkezésre elegendő. A várható magas veszteségek miatt így
ezt a lehetőséget is elvetették.
A távolság - és az abból adódó veszteségek - problémájára az ingabombázás el
méletileg megoldást kínált volna, de az eleve kis léptékű hadművelet keretei között az
Auschwitz elleni támadás csak nagyon határozott politikai nyomás esetén lett volna meg
valósítható.
A politikai döntéshozatali folyamat megértéséhez további kutatásokra van szük
ség. Tisztázni kell, a szövetségesek vezetésének mely szintjei pontosan mit tudtak az
auschwitz-birkenaui tábor működéséről (tágabban értelmezve: az egész Holocaustról),
meg kell vizsgálni, hogy a külön-külön valószínűleg meglévő információkat összegez
ték-e valaha, illetve elemezni kellene a szövetségeseknek az európai zsidósággal kap
csolatos attitűdjét is. Teljes „fehér foltként" feltárásra vár a Szovjetuniónak a kérdéshez
fűződő viszonya. Ez azonban messze meghaladja tanulmány kereteit.
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THE MILITARY POSSIBILITIES OF BOMBING AUSCHWITZ-BIRKENAU

Summary
The primary aim of the essay is to study the military aspect of bombing Auschwitz. The main
reason that the military action failed to occur was the lack of a political intention to bombing. To
understand the events, this needs to be thoroughly examined.
Following the introduction of the political background, the study offers a survey of the history
of the Auschwitz region as a military target in 1944. From January 1944, the Allies considered
Auschwitz as a potential target, owing to a vast synthetic gasoline factory, located about five kilometres from the camp. The Allies bombed the refinery four times, but not once the concentration
camp itself.
This is contradictory, as today's technology renders it possible to distinguish even the gathering prisoners in front of the gas chambers in those aerial photographs that were taken of the camp.
To understand why these had no effect on the central decisions refusing the bombing, one must get
acquainted with the photo analysing methods applied by the Allies during the war.
There were several organisations requesting the western Allies to destroy the death camp's gas
chambers by air raids, and to prevent the deportation of the Jews by bombing the railway lines.
Thus, it is necessary to discuss the possibilities of bombing the railways.
The demolition of the crematoriums from the air is a more complicated matter. In case of a
high-level carpet-bombing, the destruction of the crematoriums would have certainly been successful, but its inevitable inaccuracy would have resulted in the deterioration of the whole camp.
For various political and military reasons, the Allies could not take its responsibility. To throw
light on the details, the author analyses the expectable losses of a hypothetical bombing, with
respect both to the prisoners and to the participating bombers.
The main technical difficulty of zero-level precision bombing lay in the distance between
Auschwitz-Birkenau and the Allied air bases in Italy. The 1000-kilometre space precluded the possibility of the deployment of most aircraft types that would have been suitable for high-precision
bombing. The British light bomber Mosquito could have been the answer to the question, but it
would not have guaranteed success either. Thus, crematoriums as potential targets and the possible
bombing methods are also to be analysed.
The so-called commuting bombing method could have brought the solution for the problem of
distance. It meant that the Allied bombers took off in Western Europe and after they had accomplished their mission, they landed in Soviet airfields. There they were refilled with munitions that
had been previously transported there and the aircraft bombed their targets on their way back, too.
The last part of the study sums up the history of the commuting bombing raids. In this, the author
makes it clear why the method was never applied against Auschwitz.
The essay also surveys the possibilities of resistance on the side of the German air force and air
raid protection, and treats its possible influence on the success of air raids against the camp.
It should be emphasised, however, that the primary reason for not bombing the camp did not lie
in the undoubtedly serious military difficulties, but in the lack of a political will. Nevertheless, the
military leaders kept in mind the experiences of the previous years, regarding the various bombing
methods and their practicability. The study offers an outline to the mentality of the Allied military
experts and presents their probable opinions on bombing a target like Auschwitz.
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POTENTIALITÉS MILITAIRES DU BOMBARDEMENT D'AUSCHWITZ-BIRKENAU

Résumé
L'objectif principal de la présente étude est d'aborder la problématique du bombardement
d'Auschwitz du point de vue militaire. La raison fondamentale de la non-intervention militaire
réside naturellement dans l'absence d'une volonté politique concernant l'exécution de ce bombar
dement, ce dont on doit tenir compte pour comprendre les événements.
La présentation de l'arrière-plan politique sera suivie de l'historique de la région d'Auschwitz
en tant que cible militaire en 1944. En raison d'une grande usine fabriquant de l'essence artificielle, située à environ 5 kilomètres du camp, Auschwitz fut considéré comme cible potentielle
par les alliés dès janvier 1944. Ceux-ci, en effet, bombardèrent la raffinerie à quatre reprises mais
jamais le camp.
Pourtant des photos aériennes furent-elles prises sur le camp et les techniques actuelles permettent d'y distinguer même la file des prisonniers devant les chambres à gaz. Afin de comprendre
pourquoi ces photos sur Auschwitz-Birkenau n'ont exercé aucun effet sur les décisions centrales
refusant le bombardement, nous devons connaître les procédés d'analyse photographique utilisés
par les alliés durant la guerre.
De nombreuses organisations demandèrent aux alliés de détruire, par des attaques aériennes,
les chambres à gaz du camp d'extermination ainsi que d'empêcher la déportation des Juifs par le
bombardement des lignes ferroviaires. Il faut donc examiner aussi les potentialités du bombardement des voies ferrées.
La destruction des fours crématoires depuis l'air est un problème beaucoup plus complexe. En
cas de bombardement intense à grande altitude, l'on pouvait détruire les fours crématoires à coup
sûr, mais l'imprécision inévitable de ces frappes aurait dévasté pratiquement tout le camp, ce que
les alliés ne pouvaient pas assumer pour différentes raisons politiques et militaires. Nous devons
donc analyser en détail les prévisions de perte dans ce bombardement hypothétique aussi bien au
niveau des prisonniers qu'aux bombardiers engagés.
La difficulté technique majeure du bombardement de précision à basse altitude était les 1000
km séparant Auschwitz-Birkenau et la base aérienne des alliés en Italie, ce qui excluait la plupart
des modèles d'avions susceptibles d'effectuer des bombardements de précision. On aurait pu utiliser les Mosquitos, bombardiers légers anglais, ce qui n'aurait pas pu garantir la probabilité de la
réussite non plus. Il faut donc analyser les fours crématoires comme cibles potentielles ainsi que
les modes de bombardement possibles.
Pour résoudre le problème de la distance, on aurait pu utiliser le bombardement dit navette.
Dans ce cas-là, les bombardiers des alliés décollant des territoires occidentaux atterrissaient à des
aéroports soviétiques, où ils ont été ravitaillés avec des munitions ayant été transportées sur place,
et faisaient des bombardements aussi sur le chemin de retour. Le dernier chapitre de l'article résumera l'historique des bombardements navette avec l'intention de l'auteur de démontrer pourquoi
ceux-ci n'ont jamais été vraiment envisagés contre Auschwitz.
Pour finir, nous examinerons les potentialités de résistance de la force et de la défense aériennes allemandes sans oublier leur impact éventuel sur l'efficacité d'un bombardement effectué
contre le camp.
Il faut cependant souligner que la raison majeure du non-bombardement du camp vient avant
tout de l'absence d'une volonté politique et non pas des difficultés militaires certes importantes.
Bien entendu, dans le raisonnement des décideurs militaires les expériences des années précédentes étaient fort présentes concernant les différents modes et moyens de bombardement ainsi que
leur utilité et efficacité. La présente étude esquisse le raisonnement et les prévisions supposées des
experts militaires alliés quant au bombardement d'une cible comme Auschwitz.
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DIE MILITÄRISCHEN MÖGLICHKEITEN DER BOMBARDIERUNG
VON AUSCHWITZ-BIRKENAU

Resümee
Hauptziel der vorliegenden Studie ist es, sich der Problematik der Bombardierung von Auschwitz aus militärischem Gesichtspunkt zu nähern. Eine Militäraktion ist in erster Linie natürlich
deshalb nicht erfolgt, weil der politische Wille gefehlt hat, die Bombardierung durchzuführen.
Wollen wir die Ereignisse verstehen, ist die Untersuchung dieses Themenkreises unerlässlich.
Im Anschluss an die Vorstellung des politischen Hintergrundes folgt ein Überblick über die
Geschichte der Region Auschwitz als militärisches Ziel im Jahre 1944. Auschwitz galt im Kreis
der Alliierten bereits ab Januar 1944 als potenzieller Zielpunkt, was auf den großflächigen Betrieb
für synthetisches Benzin zurückzuführen ist, der sich etwa fünf Kilometer vom Lager entfernt
befindet. Die Raffinerie wurde von den Alliierten viermal bombardiert, das Konzentrationslager
selbst dagegen kein einziges Mal.
Es wurde nicht bombardiert, obwohl auch Luftaufnahmen vom Lager gemacht wurden, die mit
heutiger Technik sogar Häftlinge erkennen lassen, die vor der Gaskammer Schlange stehen. Um zu
verstehen, weshalb die Bilder von Auschwitz-Birkenau überhaupt keine Wirkung auf die zentralen
Entscheidungen hatten, die die Bombardierung ablehnten, müssen wir die Fotoanalyseverfahren
kennen lernen, die von den Alliierten während des Krieges verwendet wurden.
Zahlreiche Organisationen baten die westlichen Alliierten, die Gaskammern des Todeslagers
mit Luftangriffen zu zerstören, bzw. mit der Bombardierung der Eisenbahnlinien die
Deportierung des Judentums zu verhindern. Es muss deshalb auf jeden Fall die Möglichkeit der
Eisenbahnbombardierung untersucht werden.
Ein viel komplexeres Problem stellt die Zerstörung der Krematorien aus der Luft dar. Im Falle
eines Bombenteppichs aus großer Höhe wären die Krematorien so gut wie sicher zerstört worden,
aber wegen der unweigerlichen Ungenauigkeit einer Bombardierung wäre wohl das ganze Lager
dem Angriff zum Opfer gefallen. Dieses Risiko konnten die Alliierten aus politischen und militärischen Gründen nicht eingehen, - um dies darzulegen, müssen die zu erwartenden Verluste einer
hypothetischen Bombardierung sowohl in der Relation der Häftlinge, als auch in der Relation
derjenigen, die die Aktion ausgeführt hätten, analysiert werden.
Die technische Hauptschwierigkeit einer Präzisionsbombardierung aus geringer Höhe war,
dass Auschwitz-Birkenau vom italienischen Luftstützpunkt der Alliierten fast haargenau 1000
Kilometer entfernt war. Dies schloss von vornherein einen Großteil von Flugzeugtypen aus, die
die höchstpräzise Bombardierung hätten durchführen können. Eine Lösung wäre der Einsatz des
britischen Leichtbombers Mosquito gewesen, aber den Erfolg hätte natürlich auch der Einsatz
dieses Flugzeugtyps nicht garantieren können. Es müssen also die Krematorien als potenzielle
Zielpunkte, bzw. die möglichen Bombardierungsmethoden untersucht werden.
Um das Entfernungsproblem zu überbrücken, hätte die sogenannte Pendlerbombardierung
angewandt werden können. Dies bedeutete, dass die von den westlichen Gebieten gestarteten alliierten Bomber nach Beendigung ihrer Aufgabe auf sowjetischen Flughäfen landeten. Dort würden sie mit der bereits früher dorthin gebrachten Munition und Kriegsmaterial beladen, und die
Maschinen führten auch auf dem Heimweg Bombardierungen durch. Das letzte große Kapitel der
Studie gibt eine Zusammenfassung über die Geschichte der Pendlerbombardierungen, aus der
- so hofft der Verfasser - klar hervorgeht, weshalb nie ernsthaft darüber gesprochen wurde, auch
gegen Auschwitz mit solch einer Methode einen Luftangriff durchzuführen.
Schließlich gibt der Verfasser einen Überblick über die Widerstandsmöglichkeiten der deutschen Luftwaffe und der Luftverteidigung, ohne zu vergessen, wie sehr dies die Effizienz einer
Bombardierung des Lagers beeinflusst hätte.
Es muss auf jeden Fall betont werden, dass der Hauptgrund des Ausbleibens eines Bombenagriffes gegen das Lager nicht auf die - zweifelsohne großen - militärischen Schwierig-keiten, sondern auf das Nicht-Vorhanden-Sein des politischen Willens zurückzuführen ist. In der
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Denkweise der militärischen Entscheidungsträger waren aber, was die verschiedenen Bombar
dierungsarten, Mittel und die Verwendbarkeit und Effizienz dieser betrifft, natürlich die Er-fahrungen der vorangegangenen Jahre präsent. Die vorliegende Studie ist ein Entwurf dessen, wie die
Militärexperten der Alliierten über die Bombardierung eines Zielpunktes wie Auschwitz dachten
und sie gegebenenfalls geplant hätten.

Андраш

Рац

ВОЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БОМБАРДИРОВКИ АУШВИТЦА-БИРКЕНАУ
Резюме

Настоящая статья считает своей основной целью показать подход к рассмотрению про
блемы бомбардировки Аушвитца с военной стороны. Первостепенной причиной несос-тоявшейся военной акции было, разумеется, отсутствие политической воли, направленной
на проведение бомбардировок, именно поэтому для понимания событий необходимо про
анализировать этот вопрос.
После показа политического фона следует обзор истории региона Аушвитца как воен
ной мишени. Союзники, уже начиная с января 1944 года, считали Аушвитц потенциальной
мишенью, что объяснялось нахождением в пяти километрах от лагеря большого завода по
производству синтетического бензина. Рафинирующую фабрику союзники бомбардирова
ли четыре раза, однако на концентрационный лагерь не было сброшено ни одной бомбы.
Вопреки тому, что составлялись воздушные съемки о лагере пленных, на которых с
помощью современной техники можно было видеть даже пленных, стоявших в очереди
перед газовыми камерами. Чтобы понять, почему фотоснимки, составлявшиеся об Аушвитце-Биркенау, не оказывали никакого воздействия на решения из центра, отклонявшие
бомбардировки, мы должны ознакомиться с теми приемами фотоанализа, которые исполь
зовались в ходе войны союзниками.
Целый ряд организаций просил западных союзников разбомбить в ходе воздушных
налетов газовые камеры лагеря смерти, а также, разбомбив железные дороги, воспре-пятствовать депортации евреев в лагерь смерти. Во всяком случае необходимо остановиться
на рассмотрении возможности бомбардировки железной дороги.
Существенно более сложной проблемой является бомбардировка крематориев с возду
ха. В случае массированной бомбардировки, проводимой с воздуха, уничтожение кремато
риев можно было бы считать почти стопроцентным, однако вследствие почти неизбежной
неточности бомбовых ударов был бы уничтожен весь лагерь военнопленных. Этого союз-ники по различным политическим и военным причинами не могли взять на себя. Для
показа этого необходимо проанализировать вероятные потери гипотетической бомбарди
ровки как в отношении лагерных пленников, так и в отношении бомбардировщиков, вы
полняющих акцию.
Основную, технического характера трудность прецизионной бомбардировки, прово
димой с низкой высоты, означало то, что Аушвитц-Биркенау отделяло от воздушной базы
союзников в Италии расстояние почти в 1000 километров.Это априори исключало из акции
основную массу самолетов, пригодных для проведения бомбардировок большой точности.
Решение могло бы быть найдено в применении легкихз британских бомбардировщиков ти
па „Москито", хотя вероятность успеха, разумеется, не могла быть гарантирована и в этом
случае. Таким образом необходимо дать анализ крематориев как потенциальных ми-шений, а также возможные способы бомбардировки.
Для решения проблемы расстояния можно было бы применять так называемые челноч
ные бомбардировки. Это заключалось в том, что самолеты-бомбардировщики союз-ников,
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поднявшиеся в воздух на западных аэродромах, после выполнения своих задач шли на по
садку на советских аэродромах. Там они снова заправлялись боеприпасами и военным сна
ряжением, уже заранее туда доставленными, и самолеты, возвращаясь домой, также прово
дили бы вновь бомбардировку.
Последний, более значительный раздел статьи посвящен обобщению истории чел-ноч
ных бомбардировок, из чего, согласно намерению автора, выясняется, почему никогда не
был поднят в серьезной форме вопрос о том, чтобы и бомбардировки Аушвитца проводи
лись подобным методом.
В заключение рассмотрим возможности немецких воздушных сил и их протитвовоздушной обороны, не забывая и о том, в какой мере повлияли бы они на результативность
бомбардировок, выполняемых против лагеря смерти.
Однако во всяком случае необходимо подчеркнуть,что основная причина несостояв-шихся бомбардировок Аушвитца заключается в военных трудностях, которые, несомненно, бы
ли весьма серьезными, но их скорее следует искать в отсутствии политической воли. Однако
в мышлении военного руководства, принимавшего решения, разумеется, присутст-вовал не
только опыт истекших лет, включавший в себя различные способы, средства бом-бардировок, возможности их применения соответственно их результативности. Настоящая работа
- это очерк, в котором автор пытается себе представить, как могли размышлять и планиро
вать военные специалисты союзников бомбардировки таких целей, какой был Аушвитц.
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DOMBRÁDY LÓRÁND

AKIRŐL NEM BESZÉLÜNK: WERTH HENRIK
II. rész

Újabb ellentétre adott okot Teleki és Werth között a magyar-jugoszláv viszony meg
ítélése. A balkáni stabilitás érdekében Jugoszlávia felé nyitó és a barátsági szerződés
előkészítésén fáradozó Teleki éles ellenzőre talált a magyar vezérkar főnökében, aki nem
hitt a jugoszláv-magyar közeledés őszinteségében. Ezen az sem változtatott, ha ez Hitler
jóváhagyásával történik. A szerbek iránti ellenszenvét, melyet szerb impérium alá került
szülőföldje visszaszerzésének vágya is motiválhatott, még arra az esetre sem volt hajlan
dó felülvizsgálni, ha Jugoszlávia csatlakozik a tengelyhez. Valószínűnek tartotta, hogy
az brit befolyásra ellenáll a német politikai nyomásnak és nem csatlakozik, ami felveti a
balkáni helyzet gyors és radikális tisztázását. Ebben az esetben a honvédség bekapcso
lódása elkerülhetetlen. Sajátos magyar szerep a közreműködés a térség nyugalmának és
stabilitásának biztosításában. Erősítették meggyőződésében Homloknak aj ugoszláv-német viszony alakulásának bizonytalanságára utaló jelentései: amennyiben Jugoszlávia a
maga izolált helyzetében nem csatlakoznék, és a Balkán átrendezése során a reá nehezedő
nyomásnak nem enged, sőt katonai ellenállást fejt ki, rá is sor kerül. Ebben az esetben pe
dig a honvédség bekapcsolódása is lehetővé válik, ami „nem kompromisszumot, hanem
teljes megoldást jelent". Ez -javasolta Homlok - „bármikor, de azonnal menetkész egyes
honvédségi alakulatok készenlétben tartását tenné szükségessé, miután azok nélkül a
lekésés valószínűsége áll fenn, ismervén a tengelyhatalmak, különösen pedig a Német
Birodalom gyorsított eljárását".207
Fenntartásainak a szerződés létrejötte után is hangot adott. Nem értett egyet az örök
barátság kitétellel, valamint a területi engedmények iránti igény feladásával, ami a szer
bekkel szembeni revízióról való lemondással egyenlő. Ez utóbbi a többi kisantant állam
esetében nem jöhetett szóba. A miniszterelnök sikerről beszél, és a szerződéstől a balká
ni feszültség csökkentését, a szomszédban fenyegető háborús veszély megszűntét várja.
Közben a német-jugoszláv viszony alakulása bizonytalan, ^mi könnyen olyan helyzethez
vezethet, amikor katonai fellépésünk elkerülhetetlenné válik. Ez a szerződéstől akadá
lyoztatva bonyodalmakhoz fog vezetni. Teleki az Országgyűlés Külügyi Bizottsága ja
nuári ülésén szembeszállt a revíziót a szerződéstől féltőkkel. A jugoszlávokkal szemben
nem mondtunk le revíziós igényeinkről, azonban azok érvényesítése új módon, „valóban
békés és baráti úton kell, hogy történjék". A szerződés megkötése Európa békéje és a
tengely Európa rendezésére irányuló törekvései szempontjából egyaránt fontos volt, hogy
207
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Európának ez a része meg legyen kímélve a katasztrófától. Figyelmeztette a heveskedőket és kardcsörtetőket: „úgy emelkedjünk tovább is, hogy ne veszítsük el a szuszt, ne
feszítsük túl a húrt, és jobban gondoljunk a jövőre, mint a jelenre; fokról fokra óvatosan,
okosan és tartósan építsük újra az országot."208
Élénken foglalkoztatta a vezérkart a 12. német hadsereg hadosztályainak átszállítása
Romániába. Ez nagy megterhelést jelentett a magyar vasútnak, és nem kis gondot a zök
kenőmentes lebonyolítását a vezérkar, illetve HM részéről irányító tiszteknek. A felvonu
lás célját megfejtendő több ismeretlenes feladvány magyarázatával a német hadsereg és
diplomácia egyaránt adós maradt, mereven ellenállt minden kísérletnek, hogy színvallás
ra bírják. Werth egy szovjet-német konfliktus előkészületének tartotta a felvonulást. A
német és magyar sajtóban, de a vezérkarnak a helyzetről adott összefoglalóiban is teret
nyert megállapításokkal szemben, miszerint a szovjet kormány változatlanul kitart a sem
legesség mellett, ennek megfelelően távol tartja magát minden háborús bonyodalomtól,
és Németországgal politikai és gazdasági együttműködésre törekszik, Werth figyelmét
nem kerülték el Hitlernek a Szovjetunióval kapcsolatos baráti megnyilvánulásai mellett
a bolsevizmus eltörlését kilátásba helyező kirohanásai sem. Vélekedésében erősítette a
Wehrmacht Lengyelországban tapasztalt felvonulása is. A romániai jelenlét közvetlenül a
Balkán felé történő szovjet előretörés megakadályozására is szolgálhat. Amint Antonescu
legutóbbi januári látogatása is bizonyossá teszi, a németek az általuk favorizált román
hadsereget szovjetellenes terveik integráns részének tekintik. Hitler bizonyára tájékoztat
ta Antonescut szándékai felől. Ez a felénk barátságtalan megnyilvánulás, amit ezúttal is
kénytelen volt ad acta tenni, fokozta a szövetségessel szembeni bosszúságát. Ennek kívánt
hangot adni a januári vezérkari tájékoztató elemzése Románia helyzetéről: „Románia kül
politikai tekintetben teljesen a tengely befolyása alá került, olyannyira, hogy a kormány
ma már csak látszólag független. Az ország német megszállás alatt lévőnek tekinthető, és
szerepe, mint független európai politikai tényező, legalábbis egyelőre megszűnt."209
Werth reménykedett, hogy talán a német vezérkariaktól mégiscsak megtudhat va
lamit, hiszen korábban már elejtettek megjegyzéseket Hitler szovjetellenes terveiről.
Most zárkózottabbaknak bizonyultak, semmit sem tudtak mondani felvonulásuk céljá
ról. Werth azonban nem adta fel a reményt. Nagy várakozással tekintett Bartha januári
berlini látogatása elé. Célja ugyan a német illetékesek jóindulatának elnyerése volt a hon
védség fegyverkezése hathatósabb támogatásához, a négyszemközti magánbeszélgetések
során azonban adódhatnak alkalmak bizalmas információk gyűjtésére.
A berlini találkozón Hitler szokása szerint lehengerelte szóhoz sem jutó vendégét.
Elsősorban Angliáról beszélt, amit kíméletlenül meg fog törni. A Balkánnal kapcsola
tosan csak az ottani nyugalom fenntartásáról szólt, ami a tengelynek érdeke. A szovjet
tel kapcsolatosan elmondta, hogy a megkötött szerződések megfelelően funkcionálnak.
Sztálinnal a viszonya jó. Ettől függetlenül tisztában van a kommunizmus és pánszláviz
mus veszélyeivel, ami a Balkánt is fenyegeti. Ezért megfelelő katonai erőket tolt el a biro
dalom keleti határaira, valamint Romániába. Ezzel elejét kívánja venni esetleges szovjet
elképzeléseknek. A román olaj biztosítás döntő fontosságú a tengely számára.210
Magyarország erősítse hadseregét és a Kárpátok védvonalát. Egy erős magyar had
sereg Jugoszlávia felé is megnyugtató lehet. Ezzel szemben sajnálatos módon el kell
208
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zárkóznia a magyar hadiipari termelés nagyobb mérvű támogatása elől. Most minden
eszköz a Wehrmacht erősítéséhez szükséges. Talán néhány hónap múlva lehetséges lesz
a magyar kérések fokozottabb teljesítése. Hogy valami biztatót is mondjon vendégének,
megjegyezte, hogy a háborút követő rendezés során Magyarország számára előnyök is
elképzelhetők.2"
Bartha aligha lepődött meg, hogy Ribbentrop csak Hitlert visszhangozta találkozójuk
során, azonban a meglátogatott Keiteltől, Haldertől és más, a Wehrmacht vezetésében
jeleskedő katonáktól több saját véleményt, információt remélt. Bizonyos azonban, hogy
négyszemközti beszélgetések során sejttették a német vezérkar nem hivatalos elképzelé
seit a magyar csapatoknak a szovjet elleni hadmüveletekbe történő bekapcsolásáról, illet
ve Kárpátaljának a felvonulás során történő igénybe vételéről. Bartha nem tudhatta, hogy
Haider ezt a Barbarossával kapcsolatos vezérkari megbeszélésen már felvetette, azonban
Hitler mereven elzárkózott, s kijelentette, hogy Magyarországot és a többi érintett or
szágot - Románia kivételével, melynek a hadműveletekben való részvétele létfontosságú
- csak az utolsó pillanatban szabad tájékoztatni a készülő hadjáratról.212
Bartha beszámolója a hiányos tájékoztatás ellenére is megerősítette a vezérkar főnö
két, hogy kétségkívül a Szovjetunió elleni felvonulásról van szó. Románia megtámadása
és a Balkánra történő betörés nem lehet a szovjet vezetés tervei között. A szovjet határon
gyülekező német hadosztályokkal szemközt nem kísérlik meg azt, amit az elmúlt év
során sikert ígérő körülmények között elmulasztottak. Nagyobb probléma, hogy ezt a há
borút a Wehrmacht román csapatokkal közösen fogja vívni. A megbízhatatlan Románia
előnyhöz jut velünk szemben. Ez a lehetőség - mint láttuk - nem kapott helyet Werthnek
a jövőről alkotott elképzelései között.
A szovjet-német konfliktusról sokasodtak a kiszivárogtatott hírek. Egyre magasabb
körök, jól értesült német politikai és katonai tényezők nyilvánultak meg már-már hi
vatalos érvénnyel. Február végén a müncheni magyar konzul egy vezérkari tisztre hi
vatkozva jelentette, „nincs kizárva a szovjet elleni háború kitörése. Jelenleg 150 német
divízió vesztegel foglalkozás nélkül hosszú hónapok óta, ami a legénység elzüllésének
veszélyét rejti magában, foglalkoztatásuk célszerűbb módon nem is történhetnék, mint
velük a Szovjetunió olaj-, fém- és mezőgazdasági dúsgazdag reservoirjait könnyűszerrel
elfoglalni. így aztán az összes szükséges nyersanyagok birtokában, Németország invázió
nélkül is nekiláthatna Anglia lassú kiéheztetéséhez."213 Az informátora közölte a konzul
lal, hogy mindössze a birtokában levő részletadatokra támaszkodva jutott erre a követ
keztetésre, nincs betekintése a hadvezetőség terveibe.
Jelentkezett Sztójay is, aki Homlokkal egyetértésben nem tartotta kizártnak, hogy
amennyiben mégsem kerülne sor az angliai partraszállásra, úgy „előtérbe fog lépni
Szovjet-Oroszország likvidálása, azaz a Keletnek Németország további ellátása szem
pontjából való megszervezése".214
Homlok szorgalmasan gyűjtötte Werth számára a híreket. A támadás ténye február
végére már bizonyossá vált előtte. Csak a részletek és az időpont várt további felderítésre,
miként az is, Hitler miért nem számít a magyar katonai részvételre.
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Az információkat Werth így is elégségesnek tartotta ahhoz, hogy egy Budapesten
tartott harcászati megbeszélésen a részt vevő tábornokok és vezérkari tisztek tudomásá
ra hozza: „Vegyék az urak nagyon komolyan az itt hallottakat, bizalmasan közölhetem,
hogy rövid időn belül sor kerül egy német-orosz háborúra, amelyben nekünk is köteles
ségünk részt venni."215 A távolmaradás megengedhetetlen következményekkel járhat a
győzelem utáni osztozkodás során. Werth annyit fűzött még ehhez, hogy egyelőre nincs
más teendő, mint erősíteni a honvédséget, és a német kívánságnak megfelelően tovább
erősíteni a szovjet határon lévő erődítéseket. O az elmúlt őszön a munkálatokat meg
szemlélte, melyek november 1-jéig már olyan készültségi fokot értek el, hogy azokat a tél
idejére fel lehetett függeszteni.216
Ez a magas színtű plénum előtti bizalmas megnyilatkozás, a hallottaknak, mint a
honvédség előtt álló feladatok megfontolására való felszólítás, újabb merész, kormány
zati tényezőkkel össze nem hangolt lépés volt. A vezérkar főnöke veszélyesnek tartotta a
románok háborús részvételének kihatását. Mellőzésünk okát csak részben tudta be straté
giai indíttatásúnak. Legalább annyira Hitler gesztusának, hogy a román antirevizionista
törekvések meglovagolásával vegye rá Antonescut a nagyarányú román hadba lépésre.
Meg volt győződve, hogy a számunkra fenyegető helyzet kialakulása a magyar politika
folyamatosan megnyilvánuló kétértelműségével is magyarázható, ami kihívta az egyre
bizalmatlanabb Hitler ellenérzéseit. Ezen csak oly módon lehet változtatni, ha - mint
ezt már többször ajánlotta a kormányzónak -, szövetségesként felajánlkozunk a bolse
vizmus elleni harcra. A kormány meggyőzésével is határozott lépéseket kell tenni, hogy
Hitlernek a várhatóan felértékelődő románokkal szembeni gesztusait kivédjük, revíziós
politikánk ne szenvedjen helyrehozhatatlan károkat. Ne várjuk meg míg hívnak! Werth
a háború alakulásáról ekkor meggyőződéssel vallott, később tragikus tévedésnek bizo
nyuló elképzelése alapján kijelentette az egybegyűltek előtt, hogy a német hadsereg rövid
villámháborúban végez a nála szervezettségben, felszerelésben, harci morálban gyen
gébb szovjet hadsereggel, melynek hatására az ingatag bolsevik rendszer összeomlik.
A Szovjetunió iránti ellenszenvétől vezettetve félreismerte a rendszer szilárdságát, ami
az élő erőben és technikában megmutatkozó, általa jól ismert erőviszonyok, a szétterülő
hatalmas tér, a kimeríthetetlen erőforrások szerepének ily mérvű lebecsüléséhez vezette.
A már súlyos csapásokat szenvedett, bár még le nem győzött Nagy-Britannia nem lesz
képes Németországot kétfrontos háborúra kényszeríteni. A győztes és oroszországi anya
gi források birtokában megerősödő Németország erejét tapasztalva, a jövőben is aligha
fogja azt akár amerikai segítséggel is megkísérelni. Az első világháború elvesztésének
fő tényezője, a kétfrontos háború így kiküszöbölhető lesz. Az adott körülmények között
számunkra nem a háborús részvételünk, de távol maradásunk rejt magában veszélyeket.
A Németország diktálta békeszerződés során rosszul járhatunk.
Hiba és félrevezető lenne annak feltételezése, hogy Werth egyedül volt nézeteivel, a
katonai és politikai elit körében számosan voltak, akik részben vagy egészben egyetértet
tek vele. A Szovjetuniótól és kommunizmustól szorongó magyar társadalomban a legkü
lönfélébb öngerjesztett hiedelmek keletkeztek a szovjet legyőzéséről, melyek alkalmasak
voltak a félelmek oldására.
Teleki sem zárta ki egy német-szovjet háború lehetőségét, ettől azonban a küzdő
felek kölcsönös meggyengülését remélte, aminek nevető harmadikként Nagy-Britannia
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lesz a haszonélvezője. A konfliktustól való legteljesebb távol maradástól az ország maj
dani kedvező megítélését várta. Március 3-án a londoni és washingtoni magyar követnek
küldött bizalmas feljegyzésében fejtette ki kormánya szándékát: „A magyar kormánynak
fő feladata ebben az európai háborúban az, hogy Magyarország katonai, anyagi és népi
erejét a háború végéig konzerválja. Minden áron távol kell maradni a konfliktusban való
részvételtől. A háború kimenetele kétséges. De minden eshetőségben Magyarországnak
fontosabb, hogy megtépázatlanul álljon ott az európai konfliktus befejeződésének perió
dusában. Nagyon könnyen megtörténhetik, különösen Németország esetleges vereségé
nek esetén, hogy a háború végén, akár Európának ebben a keleti részében kaotikus álla
potok állnak be, amelyek legnagyobb veszéllyel azon államokra fognak járni, amelyek
védtelenek, amelyek anyagi eszközeiket és hadseregüket a konfliktus befejeződése előtt
feláldozzák."217 E politika sikerének sarkpontjának tartotta Teleki, hogy Jugoszlávia min
denképpen maradjon távol a balkáni konfliktustól, aminek útja a háromhatalmi egyez
ményhez való csatlakozása. E nélkül aligha kerülheti el a német támadást.
A miniszterelnök reményei már a jugoszláv csatlakozás aláírásának másnapján porba
omlottak. A belgrádi puccs felbőszítette Hitlert, s azonnali cselekvésre indította. Terve
végrehajtásához szükség volt a magyar szövetségesre is. Sztójay március 27-én Hitler
megbízásával azonnal Budapestre repült Horthyhoz. A kormányzó Teleki és Bárdossy je
lenlétében fogadta a magyar követet. Örömmel nyugtázta Hitler üzenetét. A társaságában
lévő urak kevésbé lelkesedtek. Hitler kilátásba helyezte a magyar területi követelések tel
jesítését, mégpedig addig a határig, melyet Őfőméltósága maga szab meg. A kormányzóra
bízta, hogy tesz-e megfelelő katonai intézkedéseket, de ennek ügyében a német hadveze
tőség valószínűleg 24 órán belül érintkezésbe fog lépni a magyar hadvezetőséggel.2'8
Másnap délelőtt megbeszélésre került sor a Hitlernek adandó válaszról. A résztve
vők ugyanazok, a katonai vonatkozásokra tekintettel Barthával és Werthtel kiegészülve.
A helyzet drámai volt, ha az érintettek óvakodtak is, hogy ennek bármilyen jelét ad
ják. Miközben Teleki az örökbarátsági szerződésbe kapaszkodva megpróbálta menteni
a menthetőt, a jugoszlávokkal szembeni prognosztizációja beigazolódásától megittasult
Werth utasításra várt a katonai előkészületek megtételére. Biztos volt benne, hogy a terü
leti ígéretektől felbuzdult kormányzó nem fog szembe helyezkedni Hitler óhajával.
Teleki a nemrég megkötött és ratifikált szerződés megszegése ódiumának, a háborúba
sodródás veszélyének felvetésével, valamint a honvédség erőinek a szovjet és román ve
szély indokolta megőrzésének szükségességével érvelt, és igyekezett visszatartani Horthyt
a fenntartás nélküli együttműködés azonnali kinyilvánításától. Igyekezete legfeljebb a
válasz megfogalmazásának visszafogottságában éreztette hatását a két, cselekvésre kész
katonától támogatott kormányzóval szemben. Végül úgy döntöttek, hogy a háromhatalmi
egyezményre való tekintettel engedélyezik a német csapatok átvonulását és magyar légi
bázisok használatát. Kinyilvánítják továbbá a Jugoszlávia elleni katonai akcióban való
magyar katonai részvétel iránti hajlandóságot, annak feltételeit rövidesen meghatározzák
és döntésre az LHT elé terjesztik. Erről a birodalmi kormányt tájékoztatni fogják.219
Sztójay a minisztertanács délutáni ülését meg sem várva Berlinbe repült és átadta
Hitlernek a kormányzó válaszát. Biztosította a Führert a magyar nemzet szilárd elha217
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tarozásáról, hogy „ugyanazt a politikai vonalat követi és változtathatatlan hűséggel áll,
erejéhez képest, a Német Birodalom mellett".220 Őszinte megelégedéssel tölti el, hogy
a Wehrmacht főparancsnoksága felveszi a kapcsolatot a magyar hadseregvezetéssel.
Sztójay szükségesnek találta megjegyezni, hogy a jugoszláv események mögött a szov
jet-orosz befolyást véli felfedezni, valamint felhívni a figyelmet a román államvezetés
mindig ellenséges érzelmeire is.221
Azzal, hogy a két vezérkar közös előkészületei zöld utat kaptak, visszafordíthatat
lan folyamat indult meg. Hitler számított a magyar támogatásra. Az üzenet tartalma
berlini politikai és katonai körökben hamar elterjedt, s miniszterek és tábornokok fel
tűnő megelégedettséggel és örömmel hangsúlyozták, hogy „ezek után végre helyreállt
Németország és Magyarország között a régi, sorsközösségen alapuló baráti viszony, va
lamint a régi fegyverbarátság".222
A március 28-án délután megtartott minisztertanácson Bárdossy vázolta a kialakult
helyzetet. Javaslatára a kormány arra az álláspontra helyezkedett, hogy a magyar katonai
akcióra lehetőleg mérsékelt erőkkel csak akkor kerülhet sor, ha a horvátok kikiáltják
függetlenségüket, és Jugoszlávia, mint államalakulat megszűnik létezni; ha atrocitások
következtében Délvidéken a magyarság helyzete tarthatatlanná válik, illetve vákuum tá
mad. Leszögezték, hogy csak a Duna-Tisza közti területről lehet szó. A német csapatok
átvonulásához hozzájárulásukat adták.223 Bárdossy és Werth értelmezése szerint már ek
kor kimondatott, hogy a „Jugoszlávia elleni magyar katonai akció befejezett ténynek te
kintendő, és ennek az elhatározásnak a szilárdságát semmiféle állítólagos ingadozás nem
tette később kétségessé", holott, jegyezte fel későbbiekben Szent-Iványi, a miniszterta
nács ilyen döntést nem hozott. Ezzel szemben Werthtel és Bárdossyval kell egyet érte
nünk, hogy a minisztertanács azzal is döntött, amikor kimondta, mely esetekben kerülhet
sor magyar katonai beavatkozásra. Hogy a felsoroltak rövidesen be fognak következni,
nem lehetett kétséges. Senki sem volt a jelenlévők közül, aki a jugoszláv hadsereg sikeres
ellenállásával és Jugoszlávia fennmaradásával számolt. A megszületett döntés indította
Teleki miniszterelnököt, hogy azonnali lemondásával álljon elő, amitől csak KeresztesFischer és más miniszterek kérésére volt hajlandó eltekinteni.
Miközben a magyar minisztertanács katonai akciónk feltételeiről tanácskozott,
Berlinben Paulus altábornagyot, az OKW főszállásmesterét utasították, hogy azonnal
utazzon Budapestre. Tájékoztassa a magyar vezérkart a magyar csapatokkal szembeni
kívánalmakról, s egyezzen meg a szükséges előkészületek azonnali megkezdéséről.224
Paulus útját megszakítva, március 29-én Bécsben megbeszélést folytatott List és
Weichs tábornokokkal, a Jugoszlávia ellen felvonuló 12. és 2. német hadseregek pa
rancsnokaival. Tájékoztatta őket budapesti útjának céljáról. Március 30-án érkezett
Budapestre. Werth László Dezső tábornoknak, a vezérkar hadműveleti osztálya veze
tőjének a társaságában a miniszterelnök és a külügyminiszter tudta nélkül, de - mint
Erdmannsdorff jelentette Berlinbe - bizonyosan a kormányzó biankó felhatalmazásával,
azonnal megkezdte vele a tárgyalásokat. Megállapodtak, hogy a honvédség részt vesz a
Jugoszlávia elleni hadműveletben. Ennek során a magyar hadvezetőség alárendeli magát
220

Horthy Miklós titkos iratai, i. m. 290. o. és Nagybaczoni Nagy: i. m. 61. o.
Uo.
Szent-Iványi: i. m. 545. o.
225
Szernt-Iványi: i. m. 546. o.
™ Haider: l m. II. k. 331 .o.
221

222

HK 117. (2004) 3.

Akiről nem beszélünk: Werth Henrik

995

az OKW irányításának. Rögzítették a mozgósítandó seregtestek számát és időpontját, a
csapatok működési területét, valamint a német parancsnokságokkal való együttműködés
módozatait. Megbeszélték továbbá a Dél-Dunántúlon csoportosuló, illetve a Bánát felé
az országon átvonuló német csapatok átvonulásával kapcsolatos feladatokat. Paulus kér
te, hogy Werth a mozgósítási előkészületeket úgy hajtsa végre, hogy a magyar csapatok
már akcióképesek legyenek, amikor a német hadsereg körülbelül egy hét múlva megkez
di a hadműveleteket. A tárgyalás közben érkezett a hír, hogy Hitler úgy döntött: délen
(Bulgáriából) List tábornok 12. hadserege április 5-én, míg Weichs 2. hadseregének csa
patai április 12-én lépnek harcba.225 Ennek megfelelően a magyar akció kezdetét jó lenne
a 12-i időponthoz kapcsolni. Werth feleslegesnek tartotta felhívni Paulus figyelmét, hogy
a magyar minisztertanács egy nappal előbb már feltételekhez kötötte a magyar csapatok
beavatkozását. Ez csak szükségtelen alkudozásokhoz vezetne, ami rossz fényt vetne a
honvédségre. Az események alakulása majd meghozza a megoldást. Paulus végül közölte
Werthtel, hogy a jobb együttműködés érdekében Himer vezérőrnagy vezetésével a kö
zeli napokban német összekötő törzs érkezik Budapestre. Paulus a tárgyalások után még
Horthyhoz ment tisztelgő látogatásra. Tájékoztatta a megbeszélés eredményéről. Innen a
pályaudvarra hajtatott és sietve elutazott Budapestről.226
Werth elemében volt. Megnyílt az út az együttműködés előtt. Itt az alkalom érdemek
szerzésére és a szövetségi hűség kinyilvánítására. A honvédség részt vehet Jugoszlávia
legyőzésében, s az elcsatolt területek visszaszerzésén túl, a szerbek féken tartásával hoz
zájárulhat a balkáni új rend létrehozáshoz és fenntartásához is. Werth fejében még az is
megfordulhatott, hogy a közös hadviselés tapasztalatai megváltoztathatják Hitlernek a
keleti hadjáratban való részvételünkről alkotott véleményét is.
A kormányfőt utólag fogja tájékoztatni a tudta és beleegyezése nélkül, a kormány ha
tározata ellenében vállalt kötelezettségről. Kellemetlen lesz, mikor Teleki fejére zúdítja
felháborodását, azonban a szorult helyzetre fog hivatkozni. Előre nem tudhatta Paulus
látogatásának konkrét célját, milyen kérésekkel fog előállni. O pedig azonnali választ
kért. A helyzet kínos voltát enyhíti, hogy a kormányzó tudtával tárgyalt. Paulus őt is tá
jékoztatta az értekezlet lefolyásáról, a német kérésekről és megállapodásokról, s nem volt
ellenvetése. A kormányhatározatok különben is csak addig lesznek érvényben, míg nem
ütköznek a közös hadjárat érdekeivel.
Teleki reagálását nem ismerjük, mikor Werth az ügy sürgősségére való tekintettel
még aznap, vasárnap, felkereste őt a hírrel, hogy a kormányzó tudtával és beleegyezé
sével tárgyalt Paulus altábornaggyal, a német legfelső hadvezetőség megbízottjával, és
vele a katonai együttműködésre vonatkozólag megállapodásra jutott. (A Telekit ért hatást
illetően figyelemre méltó Erdmannsdorff megjegyzése, aki szerint ez a lépés nagymér
tékben járult hozzá lelki összeomlásához, ami három nappal későbbi tragédiájához veze
tett.) A megállapodás értelmében Werth április l-jével kérte a kormánytól az öt hadtest és
a gyorshadtest mozgósítását. Erre „azért volt szükség, mert Paulus közölte velem, hogy
ők a német hadműveletek időpontját VI. 12-ben állapították meg. Minthogy számítása
ink szerint a magyar haderőnek a hadműveletekre tekintetben vett részeit ennyi idő alatt
mozgósítani és felvonultatni nem lehet, ezért a magyar hadműveletek kezdő időpontját
IV. 15-én kellett tervbe vennünk. Ebből is nyilvánvaló, hogy ha már elhatároztuk a had225
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müveletekben való részvételünket, az M elrendelése rendkívül sürgős volt."227 Werth a
megállapodásra hivatkozva kérte az M elrendelését. Nem tartotta szükségesnek szóba
hozni, hogy arra azon esetben is szükség van, amennyiben a honvédség a kormány által
meghatározott esetekben lép akcióba.
Teleki a Legfelső Honvédelmi Tanács azonnali összehívását kérte. Werth ezzel abban
a reményben értett egyet, hogy Horthy támogatásával meggyőzheti az akadékoskodókat,
és zöld utat kap a mozgósításhoz.
Április l-jén 17 órakor a kormányzó elnökletével a várpalotában került sor a Tanács
ülésére. Bárdossy exponálta a 28-i minisztertanácson már előadott és eldöntött ügyet.
Kérte a tanácsnak a beavatkozás feltételeivel kapcsolatos állásfoglalását. Hangsúlyozta,
mindent meg kell tennünk idegen uralom alatt lévő véreink felszabadítása érdekében,
azonban tartózkodnunk kell öncélú lépésektől. Amíg Jugoszlávia fennáll, ajugoszláv-magyar szerződés megköti kezünket. Jugoszlávia szétesése esetén véreink érdekeinek megoltalmazására indított katonai műveleteink a világ és a történelem előtt indokolhatók len
nének, egy támadólagos fellépés azonban nem lenne igazolható. Szembehelyezkednénk a
politikai etikával és oly háborús bonyodalmakba keveredhetnénk, ami Magyarországnak
nem érdeke. Ezért ha katonai lépésre kerül sor, az semmiképp se terjedjen ki másra, mint
az elszakított területek pacifikálására és visszafoglalására. Különben egy brit-amerikai
győzelem esetén Trianonnál is nehezebb helyzetbe kerülnénk.228
Teleki megerősítette külügyminiszterét, és kérte a tanácstól a korábbi miniszterta
nácsi döntés megerősítését, miszerint „a beavatkozást a horvátországi német előreha
ladástól s ezáltal a jugoszláv állam szétbomlásától tesszük függővé, határozott időpont
megjelölése nélkül, fenntartva teljes és azonnali akció szabadságunkat szerb támadás
vagy provokálás esetére, amiben bent foglaltatik az elszakított részen élő magyarok ül
dözésének eshetősége is."229
Werth hozzászólásában a Hitler levelére adott elvi kormányzói hozzájárulásból és az
ebből eredő következményekből indult ki. Való igaz, hogy ez fellépésünk módjára, idő
pontjára és az erők nagyságára és alkalmazásának mérvére nem tartalmazott ígéretet. A
német vezérkar azonban konkrét kérésekkel jelentkezett, s most sürget bennünket, amire
választ kell adnunk. A külügyminiszter úr által előadott politikai célkitűzésekkel nem
ért egyet, mert azokat nem lehet a háború katonai természetébe illeszteni. „Nem lehet azt
kimondani, hogy csak az ezeréves határokig megyünk és tovább nem, mert az ellenséget
meg kell támadni, és ha kell, a saját területén addig kell üldözni, míg meg nem semmisül.
Csak teljes katonai győzelem után léphetnek előtérbe politikai szempontok szerint való
megfontolások. Hibásnak tartaná, ha magyar területeket csak akkor szabadítanánk fel, ha
Jugoszlávia esetleg az önálló Horvátország kiválása folytán, mint olyan megszűnne."230
A lezajlott vezérkari tárgyalás és megállapodás után a német vezetésben nem váltana
ki előnyös hatást katonai fellépésünket feltételekhez kötni. Mindezért a német hadsereg
fellépésével egyidejű azonnali beavatkozást sürget, és korlátlan katonai célkitűzéssel, öt
gyalog- és egy gyorshadtest mozgósításának és felvonultatásának elrendelését javasolja.
Román vagy orosz fellépéstől nem kell tartani, mert egyrészt azokkal a németek sem
számolnak, másrészt minél több erővel lépünk fel Jugoszlávia ellen, annál gyorsabban
érünk el ott döntő sikert és fordulhatunk az új ellenség felé.
227
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Bartha támogatta a vezérkar főnökét. Hozzászólásában azt a jótékony támogatást
emelte ki, amit támogatásunk révén hadseregünk felszereléséhez kaphatunk.
A vitát követően, melyben Werth Barthán, a németek visszautasítása miatt óvatosko
dó Hómanon és Reményi-Schnelleren kívül mást nem tudhatott maga mellett, kénytelen
volt tudomásul venni: a kormány korábbi döntése érvényben maradt.
A vita alatt végig szótlan kormányzó végül fenntartás nélkül megerősítette a kormány
döntését, és elutasított minden inkorrektnek minősíthető korlátlan és korai katonai beavat
kozást. Úgy látszik, Hitler revíziós ígéreteitől fellelkesülve elhamarkodottan bólintott rá
a Paulus közvetítette német kívánságokra. Most megfontolásra késztette Telekinek a vita
során megerősítést nyert figyelmeztetése a várható politikai következményekre. Csak ar
ra utasította Werthet, hogy a miniszterelnökkel egyezzenek meg öt hadtest mozgósításá
nak előkészítéséről, és erről neki tegyenek jelentést. A mozgósítás elrendelését magának
tartotta fenn. A csapatok parancsnoklását saját hatáskörébe vonta, azok nem kerülhetnek
az OKW főparancsnoksága alá. A szükséges magyar-német katonai tárgyalások bonyo
lítására kapott megbízással ebben a helyzetben pedig nem tud mit kezdeni.231
Werth csalódott az elbizonytalanodott kormányzóban, aki ezúttal is elfogódott és
megengedő volt Telekivel szemben. Nem merte tudtára adni, hogy a Paulusszal folytatott
tárgyaláson vállaltak az azonnali mozgósítást követelik meg. Nem mer ennek megfelelő
határozottsággal dönteni, holott tisztában van vele, a kilátásba helyezett mozgósítást nem
sokáig lehet késleltetni. Időt húz, miközben máris késésben vannak. Nem lehet előtte
sem kétséges, hogy az elkötelezett hangú levelét követően Paulusnak tett ígéreteket Hitler
természetesen behajtja. A magyar részvétel arányait végül a magyar területről indított
német hadmüvelet szükségletei fogják megszabni. Hitler számára éppen a hadjárat gyors
befejezésének követelménye teszi szükségessé a honvédség közreműködését. Minden bi
zonnyal a hadba lépést ezért sem lehet majd a kormány által meghatározott feltételekhez
kötni. Ezt és a korlátozott részvételt csak egy remélhetően gyors német győzelem teheti
lehetővé. Az adott körülmények között csak a mozgósítás „előkészítése" nem kielégítő
megoldás, várható, hogy az időhúzásnak ez a módja ki fogja váltani a német tiltakozást.
A vezérkar főnöke ilyen körülmények között nem látta teljesíthetőnek a reá váró fel
adatot. Akaratán kívül lehetetlen helyzetbe hozták. Felajánlotta lemondását. A kormány
zó azonban erről hallani sem akart, türelemre intette és maradásra bírta. A Telekivel
való ellentétre visszavezethető lemondásának híre azonban így is kiszivárgott és talál
gatásokra adott alkalmat hadseregen belül és kívül. A seregtestparancsnokok értetlenül
álltak a mozgósítás elrendeléséről szállongó ellentmondásos hírek előtt. A vezérkar főnö
kének bizonytalansága eleddig szokatlan volt előttük. Ez megengedhetetlen, a mozgósí
tás nyugodt és tervszerű végrehajtását szinte lehetetlenné teszi, amit jó lenne elkerülni.
Gyimessy Frigyes tábornok, a mozgósított 3. magyar hadsereg vezérkari főnöke, a dél
vidéki hadműveletet követő jelentésében így írt erről: „A részleges mozgósítást közvet
lenül megelőző napokban ellenőrizhetetlen hírek voltak forgalomban a kormányzat és a
katonai vezetés között fennálló ellentétek, valamint külpolitikai állásfoglalásunk tekinte
tében. Miután ilyen hírverést a jövőbe sem lehet megakadályozni, hasznosnak vélem, ha
az illetékes katonai központi tényezők a hadsereg- és hadtestparancsnokságokat (stb.), ha
röviden is, bizalmasan tájékoztassák."232
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Április 2-a a várakozás jegyében tel el. Horthy mozgósítási parancsa késett. Minden
bizonnyal Hitler felszólítására várt, amivel leszerelheti Teleki ellenállását. Közben a
megegyezésnek megfelelően a Wehrmacht megkezdte az átvonulást. A XXXXVI. gé
pesített hadtest első alakulatai már megérkeztek Dél-Dunántúlra, a XXXXI. hadtest éle
pedig Budapest felé közeledett. Az utóbbi hadtesttel együttműködésre kijelölt magyar
csapatok még mozgósítva sem voltak.
Az elkerülhetetlen katonai együttműködés és az emiatt Londonból érkező diplomáci
ai fenyegetések között vergődő, a helyzetet egyre kilátástalanabbnak látó, megakadályo
zásában tehetetlen Teleki idegei összeroppantak, április 3-án hajnalban bekövetkezett a
tragédia. A kormányzót megrendítette Teleki halála. Úgy érezte, holtában is tartozik neki
azzal, hogy mintegy végakaratként tudtára adja Hitlernek a magyar fegyveres csatlako
zás kormány által elhatározott feltételeit. Ugyanakkor egy várható és visszautasíthatatlan
német ultimátum esetére megszabadult az elkerülhetetlen ütközéstől barátjával, akit a
kormány élén szeretett volna megtartani.
Megnyílt az út a mozgósítási intézkedések előtt. Április 3-án már a Bárdossy László
vezetésével összeült minisztertanács döntést hozott a IV., V. és gyorshadtest, továbbá a
légvédelmi alakulatok és folyamőrség mozgósításáról. A határvédelmi erőket már koráb
ban riasztották. A mozgósítandó erők száma így is elmaradt a megkívánttól, mert a kor
mány megítélése szerint ezt még védelmi rendszabályként lehetett beállítani. A vezérkar
főnöke a mozgósítás kezdetét április 4-én 0 órában jelölte meg.233
Paulus, aki várakozással kísérte figyelemmel a magyar eseményeket, április 3-án je
lentette az OKW-nak Teleki halálát, aminek szerinte politikai okai vannak. Ugyanakkor
elégedetlenségének adott kifejezést a magyar mozgósítás késése miatt. Paulus szerint
úgy tűnik, Horthy nem az egész hadsereget, hanem csak a határvadász alakulatokat és a
gyorshadtestet akarja mozgósítani. A magyar kormány rendkívül tartózkodó.234
A nap folyamán Paulus újabb értesülésekkel is szolgált feletteseinek Teleki haláláról.
A Jugoszlávia elleni akcióban való részvétel heves véleménykülönbségeket eredménye
zett, ami felőrölte a beteg miniszterelnök erejét. A mozgósítás a mai napon a IV. és V
hadtestre is kiterjedt. Horthy kormányzó levelet küld a Führernek, amivel Bartha honvé
delmi miniszter már útnak is indult.235
Az OKW vezetőiben felmerült a kérdés, Teleki öngyilkossága mennyiben zavarhatja
meg a Wehrmacht magyarországi felkészülésének menetét. Hitler várakozó álláspontra
helyezkedett. Bízott Horthyban. Kijelentette, hogy a korábbi elhatározással szemben a
magyar csapatok nem kerülnek az OKW alárendeltségébe, hanem Horthynak lesznek
alárendelve. A szkeptikus Haider ehhez csak annyit fűzött hozzá: „Kár!"236
Bartha április 4-én megérkezett Hitlerhez Horthy levelével. Teleki halála után ő ma
ga is lelkiismereti válságban érzi magát - írta Hitlernek. A minisztertanács döntésével
- ahol a vezérkar főnöke is jelen volt - egyetértve csak akkor tartja lehetségesnek a be
avatkozást, ha a német csapatok támadása nyomán Jugoszlávia megszűnik létezni. A lel
kiismereti konfliktus arra kényszeríti, hogy kérje a német főparancsnokságot: „határozza
meg a csapatainkra vonatkozó feladatokat, lehetőleg oly módon, hogy azok mindenkor
összeegyeztethetőek legyenek lelkiismeretünkkel."237
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Bartha szóbeli kiegészítéssel is szolgált Hitlernek. A magyar beavatkozás akkor válna
lehetségessé Jugoszláviával, ha casus belli konstatáltatnék. Ilyen lenne, ha a jugoszláv
csapatok megtámadnák a német vagy magyar csapatokat, illetőleg, ha sikerülne ilyen
támadást kiprovokálni, vagy ha például Zágráb proklamálná Horvátország elszakadását,
s ezzel megszűnne Jugoszlávia és a barátsági szerződés érvényessége.238 Bartha minden
esetre igyekezett megnyugtatni Hitlert, hogy három hadtest már mozgósítva van, s az
együttműködési szándék változatlanul fennáll.239
Hitlernek szüksége volt a magyar közreműködésre, s el akart kerülni a felvonulásban
bekövetkező bármilyen zavart, ezért megértőnek mutatkozott Horthy aggályaival szem
ben. Ami a casus bellit illeti, az már beállott, amikor a jugoszlávok megszegték a hármas
paktumhoz való csatlakozást. Horthy hiúságára kívánt hatni, amikor a közös hadmű
veletekről szólva kijelentette, hogy ennek során a magyar csapatokat természetesen a
kormányzó önállóan vezetné, ő csak „az egységes cselekvés szempontjából, illetőleg en
nek biztosítása érdekében csak javaslatokat tenne, és mindenképpen azon volna, hogy a
Kormányzó Úr Őfőméltósága személye mint honfoglaló a magyar önálló királyság presz
tízse érdekében is magasan kidomborodjék".240
Bartha ezt követően Keitellel és az OKW más tábornokaival is tárgyalt. Keitel meg
értést mutatott, s kilátásba helyezte támogatását. A casus belli kérdésében ugyanazt az
álláspontot képviselte, mint Hitler. Az alkalmazandó magyar erőkkel kapcsolatosan nem
hagyta kétségek közt Barthát. A fő törekvés a gyors siker legyen, ehhez azonban minél
több erőre van szükség.241
Brauchitsch és Haider voltak a következők, akiknek Bartha előadta a sajátos helyzet
ből adódó nehézségeket. A két tábornok udvariasan végighallgatta, alig palástolva türel
metlenségét a lassú és felemás katonai intézkedések miatt.
Haider végül az ügy közvetlen intézőjére, Paulusra bízta a magyar honvédelmi mi
nisztert. O elmondta Paulusnak, hogy Teleki a barátsági szerződés miatt nem vállalta a
Jugoszlávia elleni fellépést, félt annak politikai következményeitől. Búcsúlevelet hagyott
hátra Horthynak, melyben figyelmébe ajánlotta a szövetségi hűség megtartását. A kor
mányzót a levél ingatta meg a március 30-i megállapodás teljesítésében. Most rá vár a
feladat, hogy új magállapodásra jusson.
Paulus, akit személyében is kínosan érintett az ügy, kevésbé volt udvarias, mint fe
lettesei. Köntörfalazás nélkül számon kérte a megállapodást, amelyre a német hadsereg
hadműveletei során épít. Bartha szorult helyzetében mi mást tehetett, megígérte az I. és
VII. hadtest mozgósítását, valamint, hogy a gyorshadtest már 12-re, a többi hadtest 15-re
felvonul a hadműveletekhez.242
Bartha április 5-én már Budapesten volt Hitler levelével. Elmondta a kormányzónak,
hogy a német katonáktól szemrehányások tömegét kapta a mozgósítás késlekedése miatt,
a kormány helyzetét megértő és könnyítő ígéretet azonban nem.
Werth elégtételt érezhetett Bartha beszámolóját hallva. Hitler megértő reagálása meg
lepte, a katonák Paulus közvetítette türelmetlensége annál kevésbé. Örült, hogy nem neki
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kellett meghallgatnia tárgyaló partnere szemrehányásait. Nem kétséges, hogy Hitler be
hajtatja a magyar vállalásokat. Horthy sem hiheti, hogy ezt megkerülheti. Legfeljebb időt
húzhat, amivel nem csak őt és a vezérkart, de a hadsereg egész vezetését nehéz helyzetbe
hozza. Ezúttal nem békés bevonulás lesz, hanem háborúba viszi a csapatokat. Elszánt
ellenállással is számolni kell. Nem mindegy, mikor és milyen erőkkel lép harcba. A kellő
összpontosítás hiányából veszteségek származhatnak, amiért azonban elsősorban neki és
nem Horthynak kell majd vállalnia a felelősséget.
Az események felgyorsultak. A kormányzó jóváhagyásával még április 5-én kiter
jesztették a mozgósítást a 3. hadsereg parancsnokságára, valamint a Fővezérség (vezér
kar) közvetlen alakulataira, majd 6-án az I. és a VII. hadtestre. Az alakulatoknak az
eredetileg tervezettnél rövidebb idő állt rendelkezésükre a mozgósítás végrehajtásához és
a menetkészültség eléréséhez, hiszen az új határidő április 11., illetve 12. lett.243 Bartha
késedelem nélkül Erdmannsdorff tudtára adta a döntést a mozgósítás kiterjesztéséről.
Szükségesnek találta megjegyezni, hogy a vezérkar főnöke már tegnapelőtt hangot adott
rosszallásának a német hadsereg számára elégtelen magyar mozgósítás miatt, azonban
akkor kérését nem vették figyelembe.244
A Paulusszal folytatott megbeszélésnek megfelelően Kurt Himer vezérőrnagy - mint
a német hadseregnek a magyar hadvezetés mellé beosztott tábornoka - április 3-án meg
bízást kapott az OKW-től egy 6 tisztből és 11 főnyi altisztből és legénységből álló magyar
országi összekötő törzs felállítására. A közvetlenül a német szárazföldi haderők parancs
noksága (OKH) alá rendelt törzs feladata volt a magyar hadvezetésnél képviselni a német
vezetés érdekeit, gondoskodni a szoros kapcsolat fenntartásáról a Führer és a kormányzó,
illetve a Wehrmacht egységei és a magyar Fővezérség között. Kapcsolatot kellett terem
tenie és fenntartania a 2. és 12. német hadsereg parancsnokságával, és biztosítani együtt
működésüket a magyar erőkkel. Himernek rendelték alá az összes, már Magyarországon
működő német katonai ellátó, hírszerző, összekötő stb. szerveket. Ugyanakkor elhatároz
ták egy Himer alá rendelt légierő-összekötő törzs felállítását is Fütterer vezetésével. A
budapesti német katonai attasé nem kapcsolódott be a törzs munkájába.245
Himer vezérőrnagy a német összekötő törzzsel már április 5-én Budapestre érkezett.
Azonnal jelentkezett Werthnél. Bemutatkozás után rögtön a tárgyra tért. Az OKW kéré
se, hogy a Tisza keleti partján felvonult 19. gyalogdandárt vonják vissza a nyugati partra.
A Tisza legyen a sávhatár a Bánát felé felvonult XXXXI. hadtest és a magyar a csapatok
között. Ezt a román-magyar feszültséggel hozta összefüggésbe. Este Himer ismét jelent
kezett azzal az információval, hogy a német csapatok másnap megkezdik hadműveletei
ket Jugoszlávia ellen.246
Április 6-án a támadást a 12. hadsereg kezdte meg Közép- és Dél-Jugoszlávia ellen.
Ugyanakkor 1000 géppel megindították a légi offenzívát is. A támadó csapatok már az
első nap sikeresen nyomultak előre. A 2. német hadsereg, bár néhány fontos határ menti
pontot birtokba vett, egyelőre mozdulatlan maradt, támadását csak 8-ára tervezték.247
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Április 7-én a magyar vezérkar a következő távmondatot kapta az OKW-től: „A ju
goszláv kormány magatartása szükségessé tette, hogy a fegyveres erő igénybevételével
Jugoszláviát megszálljuk. Magyarország és Olaszország a megszállásban ténylegesen
részt vesz."248 A távmondat - amint ez várható volt - figyelmen kívül hagyta a magyar
részvétellel kapcsolatos fenntartásokat. Werth biztos volt, a német demarsnak a kormány,
de a kormányzó sem fog ellenállni. Túl kell lépni az LHT feltételein és cselekedni kell.
A vezérkar a még aznap kiadott felvonulási és szállítási intézkedésében kifejezésre jut
tatta, hogy Magyarország a kormányzó elhatározása nyomán részt vesz a Jugoszlávia
elleni hadműveletekben. Igyekezett gyorsítani a mozgósítást és a csapatok felvonulását,
hogy azok mielőbb akcióképesek legyenek. Werth kijelentette Gorondy-Novák Elemér
altábornagynak, a 3. magyar hadsereg parancsnokának: „Késedelem van, sietnünk kell,
hogy le ne késsük a németek 12-én vagy még 11-én a Dunántúlon és a Bánátból kezdődő
támadását."249 Ha lekésünk, kimarad a kedvező alkalom, ami súlyos következményekkel
fog járni. Werth a megváltozott körülmények között már készen állt a csapatoknak a
Duna vonalán túli alkalmazására is, ami csak növeli fogja azok érdemeit.
Himer saját benyomásai nyomán jelentette feletteseinek: a kormányzó túllépett fenn
tartásain, semmiféle lelkiismeret-furdalása nincs a magyar hadsereg Jugoszlávia elleni
alkalmazása miatt, csak az a cél vezeti, hogy az ne kerüljön messze az országtól, s ne
legyen nagy a vérveszteség.250
A magyarországi német csapatmozdulatok, valamint a magyar repülőterek használata
kiváltották a jugoszláv légierő aktivitását. Április 7-én támadást hajtottak végre Szeged,
Pécs, Siklós repülőtere ellen. Ennek során a német vadászok és a magyar légvédelem 8
bombázót lelőtt. Ez a Magyarország területe elleni kétségkívüli agresszió casus bellinek
is felfogható volt, ami erősítette a magyar katonai akció jogosságát. Egyben alkalmas
volt, hogy jugoszlávellenes hangulat keltésével a sajtó és a rádió bekapcsolódjon a felsza
badító katonai akció lélektani előkészítésébe.251
Április 8-án megkezdődött a 2. német hadsereg támadása is. Akcióba lépett a DélDunántúlon összpontosított XXXXVI. gépesített hadtest. Páncéloshadosztályai elfoglal
ták a barcsi, koprivnicai és eszéki hidat, s hídfőket alkottak a Dráva túlpartján. Másnap
a 14. és a 8. páncéloshadosztályok támadásba lendültek, és gyenge ellenállás mellett
gyorsan haladtak déli, délkeleti irányban. A 2. német hadsereg nyugat felől támadó gya
loghadosztályainak előrenyomulását elsősorban csak a rossz útviszonyok akadályozták.
Az Isztriai-félsziget felől az olasz hadsereg is megkezdte támadását. A XXXXI. hadtest
készen állt, hogy a Bánáton keresztül megkezdje előrenyomulását Belgrád irányába. A
12. német hadsereg észak felé fordult, s a 11. páncéloshadosztálya gyors ütemben haladt
Belgrád felé. A német előrenyomulás a vártnál gyorsabb volt. Április 10-én a német csa
patok elfoglalták Zágrábot.252
A XXXXVI. és XXXXI. hadtestek hadműveleteit a Duna-Tisza között előrenyomuló
magyar erőknek kellett támogatniuk. Ennek összehangolása Himer, illetve a hadtesthez
beosztott magyar összekötő tisztek feladata volt. Amikor Paulus március 30-án megálla
podott Werthtel, azzal számoltak, hogy a magyar erők felvonulása április 7-8-ára befeje248
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ződik, és azok szükség szerinti időpontban csatlakozhatnak a német hadműveletekhez.
Az ismert okok miatt a magyar mozgósítás késett, s így a 2. német hadsereg hadművele
teit nélkülük kezdte meg.
Április 9-én Himer személyesen adta át Horthynak Hitler levelét, amelyben a kor
mányzó korábbi fenntartásainak figyelmen kívül hagyásával a honvédségnek azt a fel
adatot adta, hogy intézzen támadást a Gradiste-Novi Sad általános vonal ellen, az ellen
séges erődítményeket több helyen törje át, és vegye birtokba a Drávától délre, valamint a
Duna vonalától északra levő dombvonulatot. A támadás csatlakozzék a Balatontól délre
felvonuló XXXVI. hadtest páncéloscsoportjának támadásához.253
Horthy tudomásul vette, hogy Hitler leveléből ezúttal hiányzik a sajátos magyar-ju
goszláv helyzetből adódó problémákkal szembeni legcsekélyebb megértés is. A magyar
csapatok részvételére a Duna vonalán túl is igényt tart. Nem élt kikötéssel az ellentmon
dást nem tűrő paranccsal szemben, hanem hivatta Werthet, aki előterjesztette a hadmű
veleti tervet: „a 3. magyar hadsereg zömével, 4-6 gyalogdandárral, valamint két gépko
csizó- és egy lovasdandárral április 12-én indítsanak támadást, még csapatok felvonulása
befejezésének bevárása nélkül."254 Mérlegelés tárgyává tették, hogy a l l . gyalogdandár
esetleg már április U-én előretör Eszékre.255 Horthy elfogadta a tervet, melynek végre
hajtása már nem függött az LHT kikötéseitől, köztük Horvátország elszakadásától. Az
események túlhaladtak rajtuk.
Hitler levelével egyidőben a diplomáciai offenzíva is megkezdődött. Április 9-én dél
előtt Erdmannsdorff megjelent Bárdossynál, s értésére adta, hogy elvárják, Magyarország
szakítsa meg kapcsolatait Jugoszláviával, majd később Görögországgal. Bárdossy, aki
még nem ismerhette Horthy és a vezérkar főnökének döntését a hadműveletek feltétel
nélküli megindításáról, megnyugtatta a követet, hogy a magyar mozgósítás teljes erő
vel folyik. Az aktív katonai fellépést a jugoszláv állam felbomlásához kötötte, aminek
megtörténtét a horvát függetlenségi nyilatkozat jelezné. Ez napok kérdése. Bárdossy
megragadva az alkalmat, felvetette a követnek a Hitler által Magyarországnak ígért
Bánát miatti fenyegető román magatartást, valamint Werth kérésére a magyar-orosz ha
táron tapasztalható csapatösszevonásokat. Erdmanssdroff igyekezett őt megnyugtatni.
Németország nem engedné, hogy Antonescu fellépjen Magyarország ellen, ami pedig a
szovjet fellépést illeti, az is teljesen valószínűtlen, mivel Lengyelország területéről oldal
csapásnak tennék ki magukat.256
Közben Sztójayn keresztül Ribbentrop is kérte a diplomáciai viszony mielőbbi meg
szakítását a jugoszlávokkal. Hangsúlyozta „a gyors, erélyes és elszánt cselekvés szüksé
gét, amely Jugoszlávia összeomlását fogja eredményezni".257
A magyar kormány által óhajtott esemény bekövetkezett. Zágráb április 10-i elfog
lalása után Kvaternik azonnal önálló állammá nyilvánította Horvátországot. Ez kapóra
jött a magyar vezetésnek, mert ily módon a látszat fenntartásával, a korábbi határozatok
nak megfelelően dönthetett úgy, hogy már 11-én megindítja csapatait. Az előzmények
ismeretében kétségtelennek látszik, hogy amennyiben 10-én még nem kerül sor Zágráb
elfoglalására és Kvaternik lépésére, a magyar katonai akció terv szerint 12-én akkor is
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megindult volna. A magyar csapatok bevetése a Duna-Tisza közén a német hadműve
leti terv szerves része volt. A Bánátban Belgrád irányában április 11-én támadást indító
XXXXI. hadtest előrenyomulását jobbról a magyar csapatoknak kellett biztosítaniuk,
lekötve és megverve a Bácskában állomásozó 3 gyalog- és 1 lovashadosztályból álló
jugoszláv erőt. Hitler két nappal a támadás megindulása előtt szólította fel Horthyt, hogy
a magyar hadsereg teljesítse kötelességét.
Bárdossy miniszterelnök április 10-én késő este hívta össze a Werthtel kibővített mi
nisztertanácsot. Bejelentette: Horvátország kiválásával új helyzet állt elő a magyar-ju
goszláv kapcsolatban. A horvát állam megalakulásával Jugoszlávia megszűnt létezni. A
jugoszlávok fenyegető katonai magatartása - légitámadások és betörések - indokolta kö
rülmények között kötelesség megóvni az anarchiától a délvidéki magyarságot. Az esemé
nyek nyomán audencián jelent meg a kormányzónál, s javasolta neki, hogy „az eléje ter
jesztett kormányzói kiáltvány kiadásához hozzájárulását megadni szíveskedjék. A hely
zet alakulása lehetővé tette, hogy oly módon és akkor vegyünk részt a katonai akcióban,
mikor Jugoszlávia mint államalakulat megszűnt s ennek folytán akciószabadságunkat
visszanyertük." Werth beszámolt a katonai előkészületekről és a tervezett hadműveletek
ről. A miniszterek támogatták a miniszterelnöknek a korábbi LHT és minisztertanácsi
döntéssel egybehangzó bejelentését. Másnap a kormányzó kiáltvánnyal fordult az or
szághoz és hadparanccsal a hadsereghez, ebben hangsúlyozta, a kiszolgáltatott magyar
lakosság védelme érdekében és nem a szerb nép ellen indította meg a csapatokat.258
A felsőház külügyi bizottságának április 11-én összehívott ülésén Bárdossy bejelen
tette a Jugoszlávia elleni katonai akció megindítását, annak jogosultságát a horvát állam
megalakulásával és Jugoszlávia széthullásával indokolva. Bethlen István és más hozzá
szólók egyetértettek a Jugoszlávia megszűnését követő beavatkozással, azonban hang
súlyozták a Duna-vonal fontosságát. A kitűzött célon - figyelmeztetett Bethlen - „túl és
tőlünk idegen területeken nézete szerint semmi részt nem szabad vállalni a háborúból,
sem Szerbiával, sem esetleg más országokkal szemben".259 A közelmúlt ismertté vált el
lentétei vezették Bethlent, hogy felvesse Bárdossynak, szükségesnek tartja az összhangot
a kormány és a vezérkar között még a részletkérdésekben is, minélfogva a külügyminisz
ter állandó képviselőjének okvetlenül részt kell venni a vezérkari tanácskozásokon.
A magyar csapatok, anélkül, hogy a mozgósítást befejezték volna, megkezdték had
műveleteiket. A 3. hadsereg csapatai - az I., IV., V. és a gyorshadtest - ennek ellenére
kisebb összeütközések árán 14-én már elérték a kitűzött célokat, befejezték a Duna-Tisza
köze és a Muraköz megszállását. A szemben álló demoralizálódó jugoszláv erők, a beke
rítéstől félve visszavonultak. A csapatok a Duna-vonalát a Legfelső Honvédelmi Tanács
döntése értelmében nem léphették át.
A magyar kormány korábbi elhatározása ellenére egyre mélyebben bonyolódott bele
a konfliktusba. Ellenvetés nélkül, mégis eleget tett Berlin kérésének, hogy csapatainak
egy részét a Duna vonalán túl is alkalmazza. Ezzel a lépéssel tovább súlyosbította szere
pének későbbi nemzetközi megítélését. Ezt már nem lehetett a jugoszláv állam szétesése
következtében előállt helyzettel és a magyar lakosság védelmével indokolni. Április 12én Jodl vezérezredes közölte Himerrel, hogy nincs szándékában a magyar gyalogdandá
rok alkalmazása a Duna vonalán túl, azonban érdeklődje meg, a magyarok hajlandóak-e
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rövid időre a gyorshadtestet az 1. német páncélos csoport alárendeltségében Szarajevó
irányában alkalmazni.260
A magyar vezérkar hozzájáruláshoz nem fért kétség, azonban László Dezső ezredes, a
hadműveleti osztály vezetője a politikusokra hivatkozott Himernek, akik kezében a dön
tés van. Ajánlatos lenne tehát, ha a dolgot politikai vonalon is, esetleg egy Führer-levél
formájában szorgalmaznák. Himer ezt azonnal jelentette Kertelnek, aki megnyugtatta:
rövidesen megérkezik a levél Horthyhoz, melyben a Führer kérni fogja, hogy a gyorshad
test gépkocsizó dandárjait bocsássák továbbra is a német hadsereg rendelkezésére.261
Werkmeister német követségi tanácsos április 13-án délelőtt jelentkezett is Horthynál,
és tolmácsolta Hitler távbeszélőn érkezett kérését: járuljon hozzá, hogy az 1. és 2. gép
kocsizó dandár folytassa előrenyomulását Szerbiában, és vegyen részt a szerb ellenállás
leverésében.262
A kormányzó azonnal magához hivatta Bárdossyt és előadta neki Hitler kérését.
Bárdossynak aggályai voltak. Az nehezen egyeztethető össze a kormányzó 11-i mani
fesztumának határozott állásfoglalásával: „katonáim akciója nem a szerb nép ellen irá
nyul, amellyel békében akarunk élni." Ha a magyar csapatok a Duna-vonalat átlépnék,
az nem mást jelentene, mint a szerbek elleni fellépést. Horthy, bár elismerte az aggályok
jogosságát, úgy találta, hogy mégsem utasíthatja vissza Hitler kérését.
A miniszterelnököt követően megérkező Werth tájékoztatta a kormányzót a német
kérés nyomán előállt helyzetről. Jóváhagyására számítva ismertette vele a kormány tag
jai számára készített memorandumát, amelyben meggyőzi őket a magyar csapatoknak
a Duna-vonalon túli alkalmazásának szükségességéről és fontosságáról. Figyelmezteti
a kormány tagjait, amennyiben nem menetelünk tovább a németekkel, kockáztatjuk az
elért sikert is. A kérés nem váratlan. A két hadsereg között március 30-án létrejött meg
állapodás ugyanis nem vette számításba a későbbi megkötéseket, melyeket elsősorban
még Teleki miniszterelnök hatására a kormány és a Legfelső Honvédelmi Tanács elfo
gadott. „Számolnunk kellett tehát azzal, hogy Németország részéről oly felszólítás fog
beérkezni, hogy az eredeti megállapodás szellemében a hadműveleteket a német és olasz
erőkkel együtt a Duna vonalán túl is folytassuk, általában Szarajevó irányában." Az el
lenvetésekkel számolva Werth figyelmeztetett mindenkit, hogy „a háború csak az ellen
ség teljes megtörése után ér véget, területi igényeink - legyenek azok bármily szerények
- megtartása csak akkor van biztosítva, ha az ellenfél teljesen megtört. A háborút tehát a
magyar hadseregnek is a jugoszláv haderő teljes megsemmisítéséig folytatni kell. Ezért
a Jugoszlávia elleni háború részünkről a Duna-vonal elérésekor még nem ér véget."263
A kormányzó nem mondott ellent a memorandumra, ez esetben ugyanis Werth aligha
adhatta volna azt még a minisztertanács előtt az érintettek kezébe.
A megbeszélés során a kormányzó főleg azokat a nehézségeket vetette fel, melyek
szerinte akadályozzák a német kérés gyakorlati megvalósítását. A felrobbantott hida
kon a két dandár belátható időn belül nem lesz képes átkelni, ezért kétséges, hogy idejé
ben a németek segítségére lehetnek-e. Werth megnyugtatta, hogy a felmerült akadályok
leküzdhetők.264
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Április 13-án a kora esti órákban összeült a minisztertanács, hogy megvitassa a né
met kérést. Bárdossy sietett leszögezni, hogy a kérdésben a döntés a Legfelső Hadúr
kezében van, amit a kormánynak kötelessége fedezni. Úgy véli, hogy „a német kívánság
élét a legközelebbi napok fejleményei talán le is fogják tompítani, mert hiszen bekövet
kezhet az eset, hogy a szerb ellenállás megszűnése és a szerb hadsereg várható kapitulá
ciója folytán esetleg nem is lesz szükség a motorizált dandárok fellépésére. Úgy gondolja
azonban, hogy az adott körülmények között nagy nehézséggel járna, ha Hitler kérését
nem volnánk hajlandóak teljesíteni".265 A jelenlévő Werth a német-magyar szövetsége
si viszonyra és az eddigi együttműködésre hivatkozott. Figyelmeztette a minisztereket,
hogy - megfogalmazása szerint - „Magyarország katonai szövetség keretében elfogadta
a német legfelsőbb katonai vezetést. A vezérlő akarattól jövő irányítást nekünk tehát tel
jes mértékben el kell fogadni, nehogy a koalíciós háború legtöbbjének hibájába essünk:
egyéni célok keresésével kockáztassuk az egész sikert."266
A vitában tudtunkkal senki sem akadt, aki Werthnek ezt a de facto a teljes katonai
és politikai csatlakozás irányába mutató és a nem létező katonai szövetségre hivatkozó
kijelentését visszautasította volna. A német sikerektől támogatva fenntartások nélkül ad
hatta elő a katonai vezetés egyetértésével találkozó javaslatát. Keresztes-Fischer Ferenc
felszólalásában aggályának adott hangot: A két motoros dandár átkelése a Dunán nem
lehet döntő hatással a hadműveletekre, ellenben ezzel menthetetlenül beavatkozunk a
háborúba. Csatlakozott hozzá Bánffy Dániel földművelésügyi miniszter is. Bartha a né
met kérés teljesítésének szükségessége mellett érvelt. A dandárok feladata, hogy a Duna
szerbiai részén keletkezett űrt kitöltsék.
A vita lezárásaként Bárdossy megismételte, hogy a németeknél kétségkívül igen rossz
hatást keltene, ha kérésüket megtagadnánk. Nem szeretné, ha ennek kapcsán kiéleződne
a helyzet köztünk és a németek között, mert „messzemenő érdekeinket csak úgy tudjuk
biztosítani, illetve védeni, ha nem keltünk bizalmatlanságot segítési készségünk iránt".267
Felhívta a figyelmet, az orosz veszélyre, valamint Romániára, mely terveket sző ÉszakErdély visszaszerzésére. A legközelebbi jövőben rá lehetünk utalva a németek támoga
tására, amit nem szabad most eljátszanunk. Meggyőződése, hogy a kormány tagjai közt
nincs is nézeteltérés e fontos kérdésben, kéri, hogy egyöntetű állásfoglalás történjék.
Keresztes-Fischer szükségesnek tartotta még egyszer leszögezni, hogy a jugoszláv
haderő megsemmisítése a német hadsereg stratégiai célja, a mienk az elszakított terület
visszaszerzése a Duna-vonaláig. Ezt kell hangoztatnunk, mint a legkardinálisabb kér
dést. Osztja azonban a miniszterelnök véleményét, hogy ne keltsünk bizonytalanságot
az adott helyzetben. A kormány hozzájárulása után most már rá kell bízni a két dandár
akcióba lépésének időpontját és módozatát a vezérkarra.268
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Werth elégedett volt az események alakulásával. A Bácska megszállása a megkésett
mozgósítás ellenére terv szerint megtörtént. Úgy érezte megerősödve került ki a politi
kai csatározásból, kedvező hatással volt az események alakulására, amiben közrejátszott
nagy ellenfele halála is. A Hitler március 28-i, a kormányzó által örömmel fogadott aján
latának megvalósítását, s az ebből eredő, március 30-án részleteiben is meghatározás
ra kerülő feladatokat, az irányítása alatt lévő vezérkar következetesen és eredményesen
képviselte. A Teleki hatására könnyen válságossá váló helyzetben igyekezett a vállaltak
teljesítésére bírni a kormányzót, akinek Teleki iránt érzett gyásza és elfogódottsága csak
addig befolyásolta lépéseit, amíg meg nem érkezett Hitler levele. Ekkor már a kormány
tagjai sem tudtak következetesek maradni korábbi döntésükhöz. Belátták, hogy Hitler
követelésével szembehelyezkedni esztelenség. Werth nem számolt a jugoszlávok elleni
fellépés körülményeiből eredő majdani kedvezőtlen hatásokkal. Úgy vélte, az angolok,
akik április 7-én csak a diplomáciai viszonyt szakították meg, aligha lesznek egy maj
dani béke diktálói. A fenyegető szovjet veszély, melynek jeleként fogható fel a szovjet
kormánynak Visinszkij helyettes külügyi népbiztos által közvetített elégedetlensége, a
német háborús tervek következtében minden bizonnyal rövidesen elhárul. Az események
alakulásából azt a következtetést vonta le, hogy a jövőre nézve tovább kell erősíteni a
kormányzóval kialakult - Teleki befolyásától már mentes - viszonyt. Ha a kormányzóra
hatni tud, a kormányt is könnyebb megnyernie. Elhárult az akadálya, hogy a honvédséget
egy a térségben maghatározó szerepet játszó közép hatalom ütőképes erejévé fejlessze.
A magyar kormány külpolitikai tevékenységének középpontjába állította a Bánát
státuszát. A német hadvezetés a várható román-magyar viszály elkerülése miatt nem
engedte a magyar csapatokat a Bánát területére lépni. Kétségtelenné vált, hogy a korábbi
ígérete ellenére Hitler sem szándékozik ezt a területet Magyarországnak adni. A kérdés
megoldására tett diplomáciai erőfeszítések eredménytelenek maradtak.
Hitler április 19-én a főhadiszálláson megnyugtatta Sztójayt: közös magyar-német
érdek, hogy az általa megígért terület átadását néhány hónappal elhalasszák. Antonescu
helyzete nehéz, s Magyarországnak sem érdeke, hogy Romániában zűrzavar keletkezzék.
Arra gondol, hogy a románoknak majd valamilyen kompenzációt ad, azonban még nem
tudja, „ez mikor és hogyan válik lehetővé". Addig is elvárja, hogy „a magyar kormány
számol magatartásában ezzel a tényállással".269
Április 24-én Mönichkirchenben fogadta Horthyt. Neki is kifejtette a Bánáttal kap
csolatos álláspontját. A látogatásról feljegyzés nem maradt fenn, azonban közvetett for
rásokból valószínűsíthető, hogy Hitler a kormányzó megértését kérte. Bizonyosan célzott
a Szovjetunió elleni, küszöbön álló háborúra, mint ami fokozottan megköveteli az eset
leges romániai zavarok elkerülését.
A vezérkar főnöke kezdettől nagy figyelemmel kísérte a délvidéki katonai közigazga
tás működését, melyre a felvidékinél és erdélyinél lényegesen több és nehezebb feladat
hárult: a visszafoglalt területnek a csetnikektől, betelepített délszláv és egyéb ellensé
ges elemektől való megtisztítása, a rend megteremtése a polgári közigazgatás számára.
A rendcsinálás súlyának megfelelően még annak megszűnte után is lehetőnek tartotta
rok április 18-ig Karlovácig, illetve Rumáig, egyes részeik Valjevóig jutottak cl. Itt érte a gyorshadtest pa
rancsnokságát az 1. nemet páncéloscsoport parancsnokának a további előrenyomulást leállító távirata, mivel
megkezdődtek a fegyverszüneti tárgyalások. A magyar alakulatokat április 23-án kivonták Szerbiából. A
megszállásban való részvételük ezzel befejeződött.
269
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a katonai közreműködést bizonyos feladatok végrehajtásában. Az ügy fontosságára való
tekintettel már áprilisban emlékiratban hívta fel a miniszterelnök figyelmét az általa fel
ismert államvezetési feladatokra, abban a reményben, hogy a javaslatai nyomán hozott
kormányzati döntések birtokában irányíthatja a katonai közigazgatás további működését.
Emlékiratában, melyet terjedelmes összeállításokkal támasztott alá a katonai köz
igazgatás eddigi működéséről, ezúttal is a vezérkar főnökének hatáskörét meghaladó
társadalompolitikai, közigazgatási, gazdasági és egyéb feladatok gyors és radikális meg
oldására tett javaslatokat, melyek közül kettőt ragadunk ki.
Honvédelmi szempontból is elengedhetetlennek tartotta a magyarság számának növe
lését bukovinai székelyek és anyaországi parasztok betelepítése és földhöz juttatása révén.
Ennek során - állította - szükséges a jugoszláv földreform időszakában betelepített dél
szláv elemek tulajdonlásának felülvizsgálata, s ennek eredményeként a „földtulajdonból
kimozdítottak ellátása, ill. összegyűjtése és kitelepítése". Ezek ugyan a katonai közigazga
tás működésén kívül esnek, azonban a végrehajtás sürgősségére való tekintettel, amennyi
ben a kormány a megfelelő személyzetet rendelkezésre bocsátja, készséggel vállalkozik
annak már a katonai közigazgatás működése idején való megkezdésére és irányítására.
Fontos kormányzati feladatként jelölte meg a magyarság megfelelő hitelpolitikával
történő gazdasági megerősítését. Werth rámutatott a délvidéki németség kezében lévő
hatalmas gazdasági erőre és szervezettségre, annak a birodalmi németek támogatásával
várható további térnyerésére, mely ellen védekezni kell. Egyes szerb és zsidó vállalatok
vásárlások révén máris német kézre jutottak. „Ha tehát nem keresi meg az államvezetés
azt a módot, mellyel az eladó vagyontárgyakat a magyarság kezére lehet juttatni, akkor
a gazdaságilag erősebb és szervezettebb németség olyan gazdasági hatalomhoz juthat,
amelyet ellensúlyozni a későbbiek során szinte lehetetlen lesz."270
Aggodalommal kísérte Werth a szülőföldjéről, a német csapatok megszállta Bánátból
érkező híreket. A német hadsereggel közös erőfeszítés ezúttal nem maradt el, ezért ekkor
még pusztán idő kérdésének tartotta a terület visszacsatolását. A késedelmet hajlamos
volt Hitlernek a románok érzékenységével szembeni időleges engedékenységének betud
ni. A jelek azonban végleges német berendezkedésre utaltak. Nem lehetett szemet huny
nia a helyi németség magatartása és terjeszkedése felett.
A Bánát birtoklására a románok mellett a szerbek is igényt tartanak, sőt a néme
tek is önálló Gau létesítésére gondolnak. Csak az idősebb népi németek nyilatkoznak a
Magyarországhoz való csatlakozás mellett. Beérkezett jelentések szerint a Volksbund
szervezetek erősen túlzó magatartást tanúsítanak. Ez egyesek részéről a magyarság iránti
gyűlöletig fokozódik. A magyarok gyöngítése érdekében a Volksbund még a szerbekkel
is összefog, és „ha nem képes önálló tartományt létrehozni, inkább a Szerbiához való
csatlakozás mellett nyilatkoznak". „A magyarság helyzete a Bánátban elszomorító. A
vezetést kezükben tartó németek még napszámos munkára sem alkalmaznak magyart,
és így azok nélkülöznek."271
Objektvivításának megőrzése mellett nehezen tudta leplezni csalódottságát, a Bánát
jövőjével kapcsolatos elbizonytalanodását. A német katonai közigazgatás a helyi köz
igazgatást - rendőr, csendőr - helyükön hagyja. A helyi, sőt az elsőfokú közigazgatás
vezetői a Volksbund tagjai közül kerülnek ki, akik a német hadsereggel együtt a vezetést
270
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a kezükben tartják. A német közigazgatás a csetnikeket és dobrovoljácokat nem bántotta,
mindenki a helyén van. A csetnik szervezetben megindult a mozgalom, melynek célja az
ellenállás a magyar csapatok bevonulása esetén. A terület magyar megszállása során a
hadsereg és a közigazgatás egészen más helyzetet fog találni, mint eddig bárhol. Mivel „a
magyar államvezetésnek nem célja, hogy a németekkel súrlódások keletkezzenek, mert a
népi németeket ért sérelmek tízszeres erővel hangzanak el mindig Németországban, kü
lönös óvatosság szükséges ahhoz, hogy ezeket a most előretört német elemeket a vezetés
az őket megillető helyre visszaszorítsa."272
A Délvidék helyzete nem terelte el Werth figyelmét a németek keleti készülődésé
ről. Az elmúlt hetek tapasztalataiból kiindulva és Horthy támogatásában bízva Werth
elhatározta, hogy keresni fogja a csatlakozás lehetőségeit a részleteiben ugyan még nem
ismert, de immár kétségtelen Szovjetunió elleni hadjárathoz. A német hadvezetéssel való
kapcsolat elmélyítése jó eszköznek látszott számára. Úgy vélte, a Himer-féle bizottság
nemcsak azért maradt Budapesten, hogy az átcsoportosítandó német alakulatok gyors át
szállítását ellenőrizze, hanem minden bizonnyal azért is, hogy a német hadvezetés szán
dékának megfelelően állandó és közvetlen kapcsolatot tartson fenn a két vezérkar között,
és együttesen készítsenek elő egy magyar területről a magyar csapatok szükség szerinti
részvételével indított német támadást.
A magyar vezérkar előtt már ismert volt, hogy Brauchitsch, Haider és más német ka
tonai vezetők véleménye nem egyezik meg Hitlernek a magyar részvételt mereven eluta
sító felfogásával. Hitler a támadás napjának közeledtével sem volt hajlandó megváltoztat
ni álláspontját, sőt, kitört a magyarok ellen, akiket nem tartott megbízhatóknak. A német
vezérkar nem hivatalos csatornáin keresztül Werth folyamatosan tájékozódott a Hitler és
katonái közötti nézetkülönbségekről. Az április 30-i vezérkari megbeszélésen, amikor
Hitler véglegesen június 22-ben határozta meg a Barbarossa-hadművelet megkezdésének
időpontját, Haider ismét javasolta Hitlernek, legalább kérjék fel Magyarországot, engedje
meg területén a német csaptok felfejlődését, hogy innen is átléphessék a Kárpátok véd
vonalát.273 Rundstedt tábornok, a Heeresgruppe Süd parancsnoka ugyanis azt kérte, hogy
legalább egy csoporttal magyar területről támadhasson. Haider és Rundstedt felvetését
Heusinger tábornok, az OKH hadműveleti osztályának vezetője is támogatta. Hitler az
zal, hogy a magyarok ehhez úgysem járulnak hozzá, elutasította a felvetést.
Werthnek nem szegte kedvét a dolgok alakulása. Tudta, hogy mindezek ellenére a
német vezérkar jó szemmel nézné, ha a magyar katonai vezetés előkészületeket tenne,
hogy amennyiben a hadműveletek alakulása megkívánja, felajánlhassa szolgálatait. Ha
komolyabb hadműveletekre nem is, a hadjárat kezdeti stádiumában biztonsági tartalék
ként bizonyosan számba veszik a magyar haderőt. Ez már nem éri váratlanul, hiszen
korábbról változatlanul mozgósítva vannak a határ vadász-alakulatok, az 1. hegyi dandár,
valamint béke állomáshelyükön a VIII. hadtest alakulatai.274 A mozgósítási intézkedé
sek azonban kiegészítésre szorulnak, amihez szükséges lenne a kormány hozzájárulása.
Werth tehát nem késlekedett, a kormány tudta és megkérdezése nélkül folytatta „kato
nadiplomáciai" tevékenységét. Minden lehetőséget megragadott, hogy híreket szerezzen
a készülő német támadás részleteiről, illetve a német vezérkar tudtára adja saját szándé
kait. Erre jó alkalmat szolgáltatott a magyar hadsereg vezérkari tisztjei és Himer, illet272
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ve törzse tagjai között kialakult, immár napi kapcsolat, nemkülönben a Jugoszláviából
Magyarországon keresztül átcsoportosuló német csapatok parancsnokaival folytatott
többszöri beszélgetés. Napirenden voltak a hivatalos és magánjellegű fogadások, esz
mecserék. Április 19-én Werth a közös győzelmet ünneplendő, vacsorát adott Himer és
törzse, valamint a Magyarországon tartózkodó többi német katonai szervezet vezetőinek
tiszteletére. Április 21-én a Budapesten átutazó XXXXI. hadtest parancsnoka és tör
zse, május l-jén pedig a 8. német páncéloshadosztály parancsnoka volt a vendége.275 Az
együttműködés lehetőségei lehettek a meghatározói a Weichs vezérezredes, a 2. német
hadsereg parancsnoka és Werth közötti eszmecserének is, amikor május 18-án a német
tábornok Budapesten átutazott.
A felgyülemlett információk birtokában Werth elérkezettnek látta az időt, hogy a
vezérkar főnöke részéről szokatlan módon új kül- és katonapolitikai irányvonalat kez
deményezzen, a kormány politikájának végrehajtójából annak irányítójává léptesse elő
magát. A gyorshadtest szerbiai alkalmazásának kérdésében a miniszterelnök egyetértett.
Werth Bárdossy korábbi külügyminiszteri és követi tevékenysége alapján azt remélte,
hogy megértő lesz a várható német-szovjet fegyveres konfliktus katonai és politikai
megítélésével és a javasolt intézkedésekkel kapcsolatban. Mindezeket mérlegelve, má
jus 6-án emlékiratot adott át a miniszterelnöknek. Ebben, a szövetséges együttműködés
áprilisi kedvezőtlen tapasztalatainak megismétlődése miatti aggodalmától is vezettetve,
kifejtette elképzeléseit a német-szovjet viszony közeli alakulásáról s az ezzel kapcsola
tosan követendő helyes magyar politikáról.276
A német-szovjet viszonyt a szovjetek hibájából végtelenül ingatagnak, Németországra
nézve veszélyesnek tartotta, ami „Németországot arra kényszeríti, hogy most, a balká
ni háború befejeztével viszonyát a szovjettel tisztázza", hogy Anglia elleni harcában
Szovjet-Oroszország részéről a továbbiakban meglepetések ne érjék. Benyomásai alap
ján arra a következtetésre jutott, hogy Németország ezt békés megegyezés útján kísérli
meg, azonban ha ez nem vezet eredményre, „fegyveres beavatkozással is". Mindenesetre
valószínű, hogy Németország katonai felvonulásának befejezése előtt még egy politi
kai ajánlatot tesz Szovjet-Oroszországnak. A német erőcsoportosítás a szovjet határon
ugyan nem utal arra, hogy „a birodalom már most háborút kezdeményez, de előkészüle
tei mégis elég komolyak ahhoz, hogy a szovjet végleges állásfoglalását tisztázhassa.. ."277
Amennyiben háborúra kerül a sor, melyben a német győzelem nem vitatható, Finnország,
Magyarország és Románia részvétele elkerülhetetlennek látszik.
A Magyarországot fenyegető szovjet veszélyre hivatkozva, Werth az eddigi magyar
kül- és katonapolitika felülvizsgálatát követelte. A biztonsági politikát kell előtérbe ál
lítani, melyet „most már félreérthetetlenül és ingadozás nélkül a tengelyhatalmakra és
elsősorban Németországra kell építenünk". Ennek érdekében elkerülhetetlen, hogy a kor
mány a következő lépéseket tegye:
- Németországgal garanciális és segélynyújtási politikai és katonai szerződést kell
kötni;
- a német-szovjet viszony bizonytalan alakulása következtében „Magyarország ez
zel kapcsolatos magatartását illetően már most elhatározásra kell jutni, mivel esetleges
konkrét helyzetben nem marad idő a megfontolásokra";
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- határozottan le kell szögezni külpolitikánk alapelveit, nehogy adott esetben „ingado
zás, habozás és tétlenség késleltesse elhatározásainkat és megbénítsa erőkifejtésünket".278
Magától értetődőnek tartotta a vezérkar főnöke, hogy Németország a Szovjetunió
elleni háborújában a magyar hadseregnek is „részt kíván szánni". Erre következtetett
Magyarország földrajzi helyzetéből, valamint a német katonai vezetés konkrét útépítés,
útjavítás iránti kívánságaiból is, melyet hozzá hivatalosan eljuttattak. Werth említés nél
kül hagyta Hitlernek ezzel kapcsolatos negatív megnyilatkozásait.
Emlékiratának végén a vezérkar főnöke igen nyomatékosan figyelmeztetett: amenynyiben az együttműködéstől vonakodnánk, s kimutatnánk, hogy „csak területéhesek
vagyunk", úgy eddig kivívott sikereinket is talán örökre eljátszanánk. Ez a tudat arra
indítja, hogy kérje a kormánytól „a német-szovjet viszonnyal kapcsolatos politikai ál
lásfoglalásunk mielőbbi félreérthetetlen és végleges tisztázását". Csak úgy küszöbölhető
ki, hogy esetleg elszigetelten kerüljünk szembe a szovjettel, ha „a mostani német-szovjet
viszony alakulása folyamán minden fenntartás nélkül, félreérthetetlenül Németország
oldalára állunk".279
Bárdossy miniszterelnök, egyben külügyminiszter, meglepve és fenntartással olvasta
az illetékességi területére tévedt vezérkari főnök határozott, szinte ellentmondást nem
tűrő javaslatait. Nem is tartotta szükségesnek a minisztertanács elé vinni, hanem má
jus 12-én anélkül küldte meg elutasító válaszát. Mindenekelőtt ellenezte a „garanciális
és segélynyújtási politikai és katonai szerződés"-re tett javaslatot. Egy ilyen szerződés
- írta - nem azon múlik, hogy Magyarország számára kívánatos-e, hanem azon, hogy
Németország a kölcsönösség alapján hajlandó-e ilyen szerződés létesítésére. A két ország
között a hatalmi és erőviszonyokban fennálló különbségek mellett ez aligha képzelhető
el. Azzal kapcsolatosan pedig, hogy tekintettel a Szovjetunió elleni háború valószínű
ségére már most szögezzük le együttműködésünk részleteit, és azokat „olyan kötelező
erejű megállapodásokban tisztázzuk, amelyek a magyar hadműveleti tervek elkészítése
kor szilárd alapot nyújtanak", figyelmébe ajánlotta, hogy a birodalmi kormány a háború
eddigi folyamán már bebizonyította, nem hajlandó politikai és katonai terveit senkinek
elárulni, s a jövőbeni lehetőségek részletéről megbeszélésekbe bocsátkozni. Bár azzal,
hogy Németország a Szovjetunióval való viszonyának rendezése során számol egy há
ború lehetőségével, maga is egyetért, ezt nem tartja végleges álláspontnak. A német kor
mány bizalmas közlései különben is egyelőre azt jelzik, hogy a német-szovjet viszony
kielégítő. Ha ebben a helyzetben a magyar kormány az együttműködéssel kapcsolatos
megbeszéléseket kezdeményezne, nyilvánvaló visszautasításnak tenné ki magát.280
Bárdossy elvben nem vetette el egy szovjetellenes magyar-német katonai együttmű
ködés lehetőségét, így a vezérkar főnökének megállapítását sem, hogy „a katonai vezetés
számára előnyös lenne, ha a német haderővel esetleg együtt végrehajtandó katonai akció
részleteire vonatkozó hadműveleti tervet már jó előre kidolgozhatná", azonban felhívta
Werth figyelmét, hogy „a legfőbb német katonai és politikai irányítás eddig szigorúan be
tartott elvei, az ebben a vonatkozásban érvényesült, bámulatra méltó titoktartás a magyar
kormány számára sajnos lehetetlenné teszik, hogy katonai vezetőségünk részére ennek a
lehetőségét biztosíthassa".281 A német katonai vezetés sikereit éppen a váratlan helyzetek
kihasználására alapozza, s ehhez a magyar hadvezetőségnek is alkalmazkodnia kell.
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Werth csalódott várakozásában, nagyobb megértést remélt. Nem egy Teleki szelle
miségére emlékeztető válaszra számított. A miniszterelnök által felhozottakkal szemben
nem tudott a német hadseregvezetéstől származó bizalmas, a hivatalos német diplomá
ciától eltérő hírekkel és elképzelésekkel érvelni. A válasz természetesen nem térítette el
céljától, bár egyelőre nem volt más lehetőség, mint tovább építeni a kapcsolatot a német
hadsereggel, információik alapján intézkedni a hatáskörébe tartozó előkészületekről, s
várni a kedvező pillanatra.
A tisztikar ráhangolása a Szovjetunió elleni háborúra nem volt nehéz. Az emlék
iratban megfogalmazott álláspont általában nem volt ismeretlen a tábornoki és főként a
törzstiszti kar előtt. A Németországgal való szövetség és együttműködés, mint az elért
revízió megvédésének és továbbfejlesztésének záloga, magától értetődőnek számított. Élt
a villámháborúkban bizonyított német hadsereg legyőzhetetlenségének mítosza. Ezt csak
erősítette a balkáni háború. Csodálták a német páncéloscsapatok teljesítményét, meg
semmisítő és bénító csapásaikat a jugoszláv hadseregre, melyet két hét alatt úgy szórtak
szét, hogy szinte ütközetre sem kényszerültek. A bolsevizmus veszélyének tudata pedig
kiemelt helyet foglalt el a tisztikar gondolkodásában, s megalapozta a kellő pillanatban
lángra lobbantható háborús hangulatot.
Az OKW is figyelmet szentelt a magyarországi eseményeknek. Május 15-én Himer
nemcsak az összekötő törzzsel kapcsolatos „egyes kérdések szabályozása" miatt utazott
feletteseihez Berlinbe, hanem beszámolt a magyar hadvezetés tevékenységéről is. Fontos
része volt beszámolójának Werth emlékirata és annak kedvezőtlen fogadtatása.282 A mi
niszterelnöknek küldött bizalmas irat és annak fogadtatása német katonai vezetők meg
beszélésének tárgyává lett. Werth tisztában volt vele, hogy javaslatainak visszautasítása
nem kedvez a német katonai vezetők elképzeléseinek. Himer révén - a miniszterelnök
tudta nélkül - azzal a szándékkal adta tudtukra a történteket, hogy fokozottabb támo
gatásra biztassa őket, s egyben elhárítsa magáról a felelősséget, ha a német hadművelet
a szükséges magyar támogatás nélkül marad. Cselekvési szabadsága változatlanul alat
ta van a kívánatosnak. Az OKW azonban tartózkodott politikai megnyilatkozásoktól.
Himer azzal az utasítással tért vissza Budapestre, hogy a május elején kiadott utasítá
sának megfelelően a magyar vezérkarral folytasson bizalmas megbeszéléseket, s még
időben győzze meg őket a határvédelem megerősítésének szükségességéről.283
Az utasításnak megfelelően Himer május 27-én László Dezső tábornokkal, a hadmű
veleti csoportfőnökkel, majd egy nappal később Sáska Elemér vk. alezredessel, a vezér
kar 1. osztályának vezetőjével tárgyalt az azon esetre folyamatba teendő intézkedésekről,
ha Németország a keleti kérdést háborúval döntené el.284
Május 29-én Werth fogadta Himert. A német tábornok beszámolt berlini útjáról.
Szükségesnek találta leszögezni, hogy nem a felettesei, hanem saját véleményének ad
hangot. Ez vonatkozik a Lászlóval és Sáskával már részletesen megbeszélt „védelmi" in
tézkedésekre is. Azt ajánlotta, hogy mivel a magyar mozgósítás, a szállítási nehézségeket
is figyelembe véve, körülbelül húsz napot vesz igénybe, már most kezdjék meg az előké
születeket, hogy egy esetleges mozgósítás időtartamát adott esetben le lehessen rövidíte-
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ni. A vezérkar főnöke megértéssel fogadta a nem hivatalos tanácsokat, és megerősítette
a beosztottjaival megbeszélt intézkedéseket. Himer másnap ismét Berlinbe utazott, hogy
beszámoljon megbeszéléseiről.285
Werth igen nagyra értékelte Himer tevékenységét. A vele és törzsével kialakított si
keres együttműködést emelte ki rövid beszédében, amikor május 24-én Himernek és
helyettesének, Radtke őrnagynak átnyújtotta a kormányzó magas kitüntetését.286
A Himerrel folytatott megbeszélést követően a remélt támogatás elmaradása miatt
csalódott Werth rászánta magát, hogy válaszoljon Bárdossynak. Igyekezett meggyőzni a
szovjet elleni német-magyar katonai együttműködés szükségességéről. Annak ellenére
ugyanis, hogy valóban nem kizárt egy német-orosz megállapodás, minden eshetőségre
számítva a német-magyar megegyezést és a katonai előmunkálatokat változatlanul fon
tosaknak tartja. A háromhatalmi egyezményhez tartozás alapján is meg lehetne találni
a jogcímet az előkészületekkel kapcsolatos megbeszélésekre. Amennyiben a kormány
nézete szerint ez az út nem járható, úgy felhatalmazást kér, hogy katonai vonalon vehesse
fel az érintkezést. Javaslata indoklásaként a következőkre kívánja felhívni a figyelmet: a
német-szovjet megegyezés végleges és megnyugtató rendezése nincs biztosítva, a hely
zet hirtelen megváltozásával is számolni kell; a német előkészületek a Szovjetunió elleni
háborúra változatlanul folynak, rövidesen be is fejeződnek; a román hadsereg mozgósítá
sa és felvonulása a szovjet határra, nyilván német irányítás alatt, folyamatban van; a lég
védelem és légi együttműködés terén tett német lépések, valamint a német kívánságra fo
lyamatba tett útépítések arra engednek következtetni, hogy a németek Magyarországnak
is szerepet szántak a szovjet elleni hadműveletekben. Mindezek megfelelő alapot képez
nek, hogy a „közösen megvívandó háborúra vonatkozólag az okvetlen szükséges politi
kai megegyezést és ennek alapján a katonai együttműködést felvessük, tisztázzuk és az
alapokat megteremtsük".287
A magyar vezérkar nem kérte a kormány felhatalmazását a Himernek tett bizalmas
ígéretének teljesítéséhez. A hadműveleti osztály Werth utasítására sürgősen hozzákezdett
az orosz arcvonalon folytatandó „támadó szellemű elhárítás" tervének, s az ehhez szük
séges alakulatok mozgósításának előkészítéséhez. Az elkészült terveket Sáska alezredes
június 14-én Himernek is bemutatta, aki nem késett közölni azt Grolmann alezredessel
az OKH hadműveleti osztályán. Himer június 15-én Lorx vk. százados kíséretében a
Kárpátokba utazott, hogy az előkészületekről a helyszínen is meggyőződjék.288
Vörnle külügyi államtitkár június 6-án jelentette Bárdossynak, hogy a honvéd ve
zérkar nemkívánatos lépésekre szánta el magát. Ujszászy ezredes tájékoztatta, hogy „a
politikai helyzetre való tekintettel megkezdik az orosz területek felderítését annak meg
állapítása végett, hogy Oroszországgal való konfliktus esetén mily objektumokat kell
elpusztítani. E végből embereket szerveznének be és küldenének orosz területre, akik
ezt a munkát elvégeznék."289 Barthára hivatkozott, akitől felhatalmazásuk van a szüksé
ges intézkedések megtételére. Vörnle ezt követően közölte Ujszászyval, hogy ezt feles
legesnek és veszélyesnek tartja, ami kiváltotta az orosz-magyar jó viszony miatt aggódó
Bárdossy csodálkozását. A miniszterelnök tiltakozására Werth június 9-én helyesbítette
285

Századok, 1965. 6. sz. 1239. o.
Uo. 1238. o.
Szent-Iványi: i. m. 604. o.
288
Századok, 1965. 6. sz. 1239. o.
289
Szent-Iványi: i. m. 607. o.
286
287

HK 117. (2004)3.

Akiről nem beszélünk: Werth Henrik

1013

hírszerző főnökét: „A szóban forgó katonai szervek kizárólag papíron történő helyi elő
készítő munkát hajtanak végre, a helyszíni viszonyokat saját területükön tanulmányoz
zák, alkalmas embereket vesznek nyilvántartásba." Parancsot kaptak, hogy a határon túl
ne tevékenykedjenek.290
A vezérkar főnöke törekvéseinek legfőbb berlini támogatója a helyzet megítélésében
vele egyetértő Sztójay volt, akinek jelentései nemcsak a külügybe, de hozzá is eljutottak.
Nagy figyelmet szentelt Homlok alapos jelentéseinek is. Mindketten az előbb-utóbb rob
banáshoz vezető német-szovjet viszonyra hívták fel figyelmét. Sztójay Weizsäckerre és
más, közelebbről meg nem nevezett forrásokra hivatkozva fejtette ki, hogy a hivatalos
nyilatkozatok és szerződések látszólagos betartása, valamint a szovjetnek a háború elke
rülését célzó politikai lépései ellenére Németország „leszámolásra" készül, erre indítják
politikai, katonai és nem utolsó sorban gazdasági érdekei, a szovjet élelmiszer- és nyers
anyagforrások megszerzésének vágya.
Homlok is arról tájékoztatta Ujszászyt, hogy előtérbe került a német-szovjet viszony
megoldása, amit Németország hosszú időre rögzíteni kíván. Valószínű a politikai megol
dás, de a katonai sem kizárt. Azokra a jelekre igyekezett ráirányítani a figyelmet, melyek
a fegyveres megoldást valószínűsítik. A birodalom területén a vasúti forgalom a katonai
szállításoknak van alárendelve. A német haderő keleten naponta hatalmas erősítéseket
kap. A felvonult erőket 130-140 hadosztályra lehet becsülni. Minden katonai előkészület
láthatólag arra van beállítva, hogy a hadsereg június közepén megindulhasson.291
A berlini jelentéstevők nem elégedtek meg a tények és feltételezések közlésével, ha
nem ajánlásokat is tettek a kívánatos magyar reagálásra. A várhatóan érdemekhez jutó
románok mögötti lemaradás, a további revíziós követelésekről való kényszerű lemondás, a
megszerzett területek elvesztése miatti félelem eluralkodott Sztójay júniusi jelentéseiben.
Már biztosra vehető, hogy a lavina nem tartható fel -jelentette június 7-én. Magyarország
szempontjából felmerül a kérdés, mennyiben lesz érintve, és milyen álláspontot foglal
jon el a német akció során. Hitler a japán nagykövetnek, akit magához hívatott és tá
jékoztatott, állítólag azt mondta, hogy Magyarországnak más szerep jut majd, mint a
Szovjetunióval szemben területi követelésekkel fellépő Finnországnak és Romániának.
Ebből az következik, hogy Magyarország kiesik a katonai akcióból, amíg Románia részt
vesz. Ez számunkra nagy hátrányt jelentene. A Führerrel folytatott eddigi megbeszélései
alapján a követ benyomása az volt, hogy Dél-Erdélyt Magyarországnak akarja juttatni,
ehhez azonban újabb érdemeket kell szerezni. Ennek lehetőségét pedig csakis az oroszok
elleni háborúban való együttműködés teremtheti meg. Ha Románia érdemeket fog szerez
ni, Magyarország viszont nem, annak az lesz a következménye, hogy Románia nemcsak
Besszarábiát fogja visszakapni, de követelni fogja az erdélyi revíziót is. Ha ez nem is
járna sikerrel, alighanem minimálisra csökkenne számunkra Dél-Erdély megszerzésének
esélye. Ha most Hitler nem szólít fel a csatlakozásra, ez azt jelentheti, hogy valami okból
ki akar kapcsolni a további területszerzésből. Ezt mindenképpen meg kell akadályozni, és
mivel az akció megindítása már június közepe felé várható, azonnal lépéseket kell tenni.
Werthtel egybehangzóan Sztójay is azt javasolta, hogy „mielőbb és megfelelő formában
ajánljuk fel a birodalmi kancellárnak egy esetleges szovjet elleni akcióban való konkrét
katonai részvételünket. Esetleg egy vér- és dacszövetség formájában is."292
290
2,1
292

Szent-Iványi: i. m. 609. o.
DIMK V. k. 1112. és 1133. o. (781. és 800. sz.)
Szent-Iványi: i. m. 609. o.

HK 117. (2004)3.

1014

Dombrády Lóránd

Homlok szintén cselekvést sürgetett június 13-i jelentésében. A német csapatok fel
zárkózása a szovjet határra a befejezése felé közeledik. A Lengyel Kormányzóság terü
letén már úgyszólván hadiállapot van. Német magas rangú katonák magánbeszélgetések
során kifejtett véleménye szerint szinte kizárt, hogy a német-szovjet ellentét békésen
megoldódjon. Berlinben az a benyomás alakult ki, hogy Magyarország támadólagos köz
reműködése nincs tervbe véve. Annál inkább Romániáé, amely hírek szerint már meg
kezdte és június 15-én be is fejezi a mozgósítást.
Nyugtalanító hírekkel szolgált a bukaresti magyar követ is. Románia csatlakozni fog
a közeli jövőben bekövetkező Szovjetunió elleni támadáshoz. A román nacionalista körök
Besszarábia visszaszerzését, sőt újabb területek megszerzését remélik ettől. A román ka
tonai felkészülésnek csalhatatlan jelei vannak. A román kormány számtalan olyan intéz
kedést vezetett be, melyeket csak háborús veszély esetén szoktak elrendelni. Napról napra
nő a bevonultatottak száma, a lovakat, gépkocsikat rekvirálják, Bukarestben légoltalmi
árkokat ásnak, a csapatszállításokra szabaddá tették a kelet felé vezető vasútvonalakat.293
Az élesedő politikai légkörben került sor Werth június 14-i újabb memorandumának
átadására. Az idő sürgetésétől sarkallva az indította újabb kemény és türelmetlen hangú
fellépésére, hogy korábbi javaslatai nem kerültek a kormány elé. A miniszterelnök nem
látja át a helyzetet, ennélfogva nem súlyosságának megfelelően kezeli azt, amivel az or
szág érdekeink érvényesülését veszélyezteti.
Korábbi memoranduma óta a német-szovjet viszony még feszültebbé vált. A határon
mindkét részről 100-100 hadosztályt vonultattak fel, s az előkészületek német részről vál
tozatlanul folynak. Románia és Finnország mozgósított s felvonult határain. Mindez arra
utal, hogy a háború rövid időn belül kirobbanhat. A magyar hadsereg mozgósításához
és felvonultatásához, a német szállítások folytán előállott nehéz közlekedési helyzetre
való tekintettel, kereken egy hónapra van szükség. Márpedig - hangsúlyozta Werth - a
háborúban Magyarország nem maradhat tétlen, abban részt kell vennie. Érdeke, hogy a
szovjet veszélyt határairól a német hadsereggel együttműködve eltávolítsa, ami a vitatha
tatlan német győzelem eredményeként be is fog következni. A „keresztény nemzeti esz
mén alapuló világnézetünkkel jutnánk ellentétbe, ha a bolsevizmus elleni harchoz nem
csatlakoznánk".294 Ezt az is kötelességünkké teszi, hogy „további országgyarapításunkat
csak akkor remélhetjük, ha kitartunk a tengelyhez hű politika mellett, aminek jutalma
ként biztosan visszakapjuk a történelmi Magyarország egész területét. Annál is inkább
csatlakoznunk kell, mert Románia máris lekötelezte magát a háborúban való részvétel
re. Ha pedig a mi csatlakozásunk elmaradna, akkor nemcsak a Romániával szemben
táplált további revíziós igényeinkről kell talán örök időkre lemondani, hanem az eddigi
országgyarapításunk is veszendőbe mehet."295
Werth felszólította a kormányt: „Magyarország döntsön, a német-orosz háború esetén
milyen álláspontra kíván helyezkedni, illetőleg milyen magatartást fog tanúsítani. Eme
álláspont mielőbbi rögzítése annál is inkább szükséges, mert az idő sürget, és tervszerű
katonai előkészületeinket csak a kormány álláspontjának ismeretében tehetjük meg."296
Értesülései szerint ugyanis a háború 10 nap alatt kirobbanhat, mert a németeknek érde
kük, hogy hadműveleteiket még a termés betakarítása előtt indítsák meg. Arra nem tért
293
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ki, hogy a kormány tudta nélkül már előkészítettek a német hadseregvezetés óhajának
megfelelő katonai rendszabályokat.
Arról sem tartotta szükségesnek a tájékoztatást, hogy milyen forrásokból szerzett
információk alapján alakította ki a hivatalos német diplomáciával ellentétes véleményét,
amely szerint „a német kormány a tekintetben nem fog jó előre kezdeményezőleg fellépni
velünk szemben. Csak az utolsó pillanatban, néhány nappal vagy órával a háború megin
dítása előtt fog arról értesíteni és a csatlakozásra esetleg felhívni".297 A német informáto
raival szemben diszkrét Werth saját tapasztalataiból levont következetésként állította be
megállapítását, hiszen így történt ez legutóbb, a jugoszláv hadjárat előtt is, s feltehetőleg
most is így lesz. Ha pedig erre várunk, megint el fogunk késni a mozgósítással, de eb
ből most sokkal nagyobb veszély származhat az országra. Újólag javasolta tehát, hogy
a „kormány haladéktalanul lépjen érintkezésbe a német kormánnyal, és tegyen formális
ajánlatot a német-orosz háborúhoz való önkéntes csatlakozásunkra". Addig is léptessen
életbe a kormány katonai biztonsági rendszabályokat: a határvédelmi alakulatok, a repü
lőerők és a honi légvédelem mozgósítását, valamint a honi légvédelmi készültség elren
delését; a gyorshadtest, továbbá egyelőre az I., VI., VII. és VIII. hadtest és a legfontosabb
Fővezérség-közvetlen alakulatainak mozgósítását.298
Memoranduma befejezéseként még egyszer nyomatékosan felszólította a kormányt,
ne habozzon, ne hagyja magát befolyásoltatni gazdasági érdekektől sem. A háború gyor
san el fog dőlni, a német hadsereg, mint eddig is, rövid idő alatt ki fogja vívni a győzel
met. Önmaga igazolását a biztosnak hitt győzelemtől várva, még a kompromittálódástól
sem riadt vissza, különben a háborúban való magyar részvétel időtartamáról aligha tett
volna olyan felelőtlen, a még a legszélsőségesebb németbarátok számára is meghökkentő
kijelentést, hogy „néhány hét múlva a mozgósított magyar haderő fokozatos leszerelésére
számíthatunk, úgyhogy a bevonultatott tartalékosok a leszerelés után még az aratásra is
hazatérhetnek".299
Werth nem tett említést memorandumában a magyar hírszerzés jelentéseiről, melyek
szerint a növekvő feszültség és a német támadás kétségtelen jelei ellenére vannak arra
utaló értesülések is, hogy a szovjet kormány még áldozatok árán is el akarja kerülni a
Németországgal való összeütközést. A német felvonulás hatására a szovjet hadsereg alaku
latai is megkezdték a felzárkózást a határ menti területeken, de csoportosításuk nélkülözi
a támadó szándékot. A hírszerzés június 16-i jelentése szerint a magyar határral szemben
elhelyezkedő 12 hadosztály és 5-6 motorizált dandár helyzete is hetek óta változatlan. A
seregtestek felzárkózása a határra itt nem tapasztalható, gondosan kerülik az esetleges
incidensek lehetőségét, s barátságos magatartást tanúsítanak. A hírszerzésnek a német csa
patszállítások kapcsán levont következtetései ugyanakkor óvatosságra is intettek: megíté
lésük szerint Szovjet-Oroszország háború esetén német csapatoknak magyar területen való
megjelenésével és átvonulásával számol és ezért „várható magatartása Magyarországgal
szemben ellenségesnek vehető. Nincs kizárva tehát annak a lehetősége, hogy az orosz hds.
arcvonalának kiszélesítésére és a német hadmozdulatok megzavarására a Moldvában és
Krakkó körül felvonult német csoportok elvágása céljából, ha a magyar-orosz határon puha
pontot talál, Kárpátalja megrohanását is megkísérli." Ez fokozott éberségre kell intsen.300
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A magyar határ valóban sebezhető pont volt. A német vezérkar Hitlerrel ellentétben
egy szovjet ellentámadást sem tartott kizártnak. Annak iránya észak-nyugat mellett a
fedetlenül maradt magyar határ lehet. Egy itteni betörés igen kellemetlen helyzetet te
remtene. Ezért a német hadvezetés a magyar csapatok számításba vételénél elsősorban a
határ lezárását tartotta fontosnak, s csak másodsorban számolt azoknak a támadó had
müveletekben való részvételével. Ezt a veszélyt Werth is érzékelte, még ha bekövetkeztét
nem is tartotta valószínűnek. Ö azonban ezen túlmenően a támadó hadműveletekben
való részvételben gondolkodott. A honvédség felének mozgósításában látta azt a kon
tingenst, mely alkalmas a határ megfelelő lezárására és részvétele a hadműveletekben
Németország számára elfogadható, méltóképpen reprezentálhatja a honvédséget a bolse
vizmus elleni harcban, s egyben aránya a román mozgósítással összevethető. Az eddigi
előkészületek a határ lezárására is kiterjedtek, azonban az erre vonatkozó intézkedések a
kért mozgósítás nélkül kevésnek bizonyulnak egy betörés esetére.
Bárdossy, ha túlzó megnyilvánulásnak tartotta is a vezérkar főnökének újbóli jelentke
zését, most rendkívüli minisztertanácsot hívott össze, hogy az élesedő háborús hangulat
ban a testület foglaljon állást a memorandumban foglaltakról. Magatartását nem kevésbé
motiválta a Werth személyével szembeni ellenszenv, mint az általa előadottak kritikája. A
miniszterelnök hiúságát ugyanis egyre inkább irritálta a vezérkar főnökének félreismer
hetetlen törekvése, hogy saját elképzeléseit és javaslatait mindenáron érvényre juttassa, s
a miniszterelnökre és a kormányra nyomást gyakorolva illetéktelenül beleavatkozzon a
magyar kül- és katonapolitika alakításába. Bárdossy sokallotta a kormánytól független
csatornákon bonyolódó, önálló „diplomáciai tevékenységét". A kormány politikájának
irányításában nem kívánt osztozni vele, még ha kétségkívül a kormányzó támogatását bír
va tolta is magát ebbe a szerepbe. Méltatlannak és a kormányfői méltósággal összeegyez
tethetetlennek tartotta, hogy magához kérje és megvitassa vele illetéktelen ajánlásait. így
elmulasztotta, hogy tájékozódjon a határ lehetséges veszélyeztetéséről s az ennek nyomán
szükségessé vált biztonsági intézkedésekről, ami a vezérkar főnökének kötelessége.
Az emlékirat ezúttal sem hozta meg a Werth által remélt eredményt. Bárdossy tel
jes egészében ismertette az emlékiratot, s azonnal hangot adott egyet nem értésének.
Mindenekelőtt rámutatott: Magyarországnak nem kell bizonygatnia, hogy a tengely ol
dalán áll, azt már megtette. Hitler már többször hangsúlyozta a berlini magyar követ
előtt, „milyen nagyra értékeli azt a szolgálatot, melyet a német katonaság átszállításával
a birodalom érdekeinek tettünk és hogy a jugoszláv akcióban a szintén érdekelt Bulgáriát
jóval megelőzve fegyveresen közreműködtünk".301 Nincs szükség tehát arra, hogy ten
gelybarátságunk demonstrálásaként a német-szovjet háborúban is részt vegyünk.
Bárdossy elmondta, hogy a birodalmi kormány a német-orosz viszony alakulásáról
s az esetleges konfliktusról ismételt érdeklődése ellenére sem tájékoztatta. A június 1014. között Budapesten tartózkodó Weizsäcker alaptalanoknak minősítette az erről szóló
híreszteléseket. Hasonlóképpen nyilatkozott Berlinben Woermann Sztójaynak. Német
részről tehát még a tájékoztatástól is elzárkóznak, nemhogy aktív közreműködésünkre
számítanának. Félreérthetetlen német kívánság vagy felszólítás nélkül pedig már csak
azért sem tartaná célszerűnek a magyar katonai intézkedéseket, mert ezzel óhatatlanul le
lepleznénk a Szovjetunió előtt a birodalom esetleges szándékait. Az sem lehetetlen, hogy
esetleg éppen ezzel váltanánk ki a Szovjetunió támadását Magyarország ellen. Egyik
sem áll Németország érdekében. A háborúban való részvételünk pedig nem eredményez501
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hetné Dél-Erdély visszaadását, mivel a bécsi döntés során Németország garantálta annak
a Romániának a határait, amelyik most az ő oldalán vesz részt a háborúban.
Végezetül nem kis kárörömmel mutatott rá a miniszterelnök az emlékirat egy szemet
szúró ellentmondására, legsebezhetőbb pontjára, ami alkalmasnak látszott Werth túlzott
tekintélyének, katonai szakértelmének megnyirbálására, s így az emlékirat egésze hitelé
nek csökkentésére. A vezérkar főnöke azzal számol, hogy a német hadsereg a győzelmet
rövid idő alatt ki fogja vívni, így a magyar csapatok részvétele is ennek megfelelően
fog alakulni. A behívott tartalékosok már „az aratásra hazatérhetnek". Elképzelhetetlen
állítás, hogy két hét múlva, azaz június 29. körül, amikor a magyarországi aratás megkez
dődik, katonáink hazaengedhetők lennének.302
A minisztertanács elutasította a felajánlkozást. Nem mintha idegen lett volna tőlük
egy Szovjetunió elleni háborúban való részvétel gondolata, de Bárdossyval egyetértésben
nem látták azt olyan egyértelműnek, mint Werth. Egy esetleges szovjet betörés lehetősé
ge sem merült fel. A gazdasági nehézségek fokozódásán túl főként attól tartottak, hogy a
harcok során meggyengülhet a nagy áldozatok árán kifejlesztett és még modernizálás alatt
álló hadsereg, ami nagy hátrányt jelenthet a románokkal szemben, akik majd érdemeik
jutalmaként Észak-Erdélyt is visszakövetelhetik. Mindenesetre másként állna a helyzet,
ha a birodalmi kormány részéről érkezne felszólítás az együttműködésre. Megbízták a
miniszterelnököt, hogy tájékozódjon a német birodalmi kormány szándékairól.
A döntésnek megfelelően Bárdossy még aznap táviratozott Sztójaynak. Keresse fel
Weizsäcker t, és hozza szóba előtte a német-szovjet viszonyt, mivel korábbi megnyugtató
véleménye ellenére a jelek arra utalnak, hogy a német-szovjet konfliktus veszélye nő.
Érdeklődje meg, a birodalmi kormány a helyzet kritikussá válása esetén időben fogja-e
értesíteni a magyar kormányt, hogy a határon a német kormány megkívánta defenzív
intézkedéseket megtehesse.303
Június 15-én Bárdossy kiegészítette előző napi üzenetét. Rendkívül valószínűtlen
ugyan, hogy a szovjet hadsereg támadást indítson a magyar határszakasz ellen, de a ma
gyar katonai vezetés ezt nem tartja kizártnak. Márpedig a határszakaszon történt erődítési
munkálatokon túl újabb előkészületeket csak a német kormánnyal történt előzetes megbe
szélést követően tehetnénk, nehogy a szovjet provokálásával német érdekeket is sértsünk.
Felkészülésünk fokozná ugyanakkor gazdasági nehézségeinket is, mivel a mezőgazdasági
munkálatok elvégzését, így terméseredményeinket veszélyeztetné. Ez szintén ellentétes a
német érdekekkel is. Figyelembe veendő továbbá, hogy vasúti vonalaink éppen a német
szállítmányokkal lekötöttek, így a felvonulás csak igen lassan hajtható végre. Mindezen
szempontok szükségessé teszik tehát, hogy a birodalmi kormány „még kellő időben bi
zalmasan tájékoztasson bennünket arról, hogy ítéli meg a helyzetet, és a maga részéről
milyen konzekvenciákat kíván abból levonni, hogy a magyar kormány esetleges elhatáro
zásaival német intenciókkal összhangban maradhasson". Sztójay maradjon szigorúan „az
érdeklődés vonalán", és tartózkodjon mindenféle felajánlkozástól.304
Erdmannsdorff már június 16-án jelentkezett Ribbentrop válaszával: tekintettel a ha
tár mentén eszközölt szovjet csapatösszevonásokra, a német kormány a német-szovjet
viszony tisztázása érdekében július elején kénytelen lesz lépéseket tenni, és a szovjet
kormánnyal szemben bizonyos követeléseket támasztani. Minthogy a tárgyalások kime302
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netele előre nem látható, a „német kormány szükségesnek tartja, hogy Magyarország is a
maga részéről tegye meg a szükséges lépéseket határainak megerősítésére".305
Erdmannsdorff látogatása után Bárdossy tájékoztatta Werthet Ribbentrop bizalmas
üzenetéről. Kérte, hogy mivel tudomása szerint a közeli napokban a német hadsereg
egyik „legmérvadóbb" személyiségével (ti. Halderrel) fog megbeszélést folytatni, tartsa
szem előtt a kormány által június 14-én elfogadott és változatlan alapelveket. A német
kormány csupán azt tartaná ajánlatosnak, ha Magyarország megfelelő védelmi intézke
déseket tenne. Ez az ajánlás csak a határvédelmi intézkedésekre vonatkozik, s nem több
re. A hadműveletekben való részvételünkkel kapcsolatosan „a német kormány semmiféle
kívánságot vagy óhajtást nem juttatott kifejezésre". Ez megerősítette elhatározásában,
hogy egy esetleges német akcióban való részvételünket nem ajánljuk fel. Ezen csak akkor
változtatnánk, ha a német kormány ilyen kéréssel fordulna hozzánk. A szükséges védel
mi intézkedések foganatosítása terén tehát a legteljesebb összhangban kívánunk eljárni a
német kormánnyal, illetve hadvezetéssel.306
Június 19-én létrejött a Werth Haider találkozó. Az OKH vezérkari főnöke a rövid
megbeszélés során tájékoztatta magyar kollégáját a legszükségesebb tudnivalókról. Az
orosz kérdést Németország fegyveresen fogja elintézni, ami rövid egy héten belül be
fog következni. Jó lett volna ugyan, ha Magyarország a Kárpátokat jobban biztosítja,
azonban már ne tegyen semmi olyat, amivel az oroszokat alarmírozná, valamint a német
szállításokat akadályozná. Ha a német hadseregnek szüksége lesz a Kárpátalján átveze
tő vasútvonalakra, úgy azt bocsássák rendelkezésére. Engedélyezzék továbbá a német
hadsereg rádióállomásainak magyarországi telepítését. Ha Magyarország részéről mégis
szükségessé válnának bizonyos további katonai rendszabályok, azt Himer tábornok ré
vén külön fogják kérni. Továbbra sem zárta ki annak lehetőségét, hogy esetleg a magyar
hadseregre is sor kerül.307
Werth tájékoztatta a miniszterelnököt Halderrel folytatott megbeszélésének lefolyá
sáról, aki megkönnyebbülten táviratozta Sztójaynak: a németek a katonai megbeszélés
során nem kértek semmi olyan intézkedést, amely az oroszokat alarmírozná vagy a né
met szállításokat megzavarná, s ez a kormány óvatos magatartását igazolja.308
A vezérkar természetesen továbbra sem értett egyet a kormány álláspontjával, s
„amíg nem késő" felkiáltással igyekeztek rávenni azt döntésének megváltoztatására s a
napokon belül várható támadáshoz való csatlakozás felajánlására. A vezérkar főnökének
utasítására Ujszászy eljuttatott Bárdossynak egy bizalmas, meghatározatlan származású
jelentésrészietet. Ebben anonim személyek amiatti csodálkozásuknak adtak kifejezést,
hogy mikor a német támadás 48 órán belül várható, Magyarország még mindig telje
sen érdektelenül áll a krízissel szemben. Érthetetlen, hogy bár a háború kitörése esetén
szovjet támadás fenyeget, Magyarország még légvédelmét sem aktivizálta és határainak
védelméről sem gondoskodott.309
Június 20-án Sztójay és Homlok is jelentkezett. A feszültség a tetőfokon. A német,
sőt a román és a finn hadsereg is befejezte előkészületeit. A románok 26 hadosztályt
vonultattak fel. Homlok hangsúlyozta: területeket kell a Kárpátoktól északra elfoglalni
305
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és ennek birtokában tárgyalni, mert különben „tétlen szemlélői leszünk, miként jön létre
a közös német-román határ". A hadjárat időtartamának megítélésében - német forrá
sokra hivatkozva - Homlok óvatos volt. A német vezérkar villámháborút készít elő, ám
óvatosabb becslések szerint három hónappal számolnak a háború befejezéséig. A német
hadvezetés 124-136 hadosztályt vonultatott fel, s számít hadosztályainak nagyobb tűzerejére, a jobb vezetésre.310

IV.
Június 22-én 3 óra 15 perckor a német csapatok több ezer kilométer szélességű fron
ton megindították támadásukat a Szovjetunió ellen. Erdmannsdorff követ kora reggel
lakásán kereste fel Bárdossyt, hogy közölje vele a hírt. A miniszterelnök megértésének
és megelégedettségének adott kifejezést. A délelőtt folyamán Horthy fogadta a német
követet, aki átnyújtotta neki Hitler levelét, amelyben a szovjet fenyegetésre hivatkozva
indokolta döntését, s magát az európai civilizáció megmentőjének állította be. A magyar
hadsereg részvételét ezúttal sem kérte, hanem megelégedettségét és köszönetét fejezte
ki. Ami Magyarország magatartását illeti, Föméltóságú uram - írta Hitler -, meg vagyok
győződve, hogy a magyar nemzeti tudat méltányolni fogja magatartásomat. Szeretném
kifejezni köszönetemet a magyar fegyveres erők megértő intézkedéseiért, melyekkel
megerősítették a határ védelmét, ezzel elejét véve az orosz szárny támadásoknak és erőket
kötve le. Hitler felértékelte a magyar intézkedéseket, holott tisztában volt azok elégtelen
ségével egy szárnytámadás esetén.3"
Radtke őrnagy, Himer helyettese, a támadás megindulásának időpontjában kapcso
latba lépett az OKW-vel, ahol közölték vele, hogy engedélyezik a magyar vezérkarral
folytatandó tárgyalásokat. Ezt a német és a magyar vezérkar korábbi megbeszéléseire
alapozott intézkedést az a német vezetés által feltételezett helyzet tette szükségessé, ami
az esetben következhet be, ha a 17. német hadsereg hadműveletei nem haladnak majd a
tervezett ütemben, s tehermentesítésükre szükségessé válhat a magyar csapatok bevetése
a határral szemközt álló szovjet csapatok ellen.312
A déli órákban sor került Himer és a Werthet helyettesítő László Dezső tábornok, had
műveleti csoportfőnök találkozójára. Werth csapatlátogatáson vidéken tartózkodott, hazaté
rését csak a késő esti órákban várták. Himer és László áttekintették az új helyzetet. Számba
vették a szükségessé vált intézkedéseket, a rendelkezésre álló gyorsan mozgósítható csa
patokat. Himer szerint László panaszkodott, amiért Magyarország nem vehet részt a had
műveletekben. Sem a birodalmi kormány, sem a Budapesten átutazó Haider részéről nem
merült fel kívánság a magyar részvétel iránt. Ezen az OKW döntése változtathatna.313
A megbeszélést követően Himer telefonon tájékoztatta Paulust a szükség esetén leg
gyorsabban mozgósítható és felhasználható magyar erőkről.314
310
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Hat óra után Himer Jodl tábornoknál, az OKW vezérkari főnökénél is jelentkezett,
hogy tájékoztassa őt is a vezérkar intézkedéseiről és magyar hadsereg helyzetéről. Jodl
időközben már értesült Paulustól az adott lehetőségekről. Himernek arra a megjegyzésé
re, hogy a magyar hadsereg utasításokat vár, Jodl leszögezte: „Minden magyar segítséget
bármikor elfogadunk. Nem akarunk semmit követelni; de köszönettel veszünk mindent,
amit önként felajánlanak. Szó sincs arról, hogy Magyarország esetleges részvétele elől
elzárkóznánk."315
Himer azonnal Werthet kereste az üzenettel, aki azonban még mindig nem volt elérhe
tő. Csak László Dezsőt sikerült megtalálnia, akinek írásban átadta Jodl üzenetét. László
csak hosszas keresgélés után tudta elérni Werthet, s továbbítani az üzenetet. Kilenc óra
tájban jelentkezett Himernél a válasszal. Egyelőre nem tehet semmit, mivel a kormányzó
már háromszor felajánlotta Hitlernek támogatását, aki úgy nyilatkozott: közölni fogja,
mikor és milyen mértékben óhajtja igénybe venni a magyar segítséget. A Haider tábor
nokkal nemrég folytatott személyes megbeszélés során sem merült fel a magyar részvétel
iránti igény.316
Himer másnapra személyes találkozót is kért Werthtől. László közölte, hogy a vezér
kari főnök reggel ismét vidékre megy, így csak egy órakor állhat rendelkezésére.
E sorsdöntő napok történetét, így Werth üzenetét is, elsősorban az összekötő törzs kri
tikával kezelendő naplójából ismerjük. Nem tudhatjuk az erről készült feljegyzésről sem,
mennyiben adta vissza annak pontos tartalmát. A kormányzó ugyanis nem háromszor, de
egyszer sem ajánlotta fel Hitlernek részvételünket a háborúban. Bár Hitlernek küldött vála
szában kifejezte a szovjet elleni háború feletti örömét, azonban tartózkodott minden olyan
kijelentéstől, amiből a felajánlkozásra lehetett volna következtetni. Amennyiben Werth - a
napló szerint - valóban három felajánlkozásról beszélt, valótlant állított. Ilyen információt
sem Horthytól, sem mástól nem kaphatott. Az sem kizárt, hogy László félreértelmezve
adta át az üzenetet. Kis valószínűséggel képzelhető el, hogy Werth a cél érdekében Horthy
állítólagos Hitler által történt háromszori visszautasításának említésével kívánt volna na
gyobb nyomatékot adni a magyar hadvezetés felajánlkozásának. Aligha szánta rá magát er
re a kormányzóhoz fűződő kapcsolatát veszélyeztető lépésre. Az kétségtelen, hogy elsősor
ban a német hadvezetés támogatásától várta elképzelései számára a zöld utat. Úgy láthatta,
itt az alkalom a döntés kicsikarására. Az OKW immár nemcsak bizalmas tárgyalásokon,
hanem nyíltan is felvetette az együttműködés szükségességét. E mögött a német kormány
hallgatólagos jóváhagyását is felfedezni vélte. Biztos lehetett benne, hogy Horthytól sem
áll távol a hadmüveletekbe való bekapcsolódás gondolata, ezért, ha a németek határozottan
kérik, vagy valamilyen casus belli adódik, nem fog ellentmondani.
Június 23-án Bárdossy összehívta a minisztertanácsot, amely egyetértve előterjesz
tettjavaslatával, úgy döntött, hogy megszakítja a diplomáciai viszonyt a Szovjetunióval.
Bárdossy felszólítására Bartha szakvéleményt adott a német-szovjet háborúról. Szerinte
hat hét alatt a német hadsereg teljes győzelmet arat.
A minisztertanács döntését Bárdossy azonnal közölte Erdmannsdorff követtel, s kér
te, hozza azt mielőbb kormánya tudomására. Megkérdezte a követet, „vajon a német kor
mánynak nincs-e észrevétele vagy óhajtása ezzel kapcsolatban?" Erdmannsdorffnak nem
volt megjegyzése, a diplomáciai viszony megszakítását magától értetődőnek tartotta.317
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Vörnle János külügyminiszter-helyettes még aznap magához kérette Saronov szov
jet követet, s közölte vele, hogy Magyarország megszakítja a diplomáciai viszonyt a
Szovjetunióval.
Június 23-án tovább folytatódtak az üzenetváltások és megbeszélések a két vezérkar
között. Tizenkettőkor maga Haider vezérezredes hívta telefonhoz Himert. Werth előző
napi megnyilatkozására utalva elmondta, tisztában van vele, hogy a magyar politikai ve
zetés nem fektet súlyt a Szovjetunió elleni támadáshoz való csatlakozásra, s csak Horthy
véleménye lenne kötelező számára. Ezért „most azon múlik a dolog, hogy a magyar kato
nai fórumok mozgásba tudják-e hozni a politikai szerveket annak érdekében, hogy ezek
maguktól ajánlkozzanak". Haider szükségesnek tartotta még egyszer rögzíteni a német
vezetés álláspontját: követeléseket, amelyekért fizetni kell, nem támasztanak, de minden
önkéntes támogatásért, különösen a gyorscsapatokért, hálásak lesznek. Kérte, a magyar
vezérkarral pontosan tisztázzák, milyen erőkkel tudnának rendelkezésre állni. Ha erre
sor kerülne, a magyar csapatok feladatának részleteit a Dél-Hadseregcsoport parancsnok
sága fogja szabályozni, amelynek alárendeltségébe a magyar alakulatok kerülnének.318
Haider, az OKH vezérkarának főnöke tehát már a hadjárat második napján, a dolog
fontosságának megfelelően időt szakított magának, hogy súlyt adjon az OKW és OKH
magyar csapatok felhasználásával kapcsolatos elképzelésének. Fontosnak tartotta annak
személyes tisztázását, milyen magyar erők mozgósíthatóak és állhatnak mielőbb a DélHadseregcsoport rendelkezésére. A hadjárat első napján csak 10-12 km-t előrenyomuló 17.
német hadsereg, valamint a déli szárnyat képező 11. német és két román hadsereg hadmű
veletei kibontakozásának teljes bizonytalansága - mint ezt Brauchitsch-csal Hitler előtt
korábban bizonygatták - szükségessé teheti, hogy magyar erőket vessenek be a szárnyaikat
veszélyeztető szovjet erők lekötésére. A német katonai vezetés már szabad kezet kaphatott,
hogy nyíltan is felszólítsa a magyarokat az önkéntes felajánlkozásra, habár Hitler ezt még
ekkor is a katonák kishitüségeként fogta fel, s a hadmüveletek felesleges túlbiztosításának
tartotta. Haider értesülései és korábbi tapasztalatai alapján tisztában volt vele, hogy na
gyobb magyar erők mozgósítása legalább két-három hetet vesz igénybe, ezért elsősorban a
lényegesen rövidebb idő alatt mobilizálható és bevethető gyorshadtest érdekelte.
Himer egy órakor végre találkozott Werthtel. Átadta Haider üzenetét, s még egyszer
rögzítette a német katonai vezetés álláspontját. Ekkor szóba sem került a kormányzó
háromszori felajánlkozása. Sőt, Werth arról beszélt, hogy nem tudja, mit tartalmaz Hitler
Horthynak küldött levele. Amennyiben ebben sem lenne nyílt felszólítás az együttmű
ködésre, úgy a politikusokat változatlanul nehéz lesz cselekvésre bírni. Sajnálja, hogy
német politikai oldalról már négy héttel ezelőtt nem kapott kellő figyelmeztetést. Ha ez
megtörténik, most jobban állna a hadsereggel, és már tegnap (22-én) átléphették volna
a határt. Tíz nappal ezelőtt ugyan az ő kezdeményezésére a kormány már politikai úton
is tájékozódott, de úgy látszik, a Führer nem akarja Magyarország részvételét a háború
ban.319 Himer válasza rövid volt: „most a katonáké a szó". Werth erre csüggedten megje
gyezte: a magyar segítség már úgyis elkésett. Himer azonban vigasztalta: még nem késő
a cselekvés, Magyarország még részt vehet egy egyébként „hézagmentes keleti arcvona
lon" a bolsevizmus elleni harcban. A hangsúlyt a hézagmentességre helyezte. A feladat
betöltése a Kárpátok előterében a magyar honvédségre várhat.320
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Werth nyomban Bárdossyhoz sietett, hogy tájékoztassa a megbeszélésről. A német
hadsereg vezetői kívánatosnak tartják a háborúban való részvételünket. Bárdossy meg
hallgatta a német hadseregvezetés álláspontját, azonban minden további lépést a birodal
mi kormánytól tett függővé.
A fiaskó után Werth a délutáni órákban Barthával Kenderesre utazott a kormányzó
hoz, hogy neki is beszámoljon a német hadseregvezetés kívánságáról, és rávegye, hatal
mazza fel a helyzetnek megfelelő lépések megtételére. Bartha kormányfője tudta nélkül
vállalkozott az álláspontjával ellentétes lépés támogatására. Horthy meglepetten és zor
donan fogadta a váratlan látogatókat. Ez csak fokozódott, amikor vendégei előadták neki
jövetelük célját. Arról panaszkodott környezetének, hogy vendégei azzal fenyegetőztek:
ha Magyarország nem vesz részt a háborúban, az könnyen forradalmat válthat ki a tiszti
kar körében. A honvédség becsülete megkívánja, hogy cselekedjünk. A tisztikarral való
fenyegetőzés felbosszantotta és lehangolta. Werth rossz húrokat pengetett. Nem sikerült
rábírnia a felindult kormányzót a felajánlkozásra. Dolguk végezetlen távoztak.321
A német összekötő törzs naplójának tanúsága szerint Werth Budapestre érve azonnal
tájékoztatta Himert a látogatás eredménytelenségéről, aki 20 óra tájban már továbbította
az OKW, majd az OKH hadműveleti osztályához, hozzáfűzve: minden jel arra mutat,
hogy „Werth gyalogsági tábornok nem képes megbirkózni a pillanat nagyságával".322
A magas rangú német katonai vezetők üzeneteiről értesülve, Bárdossy külügyi vo
nalról akart megerősítést nyerni a német szándékokról. Június 24-én magához kérette a
német követet. Emlékeztette: korábban többször is kísérletet tett, hogy német-orosz konf
liktus esetére a birodalmi kormány Magyarországgal szembeni álláspontjáról tájékozód
jék. Érdeklődött erről magától a követtől is. A német hivatalos körök, nyilván a titoktartás
miatt, mindannyiszor kitértek a válasz elől, sőt Woermann még azt is kijelentette, hogy
„orosz kérdés egyáltalán nincs". Június 14-én Ribbentrop csak a határok megerősítését kér
te. Látogatása során Haider is azt a kijelentést tette Werthnek, hogy bár indokolt lett volna
a határ alaposabb megerősítése, most már semmit se tegyünk, amivel az oroszokat esetleg
alarmírozhatnánk. Werth akkor nyíltan feltette a kérdést Haldernek: a német hadvezetőség
„kíván-e tőlünk katonai téren valamit", amire Haider nemleges választ adott. Ezek után
meglepte, hogy Himer tábornok felkereste Werthet a német katonai vezetők üzenetével: „a
katonai akcióban való részvételünk kívánatos volna".323 Furcsállja, hogy a német katonai
vezetés lép fel a vezérkar útján ezzel a kívánsággal, holott „ennek kifejezésre juttatása első
sorban politikai kérdés, és így nem a vezérkar, hanem a kormány, illetőleg az alkotmányos
tényezők elbírálása alá esik". A kormány szükségesnek tartja politikai vonalon tisztázni,
„vajon a birodalmi kormány csakugyan kívánatosnak tartja-e, hogy az Oroszország elleni
akcióban részt vegyünk, s ha igen, konkrétan mi az, amit óhajtandónak tart".324
Bárdossy nem határolta el magát eleve egy esetleges német „kívánság" megfontolása
elől, ha az a német politikai vezetés részéről merül fel, azonban szükségesnek vélte, hogy
felhívja a birodalmi kormány figyelmét néhány olyan égető gondra, melyek a magyar
hadsereg bevetése esetén fokozottan jelentkeznek.
Mindenekelőtt óvatosságra kell intenie a magyar kormányt a katasztrofálisan rossz
román-magyar viszonynak, az állandó határincidenseknek, a felelős román államférfi321
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ak által hangoztatott ellenrevíziós törekvéseknek. Ilyen körülmények között mindenkor
számítani lehet egy román betörésre „a katonailag is nehezen védhető" déli határon. De
számolni kell a szlovákokkal is, akik a végleges délkelet-európai területrendezésnél szin
tén revíziós igényekkel szándékoznak fellépni.
Igen nehéznek ítélte meg az ország gazdasági helyzetét: az elmúlt évi rossz időjárás, a
földművelő lakosságot érintő katonai intézkedések következtében „gazdasági helyzetünk
rendkívül súlyosra fordult, aminek immár alig elviselhető következményei mindenütt
kiütköznek, s nem tudom, nem fognak-e nagyobb bajokat felidézni, mielőtt az új termést
betakarítjuk". Súlyosbítja a helyzetet, hogy „úgyszólván egész vasúti hálózatunkat a né
met hadsereg rendelkezésére bocsátottuk, bár ennek következményeit Németországnak
hozott áldozatként szívesen viseltük".
A vázolt körülmények között a magyar kormány kötelessége az ország erőinek, kato
nai felkészültségének megőrzése. A Duna-völgyi helyzet konszolidálását, Németország
érdekeivel megegyezően, csak így tudjuk biztosítani. Őszintén meg kell mondania, hogy
a magyar kormány, mely a diplomáciai viszony megszakításával kinyilvánította, „válto
zatlan hűséggel és teljes szolidaritással áll a tengelyhatalmak oldalán", csak nehezen ha
tározná el magát a katonai akcióban való részvételre. Mindenesetre a birodalmi kormány
kívánságait mérlegelni fogja.325
Erdmannsdorff késedelem nélkül beszámolt a német külügyminisztériumnak. Ennek
apropóját mindenekelőtt a miniszterelnök azon értesülése adta meg, hogy a vezérkari fő
nökséghez beosztott német tábornok (Himer) állítólag közölte a magyar vezérkar főnöké
vel, „hogy kívánatos a Szovjetunió elleni előnyomulásban a magyar seregek részvétele. A
magyar miniszterelnök annak tisztázását kéri, fennáll-e a magyar seregek részvételének
kívánsága, és milyen mértékben."326
A birodalmi kormány nem sietett a válasszal. Június 26-án Bárdossy sürgette a kö
vetet, jelentse kormányának, hálásan venné az azonnali választ, mert a magyar kormány
nagy súlyt helyez arra, hogy a német kívánságokhoz igazodjék.327
A német tábornokok Himer által közvetített állítólagos kijelentései közben vihart ka
vartak Berlinben. Ellentétesek voltak Hitler álláspontjával, ami rossz fényt vetett a kato
nákra. Himer tagadta az őt kérdőre vonó Erdmannsdorffnak, hogy ő bárki előtt is kívá
natosnak nevezte volna a magyar részvételt. A László tábornoknak június 22-én átadott
Jodl-féle üzenetben ez állt: „Minden magyar segítséget elfogadunk. Semmit sem aka
runk követelni, de minden önkéntes felajánlást hálásan veszünk. Szó sincs arról, hogy
Magyarország esetleges részvételét nem akarnánk." Ugyanezt mondta el 23-án Werhnek
is. Azonban mivel a vezérkar főnöke és munkatársai a Szovjetunió elleni hadjáratban
való magyar részvételt sürgetik, „lehetségesnek tartja, hogy az urak az ő fejtegetéseit
erőteljesebb formában közölték a miniszterelnökkel, hogy ezáltal nyomást gyakoroljanak
rá". Elképzelhető, hogy a tiltakozó Himer igazat mond, azonban lehetségesnek tarthatjuk
azt is, hogy tudatosan vagy elszólásként valóban használta az ominózus „kívánatos" ki
fejezést Werth előtt.328
Erdmannsdorff szemrehányását követően Himer azonnal kapcsolatba lépett mind
az OKW, mind az OKH hadműveleti osztályával, hogy kimentse magát szavai felteM5
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hető félreértése miatt. Egyben felhasználta az alkalmat, hogy tájékoztassa feletteseit a
Bárdossy-Erdmannsdorff beszélgetésről, ami megerősítette véleményét: a magyar kor
mány azt szeretné, ha konkrétan felszólítanák a részvételre. Magyar tisztek német bajtár
saik előtt már többször nemtetszésüknek adtak kifejezést a birodalmi kormány habozó
magatartása miatt.329
Az egyre türelmetlenebb vezérkari körökben eluralkodott az „ismét elkésünk" szem
lélet. Ezt csak fokozta a hír, hogy Szlovákia június 25-én háborúba lépett a Szovjetunió
ellen, holott nem kérték fel a csatlakozásra. Sztójay is jelentkezett Berlinből. A német
sajtóban a német-román fegyverbarátság feltűnő módon szerepel. Most a szlovákok csat
lakozását követően a Hitler-Tiso-levélváltás foglalkoztatja a sajtót. Berlini német körök
egyre nagyobb érdeklődést tanúsítanak aziránt, vajon „Magyarország mint az antibolsevista mozgalom egyik előharcosa, részt vesz-e a küzdelemben". De megszólalt Rómából
Szabó László is: „Az olasz közvélemény, sőt maga az olasz tisztikar is, meg nem értéssel
és bizonyos fokú iróniával könyveli el azt a tényt, hogy mint határos ország, nem lé
pünk fel aktív módra az oroszok ellen."330 Marosi zágrábi magyar követ pedig Horstenau
tábornok bizalmas közlését továbbította Bárdossynak: „Sajnálatos, hogy Magyarország
egy-két divízióval nem vesz részt a Szovjetunió elleni offenzívában."331
A kormánnyal elégedetlen katonák, valamint a népi németek körében felvetődött egy
szabadcsapat megalakításának gondolata. Hasonló tervvel foglalkozott Albrecht királyi
herceg is, aki a Waffen SS keretében kívánt szabadcsapatot létrehozni.332
Június 25-én Himer villásreggelit adott, melyen többek között a német követ, a
Volksbund több vezetője, valamint Werth, Miklós és László tábornokok is részt vettek.
Werth itt előadta egy magyar szabadcsapat megalakításának tervét. A magyar katonai
vezetők tehát, ha másképp nem, szabadcsapat révén kívántak jelen lenni a háborúban,
legalább ily módon kifejezést adva szándékuknak. Tekintettel arra, hogy a honvédség
vezetői mégsem csaphattak fel szabadcsapatvezérnek, Himert és törzsét akarták meg
nyerni szervezőnek és irányítónak. Remélték, hogy a szervezés megkezdése észhez téríti
a felelős magyar politikusokat. Arról, hogy milyen körből gondolták az eredményes ver
buválást, nincsenek ismereteink. Himer másnap, június 26-án, kapcsolatba lépett felet
teseivel, s utasítást kért a szabadcsapat kérdésében. A válasz már nem volt aktuális. A
vezetés számára megteremtődött az óhajtott casus belli.333
A Kassa ellen június 26-án 13,10-kor végrehajtott légi provokáció alkalmat adott a
hadba lépésre. Három ismeretlen, felségjel nélküli bombázógép délkeleti irányból bere
pült a szlovák határtól alig 17-20 km-re fekvő, légvédelemmel minimálisan ellátott Kassa
fölé, és 29 db 100 kg-os bombát dobott a városra. Eltalálták a postapalotát, valamint a
közelben levő tüzérlaktanyát. Mindez a támadók alapos helyismeretére vallott. A VIII.
hadtest gépvontatású tüzérosztályát azonban korábban mozgósították, és véletlen folytán
egy-két órával előbb már elhagyta a laktanya területét, elvonulásra készen egy közeli
utcában sorakozott fel. Az elsőrendű célnak számító, a német hadsereg számára fontos
vasútállomás és vasúti híd azonban - mint ez várható lett volna - nem kapott bombát.334
329

Századok, 1965. 6. sz. 1241. o.
DIMK V. k. 1222-1223. o. (874., 875. sz.)
331
Szent-Iványi: i. m. 154. o.
332
Bundesarchiv (BA) N S 19 neu 2069.
333
Századok, 1965. 6.sz. 1241. o.
334
HL Ein. Vkf. 1. 1941/5567.
5,0

HK 117. (2004)3.

Akiről nem beszélünk: Werth Henrik

1025

A támadást megelőzően már jelentették a vezérkarnak, hogy 12,10-kor három szovjet
vadászgép géppuskázta Tiszaborkút és Rahó között a Körösmező-Budapest vonatot.
A történeti kutatás által a támadók hovatartozását tekintve máig feltáratlan támadás
híre megközelítőleg 13,40-kor juthatott a vezérkar ügyletesének tudomására. A Budapes
ten levő 1. légvédelmi hadtestparancsnokság - amelynek alárendeltségébe tartoztak a légi
figyelést és riasztást végző légvédelmi központ mellett az ország légvédelmét ellátni hi
vatott légelhárító és vadászegységek- ekkor jelentette a vezérkarnak, hogy Kassát isme
retlen gépek megtámadták, s bombákat dobtak a tüzérlaktanyára és a postára. A hadtest
jelentése után közvetlenül egy kétsoros hír található a vezérkari hírnaplóban: „Utólag be
érkezettjelentés szerint a támadó gépek sárgára festett orosz gépek voltak." Ez az egyetlen
olyan hír a jelentések között, amelynek sem forrása, sem keletkezési időpontja nincs meg
jelölve, valamint az sem, hogy milyen úton jutott „utólag" a vezérkar tudomására. Habár a
jelentés csak ismeretlen gépekről szólt, a vezérkarnál a támadó gépeket magától értetődő
en szovjeteknek minősítették, és így adták tovább a vezérkar főnökének. Korábbi elemzé
seikben - mint erről már szóltunk - számoltak egy Magyarország elleni szovjet támadás
lehetőségével, így nem voltak kétségeik. Ezt követően a légvédelmi hadtestparancsnokság
akkor sem tartotta szükségesnek megjelölni értesülésének forrását, amikor 14,40-kor igen
szűkszavúan Miskolc felé közeledő, sárgára festett orosz gépekről jelentett.335
A háborús csatlakozás lehetőségét kereső Werth fenntartás nélkül szovjet agresszió
nak minősítette a történteket. Szovjet részről eleve mindent lehetségesnek tartott, így azt
is, hogy - mint ezt korábban a hírszerzés is felvetette - a szovjet kormány ezzel akarja
a háborútól eddig távolmaradó Magyarországot provokálni, s hadbalépésével megnyitni
az utat a szovjet hadsereg támadása előtt a Kárpátokon keresztül. Most hiányozhatnak
igazán a kormány által megtagadott katonai előkészületek. Azonnal cselekvésre szánta el
magát. Minden részletesebb tájékoztatás bevárása nélkül, feltehetőleg Barthával együtt,
azonnal a palotába sietett Horthyhoz és kihallgatást kért. Tisztában volt vele, hogy a
felháborító támadás híre milyen hatással lesz a kormányzóra. A miniszterelnök előzetes
tájékoztatását ezúttal sem tartotta szükségesnek. Tartott tőle, hogy fenntartásaival elbi
zonytalanítaná a gyors döntésre hivatott kormányzót. A katonák 14 óra körül érhettek a
palotába, s néhány perccel később Werth már tájékoztatta is Horthyt a Kassát ért szovjet
légitámadásról s annak feltehető okairól. A vezérkar főnökének helyzetmegítélésében
máskor sem kételkedő, könnyen befolyásolható kormányzó számára sem lehetetett két
séges a támadók kiléte, nem tartotta szükségesnek annak további tisztázását. Magáévá
tette Werth javaslatát, hogy a cselekvés útjára kell lépni. Magyarország nem maradhat
továbbra is tétlen, a provokálatlan támadást meg kell torolni. Werth jól számított, sike
rült meggyőznie a kormányzót, aki az 1920: XVII. te. 2. §. 2. bekezdésében biztosított
jogánál fogva, az országgyűlés utólagos hozzájárulásának kikérése mellett, elrendelte a
335
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hadseregnek a határon túl történő harcba vetését és a hadiállapot beálltának kimondását.
A fenti törvény értelmében a kormányzó közvetlen fenyegető veszély esetén a magyar
összminisztérium felelőssége és a nemzetgyűlésnek késedelem nélkül kikérendő utóla
gos hozzájárulása mellett elrendelhette a hadseregnek az ország határain kívüli alkalma
zását. A kormányzói döntés birtokában Werth azonnal kiadta a parancsot a visszacsapásra. Arra számított, hogy a kormányzói döntés sem túlzott meglepetést, sem ellenkezést
nem fog kiváltani a kormányban, illetve az országgyűlésben.
A helyzet megkívánta a miniszterelnök haladéktalan tájékoztatását. A kormányzó
magához kérte Bárdossyt, aki fél három körül, már Werthék távozása után, meg is ér
kezett. Lesülne arcáról a bőr, ha tétlen maradna és nem válaszolna a támadásra, fogadta
Horthy az érkezőt. Werth már ki is adta a parancsot a légierőnek a megtorló támadás
ra.336 Bárdossy figyelmeztette, hogy a kormány állásfoglalására van szükség. „Nincs
idő, a kormány majd tudomásul veszi" - jött a válasz. Belátta, fenntartásai hasztala
nok, a kormányzót nem tudja döntésének megváltoztatására vagy legalábbis megfonto
lásra, mérsékletre bírni. A kormányzót már meggyőző Werthtel szemben nincs esélye.
Ugyanakkor azonban meg is könnyebbült. A kormányzói döntés kész helyzet elé állította.
Megszabadította a hadba lépés érdekében reá nehezedő nyomástól.
Horthytól Werth azonnal hivatalába sietett, s késedelem nélkül kiadott parancsára
mozgásba jöttek a légierő kijelölt alakulatai. Kiadták a szükséges intézkedéseket a VIII.
hadtestnek alárendelt hegyi- és határvadászdandárok, valamint a gyorshadtest mozgó
sítására és felvonulására is. A vezérkar főnöke a kormányzói felhatalmazás birtokában
nem találta szükségesnek megvárni a kormány hozzájárulását a megtorló akcióhoz, ő
megelőlegezte azt. Még javában ülésezett a minisztertanács, amikor már kimentek a pa
rancsok a csapatoknak.
A miniszterelnök 15 órára rendkívüli minisztertanácsot hívott össze. Az ülés megkez
dése előtt Bartha éles szavakkal figyelmeztette Bárdossyt, hogy amennyiben ezek után a
minisztertanács nem a hadüzenet mellett foglal állást, Werthtel együtt lemond. Bárdossy
erre kimérten csak annyit válaszolt: a kérdésről a miniszterek fognak dönteni.337
Bárdossy tájékoztatta az egybegyűlteket a Kassát ért szovjet repülőtámadásról, va
lamint a kormányzó döntéséről. Kérte a minisztereket, hogy a kormányzói határozatot
tudomásul véve járuljanak hozzá, hogy a szovjet támadás következtében hadiállapotban
levőnek tekintjük magunkat a Szovjetunióval.
Ezt követően Bartha tájékoztatót adott a Kassa elleni szovjet légitámadás eddig is
mert körülményeiről. A támadásban ellenséges cselekedetet kell látnunk - mondta -,
amire azonnal reagálnunk kell. Saját repülőinknek meg kell torolni a támadást, és ki kell
jelenteni, hogy a Szovjetunió részéről provokálatlan támadás érte Magyarországot, „és
így hadiállapotot idézett elő ellenünk, mi is hadiállapotban levőnek tekintjük magunkat".
Románia és Szlovákia már részt vesz a háborúban, az olaszok is több motoros dandárral
és egy lovashadosztállyal készülnek fellépni. Itt a provokálatlan támadás indokolta alka
lom, hogy Magyarország is bekapcsolódjon a szovjet elleni háborúba, annál is inkább,
mert annak idején a kormányzó elsőként hirdette meg a bolsevizmus elleni harcot. Bartha
csak részleges erők, köztük a gyorshadtest mozgósítását kérte a minisztertanácstól.
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A minisztertanács néhány hozzászólást követően Horthy döntésével egyetértésben,
a hadiállapotot beálltnak tekintette, s az adott kontingensen belül szabad kezet adott a
katonáknak a cselekvésre.338
A minisztertanács befejeztével Bárdossy közölte a történteket a távollevő követ he
lyett Werkmeister német követségi tanácsossal. A kormány elhatározta, hogy a légierő
megtorló támadást hajt végre szovjet terület ellen, s a hadiállapotot Magyarország és
a Szovjetunió között beálltnak tekinti. Kérte a tanácsost, hogy hozza ezt mielőbb kor
mánya tudomására, bár a magyar kormány elhatározását katonai okokból csak később
fogják közzétenni.339
Június 27-én reggel a VIII. és IX. közelfelderítő század gépei - 19 bombázó - táma
dást hajtottak végre Lavocsne, Tatárov, Nádvorná és Sztanyiszlav ellen. A gépek csak
részben tudták végrehajtani feladatukat. Közülük több meghibásodás következtében el
sem érte a célterületet, egy kísérő vadászgépet pedig a légvédelem lelőtt.340
A Magyar Rádió 10 órakor adta hírül, hogy a magyar légierő sikeres megtorló táma
dást hajtott végre szovjet célpontok ellen, s a magyar kormány hadiállapotban levőnek
tekinti magát a Szovjetunióval.
A délelőtt folyamán Bárdossy miniszterelnök a képviselőházban a soros napirend tár
gyalásának megkezdése előtt szót kért, s a jelenlévők lelkes helyeslése közepette bejelen
tette Horthy és a minisztertanács döntését.
Himer 27-én délben tájékoztatta Haldert a magyar előkészületekről.341 Az OKH ve
zérkarának főnöke a magyar csapatok mielőbb megkezdendő előnyomulásának célját a
Sztanyiszlav-Kolomea vonal elérésében határozta meg. Ugyanakkor szükségesnek talál
ta hangsúlyozni, hogy a magyar felvonulás semmiképpen sem zavarhatja a német had
sereg Romániába irányított szállításait. A kérdés fontosságát aláhúzza, hogy a frontra
menő olasz kontingenst is Magyarországon keresztül fogják szállítani. Himer azonnal
tájékoztatta Sáska alezredest, a hadműveleti osztály vezetőjét, aki a legnagyobb megér
téssel fogadta és továbbította Werthnek Haider kéréseit.342
A Kárpátoktól előrenyomuló 17. német hadsereg előrenyomulása nem a német ve
zetés megkívánta módon haladt. A Romániából támadó német és román csapatok a
Pruton átkelve csak igen lassan, veszteségteljes harcokban küzdöttek magukat előre.
Bekövetkezett, amire Haider számított: szükségessé vált a 17. hadsereg oldalának biz
tosítása. Az OKW 27-én este ismét táviratozott Himernek, tolmácsolja kívánságukat a
magyar vezérkarnak: még a Kárpát-csoport mozgósításának befejezése előtt, a rendelke
zésre álló erőkkel lépjen akcióba azon szovjet erők lekötésére, melyeket a Heeresgruppe
Süd ellen vethetnek be.343Június 28-án a magyar vezérkar tájékoztatta Himert a folyamat
ban levő mozgósításról és felvonulásról. A gyorshadtest alakulatai július 3-ig befejezik a

338 A minisztertanács lefolyásáról bővebben lásd Dombrády Lóránd: Katonapolitika és hadsereg 1920—
1944. Budapest, 2000. 128-173. o.
339
DGFP XIII. k. 25. o. (22. sz.) és Szent-Iványi: i. m. 646. o.
340
HL Eln.Vkf. 1. 1941/5615. és 1941/5813.
341
A magyar hadvezetés megkezdte a támadásban részt vevő csapatok felvonultatását. Szombathelyi
Ferenc altábornagy, a VIII. hadtest parancsnoka vezetése alatt megalakult a Kárpát-csoport. Ennek aláren
deltségébe került a Kárpátokban levő és már korábban készültségbe helyezett 1. hegyi- és a 8. határvadász
dandár, valamint a gyorshadtest 1. és 2. gépkocsizó-, illetve 1. lovasdandára. A gyorshadtest alakulatainak
július I-jéig kellett felvonulnia és csoportosulnia Rahó, Huszt, Máramarosszigct körzetében.
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felvonulást, csoportosulnak a kijelölt körzetekben, és megkezdhetik a támadást. A német
óhajnak megfelelően a hegyi- és határ vadászalakulatok már átlépték a határt, és a szovjet
csapatok nyomában északkeleti irányban, Sztrij felé nyomulnak.
Jodl tábornok és Heusinger ezredes, az OKW hadműveleti csoportfőnöke is elégedet
ten hallgatták Himer beszámolóját a magyar előkészületekről. Hangsúlyozták, mennyire
fontos, hogy a magyar gyorscsapatok július 3-ig befejezzék a felvonulást és akcióba lép
jenek. Kérték Himert, siettesse a magyarokat, mert különben fennáll a lehetősége, hogy
túl későn érkeznek, s esetleg már nem lesz szükség rájuk. Velük egyetértésben nyilatko
zott az OKH parancsnoksága is.344
Himer lelkiismeretesen közvetítette a német vezetés üzeneteit a vezérkarnak, amely
semmiképpen sem akart „elkésni" a háborúból. Miután teljesen önkéntesen megtörtént a
magyar háborúba lépés, anélkül, hogy német részről bármilyen ellenszolgáltatást kilátás
ba helyeztek volna, Berlinben megváltozott a magyar részvétellel kapcsolatos álláspont.
Váratlanul felerősödtek a magyar részvétel arányai feletti elégedetlenség hangjai.345
Sztójay június 29-én már arról panaszkodott, hogy a német sajtó melegebb hangon
kommentálja a románok, szlovákok, olaszok részvételét, mint a mienket.346 Homlokot
is nyomatékosan figyelmeztette egy német bajtársa, hogy eddigi, inkább passzív maga
tartásunkat itteni egyes ellenségeink igyekeznek kihasználni ellenünk. Ezért ajánlatos
lenne további spontán lépéseket tenni, s felajánlani a nagyobb részvételt.
Megváltoztatta korábbi álláspontját maga Hitler is. A fronton szemlét tartó Himer
helyett Radtke őrnagy adta át július 2-án a Kenderesen tartózkodó Horthynak Hitler
levelét. Ebben köszönetet mondott a kormányzónak a magyar csapatoknak a harcokba
történő bekapcsolódásáért, amit a többi szövetségeshez hasonlóan ő is saját elhatáro
zásból rendelt el. A közös harc egyben lehetőséget teremt a Magyarország és Románia
közötti viszony stabilizálására és a feszültség enyhítésére. Hitler, aki immár korántsem
tartotta a német hadsereg szempontjából felesleges, csupán demonstratív lépésnek a
magyar részvételt, hangsúlyozta annak fontosságát, s kérte, hogy a honvédség a kijelölt
Sztanyiszlav-Kolomea vonal elérése után a német csapatokkal együtt folytassa előnyomulását. A magyar csapatok a Dél-Hadseregcsoport alárendeltségébe kerülnek, miként a
szerbiai hadjárat során történt, így a parancsnoklást is hasonlóképpen oldják meg. Hitler
közölte, hogy előre jóváhagyását adta Rundstedtnek, a hadseregcsoport parancsnokának
arra az esetre, ha időnyerés céljából közvetlenül a magyar katonai vezetéshez fordul az
együttműködéssel kapcsolatos kéréseivel.347
Ez a „közvetlenség" szükségtelenné tette Himer és csoportja budapesti működését,
akik július végén távoztak is. Távozásuk megnövelte a budapesti német katonai attasé
szerepét, aki ez ideig meglehetősen háttérbe szorult.
Horthy örömmel fogadta Hitler levelét. Július 5-én kelt válaszában a köztük levő tel
jes nézetazonosságról és kérései iránti megértéséről biztosította, s a további hadművele
tekkel kapcsolatosan kifejezte jókívánságait. A magyar csapatok további alkalmazását
illetően a csapatok megkapják a megfelelő parancsot. A közös parancsnoklás szükséges
ségével egyetért.348
344
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Július és augusztus hónapokban bebizonyosodott, hogy villámháborúról nem lehet
szó a keleti fronton. A német csapatok jelentős térnyerésük ellenére sem voltak képesek
döntő győzelmet aratni. Veszteségük egyre nőtt, a szovjet csapatok ellenállása erősödött.
A német előrenyomulás lelassult.
A gyorshadtest közben német alárendeltségben vívta egyre reménytelenebb harcát.
Sorozatosan kapta a feladatokat, melyek 40 000 fő körüli létszáma és felszerelése adta le
hetőségeit messze meghaladták. A német hadvezetés mindezzel nem törődve jelölte meg
feladatát. Augusztus végén már kétségtelenné vált, hogy a teljes felmorzsolódástól csak a
hadműveleti területről történő kivonásával és hazaszállításával lehet megmenteni.349
A nehezedő harctéri helyzet közepette Werth arra a következtetésre jutott, hogy a
hadjárat lelassulása csupán időleges. Változatlanul nem számolt a kétfrontos háborúval,
amit az első világháborús vereség döntő okának tartott. A még a tél beállta előtt kiví
vott győzelem nyomán bekövetkező szovjet összeomlás elháríthatja ennek veszélyét. Ez
a szándék vezette, amikor kész volt nagyobb erőkifejtéssel támogatni a német hadsereget.
Átcsoportosítással és újabb erők bevetésével a hadműveletek új lendületet vesznek. Itt az
alkalom, hogy legalább a honvédség felével a német hadsereg rendelkezésére álljunk. A
hadjáratba bekapcsolódó magyar erőket - elsősorban a német vezérkar által kért gyors
hadtestet - ugyan ő hozta javaslatba, azonban akkor még a német csapatok gyorsabb
előrenyomulásával és döntő győzelmeivel számolt. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy
korábbi emlékirataiban a honvédség jelentősebb részvételét tartotta volna szükségesnek.
Most jóvá lehetne tenni a hibát, amit megkésett és mérsékelt nagyságú erőkkel törté
nő hadba lépésünkkel elkövettünk.350 Ez jó alkalom arra, hogy ellenszolgáltatásként az
ezeréves határokat, valamint a szovjet nyersanyagforrásokból való részesedést kérjük.
Készségét növelték a német hadvezetés részéről közvetlenül hozzá érkező kérések. Fel
sem vetődött részükről, hogy a magyar kormányhoz forduljanak kéréseikkel. Erre Werth
sem figyelmeztette őket, hanem készen állt a tárgyalásra. A német hadsereg különböző
szintű vezetői - mint ehhez Hitlernek július elején írt levelében maga Horthy is beleegye
zését adta - közvetlenül a magyar vezérkarhoz juttatták el a harctéri helyzet számukra
kedvezőtlen alakulása és az egyre súlyosbodó veszteségek megkövetelte igényeiket. A
magyar jelenlét már nem korlátozódhat csupán a Kárpát-csoportra, illetve a gyorshadtest
re. Werth a miniszterelnök tájékoztatása nélkül az augusztus első napjaiban Budapestre
látogató Canarisnak kilátásba helyezte a fronton levő magyar erők megerősítését megfe
lelő számú hadtest kiküldésével. Ezek alkalmazását nemcsak harcoló alakulatként, de a
német hadsereg szükségleteinek megfelelően front mögötti megszálló feladatokra, sőt a
szerbiai német csapatok felváltására is szóba hozta.351 Augusztus 5-én Ujszászy közölte
Rudolf Toussaint német katonai attaséval, hogy a vezérkar főnökének szándékában áll a
kormányzónak javaslatot tenni további alakulatok felajánlásáról hadműveleti vagy meg
szállási célokra. Ez meg is történt, ami elől a kormányzó ekkor nem határolódott el.352
A honvédség teljesítményét elismerő sajtóhangok érkeztek Berlinből. A Magyar
Nemzet augusztus 2-án a Reich július 27-i cikkét ismertette, melyben a lap budapesti le
velezője lelkesen méltatta a magyar honvédség fényes hozzájárulását a keleti front közös
harcaihoz. A Deutsche Allgemeine Zeitung riportere pedig Werthtel készített riportot. A
^ Haider: \. m. III. k. 217. o.
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vezérkar főnöke a magyar véderő múltjáról, felépítéséről, közelmúltbeli szerepléséről,
valamint a jelenben a német birodalom győztes hadseregével karöltve a bolsevizmus el
len vívott eredményes harcáról és helytállásról tájékoztatta német olvasóit.353
Werth nem szentelt kellő figyelmet a július közepétől felgyorsult külpolitikai ese
ményeknek, melyek viszont óvatossá tették a kormányzó környezetében lévő anglofil
politikusokat. Erre intette őket a villámháború kudarca, a várhatóan hosszú és kétes ki
menetelű harcokba való további belebonyolódás veszélye, valamint a háború koalíciós
jellegének kibontakozása. Ezt erősítette a júliusi brit-szovjet együttműködési és segély
nyújtási szerződés, majd augusztusban az Atlanti Charta létrejötte. Figyelmeztetésükre
Horthy is megfontoltabbá vált. Azokkal értett egyet, akik ellenezték, hogy a honvédség
még további erőkkel vegyen részt a háborúban.
Felismerte a veszélyt Bárdossy is, akit felingereltek a Werth magánakciójáról tudo
mására jutott, Horthy által is megerősített hírek. Egyre jobban bosszantották az ő meg
kérdezése nélkül folytatott tárgyalásai Canarissal és más magas rangú német katonákkal.
A háborúba lépést és annak körülményeit, ebben saját és kormánya szerepét elsősorban
Werthnek a kormányzót megtévesztő elhamarkodott szakértői véleményének és erőszakos
ságának tudta be. Most, hogy a harcok nem a vártnak megfelelően alakultak, változatlanul
az elkötelezettség fokozását követeli, erről felhatalmazás nélkül tárgyal. Figyelmeztetései
ellenére sem veszi tudomásul, hogy a kormány a változott körülmények között további
erők önkéntes bevetését nem tartja megengedhetőnek, mert az meggyengítené az ország
védelmi képességét. A németek céljukat elérték, önszántunkból és feltétel nélkül léptünk
be a háborúba, részvételünk fokozása hasonló feltételek között már nem engedhető meg.
A kormány növekvő figyelmet szentelt a dél-erdélyi román katonai erőcsoportosí
tásról, s az ezzel párhuzamosan folyó magyarellenes propagandáról érkező híreknek. A
Szovjetunió elleni hadjárat kezdete előtt Dél-Erdélyből szinte minden katonai erőt kivon
tak, júliusban azonban megkezdték ezek visszairányítását. A hónap közepéig már kö
zel négy hadosztálynyi erőt derítettek fel az erdélyi határ mentén. Augusztusban pedig,
mikor a román hadsereg frontja Odessza környékére szűkült, újabb erők megjelenéséről
érkeztek hírek.354 Felelős román politikusok egyre nyíltabban hangoztatták Erdély fegy
veres visszavételének közeledtét.355
Werth nem tartotta veszélyesnek a román politikusok megnyilvánulásait és a katonai
felvonulást, melyek mögött egyes, a keleti fronti jelenlétünkkel elégedetlen német poli
tikai és katonai körök hallgatólagos jóváhagyását vélte. A leghatásosabb ellenlépésnek a
németeknek adott katonai segítség növelését találta. Augusztusban dűlőre akarta vinni a
nála vendégeskedő Canarisnak már nem hivatalosan megígért csapatkontingens kérdését.
Számított ugyan a kormány ellenvetéseire, de változatlanul - és ezúttal óvatlanul - bízott
a kormányzó támogatásában. Csakhamar fel kellett ismernie, hogy hibázott, mikor a po
litikai erőviszonyokban környezetében bekövetkezett változást figyelmen kívül hagyta.
A kormány jogkörét szívén viselő és a törvényesség védelmében szigorúsággal fellépő
Horthy felhívta Bárdossy figyelmét a neki Werth által előadott mozgósítási elképzelésekre
és az ígéretekre, melyeket a kormány és az LHT tájékoztatása nélkül, katonai vonalon tett
a németeknek, s melyekhez eredménytelenül kérte az ő hozzájárulását. Bárdossy erre ma353 Magyar Nemzet, 1941. VIII. 2.; Magyar Katonaújság, 1941. VIII. 16.
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gához kérte Werthet, s közölte vele, hogy minden politikai vagy politikai kihatású ügyben
kötelessége jelentést tenni a miniszterelnöknek, mielőtt azt a kormányzó elé viszi. Werth
ezt a jövőre nézve tudomásul vette ugyan, azonban a németeknek tett ígéretéről csak ak
kor volt hajlandó tájékoztatni a miniszterelnököt, amikor erre a miniszterelnök álláspont
ját ezúttal teljes egészében magáévá tevő Horthy a leghatározottabban utasította.
A miniszterelnökkel kialakult feszült helyzetben a korábbi módszerhez folyamodva,
augusztus 19-én emlékiratot juttatott el miniszterelnöknek, részletesen kifejtve elképze
léseit. Számíthatott rá, hogy ezzel elkerülhetetlenné teszi az összecsapást a miniszterel
nökkel, ami bukásához vezethet, hacsak a kormányzó ki nem áll mellette. Amennyiben
érzékeli a politikai klíma gyors változását, ebben aligha bízhatott volna. (A Werth-emlékirat nem maradt fenn, annak tartalmát csak Bárdossy leveléből - aki helyenként szó
szerint idézte - ismerjük.) Memorandumában felelősségre vonta és elmarasztalta a kor
mányt, mert Magyarország - mint írta - „a bolsevizmus elleni tradicionális beállítottsága
dacára is csak kénytelen-kelletlen és csak effektív megtámadtatása (Kassa bombázása)
után lépett a háborúba, de akkor is csak kis erőkkel, ami Magyarország részére nehezen
jóvátehető politikai hátrányt jelent". A kormánynak „ez a mulasztása a németeknek igen
nagy véráldozatába került, mert a magyar segítség elmaradása a lembergi csatában igen
hátrányosan éreztette a hatását... Ennek kihatását és jelentőségét csak majd a háború
után fogjuk valójában megtudni, illetve a németek csak akkor fogják ezért nekünk a
szemrehányást megtenni."356
Bárdossy augusztus 26-án Horthynál levélben feldúltan utasította vissza a vádat és a
hangot, melyet a vezérkar főnöke az immár harmadik emlékiratában ismét megengedett
magának a kormánnyal szemben. Oly módon bírálja a kormányt és foglalkozik annak
bel- és külpolitikai feladataival, mintha „ennek előírása a vezérkar legsajátosabb jogköré
be tartoznék". Már második emlékirata alkalmával - melyre „főméltóságod magas óhaj
tására mellőztem az írásbeli választ" - szóban nyomatékosan tudomására juttattam, hogy
„állásfoglalásait állami életünk rendjével nem tartom összeegyeztethetőnek". Ügyeljen
arra, hogy megnyilvánulásai révén a kormány politikája és intézkedései ne kerüljenek
hamis vagy ferde megvilágításba, és „akaratlanul se álljon elő az a látszat, mintha a
vezérkar főnöke a kormányzati intézkedéseket felülbírálná avagy ezekért a kormányt
felelősségre vonni kívánná, amire a vezérkarnak alkotmányos viszonyaink között nincs
és nem is lehet semmi joga".357 A jóindulatú figyelmeztetések és kérések ellenére, hogy
javaslatait közvetlenül szóban adja elő és tisztázzák, a vezérkar főnöke ezt ismét megke
rülte, és illetéktelen területre tévedt. Ezúttal is „nyomatékos" fenyegető formában súlyos
vádakat emel a kormány ellen és adja elő bel- és külpolitikai javaslatait. Ez arra indítja,
hogy kormányfői minőségében és felelőssége tudatában az ügyet a kormányzó elé tárja.
Bárdossy felháborítónak, példa nélkülinek és megengedhetetlennek tartotta, hogy a
háborús részvétel németek által azóta sem kifogásolt mértéke miatt éppen a honvéd ve
zérkar főnöke emeljen a német hadsereg nevében vádat a magyar kormány ellen, mely
nek elhatározásai - szerinte - a német hadseregnek súlyos hátrányt jelentettek, miközben
annak vezetői, valamint „a birodalmi kormány hozzájárulásával úgyszólván az egész
német sajtó a legnagyobb dicséret hangján emlékezik meg Magyarország értékes szolgá
latairól a szovjet ellen folytatott küzdelemben".358
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A miniszterelnök személyében is súlyosan elmarasztalva érezte magát. Tisztában
volt vele, hogy ellentétüket törésre kell vinnie, mégpedig úgy, hogy abból ő kerüljön ki
győztesen. Ez csak úgy lehetséges, ha Werthet ellehetetleníti Horthynál. A hadba lépés
elhatározásában és a részvétel mértékében a kormányzó mindenekelőtt az ő tájékoztatása
nyomán cselekedett, a kormány erre csak igent mondott. A mostani bírálatával és a fe
lelősségre vonással tehát elsősorban a reá hallgató kormányzót marasztalja el. Bárdossy
ezért Horthy figyelmébe ajánlotta az események alakulásának pontos vizsgálatát, melyek
hozzásegítenek a Werth által felvetetett felelősség megoszlásának tisztázásához.
A kormány az ország részvételének mértékéről a szovjet elleni háborúban nem „kény
telen-kelletlen" döntött, hanem az adott helyzet és az ország erejének figyelembevételével,
gondos mérlegelés alapján jutott elhatározáshoz. A hadsereg legértékesebb, legmoder
nebben felszerelt részét, a gyorshadtestet és a légierő egy részét bocsátotta a bolsevizmus
elleni küzdelemben rendelkezésre. Ez igen jelentős áldozat. A részvétel megítélésének
csak ez lehet az alapja, és nem az, hogy ez az erő hogyan viszonylik a német hadsereg
hez vagy a háborúban részt vevő román és finn erőkhöz. Ezért eleve vissza kell utasítani
a vezérkari főnök azon állítását, miszerint a küzdelemben „csak kis erőkkel" vennénk
részt. Ezzel minden bizonnyal tisztában vannak a német birodalmi kormány és hadsereg
illetékesei, mint ahogy közreműködésünkkel is.359
A vezérkarfőnök által felvetett vád annál is különösebb, mivel június 26-án délután
a honvédelmi miniszter jelenlétében ő maga is azt javasolta, hogy a szovjet elleni hadjá
ratban csak a gyorshadtesttel vegyünk részt. „Tudomásom szerint ilyen értelmű előter
jesztést tett ugyanaznap Főméltóságodnak is." Sőt ugyancsak a honvédelmi miniszter
jelenlétében a vezérkar főnöke azt is kifejtette, hogy „szilárd meggyőződése szerint had
erőnk e limitált részének igénybevételére is csak igen rövid ideig lesz szükség, és hogy
a harcban részt vevő magyar katonai alakulatok technikai felszerelésében esetleg beálló
veszteségekért kétségtelenül bőséges kárpótlást fogunk találni a szovjet hadseregtől sze
rezhető értékes zsákmányban"?60 Bár távol áll tőlem, hogy a vezérkar főnökét felelősség
re vonjam, amiért kijelentéseit a hadjárat alakulása nem igazolta, mégis rá kell mutatnom,
hogy a vezérkar főnöke, amikor a limitált részvétel mellett foglalt állást, kijelentette: „a
német hadseregnek nagyobb arányú részvételre nincsen semmi szüksége". A kormány
nem akarja a felelősség legkisebb részét sem a vezérkar főnökére hárítani, de tiltakozik
az ellen, hogy az általa annak idején meghallgatott és ajánlásaiban jóváhagyott vezérkari
főnök két hónap után „mulasztással" és azzal vádolja meg a kormányt, hogy elhatározá
sával „Magyarország részére nehezen jóvátehetőpolitikai hátrányt okozott".361
A vezérkar főnöke most azzal állt elő, hogy eddigi mulasztásunkat csak a hadsereg
felének (4-5 hadtest) mielőbbi felajánlásával lehet jóvátenni. Ezt nem szabad attól függővé
tenni, hogy a németek kérik-e ezt tőlünk, mert szerinte „Németország ilyen kéréssel soha
sem fog hozzánk fordulni", és mert „német vélemény szerint egy szuverén államnak ön
magának kell sorsdöntő elhatározáshoz jutnia."362 Ez azért is magyar érdek, mert a háború
után a tengelyhatalmak a részvétel arányában fogják az egyes államokat jutalmazni.
Bárdossy visszautasította Werth okfejtését. Nem felel meg a tényállásnak, hogy a né
met hadvezetőség, ha ezt szükségesnek tartaná, nem fordulna hozzánk azzal a kéréssel,
,S9
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hogy fokozzuk erőinket a keleti fronton. Ha a birodalmi kormány katonai részvételünkre
számít, feltehetően ezúttal is megmondja, mint tette azt a Jugoszlávia elleni katonai akció
megindítása előtt. De a német hadvezetőség június 24-én azt is közölte Himer tábor
nokkal, hogy „bizonyos mértékű részvételünket kívánatosnak tartaná". Különös, hogy
a vezérkar főnöke megfeledkezik erről, holott akkor írásban tájékoztatta a kormányt.
Semmivel sincs alátámasztva, de valószínűsítve sem, hogy „a birodalmi kormány vagy
a német hadsereg elvárná tőlünk, hogy a folyamatban levő háborúban nagyobb erőkkel
vegyünk részt, s hogy azt is megkívánná, hogy erre önként ajánlkozzunk".363
A vezérkar főnöke azt írja, hogy sorsdöntő kérdésekben szuverén államok önmaguk
határoznak. „Ez a tétel kétségtelenül helyt áll, de abban a tekintetben kiegészítésre szo
rul, hogy szuverén államnak tekintettel kell lennie saját belső helyzetére, erejére, felké
szültségére, és ezek gondos mérlegelése alapján kell elhatározáshoz jutnia, nem pedig
azért., hogy »érdemeket« szerezzen, s ezért később »jutalmakban« részesüljön."364
Jelenleg a magyar csapatok által elfoglalt területeken is a németek veszik át az igaz
gatást, következésként még megszállóként sem igénylik a nagyobb magyar részvételt.
Amennyiben azonban a német hadseregnek a jövőben mégis szüksége lenne nagyobb ará
nyú magyar közreműködésre, azt a két ország közötti bizalmas, jó viszony szellemében
minden bizonnyal tudomásunkra hozná. Ez esetben természetesen a magyar kormány
lehetőségeihez képest mérlegelné annak teljesítését, mint azt a múltban is mindig meg
tettük. Addig azonban nem áll érdekünkben nagyobb erőkkel bekapcsolódni a háborúba,
ami „a vezérkar főnöke minden erre vonatkozó fejtegetésének ellenére is nyilvánvalóan
kedvezőtlenül hatna vissza nemzeti erőink állagára, belső viszonyainkra és gazdasági
termelésünkre". Különös, hogy „a vezérkar főnöke, akinek éppen az volna a feladata,
hogy a magyar hadsereg erejét, harckészségét, felkészültségét lehetőleg minél magasabb
fokon biztosítsa, önkéntes felajánlással, illetőleg a szovjet elleni háborúban nagyobb
erőkkel való bekapcsolódásunk kierőszakolásával akarja mindezt kockára tenni.".365
Emlékirata befejező részében Werth a hadsereg nagyobb arányú részvételének poli
tikai vonalon történő felajánlásával szemben meglepő ellenszolgáltatásokat tartott szük
ségesnek: „Ennek során pedig tisztázni kellene a) ezeréves határaink visszaszerzését, b)
e határokon belül élő szláv és román nemzetiségek kitelepítését, 3) a zsidók kitelepítését,
d) Magyarország részesedését a szovjet nyersanyagkészletekből."366 Hivatkozási alapja,
hogy „hírei szerint a németek azzal a gondolattal foglalkoznak, hogy a háború befejezése
után egységes nemzeti államokat fognak kialakítani... aminek során arra számíthatunk,
hogy a történelmi Magyarország területéről a szlávokat (szerbeket, szlovákokat, ruténe
ket) kitelepítenék, Romániát pedig a Dnyesztertől keletre oly nagy területekhez juttatnák,
ahol az erdélyi románokat mind elhelyeznénk. így a Kárpát-medence kizárólag a ma
gyarság élettere volna, amit a magyar faj töltene ki".367
Werth tőle eddig idegen veszélyes területre tévedt. A délvidéki etnikumi keveredettségből származó feszültség megoldási módjának keresése irányíthatta figyelmét a faj el
méleten nyugvó német kitelepítési politika felé. Bizonyosan a magyar csapatkontingen-
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sért jelentkező Canarisék is felvethették a délvidéki helyzet miatt panaszkodó Werthnek
a győzelem utáni faji alapon történő átrendezést, melyek megoldják majd a problémát.
Bárdossyt megdöbbentette a szélsőjobb eszméktől és megnyilvánulásoktól távol ál
lónak tartott, nagy tapasztalatokkal rendelkező tábornok váratlan, a realitásokat nélkü
löző megnyilvánulása. Nehéz ezzel a fejtegetéssel foglalkoznia, mert a vezérkar főnöke
vagy aki az emlékiratot szerkesztette, bizonyára nem gondolta meg, hogy elképzeléseinek
megvalósítása a gyakorlatban mit jelent. Bárdossy mentséget keresett Werth számára.
Feltételezte, hogy Werth nem maga szerkesztette az irományt, hanem nyomásnak enged
ve csak helyt adott a németek sugallta iromány elkészítésének. Tévedett, Werthet nem
lehetett befolyásolni és tőle távoli gondolatok közlésére bírni, a beosztottjaival készít
tetett fogalmazványok tartalmát pontosan meghatározta és a megvalósítást ellenőrizte.
Különben sem valószínű, hogy szokásával szakítva, most nem saját maga fogalmazta meg
kétségkívül átgondolatlan és elhamarkodott, de számára fontosnak tartott mondandóját.
A vezérkar főnökének megnyilatkozása kínosan érintette a kormányt. A németel
lenes angolszász szövetség alakulása és ezzel egyidőben a nyugati-szovjet közeledés
következtében megkérdőjeleződött a feltétlen német orientáció jövője, ami a kormányt
irányvonalának módosulására késztette. De nyilvánosságra kerülése esetén tovább rontja
a magyar-román kapcsolatokat is. Werth ugyanis figyelmen kívül hagyta, hogy a biro
dalom román szövetségese jutalomként nem az erdélyi románok kitelepítésével számol.
Ezt, ha nyilvánosságra kerül, aligha lehet megmagyarázni a román kormánynak, amely
azonnal panaszt tesz Berlinben. Bárdossy szükségesnek találta, hogy ízekre szedje az
írás megállapításait, s rámutasson, az emlékirat szerkesztője nincs tisztában, hogy ki
telepítési terve mit jelentene. Egy ilyen mérvű áttelepítés a történelmi Magyarország
területén legalább 8 millió ember megmozgatását jelentené. A tisztán román és szláv
nemzetiségű lakosság kitelepítésével legalább 100 000 négyzetkilométer válna teljesen
lakatlanná s további 50 000 ritkulna meg jelentősen. Ezek áttelepítése a nemzeti vagyon
rendkívüli csökkenésével is járna., mivel a kitelepítettek magukkal vinnék ingóságaikat.
A terület mezőgazdasági megművelése és a természetei kincsek kiaknázása megszűn
nék. A terület megbénulása visszahatna az ország területére. A visszamaradó 11 millió
magyarral és a mintegy 2 millió némettel nem lehetne betölteni a kiürített területeket. A
magyarság természetes szaporodása kb. 114 év múlva érné el azt a 22 milliós lélekszámot,
ami a történelmi Magyarország mai lakosságának megfelel. Nem segítene a benépesíté
se sem, hiszen 1 millióra tehető a Kárpát-medencén kívül élő magyarok száma. A más
kontinenseken élő magyarok hazatelepítésére sem lehet számítani. Bárdossy jónak látta
hallgatni az általuk nem is tagadott német szándékokról, a megüresedett területek német
betelepítéséről. A nemrég még a délvidéki és bánáti svábok agresszív magatartása miatt
panaszkodó Werthnek jó oka volt, hogy emlékiratában kerülje ennek érintését. A „szláv
és román nemzetiségű lakosság kitelepítése a Kárpát-medencéből mindenesetre rend
kívüli nehézségekkel járna, s ha ennek ellenére mégis keresztülvihető volna, az egész
terület életrendjét és mai gazdasági struktúráját feldúlná, és gazdagságilag és katonailag
is olyan állapotot teremtene, amelynek fenntartása még a legmerészebb fantáziával is
alig képzelhető el, különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy elsősorban a Kárpát-medence
peremén (a perifériákon) levő területek maradnának lakatlanok."368 Nehezen képzelhető
el, hogy a tengelyhatalmak vákuumot akarnának teremteni, és vállalnák 8 millió ember
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kitelepítésének nehezen végrehajtható feladatát, amire józanul nem is lehet számítani.
A vezérkari főnök emlékiratában kifejtett elgondolás fantasztikum, ami nem is állna az
ország érdekében.
Werth elleni vádiratának konklúziójaként Bárdossy leszögezte: korábbi tapasztalatait
is figyelembe véve, a továbbiakra nézve nem látja biztosítottnak az együttműködést a
vezérkar főnökével, aki a kormány elhatározásait és intézkedéseit felülbírálja, a jövőre
nézve követeléseket állít. így nem vállalhatja a kormányzást. Horthyt válasszon közte,
illetve a tilos vizekre tévedő, magát a kormányzót is kínos helyzetbe hozó Werth között.
A kormányválsággal fenyegető ellentét híre kiszivárgott a zárt ajtók mögül, s hadse
regen belül és kívül találgatásokra adott alkalmat. Nagy figyelemmel kísérték a helyzet
alakulását német részről is. Előttük ismert volt a válság oka. Werth próbálkozásai fenna
kadtak a kormány ellenállásán. Hitler elszánta magát, hogy hadserege sürgős szükség
leteitől indíttatva Horthyhoz forduljon, s vele tisztázza a további német-magyar katonai
együttműködés kérdését. Szeptember l-jén Ribbentrop utasította Jagow követet, hogy
a Führer nevében hívja meg a kormányzót a vezéri főhadiszállásra, ahol néhány nappal
korábban Mussolini is vendégeskedett. A Führer Horthyra bízza, hogy meghatározza a
látogatás pontos idejét, valamint kiket kíván magával hozni.369 Horthy köszönettel vette a
meghívást, aminek szeretne mielőbb eleget tenni. Kíséretéről később dönt.370
Hitler meghívása sürgette a feszültté vált helyzet megoldását. A látogatás során el
sősorban katonai kérdések kerülnek megtárgyalásra, természetes tehát, hogy szükség
lesz a vezérkar főnökének jelenlétére. A döntést nem lehetett halogatni. A tekintélyében
sértett Horthy ezúttal megtette, amire Teleki érdekében nem szánta rá magát: menesz
tette Werthet. Arra a megállapításra jutott, hogy a vezérkar főnöke meg nem engedhető
politikai vezető szerepre törekszik, az ő és a miniszterelnök előzetes tájékoztatása és
egyetértésének kikérése nélkül sorozatosan tesz a kormány politikájával szemben nyi
latkozatokat, sőt saját hatáskörét félreértelmezve és túllépve tesz elkötelező ígéreteket is,
nem törődve azzal, hogy a kormányzó és a kormány korábbi intézkedéseit is megkérdő
jelezi, a németek előtt kompromittálja.
Werth az események alakulásából, a háborús részvétel fokozása érdekében tett lépé
seinek elutasításából, ami a kormányzó irányában tanúsított jóindulatának megszűntével
járt együtt, levonta a következtetést, kegyvesztetté lett. Szeptember 5-én, egészségi álla
potára való tekintettel, beadta lemondását.371
Lemondását Jagow még aznap jelentette a német külügyminisztériumnak, ami felte
hetően a szovjet fronton bevetésre kerülő magyar csapatok mértékével kapcsolatos véle
ményeltérésekkel hozható kapcsolatba. Utóda Szombathelyi Ferenc altábornagy, a VIII.
hadtest, egyben a Kárpát-csoport volt parancsnoka, aki kifogástalan németbarát.372
A nap folyamán Jagow még egyszer jelentkezett, és további részletekkel szolgált.
Amikor Werth vezérezredesnek ma hivatali szobájában átadta Keitel meghívását a fő
hadiszállásra, az megköszönte a megtiszteltetést, de „hozzáfűzte, hogy miután fizikailag
már nem elég teljesítőképes, lemondott vezérkarfőnöki tisztségéről". Már intézkedés is
történt, hogy utódja tegyen eleget a meghívásnak.
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A vezérkarnál Jagow nagy nyugtalanságot tapasztalt. Az egyik vezérkari tiszt meg
jegyezte: „Ez talált csemege az angoloknak." Azt is megtudta Jagow a vezérkari főnök
ségen, hogy az utód, Szombathelyi altábornagy tekintélye a honvédségnél nem mérhető
Werthéhez. Kérdéses, képes-e elődjéhez hasonló energiát kifejteni.373
Szeptember 6-án már meg is jelent a kormányzó búcsúparancsa: „Őszinte sajnálat
tal értesültem, hogy megrendült egészségei állapotára hivatkozással kéri szolgálati ál
lása alóli felmentését. Elismeréssel és köszönettel emlékezünk kimagasló eredményes
munkásságáról, melyet a lefolyt három évben kifejtett, mely meghozta az oly rég áhított
területgyarapodást." A kormányzó a távozónak a Magyar Érdemrend Szent Koronával
ékesített Nagykeresztjéhez a hadiszalagot és a kardokat adományozta.374 Nem maradt el
a birodalmi elismerés sem. A német követ szeptember 18-án átnyújtotta neki a Német
Sasrend Érdemkeresztjének Nagykeresztjét a kardokkal.

V.

A nyugállományú Werth életútjáról alig tudunk valamit. A krónikás kérdőjelek soka
ságával találja magát szemben, melyekre nem tud választ adni. Immár magánemberként,
de hivatala örökségétől magát függetleníteni nem tudva szemlélhette az események ala
kulását, melyeknek ő már szereplője aligha, de további erkölcsi és szakmai kárvallott
ja annál inkább lehet. A nyilvánosság kerülésének, a hallgatásnak az évei voltak ezek,
számunkra máig megválaszolatlanul maradt kérdésekkel. Összevetette-e a helyzetet az
első világháborús vereségről és az elhalasztott lehetőségekről - írásban is - kifejtett né
zeteivel? Akkor a háború várható kimenetelének rosszra fordultával az államférfiak leg
főbb feladatának a harckész hadsereg megtartását tartotta mindaddig, míg módjukban
áll politikai tárgyalásokba bocsátkozni, és elfogadható békéhez jutni. Addig vártak, míg
elvesztették a talajt a lábuk alól. Ez most ismét bekövetkezett. Ismét létrejött a kétfrontos
háború, melynek első világháborúbeli megvalósulásáért, s a nyomában bekövetkezett
vereségért a központi hatalmak szűk látókörű vezetését tette felelőssé. Hiba volt, hogy a
hadvezérek és politikusok külön-külön úton haladtak. E tapasztalatok birtokában, vezér
karfőnöki működése alatt igyekezett mindent megtenni az együttműködés kimunkálása
érdekében, annak ellenére is, hogy törekvései nem mindig jártak együtt a miniszterelnök
egyetértésével és jóváhagyásával, sőt ellenállását váltották ki. A hivatalos politika részé
ről a kezdeményezés, de a fogadókészség is igen gyenge volt, így a kívánatos együttmű
ködés a politikusok és katonák között ezúttal sem sikerülhetett.
Bizonyosan nehéz szívvel válhatott meg a hatalomtól, bár elégtétellel tölthette el,
hogy pályáján a katona számára legtöbbet érte el. Csendesen élte a nyugdíjas tábornok
életét nyugdíjából és élete során szerzett kisebb vagyona hozadékából. Nem hallatott
magáról. Közéleti szereptől távol tartotta magát. Nem ragadott tollat, hogy elemezze a
háború alakulását. Vezérkar főnöki tevékenységét elemző, önértékelő visszaemlékezés
sem került ki a keze alól. Nem keresett mentséget, nem magyarázkodott. Nem tudjuk,
milyen hatással volt rá és hogyan értelmezte a verhetetlennek hitt német hadsereg kudar
cát, a háború számára előre nem látott alakulását. Lehetséges, hogy a szovjet hadsereggel
TO ^ Wilhclmstrassc... i. m. 617. o. (441. sz.)
Honvédségi Közlöny, 1941. szcpt. 6. 41. szám.
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közeledő bolsevista veszélyt látva igazoltnak vélte saját szerepét az amúgy is bekövet
kező háborúba lépésben? Hogyan látta a politikai és katonai kibontakozás lehetőségeit?
Megválaszolatlan a hadsereghez fűződő további kapcsolata is. Fordult-e hozzá tanácsért
a katonai vezetés, legalábbis annak a további háborús helytállást hirdető személyiségei?
Feltett kérdéseinkre legalább részbeni választ kaphatnánk, amennyiben rendelkezé
sünkre állna az a feltehetően elkészült írásos vallomás, melyet jó szokásuknak megfele
lően bizonyosan nagy részletességgel vele is megírattak szovjet kihallgatói. Ennek hiá
nyában csupán következtetésekre vagyunk utalva.
Politikai szerepet nem vállalt, bár közvetlenül nyugállományba vonulását követően
még lábra kaptak vele kapcsolatos valótlan pletykák. A Madridból hazatért Andorka
Rudolf naplójának egy 1941. november végi bejegyzése szerint a Werthet jól ismerő Janda
Károly nyugalmazott miniszteri osztályfőnök a kaszinóban arról beszélt, Werth a német
nyomás erősödésétől reméli, hogy még egyszer legmagasabb pozícióhoz jut. Kormányzó
akar lenni? - teszi fel a kérdést Andorka, amit azonban részéről legfeljebb ironikusnak
nevezhetünk. Nem hisszük, hogy Werthet realitásérzéke ennyire cserbenhagyta volna.
Andorkát, hajdani beosztottját, változatlanul nagyra értékelte. Egy beszélgetés során ki
jelentette, „bár egy világ választ el tőle" nagyon kitűnő ember.375
Egy naplóbeli bejegyzés szerint szorgalmasan látogatta a kaszinót, s visszafogottan
bár, de részt vett az urak politizálásában. Az úri kaszinó Deák-szobájában 1942 karácso
nyának második napján nagy szócsata alakult ki Kánya, Bárczy, Prónay, Jekelfalussy
között. Kánya elemében volt. A vita során elhangzott, hogy ostobaság volt az orosz had
üzenet. Ebben az urak egyetértettek, még az ebben elsősorban érintett Werth sem ellen
kezett. A beszélgetés során az elszakadási politika is szóba került. Andorka szerint egy
megfelelő embert kell Ankarába küldeni, aki felveszi a kapcsolatot az amerikaiakkal.
Werth hallgatott.376
Nem tudjuk, tartott-e kapcsolatot a német népi mozgalmakkal, illetve azok vezetőivel.
A németekkel szembeni változatlan szimpátiáját nehéz lenne vitatni, bár ennek nyilváno
san sem korábban, sem most nem adta jelét. Fenntartással érthetünk egyet a magát Werth
jogi tanácsadójának nevező Kussbach Ferenccel, aki 1962-ben írt visszaemlékezésében,
mint bleyeri értelemben vett népi németről emlékezik meg, aki „igazi prototípusa volt
a tisztességes, derék német öntudatú embernek, aki azonban egyúttal magyar érzelmű
vezérkari tiszt volt".377
Aligha feltételezhető, hogy a végsőkig dacosan bízott a német győzelemben Mint
képzett katonának látnia kellett, hogy a háború ismét német vereséggel zárul. Amikor
ez biztosnak látszott, mutatott-e valamiféle hajlandóságot az együttműködésre a kibon
takozás lehetőségét keresőkkel? A válasz egyértelmű: nem. Elzárkózott, ami kölcsönös
volt. A háborúba lépés előidézőjének, németbarátnak, velük változatlanul kollaborálónak
tartották, így ki sem kérték véleményét? Ebben tévedtek, zárkózottsága a másik oldal felé
is teljes volt. Ott is leírták, sem a szélsőjobb, sem pedig német politikai-katonai szervek
részéről nem mutatkozott érdeklődés személye iránt. A különböző korabeli német meg
nyilatkozásokban ennek nyomát sem találjuk.

™ Andorka: i. m. 559. o.
176
Uo. 279. o.
•177 Kussbach Ferenc visszaemlékezése. A kézirat Tilkovszky Lóránt birtokában. A részletek közlése szí
ves engedélyével történik.
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A kormányzó nem felejtkezett meg a honvédség fejlesztésében és vezényletében
szerzett érdemeiről. Hatvanadik születésnapját követően, 1942 januárjában még meg
kapta a Magyar Szent Koronával Ékesített Hadiszalagos és Kardos Magyar Érdemrend
Nagykeresztjét. Valószínűleg ez volt az utolsó közös szereplésük, a kormányzó az esemé
nyek előrehaladtával ugyanis egyre kevésbé akarhatott találkozni korábban nagyrabecsült
katonájával. Későbbi visszaemlékezésében mindössze két-három mondatot szánt rá, a ju
goszláv ügyben a kormány háta mögött a németekkel egyezkedőre, illetve a neki Kassát
bombázó szovjet gépekről - quasi hamisan -jelentőre.378
Még egy megkésett külföldi elismerés is kijárt. A bolgár király 1943 januárjában a
Bolgár Nemzeti Katonai Érdemrend Nagykeresztjével tüntette ki.
A front közeledtével többen javasolták, ne várja meg a háború végét, menjen nyugat
ra. Erre azonban nem volt hajlandó. Amit tett, azért nyugodtan vállalja a felelősséget, ha
elveszítjük a háborút, úgyis ki fogják végezni. A német parancsnokság Budapest ostro
makor is hiába küldött érte egy Storch repülőgépet a lóversenytérre, majd a Vérmezőre,
hogy kimenekítsék a gyűrűből. Budapest eleste után egyik szomszédságában lakó isme
rősének elmondta, hogy díszben kell jelentkeznie a budapesti orosz városparancsnoknál.
Kérte, hogy ne hagyják el feleségét. Ekkor látták utoljára.379 Feleségét 1950-ben Csányba
telepítették ki. Itt halt meg 1963. december 18-án, 81 éves korában.380
Szovjet részről nem nyilatkoztak meg Werth sorsáról. Ha igen, az illetékes magyar
szervek erről mélységesen hallgattak. így nem tudjuk, a szovjet kormány bíróság elé állít
tatta-e, és elítéltként töltötte büntetését, vagy csak hadifogolyként tartották fogva. Ha per
be fogták, miért marasztalták el és hány évet kapott. Halálra nem ítélték. Megmentették
a kivégzéstől, ami itthon várt volna rá. A Moszkvához közeli krasznogorszki táborban
tartották fogva, állítólag 1952. május 28-án bekövetkezett haláláig. Itt is temették el. Az
időpontot az 1963. december 18-án elhunyt özvegy támogatói vésették sírkövére a csányi
temetőben.381

VI.
Nincs tudomásunk róla, a magyar kormány megkísérelte-e, hogy a Népbíróság elé
állításának szándékával kikérje a szovjet fogságban lévő Werthet, vagy - ami valószí
nűbbnek látszik - eleve eltekintett attól. Holléte, bár a Népbíróság ennek ellenkezőjét
igyekezett elhitetni, aligha lehetett kétséges. így nem került sor tanúként történő meg
hallgatására a háborús bűnösök perében, amelyben döntő vallomást tehetett volna a há
borúba lépés körülményeiről az elsőrendű háborús bűnös Bárdossy László ügyében.
Ennek ellenére Werth ügyét a Népbíróság távollétében is napirendre tűzte. A per „le
folyását" a rendelkezésre álló kisszámú irat segítségével foglaljuk össze.
A Magyar Államrendőrség Budapesti Főkapitányságának Politikai Rendészeti Osz
tálya 1945. július 13-án adott ki elfogató parancsot Werth Henrik terhelt ellen. Megálla378

Horthy Miklós: Emlékiarataim. Budapest, 1990. 243. és 250-251. o.
Uo.
° A már említett Kussbach Ferenc a hatvanas évek elején még csomagokat küldött az özvegynek, hogy
amennyiben nem „hozható át, úgy legalább Magyarországon élhessen emberi módon". Ugyanő felvetette, itt
az ideje, hogy „valamiféle emlékmű" állíttassék Werth tábornoknak, a „sváb-magyar" vezérkari tisztnek.
Kussbach: i. m.
381
Krasznogorszki fogságáról és haláláról Györkéi Jenő szíves közléséből értesültünk.
w

,8

HK 117. (2004)3.

Akiről nem beszélünk: Werth Henrik

1039

pítandó, hogy szökésben van-e, és „amennyiben Magyarországon tartózkodik, haladék
talanul őrizetbe veendő és bekísérendő a budapesti népbíróság fogdájába".382
A vádlott távolléte senkit sem zavart. Dr. Noszkó Imre népügyészt sem, aki 1945. júli
us 17-én már be is nyújtotta vádiratát a szökésben lévő ellen.383 A vádlott egyike a háborús
főbünösöknek, közérdek, hogy a bűnvádi eljárás távollétében is mielőbb megtartassák.
Az ügyész indítványozta kikérését, mert a terhelt, életbenléte esetén, minden valószí
nűség szerint az angolszász hadsereg fogságában van. (Az angolszász fogságban lévő
háborús bűnösök ismertek voltak, kiadatásuk már folyamatban volt.) Nyomozólevél ki
bocsátását is kérte, mert nincs kizárva az sem, hogy Magyarország területén bujkál.
A népügyész a Nbr. 11. § 1. és 2., továbbá 4. és 5. pontjába ütköző bűntettek miatt
emelt vádat:
1. A vezérkar főnökeként, vezető állásban kifejtett tevékenységével elősegítette az
1939. évi háború Magyarországra való kiterjedését azáltal, hogy Bárdossy László minisz
terelnökkel és Bartha Károly honvédelmi minszterrel együtt a kormányzónál kierőszakolója volt a magyar hadsereg 1941. áprilisi jugoszláviai bevonulásának és a június végi
Szovjetunió elleni, majd az ősz végi szövetséges hatalmak elleni hadüzenetnek; továbbá
azáltal, hogy a gyorshadtestet és megszálló erőket a németek rendelkezésére bocsátotta.
2. Vezérkarfőnöki minőségében, mint vezető állást betöltő köztisztviselőnek feladata
lett volna, hogy a kormányzót a valóságos helyzetről úgy tájékoztassa, hogy a magyar
haderő semmilyen körülmények között ne kerüljön harcba. Ezel szemben a kormányzót
a valós katonai helyzetről nem tájékoztatta és hozzájárult a hadüzenethez. Habár a kö
vetkezményeket előre láthatta, részese volt olyan határozatnak, mely a magyar népet a
világháborúba sodorta.
3. Mint felsőházi tag 1944 végén belépett a Szálasi rendszer támogatására alakult
szélsőjobboldali Nemzeti Szövetségbe, ezzel segítséget nyújtott a nyilasoknak a hatalom
megtartásához.
4. 1941-ben parancsot adott, hogy a magyar izraelita vallású munkaszolgálatosokat
Ukrajnába vigyék, és parancsot adott a velük való bánásmódra, aminek következtében
kb. 40 000 munkaszolgálatost meggyilkoltak, tehát részese volt az emberek törvénytelen
kivégzésének.
A vádlott főbűne: a németbarát háborús politika hirdetésével és a kormányzati ténye
zők befolyásolásával elősegítette a háborúba lépést. A kassai bombatámadás németekkel
közös megszervezéséért - holott a vallomástevők ösztönözték erre - az ügyész nem ma
rasztalta el. Jobbnak látta, ha az ezzel kapcsolatos eljárást, mint az ügyben elsősorban
érdekeltekre, a szovjet hatóságokra hagyja. A vád megfogalmazásakor főként saját ta
pasztalataira és hiányos ismereteire, továbbá néhány tendenciózusan terhelő vallomás
ra hagyatkozott. Alaposabb tájékozódásra, nyomozati anyagokra nem tartott igényt. Az
objektivitásra törekvés, a vallomásttevők által előadottak igazságtartalmának kritikája
távol állt tőle.
Az ügyész vádemelésének egyik széles ismeretekkel rendelkező „forrása" Major
Ákos, ekkor a Népügyészség sajtóosztályának vezetője volt. Werth működéséről és bű
neiről készített, sok esetben megalapozatlan és vitatható feljegyzése, mindenképpen el
marasztaló megállapításai és következtetései mély gyökeret eresztettek az elkövetkező
382
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évek történeti köztudatában és a történettudományban egyaránt. Ezért is szükségesnek
tartjuk ismertetését. Ennek során követjük az eredeti Major-féle írásmű meglehetősen
rapszodikus és néha zavaros gondolatfűzését.384
A Népügyészség feladata elbírálni, majd a bíróságnak dönteni, hogy Werth „köteles
ségét teljesítő katona volt-e, vagy pedig közvetlen felelősség is terheli az eseményekben"teszi fel a kérdést a magát politikus-történész szakértőnek előretoló Major. Utóbbi mellett
szól, hogy a honvédség német származású tábornokai közé, valamint a politizáló tisztek
csoportjába tartozott, és bár a vallomásokban385 és a sajtóban található nyilatkoztaiban a
minisztertanács határozatára hivatkozik, „önálló politikai véleménye volt a dolgok politi
kai oldaláról, s ezért a maga intencióinak igyekezett érvényt szerezni". „Felelőssége tehát
kétségtelenül látszik." Ezt alámasztja közismert németbarátsága is. 1938-ban a háborús
veszély fokozódása idején vette át a vezérkart, s ettől kezdve a honvédség németbarátsága
túlment a puszta revíziós igényeken, sőt - Major meglátása szerint - „döntően befolyá
solta Németország kelet-európai politikáját", majd a háborúba való bekapcsolódásunkat.
Werth tehát a háború legfőbb magyar előkészítői közé tartozott.386
A hadsegregfejlesztési programért Major csak annyiban akarta Werthet felelőssé ten
ni, amennyiben a megszavazott és kiadott magas összegek ellenére nem gondoskosott a
hadsereg kellő felszereléséről, és ezzel sok tízezer katona halálát okozta. Tudnia kellett
volna, hogy a felszerelés korszerűtlen, ennek ellenére követelte a hadbalépést. Arra hivat
kozott, hogy a minisztertanács akaratát követte. Hitler tévedett a Szovjetunió és hadserege
megítélésében, ez azonban nem menti Werth hasonló tévedését. Amit ezt követően Major
Werth szájába ad, az legfeljebb csak a népügyész számára volt hihető: Werth csak papíron
szervezte meg a feltöltetlen honvédséget, miközben azt „hirdette, hogy Magyarország
katonapolitikai határai a Volgánál vannak, tehát hódító háborút hirdetett, ami súlyosan
befolyásolta a magyar külpolitikát is és az ország helyzetének tragikus alakulását."387
Major Tombor Jenő tanúvallomásával igyekezett igazolni kijelentéseit, aki szerint is
Werth szükségesnek tartotta az orosz háborúba való beavatkozást, pedig Németország
nem követelte feltétlenül a hadbalépést, mert meg volt elégedve Magyarországgal.
A hadbalépésünket közvetlen kiváltó ok Kassa bombázása volt. Ez viszont azt mutat
ná, hogy Németország mégis kívánta a magyar hadbalépést, és a bombázással a húzódozó
közvéleménynek akarta megkönnyíteni annak elfogadását, illetve a kormánynak az indo
kolást. Ha pedig ez igaz volna - teszi fel Major az álnaív kérdést -, akkor miért állította
Werth Tomborral szemben, hogy Kassát az oroszok bombázták. Amint Balogh államtit
kár cikkéből is kitűnik, feltétlenül tudnia kellett, hogy a bombázás miként történt. Majort
természetesen nem érdekelte, hogy az államtitkár milyen értesülésekre alapítja megálla
pítását, ő készpénznek akarta venni az állítólagos német-magyar együttműködéssel vég
rehajtott provokációt. Nem is késett levonni a következtetést: „Erre ugyan még nincsenek
közvetlen bizonyítékok. Józan ész szerint azonban nem képzelhető, hogy az oroszok,
akik akkor gyengébbek voltak, akik, mint az Kristóffy követ nyilatkozataiból is kitűnik,
minden kedvezményt megajánlottak a magyaroknak, csakhogy ne lépjenek hadba, egye
nesen kiprovokálták volna a hadüzenetet. A hadüzenet ténye azonban alkotmányellenes
384
HL Filmtár 770. Werth Henrik népbírósági anyaga. Major Ákos összefoglaló]" az ügyészség számára
Werth Henrik háború alattt szerepéről.
385 \y e r th nem tett és írt vallomásokat. Major talán Werth Tomborral folytatott beszélgetéseire céloz?
386
HL Filmtár 770. Werth Henrik népbírósági anyaga.
387
Uo.

HK 117. (2004)3.

Akiről nem beszélünk: Werth Henrik

1041

voltán kívül, ami nem tartozik szorosan Werth ügyéhez, egyébként is olyan silányan
volt megokolva, hogy az ellen elsősorban Werthnek, mint a legfőbb magyar katonának,
fel kellett volna szavát emelnie."388 (Hogy hadüzenetről volt-e szó és alkotmányellenes
volt-e ami történt, Major, a német-magyar provokáció egyik kiötlőjeként, később sem
vizsgálta.) Werthnek különben is tudnia kellett, hogy a háború alatt több téves bombázás
is történt. Ezt a lehetőséget nem világította meg illetékesek előtt. Ez szándékában sem
volt, hiszen ő háborút akart, ami már abból is kitűnt, hogy nem tett semmit a németek
Jugoszláviába történő átvonulása ellen, pedig ez volt a döntő lépés, amely Magyarország
semlegessége ellen irányult, és háborúba vitte az országot. Major felteszi és mindjárt meg
is válaszolja a kérdést, mi lett volna, ha Magyarország megtagadja a németek átvonulását
az akkor baráti Jugoszlávia ellen. A kérést megtagadó külországok példája mutatja, hogy
ez esetben Magyarország jobban járt volna. Melyek voltak ezek a külországok? Major
ezzel adós maradt.
Werth irányította a jugoszláviai magyar hadmüveleteket. A tárgyaláson megvitatan
dó volna, mennyiben felelős az ott elkövetett kegyetlenkedésekért. Tekintetbe veendő,
hogy 1941. szeptember 6-án lemondott, a nagyobb kegyetlenségek csak utána történtek.
Major kifogyhatatlan a részigazságokra és kitalációkra alapított bűnök sorolásá
ban. Tomborra hivatkozva megállapítja: Werth nagyobb erők mozgósítását követelte
Oroszország ellen, mint amit Bárdossy is kívánt. Ezt Tombor szerint később azzal okolta
meg, hogy ha „Magyarország teljes erővel hadba lép, a háború máskép alakul... Hogy mi
lett volna az nem tudható, azonban Werth háborús felelősségét ez az érvelés fokozza."389
Meglepő megállapítása Majornak, hogy„a magyar hátvéd tette lehetővé a németek
gyors szerbiai győzelmét, s így az oroszországi inváziót is megkönnyítette". De nem vol
tak fenntartásai a Tombornak tulajdonított azon értesüléssel szemben sem, hogy Werth
árulta el 1919-ben a románoknak a vörös hadsereg támadási tervét.
Súlyos vád a munkaszolgálatos ügy is. Nagy hiányuk a vallomásoknak is, hogy „a
munkaszolgálatosok ügyére nem tértek ki, holott a kb. 40 000, a magyar hadseregben
meggyilkolt munkaszolgálatos ügye a legsúlyosabb vádpont Werth ellen".390 Szél belügy
miniszterrel [?!] egyetemben ő a legfőbb felelős a munkaszolgálatosoknak Ukrajnába va
ló kihurcolásáért. Major úgy látszik elfelejtette, hogy a belügyminiszter az a KeresztesFischer Ferenc volt, akit a Népbíróság egyetlen háborús bűnös perében sem kívánt auszt
riai tartózkodási helyéről tanúnak megidézni.
Végül még egy igazolhatatlan állítással állt elő Major. Werth 1944 októberében, mint
felsőházi tag, belépett a Szálasi-rendszer támogatására alakult szélsőjobboldali Nemzeti
Szövetségbe, s ezzel azonosította magát a nyilasok politikájával.
Túri Levente, Nagybaczoni Nagy Vilmos, Náday István vezérezredes voltak elérhetőek
és tanúként beidézhetök. Ők vallomásukban tartózkodtak Werth elmarasztalásától, Major
megállapításait nem erősítették meg, így azok a vád számára nem voltak használhatóak.
A legfőbb terhelő tanúnak Tombor Jenő bizonyult, aki mint Werth régi ismerőse, sze
mélyes érintkezéseik során történő megnyilatkozásaira hivatkozva, nagy előszeretettel
mutatott rá Werth működésének a népügyész számára felhasználható „buktatóira". Tombor
1945. július 7-én tett vallomását Major is forrásnak tekintette terhelő irományához.
.is« |_[L Filmtár 770. Werth Henrik nópbírósági anyaga.
389

390

U o

Uo.

HK 117. (2004) 3.

1042

Dombrády Lóránd

Tombor hallomásai szerint Werth a vörös hadseregben áruló tevékenységét folytatott,
majd ezt követően szabályos katonai pályát futott be. A nyugállományból hívták vissza
a vezérkar élére. Elmondta Tombornak, szerencsés fickó, mert elérte azt a legmagasabb
polcot, amiről egyáltalán álmodozhatott. Sőt, ő szabhatta meg a feltételeket is. Ennek
megfelelően szüntethette meg honvédelmi miniszteri alárendeltségét, és vehette át a hon
védség főparancsnoki hatalmat is. Tombornak tudnia kellett, hogy előző megállapítása
nem igaz, a vezérkar főnöke korábban sem volt alárendelve a miniszternek. Werth ilyet
nem mondhatott.
Tombor szerint Jugoszlávia megtámadását követően alkalma volt beszélgetnie
Werthtel. Szemére hányta a barátsági szerződés megszegését. A világ előtt szószegőkké
váltunk. A beszélgetés további részéből csak Werth mentegetőzésére emlékezett: nem ő
kergette halálba Telekit. Ez annál inkább feltűnő volt Tombor számára, mert ezzel ő nem
is vádolta meg.
Ezt követően már csak véletlenül találkozott Werthtel 1942. december 11-én délután
a Modern Kávéházban. Ez egyben utolsó alkalom is volt. Werth két másik úrral beszél
getett, de mikor az ő érkezését meglátta, felállt és asztalához jött. Tombor előadásából
egy Werth egyéniségével aligha összeegyeztethető találkozó képe bontakozik ki előt
tünk. Szívélyesen üdvözölték egymást, majd beszélgetésbe kezdtek, ami Werth részéről
meglepően részletes, az alkalommal és Tombor személyével alig összeegyeztethető „tá
jékoztatónak" bizonyult. Miért érezte szükségét, hogy társaságát odahagyva a tőle meg
lehetősen távol lévő ismerőséhöz, Tomborhoz siessen és kitárulkozzon előtte? Tombor
a beszélgetést - legalábbis vallomása szerint - nyomban lejegyezte, sőt azt a Magyar
Nemzet egyik tavaszi számában cikk formájába meg is jelentette.391
Tombor visszatért az elmúlt évi tavaszi beszélgetésükre. Akkor „nemcsak a Jugoszlávia
ellen indított lépésünk miatt tettem neked szemrehányást, hanem megnyugtatást is akar
tam szerezni a tekintetben, hogy az akkor szóbeszéd tárgyát képező Szovjetunió elleni
német támadásban magyar csapataink ne vegyenek részt. Ekkor azt mondtad... -Werth
itt félbeszakított - abban a háborúban részt kell vennünk. Nem, nem ezt mondtad - foly
tattam - , hanem azt, hogy ez politikai kérdés, amely nem reánk tartozik, hanem abban a
magyar kormány dönt."392 Werth ekkor elismerte, akkor valóban ezt mondta, de bensőleg
meg volt győződve, hogy az Oroszország elleni hadjáratban részt kell vennünk, mégpe
dig teljes erővel. „Azóta is helyteleníti a magyar kormány magatartását és határozatlan
ságát a részt vevő magyar csapatok tömege tekintetében."
Tombor szemére vetette Werthnek, milyen nagy bűnt követett el az ország érdekei
ellen, mert mind Jugoszlávia, mind a Szovjetunió elleni hadjáratban a németek nem is
követelték részvételünket. Werth elismerte, hogy az utóbbi valóban így áll, azonban a
Jugoszlávia elleni háborúért ő nem felelős. Hitler megüzente Sztójay val, hogy Jugoszláviát
meg fogja támadni, és megkérdezett, magyarország részt kíván-e venni. Ez esetben az
elszakított területek visszakerülnének az országhoz. A részvételt kimondó miniszterta
nácson ő és Bartha nem is vettek részt. Teleki már csak a döntést közölte, s utasította,
hogy a szükséges katonai intézkedéseket tegye meg. Werth a részleges mozgósítást kö
vetelte Telekitől, aki ezt magtagadta, mire ő bedta lemondását. Teleki egy nappal halála
előtt - szerdai napon - azt közölte Werthtel, hogy „belemegy a részleges mogósításba,
391
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de szükségesnek is tartja, hogy az ország ne mindent békés úton kapjon vissza, hanem
harcoljon is, nehogy a honvédség elpuhuljon". Ez a beszélgetés - Werth szerint - igen
szívélyes volt. Werth visszavonta lemondását, és intézkedett a részleges mozgósításról.
Tombor figyelmeztette Werthet, ahogy az eseményeket előadja, az nálunk és külföld
ön ellenkezik a közfelfogással, ahol egyaránt ténynek ismerik el, hogy Teleki ellenezte
a Jugoszlávia elleni háborút és azért halt meg. Azzal a fenntartással adhatunk igazat
Tombornak, hogy Werth ezt ilyen formában aligha adhatta elő neki. Semmi oka nem volt,
hogy egy önként vállalt kávéházi beszélgetés során ily mértékig ferdítsen.
Werth ezután szükségesnek találta, hogy a Szovjetunió elleni hadjárat körül- menyeiről
is megnyilatkozzon Tombornak: „A németek még csak meg sem kérdeztek minket, részt
akarunk-e venni a Szovjetumió elleni hadjáratban." Mikor megtudta, hogy a támadás va
lóban meg fog indulni, „a minisztertanácsban felvetette a kérdést, érdeke-e az országnak,
hogy a bolsevista veszedelem teljesen megszűnjék. A jelenlévők mind igennel válaszol
tak".393 Erre ő kijelentette, akkor „nekünk is harcba kell szállnunk". Bárdossy sem ellenez
te a háborút, de csak egy gyalogos (hegyi) és egy gyorshadtest közreműködésébe volt haj
landó belemenni. Ezt ő keveselte, és gondolkodási időt kért. Végül közölte, hogy a csekély
erővel is vállalja a katonai felelősséget, mert „neki az volt a legfontosabb, hogy egyáltalán
részt vegyünk a háborúban". De ekkorra már Bárdossy meggondolta a dolgot és ellenezte
részvételünket. A kérdés ismét a minsztertanács elé került, mely Bárdossyt leszavazta.
Werth 1942 decemberében miért érezhetett késztetést, hogy egy újabb, soha meg nem tör
tént minisztertanácsot találjon ki beszámolva ottani szerepéről, ami miatt Tombor megíté
lése szerint elmarasztalható. A Tombor által elmondottak hitele több, mint kétséges.
Tombor erre: „ismételten szerencsétlenségnek mondtam háborúba sodródásunkat,
amelynek semmiféle kényszerítő oka nem volt, hiszen még Kassát sem az orosz gépek
bombázták. Werth erre azt állította, hogy igenis, a gépek a Szovjetunió jelvényeit visel
ték, orosz gyártmányúak voltak, éppen úgy, mint egy föl nem robbant megtalált bom
ba."394 Werth jól tudta, hogy felségjel nélküli gépek támadták Kassát, miért mondott
volna mást?
Honnan vette 1942-ben Tombor, hogy a támadók nem orosz gépek voltak? Legfeljebb
csak feltételezhette. A népügyész előtt ugyanis azt mondta, hogy ez év tavaszán (1945)
Balogh mini^lerelnökségi államtitkár egyik hírlapi nyilatkozatából tudta meg, hogy
Werth akkor nem mondott igazat, mert az említett államtitkár tudomása szerint Kassára
egy Csekmek nevű repülőszázados dobta le a bombákat.
A kassai kitérő után állítólag ismét a hadba lépés hatásának ellemzésével folytatódott
kettőjük kávéházi vitája. Werth újból hangsúlyozta, hogy nem a hadba lépés volt a baj,
hanem, hogy nem kezdettől elegendő erővel támadtuk meg az oroszokat. Akkor a dön
tés szerinte már Lemberg körül történt vona meg, nem pedig Umannál [?!], és a háború
egész más fordulatot vett volna. Werth az eltelt másfél év hadieseményeinek ismeretében
aligha tehetett ilyen naiv megállapítást. Tombor a maga módján azonnal cáfolta Werth
felfogását, mely csak azt bizonyítja, hogy „előtte a német-magyar sorsközösség volt a
legfontosabb és nem úgy mint nálam, a kizárólagosan magyar érdek". Werth változat
lanul azt fejtegette, hogy igenis magyar érdekről volt szó, mert hiszen ekkor a tótok és
románok versengtek, hogy minél nagyobb erőket vessenek be a háborúba. A háború vé393 J^L Filmtár 770. Werth Henrik népbírósági anyaga. Tombor Jenő tanúvallomása.
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gén a szerint fogják a németek az egyes államokat megjutalmazni. „Werth ugyanis bízott
a német győzelemben, én pedig a háború első percétől kezdve holt bizonyosra vettem,
hogy a németek a háborút feltétlenül el fogják veszíteni." „Ma is bízom benne" - vetette
közbe Werth.395
A beszélgetés itt félbeszakadt, mert megérkezett Tombor vendége, Posztoczky Pál
nyá. ezredes, akinek azonnal beszámolt az elhangzottakról. Posztoczkyt nem lepték meg
a hallottak, mert Werth lényegében neki is ugyanezt elmondta a Rudas gőzfürdőjében.
Tombor népbírósági vallomását követően az ismeretlen helyen tartózkodó Werth
Henrikkel szembeni ítélet kimondását nem siették el. Arra csak 1948. május 22-én került
sor. A Népbíróság a Nbr. 11. § 1. pont 1. bekezdésben meghatározott háborús bűntettben
elmarasztalva, főbüntetésként halálra, mellékbüntetésként vagyonelkobzására és politi
kai jogai felfüggesztésére ítélte. A vádlottat felmentették a Nemzeti Szövetségben való
részvétele, illetve a munkaszolgálatosokkal szembeni ukrajnai kegyetlenkedések és gyil
kosságok előidézésének vádja alól.396
Az ítélet indoklásában a valóságos történések a feltételezésekkel és leegy
szerűsítésekkel keveredtek. A vádlott a hadsereg erejének és ütőképességének hamis
beállításával félrevezette a kományt. Állandóan a német katonai szövetség megkötését
követelte. Teleki miniszterelnök tiltakozott a kormányzónál tevékenysége ellen, mivel
egyáltalában nem tartotta biztosnak, hogy Németország fogja megnyerni a háborút. 1941
tavszán a Jugoszlávia elleni fellépés követelésével Werth hozzájárult Teleki öngyilkossá
gához, aki Horthynak küldött levélben rámutatott, hogy a barátsági szerződés kötelezett
ségének megszegésével „hullarablók" lettünk.
Mint ezt perének során Bárdossy is megerősítette, Werth május-júniusban háromszor
tett lépéseket a kormánynál a háborúba lépés ügyében. Sürgette a politikai és katonai
szövetséget Németországgal, amit a kormány elutasított. Bárdossy miniszterelnök „viszszataszítónak" találta működését, és lépéseket tett a kormányzónál Werth leváltása ügyé
ben. Erre azonban Horthy nem volt hajlandó, mert katonai tudását nélülözhetetlennek
tartotta. Szerinte voltak olyan katonai kérdések, melyekben a német vezérkar is hozzá
fordult. Werth megegyezett a német vezérkarral, hogy szovjet-német konfliktus esetén
Magyarország rendelkezésre bocsátja a Kárpátalján át vezető vasútvonalakat.
A szovjet-német konfliktus kitörése után a köztudomású kassai bombázás bekövet
keztét „követő minisztertanácson a vádlott, mint a vezérkar főnöke részt vett, és ez a
minisztertanács elhatározta a fegyveres beavatkozást. Bárdossy vallomásából kitunőleg
Bárdossy megtett mindent, és sikerült keresztülvinnie, hogy ne a Werth-féle elgondolás
szerint az egész magyar hadsereg vonuljon fel."397 Werth mindjárt 1 milliós hadsereggel
kívánt belépni. Későbbi távozásának oka az volt, hogy a kormány tudta nélkül nyolc had
osztályt ajánlott fel. Horthy neve fel sem merült az indoklásban.
Az indoklás pontatlanságára és felületességére nem kívánunk kitérni, azt az olvasó
az előzményekből maga is megállapíthatja. Figyelemre méltó, hogy a kassai bombázás
megszervezésében nem marasztalták el Werthet, holott erre az előzetes vádemelés során
még volt utalás. Az ügyész megelégedett azzal, hogy a kassai „állítólagos szovjet pro
vokációt" Werth a kormány befolyásolásra használta. Annak németekkel közös állító3,5

HL Filmtár 770. Werth Henrik népbírósági anyaga. Az ítélet.

396

Uo.

3,7

HL Filmtár 770. Werth Henrik népbírósági anyaga. Az ítélet indoklása.

HK 117.(2004)3.

Akiről nem beszélünk: Werth Henrik

1045

lagos megszervezéséért és lebonyolításáért, a szovjetek hírbe hozásáért marasztalják el
Werthet Moszkvában, ha akarják.
A bíróság indoklása végül kimondta, megítélése szerint a vádlott a háborúnak
„Magyarországra való kiterjedését és abba mind fokozottabb mértékben történő bele
sodródását tevékenységével és magatartásával elősegítette és így megvalósította az Nbr.
11. § 1. bekezdésében megahtározott háborús büntettet".398 Megjegyezte a bíróság, hogy
„amennyiben a vádlottal szemben semmi más bizonyítást nem nyert volna, mint hogy ő
a jugoszláv akció és az orosz háború kitörésekor a vezérkar főnöke volt, figyelemmel a
vezérkar főnökének hatáskörére és feladatára, akár a Nbr. ll.§ 1. pont 2. bekezdésében
megállapított háborús bűntett már megvalósult volna".399
A bíróság nem talált bizonyítékot sem arra vonatkozólag, hogy a vádlott a Nemzeti
Szövetségnek tagja lett volna, sem arra, hogy a munkaszolgálatosoknak Ukrajnába való
vitele tekintetében „bármiféle ingerenciája" lett volna. így a vádlottat ezen bűntettek alól
fel kellett mentenie.
A vádlott távollétében a bíróság a bűnösségi körülményeket „nem bírta" megállapí
tani. Csupán azt a körülményt tekinetette súlyosbítónak, hogy a vádlott „még az akkori
hivatalos kormányzaton túlmenőleg is, a kormány akarata ellenére is a németekkel titkos
és külön tanácskozásokat folytatott. A büntetés kiszabásánál így a bíróság tulajdonkép
pen csak a cselekmény tárgyi súlyát vette figyelembe, és ennek mérlegelése eredménye
ként azt állapította meg, hogy a vádlott, mint az ország egyik legsúlyosabb főbűnösének
cselekvőségére az egyetlen méltó büntetés a halál."400 A végrehajthatatlan ítéletet követő
évtizedekben a hatalom nem tartotta szükségesnek közölni, hová lett, él-e vagy meghalt;
számára tovább nem létezett. Egy rövid hír sem jelent meg róla. Nem tudtak sorsa után
érdeklődni a történettudománynak a korszakkal foglalkozó képviselői sem.
*
Amint erre már bevezetőnkben is utaltunk, a vesztes háború tábornokainak tévedé
seit bűnként róják fel a kortársak, vitatják felelősségüket. Csak a szenvedélyek elültével,
az utókor adja meg a teljes vagy részleges feloldozást, és kerülhetnek azonos megítélés
alá bajtársaikkal, akik a győztesek oldalán váltak hőssé vagy a háború hősihalott áldoza
taivá. A győztesek tábornokainak mindent megbocsátanak. Pedig a csapatok vezénylése
egyik oldalon sem nélkülözi a tévedéseket. Jól elgondolt és tervezett hadműveletek is
változhatnak akár súlyos veszteségekkel járó balsikerré is, amit jótékonyan fed el a végső
győzelem dicsősége.
Werth nem vezényelt csapatokat a második világháború csataterén, hanem politikai
küzdelmekbe bonyolódva maradt alul. Másként értelmezte a hadsereg legelső katonájá
nak szerepkörét, mint az elvárható lett volna. Makacsul meg volt győződve, hogy nemcsak
kiszolgálnia kell a kormány politikáját, de az általa egyedül üdvözítőnek tartott irányban
befolyásolnia is. Csak ez a szövetséges háborút is vállaló politika eredményezheti egye
dül a mindenki által óhajtott revíziós célok megvalósítását, s egyben az ehhez szükséges
ütőképes honvédség kialakítását. Nem német származása, hanem a tradíciókon nyugvó
398
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katonai neveltetése és a pályán szerzett tapasztalatai, Németország közép-kelet európai
politikájának értékelése és összhangba hozása a kapott feladattal, azaz a revízió megva
lósításának az elkövetkező európai háború alakulásával való elengedhetetlen szinkronba
hozása, vezette a németorientált politikához, mint egyetlen és megkerülhetetlen megol
dáshoz. A hitleri Németország élettér politikáját, annak a háború utáni Magyarországot
is érintő várható következményeit figyelmen kívül hagyta. Elképzeléseihez a Legfelső
Hadúrtól kapott megerősítést, aki azokat egysíkúságuk ellenére is meggyőzőeknek és
célravezetőeknek találta, és a kormánnyal szemben is támogatta. Werth esetében nem a
katona vált áldozatává a politikusok tévedésének, és kellett vállalnia következményeit,
hanem fordítva. Nézeteit és az azon alapuló törekvéseit ma már szűklátókörűséggel is
magyarázhatjuk, ami azonban nem csak rá volt jellemző, a német sikerek hatására szá
mosan osztoztak ebben a magyar kormány és politikai elit - nemcsak szélsőséges - tagjai
és a katonák között egyaránt. Kétségkívül elmarasztalható és felelőssé tehető legsúlyo
sabb tévedésében: mindent elkövetett a Németországgal közös Szovjetunió elleni had
ba lépés érdekében. Ebben azonban osztozott vele a kormányzó, aki magát befolyásolni
hagyva, kimondta a döntő szót és ezzel elindította a lavinát.
Werthet 1945-ben nyomtalanul elnyelte a Szovjetunió. Mit tudott az itthon történtek
ről, felelősségre vonásáról és halálra ítéléséről? Hogy számolt el múltjával vallatói s mi
több, önmaga előtt? Csupa kérdés, amire az elkövetkező évtizedek kutatója is aligha fog
választ kapni. Nem maradt utána más, mint egy ellenőrizhetetlen dátum felesége sírján a
csányi temetőben: meghalt 1952. május 28-án szovjet hadifogságban.

Lóránd Dombrády
WHOM WE DO NOT MENTION - HENRIK WERTH

Part II
Summary
The study offers a survey of the life of General Henrik Werth, chief of the Hungarian gen
eral staff, who took a prominent part in the country's participation in the Second World War. He
was of peasant origin, coming from the Banat, and was educated at the Vienna Cadet School.
Subsequently, he started his service in the Royal Hungarian Army, where he was assigned to in
creasingly significant posts. The First World War found him in the Hungarian Ministry of Defence.
His service in thefieldas staff officer ended after several years at the army headquarters in Baden.
During the bourgeois revolution, he saw service in the Hungarian ministry again and then fought
against the Romanians as the commander of a division in the Red Army of the Hungarian Soviet
Republic in 1919. In the National Army, he was cleared politically from suspicion, and following
a short field service, he became the head of the general staff's I Department. It was then that he
continued his scientific activity. In his studies, he discussed the expectable course of a future war,
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based on his experience gained in the First World War. Owing to his service merits and scientific
activity, in 1926, he was appointed to the commander of the Regulations Introductory Course
(Military Academy), also involving his general's commission. Five years later, he was promoted to
lieutenant general and the commander of the IV Brigade (Corps) of all arms. He thought that his
distinguished services rendered at his previous posts and the command of the brigade would open
up the way for his further promotion to army commander or chief of staff. When it did not occur,
he was most disappointed and in 1936, he applied for the retired list.
Subsequent to a short retirement, Henrik Werth reached the height of his career in the autumn
of 1938, when the Regent appointed him to chief of the general staff and promoted him to general of
the infantry. A soldier always performing his duty outstandingly, and keeping aloof from politics,
he was expected to develop and prepare the Hungarian armed forces for the military support of
the prospective revision of the Trianon peace treaty. Furthermore, he was to strengthen the army's
discipline, and to restrain the officers from discussing the political ideas of the extreme right.
Werth set to work with great energy. To make the army efficient in a short time, he asked for
the cabinet's political and financial support. He was convinced that the territorial revision and its
preparations could only be realised if Hungary made political approaches and cooperated with
Germany. In his opinion, the country had to take part in a European war. This led to a conflict
with Prime Minister Pál Teleki, who endeavoured to keep back Hungary's political alignment with
Germany, and to stay away from the menace of war.
Teleki repeatedly protested at the Regent against the unwarrantable interference of Werth and
the army leaders with the issues of the government's domestic and foreign policy. The Regent,
however, held on to the chief of staff and did not act against him. The study guides the reader
through the stages of this conflict, analysing its effects on Hungarian politics and the increasing
German influence. After the breakout of the Second World War, several major differences led
to most serious and irreconcilable clashes between the two parties. Such was the proclamation
of armed neutrality, and then the possibility of a Hungarian-Soviet military cooperation against
Romania in the autumn of 1939, and the prospect of letting the Germans march across the country
in the spring of 1940 against Romania. The views of the chief of staff on the arbitration preceding
the Second Vienna Award too opposed the government's efforts, and Werth's related steps taken
without the prime minister's knowledge led to Teleki's resignation, which the Regent declined.
The prime minister's strained relations with the chief of staff became even worse owing to the
joint German-Hungarian military action against Yugoslavia, which was contrary to the YugoslavHungarian pact of friendship, and resulted in the tragic suicide of Teleki.
From the German army's march up, Werth drew the conclusion that a war against the Soviet
Union was in progress, and considered Hungary's absence pregnant with consequences. He ad
dressed two notes to Prime Minister Bárdossy, in which he set forth the necessity of entering the
war against the Soviet, and made a proposal for immediate military preparations. Both of his
notes were repelled. Subsequent to the beginning of the operations, on the pretext of the reputedly
Soviet bombing of Kassa, he persuaded the Regent to declare war on the Soviet Union, and thus
he confronted the government with a fait accompli. On his suggestion, the Hungarian army took
part in the military operations with its Rapid Deployment Corps. The failure of the blitzkrieg and
the formation of the antifascist coalition made the government refrain from sending additional
military forces to war. Werth disapproved, and on his own authority, in the presence of German
military leaders, he was talking about offering the bulk of the Hungarian armed forces. It was then
that Prime Minister Bárdossy appealed to the Regent to dismiss Werth, who had acted against the
government policy and Hungarian interests. This time the prime minister met with success.
In the conclusion of the study, on the strength of the few available sources, the author provides
a brief survey of Werth's retired years, his lawsuit that was carried on in his absence, and his death,
the place of which is unknown.
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CELUI DONT ON NE PARLE PAS: HENRIK WERTH
Deuxième partie
Résumé
L'étude présente le parcours du colonel général et chef d'état major Henrik Werth, acteur majeur de l'engagement de la Hongrie dans la guerre. Cet enfant de paysans du Banat commença son
service dans l'armée hongroise royale après l'école militaire de Vienne et il gravit vite les échelons. Au moment de l'éclatement de la première guerre mondiale, il travailla au Ministère hongrois
de la Défense. Son service au front dans l'état major se termina au Q.G. de Baden. Durant la révolution bourgeoise il servit, de nouveau, au ministère hongrois, puis il combattit contre les Roumains
dans l'armée rouge de la République des conseils comme général de division. Il fut autorisé dans
l'armée nationale et après un bref service en troupe il devint le chef de la première division de l'état
major et reprit aussi son activité scientifique antérieure. Dans ses études, il traita le déroulement
probable d'une future guerre à partir des expériences de la première guerre mondiale. Grâce à ses
mérites de service et à son activité scientifique il devint le chef du cours de règlement (académie
militaire) dès 1926, ce qui lui valut également le grade de général. Cinq ans plus tard il fut général
de division et général de la 4e brigade mixte. Il croyait que la qualité reconnue de son service à ses
postes précédents et à la direction de la brigade lui ouvrirait la voie pour les postes les plus importants (commandant en chef de l'armée, chef d'état major). Comme cela ne fut pas le cas, déçu, il
demanda sa mise à la retraite en 1936.
Après une courte retraite, la carrière de Henrik Werth arriva à son apogée en automne 1938
lorsque le gouverneur le nomma chef d'état major et le promut général d'infanterie. On attendait
de ce militaire excellent et éloigné de la politique qu'il développe et prépare l'armée au soutien
militaire de la révision envisagée, qu'il renforce la discipline et qu'il écarte les manifestations
d'extrême droite courantes au sein du corps d'officiers.
Werth se mit au travail avec beaucoup d'énergie. Pour rendre l'armée combattive en peu de
temps, il exigea du gouvernement un soutien de politique extérieure, intérieure et économique. Il
fut convaincu que la réalisation de la révision territoriale et sa préparation nécessitait le rapprochement et la collaboration avec l'Allemagne et que le pays devait être engagé en cas de guerre en
Europe. Sa position s'opposa à celle du Premier ministre, Pál Teleki, qui souhaitait limiter l'engagement envers l'Allemagne et écarter le pays d'un conflit.
Teleki réitéra sa protestation auprès du gouverneur contre l'ingérence de Werth et le commandement de l'armée dans la politique extérieure et intérieure du gouvernement. Cependant le
gouverneur tenait à son chef d'état major et ne prit aucune mesure contre lui. Cette étude retrace les
différents stades de cette opposition et analyse ses conséquences sur la politique de la Hongrie et le
renforcement de l'influence allemande. Les conflits majeurs et les plus graves divergences de vues
provenaient de la proclamation de l'abstention militaire après l'éclatement de la deuxième guerre
mondiale, de l'éventuelle coopération militaire russo-hongroise contre les Roumains en automne
1939, de la possibilité d'une traversée des Allemands contre la Roumanie au printemps 1940, des
points de vue du chef d'état major avant la deuxième décision de Vienne contraires aux efforts du
gouvernement et de ses mesures prises à l'insu du Premier ministre. Ces dernières provoquèrent
même la démission de Teleki, mais elle fut refusée par le gouverneur. L'intervention militaire
contre la Yougoslavie au côté des Allemands, contraire au traité d'amitié hungaro-yougoslave,
rendit encore plus tendu le rapport entre le chef d'état major et le Premier ministre auquel mit fin
le suicide tragique de ce dernier.
Werth déduit de la mise en place de l'armée allemande contre l'Union soviétique que la guerre
était imminente et il estima que la non-participation du gouvernement et de l'armée hongroise
aurait de lourdes conséquences. Il adressa deux mémorandums au Premier ministre Bárdossy dans
lesquels il expliqua la nécessité d'entrer en guerre contre l'URSS et proposa des préparations militaires urgentes. Les deux fois il fut refusé. Après le début des opérations militaires, sous prétexte
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du bombardement de la ville de Kassa par des prétendus avions soviétiques, Werth convainquit
le gouverneur de déclarer la guerre et mit ainsi le gouvernement devant le fait accompli. Suivant
sa proposition, l'armée participa aux opérations avec la force de déploiement rapide. L'échec de la
guerre éclair et la formation de la coalition antifasciste poussa le gouvernement à ne pas engager
d'autres forces militaires dans la guerre, ce que désapprouva Werth qui prit même arbitrairement
l'initiative de proposer la majorité de l'armée aux chefs militaires allemands. A ce moment-là, le
premier ministre Bárdossy demanda au gouverneur le limogeage de Werth, autoritaire et agissant
contre les intérêts hongrois, et cette fois il l'obtint.
Dans la dernière partie de l'étude, l'auteur résumera, dans la mesure où la quantité faible des
sources le permet, les années de retraite de Werth, son procès par défaut et sa mort survenue dans
un lieu inconnu.

Lóránd

Dombrády

EINER, ÜBER DEN MAN NICHT SPRICHT: HENRIK WERTH.

Teil 2
Resümee
Die Studie gibt einen Überblick über den Lebensweg von Generaloberst Henrik Werth, der
als damaliger Chef des Honved-Generalstabes eine führende Rolle beim Einschalten Ungarns
in den Zweiten Weltkrieg gespielt hat. Das Bauernkind aus dem Banat begann im Anschluss an
die Kadettenschule in Wien seinen Dienst bei der königlich ungarischen Honved-Armee. Nach
Absolvierung der Kriegsschule stieg er in immer höhere Positionen empor. Als der Weltkrieg
ausbrach, war er im ungarischen Ministerium für Landesverteidigung angestellt. Sein mehrjähriger Generalstabsfrontdienst endete in der Armeekommandantur von Baden (bei Wien).
Während der bürgerlichen Revolution stand er erneut im Dienst des ungarischen Ministeriums
und kämpfte anschließend als Divisionskommandant in der Roten Armee der Räterepublik gegen
die Rumänen. Danach wurde er in die Nationalarmee übernommen und im Anschluss an einen
kurzen Truppendienst Leiter der 1. Abteilung des Generalstabs. In dieser Zeit setzte Werth seine wissen-schaftliche Tätigkeit fort: in seinen Studien beschäftigte er sich - ausgehend von den
Erfahrungen des Weltkrieges - mit dem möglichen Ablauf des Krieges der Zukunft. Als Ergebnis
seiner Verdienste und seiner wissenschaftlichen Tätigkeit leitete er ab 1926 einen Statutkurs
(Militär-akademie), was ihm auch den Dienstgrad des Generals einbrachte. Fünf Jahre später wurde er Generalleutnant und Kommandant der IV. gemischten Brigade (eigentlich eines Korps). Er
glaubte, seine anerkannt hervorragenden Leistungen in seinen früheren Positionen und als Leiter
der Brigade würden ihm den Weg zu den höchsten Rängen öffnen (Armeeoberkommandant,
Generalstabschef). Auch die Enttäuschung darüber, dass dies nicht erfolgt war, führte dazu, dass
er 1936 seine Versetzung in den Ruhestand beantragte.
Nach dem kurzen Ruhestand erreichte Henrik Werth den Höhepunkt seines Lebens: im Herbst
1938 wurde er vom Reichsverweser zum Generalstabschef ernannt und zum General der Infanterie
befördert. Vom Soldaten, der seinen Dienst stets hervorragend verrichtete und sich von der Politik
fernhielt, erhoffte sich Horthy - nunmehr im Rahmen der Rüstungsgleichberechtigung - die
Förderung und Vorbereitung der Armee auf die bewaffnete Unterstützung der zu erwartenden Revision, sowie die Festigung der Disziplin und das Zurückdrängen des im Kreis des Offizierskorps
verbreiteten rechtsradikalen Politisierens.
Werth begann seine Arbeit mit großem Elan. Um die Armee binnen kurzer Zeit schlagkräftig
zu machen, beantragte er von der Regierung innen-, außenpolitische und finanzielle Unterstützung.
Er war überzeugt davon, dass die Gebietsrevision und die Vorbereitung auf diese nur durch die
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Annäherung der ungarischen Politik an und durch Kooperation mit Deutschland zu verwirklichen
sei. Das Land könne von einem europäischen Krieg nicht fernbleiben. Dies führte zu Konflikten
mit dem Ministerpräsidenten Pál Teleki, der das deutsche Engagement zurückhalten und Ungarn
von einem Krieg fernhalten wollte.
Teleki erhob beim Reichsverweser erneut gegen die unbefugten Eingriffe Werths und der
Armeeführung in Fragen der Außen- und Innenpolitik der Regierung Einspruch. Der Reichsverweser jedoch hielt an seinem Generalstabschef fest und ging gegen ihn nicht vor. Die Studie
führt den Leser durch die verschiedenen Stationen dieses Gegensatzes, analysiert dessen Folgen
für die ungarische Politik und für das Stärker werden des deutschen Einflusses. Die wichtigsten Konflikte, die zu den schwerwiegendsten und unüberbrückbaren Meinungsverschiedenheite
n führten, waren die Proklamierung des militärischen Fernbleibens zur Zeit des Ausbruchs des
Zweiten Weltkrieges, die Eventualität der ungarisch-sowjetischen militärischen Kooperation gegen die Rumänen im Herbst 1939, die Möglichkeit des deutschen Durchmarsches gegen Rumänien
im Frühling 1940, die entgegengesetzten Ansichten des Generalstabschefs, die im Zusammenhang
mit dem Zweiten Wiener Schiedsspruch standen und den Regierungs-bestrebungen widersprachen, sowie die mit diesen verbundenen Schritte von Werth, von denen der Ministerpräsident
nichts wusste. Im Anschluss an diesen letzten Konflikt bot Teleki seinen Rücktritt an, der aber
vom Reichsverweser nicht akzeptiert wurde. Der gemeinsam mit Deutschland gegen Jugoslawien
geführte Krieg, der dem mit einem Freundschaftsvertrag stabilisierten Verhältnis zwischen
Jugoslawien und Ungarn widersprach, spitzte auch die Beziehung zwischen dem Generalstabschef
und dem Ministerpräsidenten weiter zu. Schlusspunkt war der tragische Selbstmord von Teleki.
Aus dem Auffahren der deutschen Armee schloss Weth auf einen baldigen Krieg gegen die
Sowjetunion, und er meinte, das eventuelle Fernbleiben der Regierung und der Armee von diesem hätte schwerwiegende Folgen. Er richtete zwei Memoranden an Ministerpräsident Bárdossy,
in denen er ausführte, weshalb Ungarn gegen die Sowjetunion in den Krieg ziehen müsste und
zugleich einen Vorschlag für die dringenden militärischen Vorbereitungen unterbreitete. Beide
Memoranden wurden abgewiesen. Im Anschluss an den Beginn der Operationen überredete er - unter dem Vorwand, der Bombenangriff gegen Kaschau (Kassa) wäre von sowjetischen
Flugzeugen durchgeführt worden, - den Reichsverweser dazu, zu erklären, Ungarn stünde im
Krieg mit der Sowjetunion und stellte zugleich die Regierung vor eine gegebene Situation. Auf seinen Vorschlag hin nahm die Armee mit dem Schnellkorps an den Operationen teil. Das Scheitern
des Blitzkrieges und die Herausbildung einer antifaschistischen Koalition bewog die Regierung
dazu, sich mit weiteren militärischen Kräften nicht mehr am Krieg zu beteiligen. Dies wurde von
Werth missbilligt, ja er bot vor führenden deutschen Militärs sogar eigenmächtig den Großteil
der Armee an. Ministerpräsident Bárdossy wandte sich daraufhin an den Reichsverweser und
forderte - diesmal mit Erfolg - die Entlassung des eigenmächtigen Werth, der gegen die Politik
der Regierung und die ungarischen Interessen auftrat.
Im abschließenden Teil gibt die Studie - anhand der wenigen, zur Verfügung stehenden Quellen
- eine Zusammenfassung über die Ruhestandsjahre von Werth, den gegen ihn in seiner Abwesenheit
geführten Prozess, sowie seinen Tod, der ihn an unbekanntem Ort aus dem Leben riss.
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Лоранд Домбради
О КОМ НЕ УПОМИНАЛОСЬ. ГЕНРИХ ВЕРТ

Часть 2.
Резюме
Статья посвящена жизненному пути тогдашнего начальника Генерального Штаба Хонведской армии Верта Хенрика, одного из решающих действующих лиц, которые толкнули
Венгрию на войну. Выходец из крестьянской семьи из Баната, он после окончания Венского
училища юнкеров начал свою службу в венгерской королевской хонведской армии. После
окончания военного училища его ожидали все более высокие воинские посты. Первая
мировая война застала его в министерстве обороны Венгрии. Длившаяся несколько лет
фронтовая служба в генеральном штабе завершилась в баденском командовании армии.
Во время буржуазной революции он служит вновь в министерстве обороны, затем в каче
стве командира дивизии он сражается против румын в красной армии Республики Советов
Венгрии. Он был оправдан в национальной армии и после краткосрочной службы в вой
сках стал начальником 1-го отдела генерального штаба. В это время он занимался научной
деятельностью, в своих работах он, исходя из опыта первой мировой войны, занимался
вопросами вероятного проведения будущей войны. Благодаря своим служебным заслугам
и военно-научной деятельности с 1926 года он был назначен начальником курсов по изуче
нию воинского устава (военной академии), что одновременно означало для него и звание
генерала. Спустя пять лет ему присваивается звание генерал-лейтенанта, он назна-чается
командующим IV смешанной бригады (корпуса). Он полагал, что его заслуги, проявленные
на занимаемых им ранее должностях и в командовании бригады, откроют для него путь к
занятию самых высоких воинских должностей (главнокомандующего армией, начальника
генерального штаба). Однако продвижение по службе не состоялось, и это содействовало
тому, что в 1936 году он подал в отставку.
После краткосрочной отставки Верт Хенрик добился самого высокого поста в своей жиз
ни. Осенью 1938 года регент Венгрии назначил его начальником генерального штаба и при
своил ему звание генерала пехоты. От вояки, всегда отлично выполнявшего свою службу, и
сторонившегося политики, правитель ожидал упрочения дисциплины, развития вооружен
ных сил и подготовки их к вооруженной поддержке ожидаемой территориальной ревизии, и
кроме того совершенствования армии в рамках равноправия на вооружение, оттеснения на
задний план крайне правого политизирования, имевшего место в офицерских кругах.
Верт с большим размахом приступил к работе. Для повышения боеспособности армии в
короткое время он потребовал от правителя внутренне-политической, внешнеполитической
и экономической поддержки. Он был убежден, что ревизия территорий и подготовка к ней
может быть осуществлена только путем сближения с Германией, посредством тесного со
трудничества с ней. Страна (Венгрия) не могла оставаться в стороне от европейской войны.
Это привело к столкновению с премьер-министром Телеки Пал, который старался умень
шить зависимость страны от Германии, удержать страну в стороне от военного конфликта.
Телеки неоднократно выражал протест у правителя против некомпетентного вмеша
тельства Верта и командования армии в вопросы, касавшиеся внешней и внутренней по
литики правительства. Однако правитель покровительствовал своему начальнику гене
рального штаба и не выступал против него. Автор статьи до конца проводит читателя по
различным стадиям этих противоборствований, анализирует их воздействие на венгер
скую политику, на усиление немецкого влияния. Провозглашение неучастия в войне после
начала 2-ой мировой войны, возможное венгеро-советское военное сотрудничество против
румын осенью 1939 года, возможность немецкого похода на Румынию весной 1940 года,
взгляды начальника генерального штаба, касающиеся арбитража, предшествовавшего вто
рому вен-скому решению, и связанные с этим шаги начальника генштаба, предпринятые
без ведома премьер-министра, вступившие в противоречие со стремлениями правитель-
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ства, - вот те наиболее важные конфликты, которые привели к сугубо необратимым рас
хождениям между Вертом и Тлеки. После вышеупомянутого последнего шага начальника
генштаба Телеки подал в отставку, которой правитель не принял. Противоречившее венгеро-югославскому договору о дружбе, стабилизировавшему отношения между двумя стра
нами, совместное с Германией военное выступление против Югославии еще более обо
стрило отношения между начальником генштаба и премьер-министром, что завершилось
трагическим самоубийством Телеки.
Из выступления немецкой армии Верт быстро сделал вывод о начинающейся войне
против Советского Союза. Неучастие в этой войне правительство Венгрии и венгерское
командование оценивали как чреватое тяжелыми последствиями. Верт направил премьерминистру два меморандума, в которых он изложил необходимость вступления войны про
тив Советского Союза и сделал рекомендации о срочной подготовке к войне. Оба мемо
рандума были отвергнуты. После начала военных действий против СССР под пред-логом
якобы проведенной советскими самолетами бомбежки Кошице, он убедил правителя объ
явить о вступлении Венгрии в войну против Советского Союза и одно-временно поставил
правительствло перед готовым решением. По его предложению хонведская армия приняла
участие в военных операциях с мобильным корпусом. Провал молниеносной войны и фор
мирование антифашистской коалиции побудили правительство не направлять на участие
в войне дальнейших военных сил. Это не нравилось Верту, более того, он самовольно гово
рил с немецким руководством и предложил для участия в войне основные силы хонведской
армии. Премьер-министр Бардошши в свою очередь обратился к правителю, требуя дать
отставку самовольничавшему Верту, выступавшему против прави-тельственной политики
и интересов страны. На этот раз его требование было выпол-нено.
В заключительной части статьи автор на основании небольшого количества источни
ков излагает жизнь Верта на пенсии, судебный процесс, проведенный в его отсутствии,
упоминает о его смерти, происшедшей в неизвестном месте.
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KÖZÉP - EURÓPA HARCA A TÖRÖK ELLEN
A 16. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN
Szerkesztette: Zombori István
(Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség, História Ecclesiastica Hungarica Alapítvány
Budapest, 2004. 219 o.)

2003 novemberében Szeged igen rangos
konferenciának adott otthont, amely lengyel,
szlovák és magyar történészek részvételével
tekintette át Közép-Európa törökellenes har
cának kérdéseit elsősorban a XVI. század
első felében, illetőleg a XVII. században. A
tárgyalt témák elsődlegesen arra keresték a
választ, hogy milyen érdekek, alkalmi szö
vetségek, családi kapcsolatok befolyásol
ták a térség uralkodói, uralkodó családjai (a
Habsburgok és a Jagellók) illetve a Szentszék,
és egészében véve a katolikus egyház török
politikáját a korszakban. Mindezek mellett
az ülésszak kiemelten foglalkozott a Magyar
Királyság és az Oszmán Birodalom kapcso
lataival és azok változásaival, az oszmánok
balkáni megjelenésétől a Buda elestéig ter
jedő időszakig. A konferencián elhangzott
előadásokból, tiz kibővített tanulmányt ma
gába foglaló kötet készült, amelyet Zombori
István szerkesztő három nagyobb fejezetre
bontott: Közép-Európa új veszedelme - a tö
rök; Jagelló -Habsburg fellépés a török ellen;
A katolikus egyház és a török.
Fodor Pál (MTA, Történettudományi In
tézet, Budapest) „A szimurg és a sárkány: az
Oszmán Birodalom és Magyarország (1390—
-1533)" című tanulmánya négy nagyobb egy
ségre tagolva mutatja be a két rivális hatalom
kapcsolatának másfél évszázadát. A szerző
legelőször fontossági sorrendben tekinti át
mindazokat a tényezőket, amelyek szerinte
az oszmánok hódító háborúinak katalizátorait
adhatták: zsákmány- és területszerzés; tár
sadalmi tényezők (kezdetben össztársadalmi
érdek a hódítás, majd a XIV. század második
felétől kialakuló kul-sereg vált a hadakozás
fő motorjává); a hadjáratok belső, stabili
zációs funkciója; lelki funkció (a látványos
sikerek még a népesség alsóbb rétegeiben is
öntudatot és bizonyos felsőbbrendűségi érzést
alakítottak ki a keresztényekkel szemben);
a dzsihád. A második fejezet a XV. századi
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Magyar Királyság irányítóinak azon lehető
ségeiről ad számot, amelyek váltogatásával
vagy kombinálásával a mind veszélyesebb
szomszédos nagyhatalom agresszív terjesz
kedésének gátat vethettek: keresztes háborúk
szervezése; támadó hadjáratok vezetése a
Balkán-félszigetre; ütköző vagy vazallus álla
mok létrehozása a királyság határai mentén;
a hadszervezet és a határvédelem kialakítása,
illetve hatékonnyá tétele a déli végeken; bé
ke vagy fegyverszünet kötése; Közép-Európa
összefogása vagy egyesítése a török ellen;
keleti szövetséges keresése a török hátában.
A tanulmány harmadik egysége azt a kér
dést járja körül, hogy I. Szülejman szultán
trónra lépése után az oszmán hadigépezet
miért fordult Magyarország ellen. A szerző
megállapítja, hogy külső tényezőkön (Európa
politikai széttagoltsága; a Valois-Habsburg
rivalizáció; a protestantizmus megjelenése)
kívül két fontos érv szólt a „magyar front"
megnyitása mellett: gazdasági érdek (pl. új,
jövedelmező timár-birtokok kioszthatósága);
és a „ruméiiai lobby" nyomásgyakorlása a
politikai döntéshozó testületre. Az utolsó fe
jezet értékeli Szülejman magyar és egyben
nyugati politikáját. Számot ad az oszmán ve
zetés lehetőségeiről, hibáiról a megváltozott
magyar viszonyok között, amikor is már nem
csak a magyar királlyal, hanem a Habsburg
Birodalommal találta magát szemben.
Az oszmán-magyar diplomáciai kap
csolatok másfél évszázadát tekinti át Papp
Sándor (Káróli Gáspár Református Egyetem,
Budapest) a „Magyarország és az Oszmán Bi
rodalom (a kezdetektől 1540-ig)" című tanul
mányában. A szerző megállapítja, hogy bár
a törökök a Magyar Királysággal az 1340-es
évektől kezdődően potenciális ellenfélként
számoltak, azonban kettejük között az első
fegyveres összecsapásra csak az 1365 és 1371
közötti időszakban került sor Bulgáriában és
a Havasalföldön. Az első diplomáciai kapcso-
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latfelvételre a nikápolyi csatát (1396) követő
en került sor, az első török követjárásról Ma
gyarországon pedig 1415-ből maradtak fenn
adatok. A két rivális viszonya a továbbiakban
rendezettnek tűnik: átlagban háromévente
megújítják a békét, évente az uralkodók köl
csönösen ajándékokat küldenek egymásnak.
Papp Sándor hangsúlyozza, hogy a magyar
királyok a XV. században nem csupán sa
ját maguk, hanem az egész keresztény nyu
gat nevében kötöttek békét az oszmánokkal,
amihez a többi hatalmak egy éven belül csat
lakozhattak. Ez a viszony egészen 1520-ig
fennmaradt, amikor is a király és környezete
nem vállalta fel a pápai engedély nélküli bé
kekötést I. Szülejmánnal, ami a későbbiekben
a középkori magyar állam pusztulását hozta
magával. A szerző részletes textológiai elem
zésnek veti alá azt a szerződéslevelet, amelyet
a magyar történeti szakirodalom Szapolyai
János szultáni szerződésleveleként tart szá
mon. Vizsgálata azt bizonyítja, hogy a szóban
forgó irat 1530-ban készített hamisítvány,
amely eredetileg propagandacélokat szolgált
volna. A egyenrangú ellenfélből alávetett
állammá vált Magyarország uralkodójának
legitimizációja a szultáni kegytől függött:
1529-ben Szapolyai Jánost oszmán szokás
szerint iktatták be a hatalomba. Fia, János
Zsigmond megerősítése pedig leplezetlenül
mutatja a „Szapolyai család" Oszmán-házzal
szembeni kiszolgáltatottságát.
A XV század második utolsó évtizedei
ben a Lengyel Királyságot és a Litván Nagy
fejedelemséget perszonálunióban birtokló Ja
gelló-házi uralkodók is szembekerültek az
Oszmán Birodalom fenyegetésével. Ilona Czamaňska (Adam Mickiewicz Egyetem, Poznan)
„A lengyel-török kapcsolatok fordulópontjai
a XVI. század első felében" című tanulmá
nyában három egymást követő lengyel király
(János Albert, Sándor, I. Zsigmond) oszmán
politikájáról ad képet. A lengyel-török vi
szonyt több konfliktusgóc szabta meg a kor
szakban: az egyik a magyar-török-lengyel
tatár érdekszféra peremén elhelyezkedő és
ezek ellentéteit kihasználni próbáló Moldvai
Fejedelemség volt. A másiknak pedig azt te
kinthetjük, hogy Dnyeszterfehérvár és Kilia
török meghódítása után a Lengyel Királyság
déli sávja (Podólia) állandó fenyegetésnek
kitett területté vált. A Krími Tatár Kánság,
amely 1475 óta az Oszmán Birodalom vazallu
sa és egyben legfőbb szövetségese volt, ekkor
ra a Litván Nagyfejedelemség zavaró szom

szédságába került. A Jagelló-házi uralkodók
igyekeztek a veszedelmes szomszéddal szem
ben a békét megőrizni. János Albert (1501) és
halála után trónra lépő öccse, Sándor (1502)
is békét kötött az Oszmán Birodalommal. A
szerző tanulmányában a legnagyobb figyelmet
I. Zsigmond török politikájának szenteli. Az
új uralkodónak trónra lépésétől legfőbb szán
déka volt, hogy lehetőség szerint megőrizze a
békét a fenyegető szomszéddal, nem tévesztve
szem elől azonban, főleg 1526-ig, a magyar
ügyeket sem. „Békepolitikájában" csak az
unokaöccse (II. Lajos magyar király) országát
ért oszmán támadások hoztak változást. Ezért
1521-ben és 1526-ban segélycsapatokat küldött
Magyarországra, 1522-ben pedig maga kezdett
hozzá egy törökellenes nemzetközi szövetség
megszervezéséhez, sikertelenül. A Moldva
ügyével kapcsolatban kialakult helyzetet lezá
ró lengyel-török „örökös" békeszerződés 1533.
május l.-i ratifikálásával pedig I. Zsigmond
több mint hatvan esztendőre megalapozta
Lengyelország török politikáját, hangsúlyozza
tanulmánya zárásaként Ilona Czamaňska.
A kötet első részét lezáró az „Idő, tér,
mobilitás a középkor végi háborúkban" című
tanulmányában Vladimír Segeš (Hadtörténeti
Intézet, Bratislava) nem a megszokott néző
pontból elemzi a korszak harci cselekménye
it. A szerző egykorú forrásokat fölhasználva
elemzi a XV és XVI. század fordulóján élt
ember (katona) időérzékelését és ezzel öszszefüggésben mobilitásának, utazásának le
hetőségeit a szállítóeszközök és a domborzati
viszonyok figyelembe vételével. A középkor
végének háborúit az időfaktor, az időjárás,
az ellátási lehetőség és természeti környezet
nagyban befolyásolta. A csak szezonális jel
legű, általában kora nyártól az első fagyokig
tartó hadjáratok csak korlátozott eredménnyel
járhattak, így a harcnak nem volt és nem is
lehetett célja az ellenfél fizikai megsemmisí
tése. Természetesen ez utóbbihoz hozzájárult
a lovagi sereg harcászati sajátossága, mutat rá
Vladimír Segeš.
A kötet második nagy egységet alkotó
négy értekezést a magyarországi Jagelló-kor
legelismertebb kutatójának cikke vezeti be.
Kubinyi András (akadémikus, Eötvös Lóránd
Tudományegyetem, Budapest) a „Magyaror
szág hatalmasai és a török veszély a Jagelló
korban (1490- 1526)" című tanulmánya két
nagyobb részre tagolódik. A szerző egykorú
forrásokra támaszkodva bemutatja, hogy az
ország vezetése a XV és a XVI. század for-
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dulóján milyen jövedelmekkel számolhatott
és - ezzel szoros összefüggésben - mekkora
valós katonai potenciál felett rendelkezett.
A tanulmány megállapítja, hogy a Magyar
Királyság anyagi lehetőségeit meghaladta a
végvárrendszer fél évszázados fenntartásának
költségei. Valós katonai ereje pedig hozzáve
tőlegesen 60 000 - vegyes harcértékű - főben
határozható meg, szemben Perjés Géza túlzó
becslésével, amely szerint a magyar uralkodó
142 000-177 000 főt volt képes mozgósítani
háború esetén. Kubinyi András értekezése
második felében az udvar, az urak és a köz
nemesség törökkel szembeni álláspontját is
merteti. Megállapítja, hogy a magyar állam
vezetés mindhárom oszlopa egyaránt hibás,
hogy nem mérte fel az Oszmán Birodalom
megerősödését, és azt hitték, hogy pusztán a
végvárvonal fenntartásával megvédhetik az
országot. A magyar külpolitika 1521-ig a béke
megőrzésére törekedett, majd Nándorfehérvár
elvesztése után külföldi segítséget keresett
a török elleni harchoz. A főurak álláspontja
ebben a kérdésben nem tekinthető egyér
telműnek, és nehéz egységes irányvonalat
kimutatni. A köznemesség politikáját pedig
leginkább saját gazdasági érdekei és irreális
törökellenes küldetéstudata határozta meg.
Arra a felvetésre válaszolva, hogy a Jagelló
kori állam vezetőit egyértelműen felelőssé
lehet-e tenni a bekövetkezett katasztrófáért, a
szerző hangsúlyozza, hogy az ország anyagi
forrásai jobb államvezetés esetén sem lettek
volna elégségesek az ország megvédésére.
Zombori István (Móra Ferenc Múzeum,
Szeged) a „Jagelló-Habsburg kísérlet a török
elleni háborúra 1523-ban" című tanulmányá
ban Krzysztof Szydiowiecki lengyel kancel
lár (egyben a lengyel delegátus vezetője) nap
lója alapján mutatja be az adott év októbere
és decembere között lezajlott soproni, bécsúj
helyi és pozsonyi tárgyalások menetét, ered
ményeit. A szerző rávilágít, hogy Ferdinánd
osztrák főherceg, II. Lajos magyar király és
Szydiowiecki európai szintű konkrét katonai
tervekről tárgyaltak a török kérdést illetően.
A nemzetközi konferencia végül is eredmény
telenül zárult, hiszen a Lengyel Királyság a
béke megőrzésére törekedett a veszélyes
szomszéddal szemben. A két fiatal uralko
dó pedig Nyugat-Európa támogatása nélkül
eszköztelen és esélytelen volt az Oszmán
Birodalommal szemben.
Tornász Ososiňski (Varsói Egyetem, Var
só) „Jan Dantyszek és Krzysztof Szydiowiec
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ki levelezése" című értekezéséből a lengyel
politikai élet két prominens személyiségén ke
resztül pillanthatunk be a Lengyel Király-ság
bel- és külpolitikájának alakításába. Danty
szek - aki 1515 és 1532 között rövid megszakí
tásokkal Lengyelország első, állandó nagykö
vete volt a császári udvarban - és a kancellár
(Szydiowiecki) levelezése többnyire személyes
jellegűnek tekinthető. Mindketten apró felada
tokkal bízták meg egymást, közbenjárást kér
tek a másiktól az uralkodóknál és befolyásos
személyeknél. Leveleikben ritkán jelennek
meg a lengyel és az európai politika főbb kér
dései. Ez alól kivétel kapcsolatuk utolsó idő
szaka, amikor Szydlowieckinek igen szoros a
kapcsolata Ferdinánd főherceggel és magyar
királlyal. Tornász Ososiňski kiemeli, hogy
csak ekkor lehet beszélni egyfajta diplomá
ciai együttműködésről a kancellár és a követ
között: hírekkel látták el egymást és bizonyos
mértékben egyeztették álláspontjukat a német
római császár és a magyar király tekintetében.
A kötet második egységét Oborni Teréz
(MTA, Történettudományi Intézet, Budapest)
„Tartományból ország: erdélyi változások a
XVI. század első felében" című tanulmánya
zárja le. Az értekezés kiemeli, hogy Erdélyben
a Mohácsot megelőző évtizedekben megerő
södött az a tartományi összetartozás-tudat,
amelynek előzményei jóval korábbra vezethe
tőek vissza. Ezekből a folyamatokból azonban
nem következett volna törvényszerűen a Ma
gyarországtól való elszakadás. A tartományt
a kényszerű önállósodás útjára a Magyar Ki
rályságot ért oszmán támadások és Buda el
este terelte. így formálódott ki hosszú évti
zedek során az Erdélyi Fejedelemség. Az er
délyi rendekben azonban erősen tovább élt a
Magyarországhoz való tartozás tudata, és ez
a fejedelemség fennállásának százötven éve
alatt mindvégig fennmaradt és a legváltozato
sabb kifejeződési formákban bukkant fel újra
és újra, mutat rá tanulmánya összegzésében
Oborni Teréz.
A kötet harmadik egységét Henryk Gaps
ki (Kelet-Európa Intézet, Lublin) „A lengyel
egyház és az Oszmán Birodalom, valamint
a török-tatár kérdés a XVI. század első felé
ben" című tanulmánya vezeti be. A szerző a
XVI. század első felében nyolc gnieznói ér
seki címet viselt egyházi személyiség, illetve
rajtuk keresztül a lengyel egyház török poli
tikáját vázolja fel. A nyolc egyházi méltóság
török kérdésben elfoglalt álláspontja szorosan
összekapcsolódott nemzetközi érdekeikkel,
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kapcsolataikkal illetve a lengyel belpolitiká
ban betöltött szerepükkel: Jan Laski érsek és
követői (Andrzej Krzycki, Jan Latalski, Piotr
Gamrat, és Mikolaj Dzierzgowski érsekek),
akik nyíltan Habsburgellenes és franciabarát
politikát folytattak, a tartós megegyezést sür
gették és támogatták az Oszmán Birodalom
mal. Ezzel szemben Jagelló Frigyes, Andrzej
Boryszewski és Maciej Drzewicki érsekek a
török elleni keresztes háború mellett törtek
lándzsát. Az értekezés - zárásként - röviden
kitér arra, hogy a XV. század óta folyamato
san fennálló török-tatár veszély miatt a lengyel
társadalom többségénél támogatásra lelt egy
keresztes háború gondolata, amelynek egyhá
zi körökben fő patrónusai az obszerváns feren
cesek voltak. Tevékenységük nyomán török
illetve pogányellenes költemények, zsoltárok
születtek meg és maradtak fenn. „Speciálisan"
a török veszéllyel szemben védelmező szent
kultusza azonban nem alakult ki a Lengyel
Királyságban, mutat rá Henryk Gapski.
A kötetet Molnár Antal (Eötvös Lóránd
Tudományegyetem, Budapest) „A Pápaság és
Magyarország a török uralom idején (15261686)" című tanulmánya zárja. A szerző elöljá
róban a Római Kúria intézményrendszerének
reformjait, valamint a Szentszék és a Magyar
Királyság kapcsolattartásának módját és le
hetőségét vázolja fel. Az értekezés külön fe
jezetet szentel a Pápaság törökellenes és ezzel
összefüggésben magyarországi politikájának

(ez alatt diplomáciai tevékenység, valamint ka
tonai és pénzügyi segély is értendő), és ennek
esetenkénti módosulásainak az 1526 és 1686
közötti időszakban. Molnár Antal tanulmányá
ban - részenként tárgyalva - bemutatja, hogy
a katolikus egyház hogyan és milyen ered
ménnyel kísérelte meg visszaszerezni pozíci
óit - más felekezetekkel szemben - a Magyar
Királyság, Erdély és a Hódoltság területén.
A magam részéről több szempontból is
roppant örvendetesnek tartom azt, hogy a Ma
gyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munka
közösség és a História Ecclesiastica Hungarica Alapítvány a Nemzetközi Visegrád Ala
pítvány támogatásával vállalkozott e konfe
rencia anyagának megjelentetésére. Először is
a magyar és közép-európai történelem egyik
igen érdekes részletét sikerült bemutatni több
nézőpontból (oszmanisztikai, történeti, egy
háztörténeti). Másrészt, nem csupán a kor
szakkal foglalkozó magyar történetírás ered
ményeit ismerheti meg az olvasó a kötetből,
hanem bepillantást nyerhet a lengyel és a szlo
vák történetkutatás műhelyeinek munkájába
is. Harmadrészt kiemelendő, hogy a kiadók
magyar és angol nyelven is megjelentették a
tanulmányokat. Hozzájárulhat ahhoz, hogy
Magyarországon és külföldön minél többen
megismerkedjenek ezen időszak közép-euró
pai történelmével.
Bagi Zoltán

CZIGANY ISTVÁN
REFORM VAGY KUDARC?
Kísérletek a magyarországi katonaság beillesztésére
a Habsburg Birodalom haderejébe, 1600-1700
(Balassi Kiadó, Budapest, 2004. 227 o. 7 kép, 1 térkép)

A magyar történelmi köztudatban számos
kövület él a magyar múlt bizonyos eseménye
ivel kapcsolatban, s ezek generációról gene
rációra öröklődnek, néha úgy tűnik, kiirthatatlanul. Hogy ezek honnan erednek, s mi az
okuk, arról könyvtárnyit lehetne írni. Ennél
azonban sokkal fontosabb és főként haszno
sabb tevékenységnek tartom, ha valaki veszi a
fáradtságot - s olykor a bátorságot is - , hogy
ezeket a kövületeket megpróbálja eltávolítani.

Vagyis a történettudomány alapvető eszközé
vel, a szisztematikus kutatással összegyűjti a
szükséges és főként hiteles adatokat, és azo
kat közérthető formába, könyvbe foglalva a
nyilvánosság elé tárja.
Jelen kötet szerzője, Czigány István, a Had
történeti Intézet munkatársa, éppen ezt tette.
Egy különösen kritikus témát, az 1672. évi re
dukciót vette vizsgálat alá, melynek során a
bécsi vezetés a végvárakban szolgáló magyar
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katonaság létszámát kevesebb, mint felére
csökkentette. A már említett történelmi köz
tudat ezt a Habsburgok magyarellenességének
egyik legfőbb példájaként tartja számon. Ám,
miként a Szerző a bevezetőjében elmondja, el
gondolkodtatta az erre vonatkozó szakiroda
lom sematikus volta, nacionalista indíttatású
megközelítési módja. Épp ezért ismét elővette
az elődök által egyszer már átvizsgált forrá
sokat, számos új adattal egészítette ki azokat,
majd lényegesen kevésbé elfogult szemlélettel
feldolgozva e hatalmas anyagot, merőben új
megvilágításba helyezte a korábbról ismert
tényeket, történéseket.
A Szerző persze nem ragadt le egyetlen
esemény, az említett 1672. évi redukció elem
zésénél. Számára ez csupán a kiindulópont,
melynek ürügyén a könyv terjedelméhez ké
pest igencsak átfogó képet rajzol a XVII. szá
zad európai és magyarországi hadügyi fejlő
déséről. Ennek alapját a „hadügyi forradalom"
sokat vitatott, sokféleképpen értelmezett, de a
hadtörténeti kutatást serkentőleg befolyásoló
elmélete képezi. A Szerző sorra végigveszi
a nyugati hatalmakat, bemutatja hadállítási,
hadfelszerelési, kiképzési rendszerüket, gaz
dasági hátterüket. E nagy ívü áttekintés ala
pozza meg, ebből vezeti le a redukcióra vonat
kozó nézeteit.
A Szerző eddigi munkássága során is
nagy figyelmet szentelt a hadügyi kérdések
gazdasági vonatkozásainak. Épp ezért a ma
gyarországi törökellenes védelmi rendszer
kialakulásának bemutatásakor részletesen
ismerteti annak anyagi hátterét is: honnan és
mekkora jövedelmek folytak be a Kamarához,
s azokból mennyit, hogyan és milyen célból
fizették ki a haderő fenntartására.
Tulajdonképpeni mondanivalóját a vég
vári rendszerben a XVII. század első felében
szolgálatot teljesített katonaság bemutatá
sával kezdi. Elemzi a létszámadatokat, és
külön kitér a külhonban, főként a harminc
éves háború hadszínterein harcolt magyar
csapatokra, igyekezvén meghatározni a valós
létszámokat. Nyomatékosan felhívja a figyel
met, hogy a harmincéves háború miatt a bécsi
kormányzat képtelen volt a végvári rendszer
megfelelő finanszírozására és ellátására, és
ennek következtében a rendi haderő szerepe
jelentősen megnőtt védelemben. Ezzel párhu
zamosan persze a rendek anyagi hozzájárulá
sa is emelkedett, de a Szerző jól láttatja, hogy
mindez jórészt a kellő haszon reményében
történt.
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A harmincéves háború lezárultával a
Habsburgok ismét több figyelmet szenteltek
a törökellenes védelmi rendszernek. Ám épp
a harmincéves háború tapasztalatai bizonyí
tották, hogy szükség van az állandó haderő
re, melynek kiépítéséhez a vesztfáliai béke
után szinte azonnal hozzáfogtak. A Szerző
itt rámutat, hogy erre a folyamatra és a bécsi
kormányzat ebből fakadó törekvéseire eddig
kevés figyelmet fordítottak a történészek.
Részletesen taglalja, hogy miközben csök
kentették a császári haderő összlétszámát,
aközben állandó lovas-, dragonyos és gyalog
ezredeket szerveztek, melyek egy része az or
szágban és a várakban állomásozott, továbbá
emelték a király által fizetett magyar és német
végvári katonaság létszámát. Mindezek per
sze súlyos anyagi következményekkel jártak,
és a korabeli viszonyok között a hadvezetés
nem tudta, és nem is tudhatta megoldani e
problémákat, mint ahogy más európai hatal
mak sem voltak képesek erre.
Czigány István a Montecuccoli hadügyi
reformjaival foglalkozó részben új megvilá
gításba helyezi az önálló magyar haderő lét
rehozására irányuló magyar törekvéseket is.
Véleménye szerint ugyanis nem elsősorban
egy nemzeti haderő megteremtéséről volt szó,
hanem a hadsereg feletti rendi ellenőrzésről.
A rendek ugyanis minden erejükkel igyekez
tek megőrizni a harmincéves háború idején, e
téren elért nagyobb befolyásukat. Javaslataik
egy, az általános hadkötelezettségen alapuló
rendi haderőről szóltak, amelynek csődje azon
ban az 1663. évi hadjáratban gyorsan bebizo
nyosodott. Egyedüli járható útnak az állandó
hadsereg megteremtése mutatkozott, amelybe
a magyar katonaságot is betagolták volna, ám
így a rendek minden ellenőrzésüket elvesztet
ték volna a hadügyek felett. Ellenállásuk oly
kor az abszurditásba csapott át, mert miköz
ben védelmet kértek a királytól a török ellen,
egyszersmind követelték az állandó hadsereg
csapatainak kivonását az országból.
Ehelyütt a szerző részletes áttekintést ad
az állandó hadsereg kiépítését megalapozó
hadügy-igazgatási, szervezeti reformokról,
továbbá az annak finanszírozását szolgáló
adórendszer változásairól, korszerűsítéséről.
Bemutatja, hogy Montecuccoli az Udvari
Haditanács elnökeként milyen megfontolások
alapján, milyen intézkedéseket hozott: meg
kísérelte a rendszeres fizetés és élelmezés,
az egységes kiképzés, fegyverzet, a korszerű
taktikai elemek bevezetését. A Szerző Perjés
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Géza nyomán ismét hangsúlyozza, hogy
Montecuccoli „metodizmusa" nem túlzott
óvatoskodásból, hanem a valós körülmények
nek megfelelő mérlegelésből eredt.
Montecuccoli tevékenysége nyomán tehát
alapvető változások kezdődtek a Habsburg
Birodalom hadügyeiben. Ennek során azon
ban egyre fokozódtak a bécsi kormányzat és
magyar rendek ellentétei, amelyet a vasvári
béke tovább erősített. A Szerző szerint jórészt
ez váltotta ki a Wesselényi-összeesküvést
is. Az ezt követő megtorlás és az erőszakos
ellenreformáció azonban egy elhúzódó pol
gárháborúhoz vezetett, amely hosszú időre
meggátolta a nagyon is időszerű hadügyi és
adóreformokat.
A magyar végvári haderő átszervezésének
egyik fő okaként jelöli meg a Szerző, hogy a
korábbi évtizedek hiányos ellátása miatt e
katonaréteg kénytelen volt más megélhetési
források után nézni, gazdálkodni, kereskedni,
ám ez nagyban aláásta fegyelmét, harci mo
rálját. Montecuccoli részben ezért is javasol
ta létszámuk csökkentését. Ám, mint arra a
Szerző nyomatékosan figyelmeztet, e tervek
nem a Wesselényi-összeesküvés megtorlása
ként születtek, hanem már évekkel korábban
megérlelődtek. Közrejátszott ebben a törökök
krétai győzelme nyomán kiújuló fenyegetés
is, mellyel egy korszerűbb, ugyanakkor a
bécsi hadvezetés által jobban kézben tartha
tó haderőt kívántak szembeállítani. Czigány
István ehelyütt (122. oldal, de az oldalszám
hiányzik!) mondja ki az egész könyv egyik
legfontosabb következtetését, miszerint az
egész átszervezés és redukció az állandó had
sereg kiépítésnek folyamatába illeszkedik,
mely megfontoltan és kellő előkészítés után
zajlott, és az eddig kulcskérdésnek tekintett
magyarellenesség csak csekély szerepet ka
pott benne.
A Szerző ezután a létszámcsökkentés
konkrét eseményeivel foglalkozik, egyenként
elemzi a négy magyarországi főkapitány
ságban lezajlott változásokat. Kimutatja, hol
és hány katonát küldtek el. Ám korábbi tör
téneti felfogással szemben (Takáts Sándor
és mások) bizonyítja, hogy az elbocsátottak
jelentős részét az egyidejűleg felállított, köz
ponti ellátmányban részesülő mezei lovas- és
hajdúezredekben alkalmazták. Ezeken kívül,
ugyancsak az állandó hadsereg keretében,
ún. szabad századokat is szerveztek belőlük,
amelyek szintén a végvárakban állomásoztak.
Ezzel az adminisztratív intézkedéssel a had

vezetés nagyszámú volt végvári katonát vont
ki a rendek felügyelete alól. Természetesen
sokan csatlakoztak a bujdosók mozgalmához
is, és nem kevesen vállaltak zsoldos szolgála
tot a nyugaton harcoló seregeknél. A létszám
csökkentést egyébként nem hajthatták végre
teljesen, mert a kiújuló francia háború, illetve
a terjedő bujdosó-kuruc mozgalom kétfrontos
harcra késztette a Habsburgokat, s így min
den emberre szükségük volt. Mindezek kö
vetkeztében nemhogy csökkent volna, hanem
inkább nőtt a török elleni védelmi rendszer
ben szolgáló katonaság létszáma.
Ám a probléma az új rendszerrel is ugyan
az maradt, mint korábban: hiányzott a megfe
lelő anyagi háttér. így tehát szükség lett vol
na az adóügyeknek a hadüggyel párhuzamos
megreformálására: a hadsereg igényei szerint
megállapított adókivetésre (repartíció), illet
ve a közvetett adók (accisa) bevezetésére is.
A Wesselényi-összeesküvés utáni ellenséges
hangulatban azonban a bécsi kormányzat
nem tudta akaratát keresztülvinni, hiszen ez
a nemesség egyik alapvető jogát, a hadiadók
megajánlását veszélyeztette. A kieső bevételt
birtokelkobzásokból és kényszerkölcsönökből igyekeztek fedezni. A Szerző véleménye
szerint az 1670-es évek magyarországi adóbe
vételei a csökkentett létszámú végvári haderő
zsoldigényét fedezték, miközben a reguláris
haderőt teljes egészében az örökös tartomá
nyokból látták el.
Az 1672. évi redukciót végül 1681-ben
visszavonták, és visszaállították az 1672 előt
ti keretlétszámokat. Ennek ellenére Czigány
István kitart azon véleménye mellett, hogy
egyrészt a redukció nem jelentett tényleges
létszámcsökkentést, másrészt mindenképpen
szükség lett volna az elavult végvári haderőt
az új típusú, reguláris hadseregbe betagolni.
A reformkísérlet tehát elsősorban az anyagi
eszközök hiányán és a rendi ellenálláson bu
kott meg.
Az elmaradt, de egyre szükségszerűbb
változtatásokra az 1683-ban meginduló tö
rökellenes felszabadító háború teremtett lehe
tőséget. Az ország területének nagy részét a
karlócai békéig sikerült visszafoglalni, a régiúj határ pedig az egykori végvárrendszer erős
ségeitől messze délre húzódott. Ezek a várak
így lassan jelentőségüket vesztették, a bennük
szolgáló katonaságot fokozatosan kivonták, és
reguláris mezei ezredekbe szervezve vetették
be a török ellen. Ezzel párhuzamosan sor ke
rült a haderő logisztikai támogatásának javí-
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tására is: megkezdődött a raktárhálózat kiépí
tése, a megfelelő ellátó alakulatok felállítása.
A technikai lehetőségek (pl. úthálózat hiánya)
persze korlátozták e törekvéseket.
A török kiűzése után sor került a déli ha
tárőrvidék megszervezésére, ezzel párhuza
mosan megszüntették a korábbi főkapitány
ságokat, és három katonai kerületre osztották
az országot. A magyar rendek Esterházy Pál
nádorral az élen persze ismét előálltak javas
lataikkal, de, mint a Szerző megállapítja, a kö
zépkori magyar védelmi rendszer modernizált
változatának terve eleve kudarcra ítéltetett.
A Haditanács nem vette figyelembe a rendek
véleményét, hanem a reguláris hadseregre
alapozva építette ki az új védelmi rendszert.
Mindenekelőtt erődítményeket emeltek a határ
mentén, ezekben helyezték el az állandó haderő
egységeit, köztük a megmaradt végváriakat is.
Itt telepítették le a rácokat is, akiket szintén
reguláris katonasággá szerveztek. A török
háború befejeztével hozzákezdtek a haderő
csökkentéséhez is, sok ezredet feloszlattak, de
a karlócai béke után két évvel kitört a spanyol
örökösödési háború, ahol ismét szükség lett az
elbocsátottakra. A már korábban is gazdasági
tevékenységet folytató, az új rendszerben részt
venni már nem képes végváriakat viszont
igyekeztek adófizetésre szorítani.
Munkája végén a Szerző kifejti vélemé
nyét a „sajátos magyar hadügyi fejlődésről".
Megállapítja, hogy a magyar katonaság harc
modora a törökkel vívott küzdelemben alakult
ki, ahhoz alkalmazkodott, de hangsúlyozza,
hogy ennek az irreguláris harcmodornak is
megvolt a maga „drillje". Ám a császári had
vezérek tudatában voltak, hogy a török elleni
háborúkban, de a nyugati hadszíntereken sem
nélkülözhetik a magyar könnyülovasságot,
csupán a nekik megfelelő formában kell őket
alkalmazni. A XVII. század végére így a ma
gyar huszárok már szervesen beilleszkedtek
a nyugati típusú zsoldosseregekbe. A végvári
rendszerben szolgálatot teljesítő katonaságról
megállapítja, hogy összlétszámuk, ha vala
mennyi típusukat figyelembe vesszük, nagy
jából 30000 főre tehető, ami nagyjából azonos
a török oldal erejével. Kijelenti továbbá, hogy
a magyar társadalom a történelmi körülmé
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nyek folytán jelentős mértékben militarizálódott, olyannyira, hogy szerinte a felszabadító
háború idején 40-45000 magyar katona har
colt a különböző seregekben, amelyhez még
egyszer ennyi fegyverrel rendelkező paraszti
lakos járult.
Végső konklúziója az, hogy a török kiűzé
se utáni helyzetben a magyar rendek a biro
dalomba történő betagozódás vagy az erővi
szonyok fegyverrel történő megváltoztatása
közt választhattak. Ám mindkét út bejárása
után ugyanoda jutottak: a magyar haderő a
Habsburg Birodalom reguláris hadseregének
részévé vált, amely megfelelt a kor színvona
lának, és amely egyszer s mindenkorra elhá
rította a török veszélyt.
Összefoglalva véleményemet, ki kell je
lentenem, hogy Czigány István könyve va
lóban új tudományos eredményekkel büsz
kélkedhet. Ervelését hatalmas mennyiségű
adattal igazolja, a problémákat több oldalról
vizsgálja, és kijelöli a további kutatás irányait
is. Mondanivalóját bőséges jegyzetapparátus
és irodalomjegyzék támasztja alá. Egyetlen
apróságot lehetne felróni neki, jelesül azt,
hogy bizonyos gondolatok többször is megis
métlődnek, illetve vannak bizonyos átfedések
a szövegben.
Sajnálatos, hogy a kitűnő tartalomhoz né
mileg méltatlan külső járult. Természetesen
nem a borítóról van szó, hanem a rengeteg
elválasztási és betűhibáról, illetve a tábláza
tok olykor igen rossz tördeléséről. Ami pe
dig a könyvészeti hivatkozás formáját illeti,
továbbra sem tudok mit kezdeni egy magyar
nyelvű, kifejezetten a magyar kutatók és olva
sóközönség számára készített könyvben az an
golszász módszerrel. Nemcsak idegen tőlünk,
de hagyománya sincs, de olykor igencsak za
varó is. Talán le kellene végre szoknunk ar
ról, hogy mindig idegen mintákat keresünk a
saját, jól bevált formáink helyett. Ráadásul a
történettudomány nem divat kérdése, hanem
jó okkal konzervatív diszciplína.
Ám ha e bosszantó formai apróságokon
felülemelkedik, Czigány István könyvét for
gatva igazi tudományos élményben lesz része
az olvasónak.
Domokos György
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POOR JÁNOS
ADÓK, KATONÁK, ORSZÁGGYŰLÉSEK 1796-1811/12
A nemesi felkelések gazdasági és társadalmi hátteréhez
(Universitas Kiadó, Budapest, 2003. 264 o})

A hivatalos ország és a nem hivatalos or
szág viszonya régi és sokarcú európai problé
ma. Poór János mintegy másfél évtizede kitű
nő kismonográfiában mutatta be a nem hivata
los felvilágosodott ország világát. Most pedig,
jelen művében, a törvényes ország másfél év
tizedéről ad képet, pontosabban a diéták össz
teljesítményéről. Fő forrása a diéták kiadott
anyaga, azok a vaskos kötetek, amelyeket ál
talában nem igazán forgatnak a történészek,
hiszen elég nehezek, és nem igazán érdekfeszítőek. A diétái anyag mellett alkotmányjogi
és a törvényeket értelmező kéziratokat szólal
tat meg. „A feldolgozás módja hagyományos"
- vallja a szerző, kissé megtévesztve az olva
sót, hiszen nem egyszerűen politikatörténeti,
hanem egyben jogtörténeti értekezést is írt.
Mivel a rendi alkotmányosság két fő eleme
az adó- és az újoncmegajánlás, Poór János
feladatát az ezekre vonatkozó „történeti ter
minusoknak történeti körüljárására" összpon
tosította. Ennek megfelelően a kronológiai tár
gyalási mód helyett a tematikusát választotta.
Mindeddig senki sem vizsgálta ilyen alaposan
a XIX. század elején hozott törvények tartal
mát, fogalmi pontosságát. Korántsem hagyo
mányos ma az, hogy újkori történész az időben
ilyen mélyen visszamenve nyomozza a jogi
formulák változását. Évszázadok homályába
való visszatekintéseivel egész sor idevágó kér
dést tisztázott. Elemzéseinek tükrében szépen
kirajzolódik a rendi törvényalkotás logikája, a
fogalmi pontatlanság instrumentalizálásának
kifinomultsága és brutalitása. Példái is amel
lett szólnak, hogy milyen gyümölcsöző lehet,
ha a történész legyőzi a paragrafusoktól való
- részben természet adta, részben a történe
lem sugallta, többé-kevésbé talán egészséges
- irtózását. Hosszan sorolhatnánk a példákat.
Először is a ma egyre erősebb borzongást ki
váltó adóval kapcsolatban. A végkövetkezte
tés a katonaság problémáira is áll: „Inkább azt
lehet összefoglalni, mi az, ami bizonytalan a
törvényekben."

Jellemző, ahogy a Rákóczi-szabadság
harcba belefáradt felek, az állam és a rendi
társadalom, leszerelték a nemességet, és ez
a személyes felkelésen és a bandériumok ki
állításán túl, minden más korábbi terhet tör
vényesen subsidiummá minősítettek. A ne
messég következetesen érvényesíteni akarta
a föld adómentességének elvét, és biztosítani
a nemesi birtokszerzés lehetőségét. A mun
ka eredményeként az eddiginél élesebb fény
vetül a posztjozefinista abszolutizmus és ren
diség dualizmusának működési mechanizmu
saira. A végeredmény: a hiánypótló fogalom
történeti összefoglalás, majd a nemesi társa
dalom és a politikai elit éles elmarasztalása. A
szerző következtetései több vonatkozásban is
újabb kérdéseket vetnek fel, és - nyilván egyik
céljának megfelelően - vitára ösztönöznek,
részben a jelen mű egyes téziseivel, de egyben
az újkori fejlődésről kialakított historiográfiai
álláspontokkal is, és ha vitázunk velük, akkor
célunk új távlatok keresése is, nem pedig el
vont történelmi igazságok bizonygatása.
A munka historiográfiai helyzetképpel
indul, így magától adódik a kérdés, hogy ez
a kép mennyire teljes, és a rövid jellemzések
mennyire árnyaltak. Más szóval, miként il
leszkedik a jelen munka a historiográfiai kon
textusba. Kétségtelen a tárgyalt időszakra „a
történetírás túlnyomóan negatív ítélete". De
az is kétségtelen, hogy a megidézett szerzők
keresték a magyarázatot az őket is nyomasztó
történelmi helyzetre. Wertheimer Ede müvei
ben nem a sommás elmarasztaló és a felmentő
ítélet az érdekes, hanem az, ahogy elénk tár
ják a diétái politikai élet differenciáltságát,
különböző irányzatok összecsapását, és köz
ben a szerző mindvégig érezteti: forrásai nem
teszik lehetővé, hogy arról is írhasson, amit a
hajdani kortársak gondoltak, és csak bizalmas
körben tártak fel egymásnak. Marczali Henrik
észrevétele klasszikus érvényű: „...az ország
gyűlések története nem a nyilvánosság előtt
folyik." A történészek közül Domanovszky

1
A jelen írás Poór János: Adók, katonák, országgyűlések 1796-1811/12 című akadémiai doktori érteke
zéséről elhangzott opponensi vélemény némileg módosított változata.
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Sándor lett a legbeavatottabb ebbe a világba.
Igaza van Poór Jánosnak, hogy „parancsoló
köteteinek megjelenése után senki sem vállal
kozott" a korszak politikatörténetének vizs
gálatára, hiszen feltárult az, ami a történész
számára egyszerre áldás és átok: az egykori
élet - munkára ösztönző és munkától riasz
tó - sémákba nehezen szorítható gazdagsá
ga. Igaza van Poór Jánosnak abban is, hogy
Domanovszky kerülte a minősítéseket, ugyan
akkor mégis minősített, amikor az 1811-1812es diéta feloszlatásának jelzése után vissza- és
előre tekintett: „a nemzeti fejlődésben így is
keserves cezúra volt az abszolutizmusnak ez a
13 esztendeje [1812-1825], amely egy 22 éves
[1790-1812] föllendülési korszak további épí
tő munkáját szakította meg. Igazságtalanság
azonban a kor embereivel és törekvéseivel
szemben, ha ezt az időszakot nem számítjuk
a nagy magyar reformhoz."
Nem célunk ez alkalommal annak a
- Domanovszky-idézetünkben is felvillanó
- többé-kevésbé látens vitakérdésnek a tár
gyalása, hogy mikor is kezdődött a reformkor,
van-e folytonosság - és milyen - az 1790-es
és az 1830-as évek reformtörekvései között.
Viszont röviden talán célszerű lehet utalni er
re a vitára. A historiográfiai körképben talán
bővebben lehetett volna utalni azon jelentős
munkákra, amelyek ellentmondanak a ha
gyományos és többé-kevésbé hivatalos peri
odizációnak. Csáky Móric munkája szerepel,
de Kecskeméti Károly monográfiáját nem
említi. Ezek sem rehabilitálják a hivatalos
Magyarországot. Nem is céljuk. Az említett
szerzők „hosszú tartamban" gondolkodnak.
Kecskeméti kifejezetten provokatív, kérdés
feltevései gondolatilag termékenyek, és ma
sem vesztettek érvényükből. Például az sem,
amikor azt vizsgálja, hogy a korszak periodi
zációja miként került a „25 év mítoszának"
hatása alá. Egyébként Horváth Mihály maga is
küszködött önnön mítoszával. Magyarország
történelme című szintézise egyszerre képvi
seli és mond némileg ellent neki, ugyanakkor
racionális magyarázatot keresve arra, hogy az
1790-es évek oly ígéretes nekilendülését mi
ért követte az eszmék és tettek apálya, nálunk
és egész Európában. Horváth Mihálynak ezen
művében és hajdani Ellenőrbdi (Poór János
által nem említett) cikkében valamiféle patt
helyzetnek is tanúi lehetünk, éspedig annak,
hogy egyik fél sem kezdeményezi komolyan
az adott rendszert és a rendiséget feszegető re
formokat, nehogy a másik fél ellene kijátssza
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saját kezdeményezését. II. József reformpoli
tikája, mint H. Balázs Éva és Hajdú Lajos oly
alaposan bemutatta, radikalizálta a magyar
felvilágosodást. A radikalizálódásnak meg
voltak az objektív és szubjektív határai. Az
viszont már az ellenforradalmi paranoia ered
ménye lehetett, hogy a besúgók - Wertheimer
Ede fő informátorai - állandóan francia for
radalmárokkal példálóztak, amikor a magyar
diétái hangadókat jellemezték, akiknek takti
kájáról és stratégiájáról sok mindent regéltek,
de mindezt megszűrve, alighanem jó néhány
olyan mozzanatot lelhetünk fel, amelyek ki
egészíthetik az országgyűlési irományok
alapján kialakítható képet. Szekfű Gyula
- Wertheimer munkáiról elfeledkezve - szó
vá is tette Magyar történetében, hogy - bár
talán Horváth Mihály az egyetlen, aki a dié
tái anyagot átnézte - „beosztása, mely szerint
már 1802 óta ébredés korszaka van, nem fo
gadható el". (Egyébként korábban ugyancsak
Szekfű hangoztatta, Horváth Mihállyal egy
behangzóan, hogy „a század fordulója után
[...] a nyelvi mozgalom nemesi elemei háttérbe
szorulnak, immár nem tesznek különbséget
nemes és jobbágy közt". És mint tudjuk, a dié
ta törvényt hozott a nem nemesek pörölhetési
jogáról is.) Poór János az ennek ellentmondó,
élesen elmarasztaló minősítést idézi Horváth
Mihálytól. A historiográfiai körképben mind
Grünwald Béla, mind Marczali Henrik meg
nyilatkozásaiból olyan elemek kerülnek be
mutatásra, amelyek feledtetik, hogy ők mi
lyen széles európai összefüggésekben értékel
ték a honi fejleményeket. Grünwald világosan
leszögezte, hogy „a rendi alkotmányok közös
hibája az, hogy e formában nem lehet meg
teremteni az összhangot az állam és társada
lom között"; különösen oly időkben, amikor
- mint Marczali hangoztatta - „a forradalom
mindenütt megöli a reformot." Marczali né
zeteinek a jelzését Poór János egy stb.-vel
zárja, mintha a nagy történetíró okfejtése a
kényszerpálya kényszerképzetének mecha
nikájával lenne leírható. Márpedig a tárgyalt
időszak jellemzése ennél árnyaltabb, hiszen
- mint Marczali írja - amikor „a francia fel
forgató eszmék veszedelme megszűnt, ismét
útja nyílt a reformnak", mert: „A magyar tár
sadalmat 1790-től 1815-ig nagy alkotmányos
érzék mellett a javításhoz való erős hajlan
dóság jellemzi. Minden hazafi kiveszi részét
a nagy munkában. Csak azt nem tudják, hol
kell kezdeni, hogyan kell a sok külön elszige
telt törekvéseket egy cél felé egyesíteni." És
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amikor a magyar nyelv terjesztése érdekében
törvényeket hoztak, akkor „a nemzetiségnek
demokratikus alapra helyezése volt az az elv,
mely itt jelenik meg történetünkben először".
Némi célzatossággal idéztem ezt, mintegy
jelezve, leegyszerűsítőnek érzem, hogy - mint
Poór János írja - csupán „szimbolikusak len
nének a magyar nyelv ügyében tett", egyéb
ként „jeles eredmények". Mindez mintha már
elvezetne a fő témától. De nem így van, mert
a nyelvkérdés, ha eltekintünk közvetlen poli
tikai töltésétől, egyben valamiféle szelep sze
repét is játszotta, olyan helyzetben állították
előtérbe, amikor más súlyos kérdésekben nem
tudtak konszenzust kialakítani.
Poór János periodizációja, az 1796—1812-es
időszak korszakként kezelése mindenképpen
indokolt. De vajon az 1790-es évek és az 1820as évek diétái bizottságok munkálatai közé eső
szakaszban vizsgálódva, a fogalmi „körüljá
rás" nem hozhatott volna még több eredményt?
Az operátumokban ugyanis a rendiségnek ala
posabban kellett szembesülnie saját magával.
A viták során a bizottsági tagoknak őszintéb
ben és teljesebben kellett nyilatkozniuk azok
ban a nagy kérdésekben, amelyeket Poór János
filológiai nagyítója alá helyezett.
Poór János könyve historiográfiai beveze
tőjében Szekfű Gyulának a nemesség szociá
lis érzéketlenségét illető észrevételét is idézi.
De vajon nem emelte-e ki összefüggéseiből
az idézetet? Szekfű igazán vigasztalan képet
festett, amikor bevezette a rendi nacionaliz
mus - oxymoronszerű - korszakjelző fogal
mát. De a színfoltokat is rávitte a sötét képre.
Elmarasztalta a diétái nemességet, de a kor
szakon belül érzékeltette a fejlődést, amikor
kiemelte, hogy a magyar felvilágosodás értel
miségi alakjai olyan „eredeti egyéniségek",
akiknek annyira eltérőek az eszményei, hogy
„innen a szivárványszerü, alig megfogható
volta az eszméknek, melyeket ez a valósággal
»felszabadult« magyar generáció termelt ki
magából". így „az új nemzeti gondolat számá
ra intézmények nem, legfeljebb érzés és han
gulat állott a XVIII. század végén készen".
Viszont már „tapintható a nemzeti mag, mely
a rendi burkot szét fogja repeszteni". Ezt „a
fiatalos új erőt egyelőre még akadályozza
mozgásában a régies szabású rendi öltözék,
de már érezhető, gesztusainak szenvedélye
már megjósolja, mily szabad szárnyalásban
fog fölfelé törni, ha egyszer, Széchenyi vagy
Kossuth gondolkodásában, meg fog szabadul
ni a rendi kölönctől...".

Szekfű fogalomalkotó leleménye: „a felvi
lágosodott rendiség" terminusa is a folytonos
ság és a fejlődés folyamatosságának lehetősé
gét érzékelteti. A reakció nem bizonyulhatott
mindenhatónak. Igaz: „Szélesebb horizontra
azonban kevesen vágyakoznak; az európai
felvilágosodásnak leghatékonyabb adagait,
a politikai gondolatokat nem hajlandó többé
bevenni a vagyonát és előjogait féltő rendiség,
úgyhogy a modernebb ideák csak a felszín
alatt, látszólag közömbös formában élhetnek.
De életük pontosan megfigyelhető, és ezzel
bizonyíthatjuk, hogy a XVIII. század felvilá
gosodásától egyenes vonalban húzódik a vál
tozás, a modernizálódás szükségérzete egész
a 30-as évek liberális reformnemzedékéhez,"
közben pedig az 1825-ös diétán már a rendi
alkotmány „szinte a felszín alatt" átváltozik
„konstitucionálissá", miután a rendek már
1812-ben „elméletben és magatartásukban
modern alkotmányos alapokra helyezkedtek".
Mindezt azért is idéztük, hogy érzékeltessük,
miként kerekedik felül egyazon szerző mű
vében is a hosszú távú történelemszemlélet a
rövid időszakaszra korlátozódó helyzetmeg
ítélésből fakadó, globálisan ítélkező szemléle
ten, miként üt át a történeti valóság érzékelése
a történetíró ideológiai szenvedélyein, és így
láthattuk, Szekfű a nemesség világának meg
jelenítésekor is jelezte a változás és változtatás
igényét és szándékát, bár a rendi érdekvéde
lem szándékát még az 1830-as évek liberális
törekvéseire is igyekezett rávetíteni, például
gondosan vigyázott arra, hogy ifj. Wesselényi
Miklós jelentőségét ne ismerje fel.
Poór János filológiai elemző munkájának
nagy érdeme a kontrafaktualitás mellőzése.
Szigorúan a tényekre szorítkozik. A tényekről
a források tudósítanak, melyek maguk is té
nyek. Minden kornak és időszaknak olyanok
a forrásai, amilyet megérdemel - többé-kevés
bé. Már Kossuth Lajos szóvá tette, hogy nem
maradt fenn semmi a hajdani kerületi gyűlé
sekről, a főrendek tárgyalásairól. Ugyanakkor
a rendelkezésre álló diétái anyag mintha szán
dékosan burkolózna a kollektív homályba,
mintha rejtőzködnének azok a kiemelkedőbb
figurák, akiket a spiclijelentések nem győz
tek kárhoztatni. Aligha véletlen, hogy nem
maradtak fel a diétákról olyan naplók, mint
a későbbiekről. így valóban „a nemesi maszsza" összteljesítménye jelenik meg a források
tükrében. Talán még ez is ösztönzött az idő
beni filológiai mélyfúrásra, mint az eredmény
is mutatja, hiánypótló és szinte sziszifuszi
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munkára. Poór János - mint jeleztem - gon
dosan be is mutatja, hogy a törvények szövege
mennyire bizonytalan, homályos, nélkülözi a
pontos normativitást. Majd kemény erkölcsi
ítéletet mond a rendiség és a bürokratikus ab
szolutizmus dualizmusa fölött. „Ki nem mon
dott nagystílű alkuról van szó", miközben „az
udvar nem tett semmit a nemesség álságos
szerepjátéka leleplezése érdekében". Tegyük
hozzá, nem is tehetett, mert ha a híveinek
írásait mind engedi megjelenni, akkor kelle
metlen válaszok jelenhettek volna meg, mint
Kovachich kéziratban maradt müvei, melyek
egyike szórakoztatóan jellemzi a kettős dis
kurzusban is jeleskedő, hivatalra és nemesi
birtokra éhes köpenyeg- és tollforgatókat,
mint típust, akiknek szellemi teljesítményét
a jelen mü elég sokra értékeli. Nem véletlen,
hogy Metternich sem örült, ha egy-egy ilyen
vérmesebb, abszolutizmust igenelő tollforga
tó a magyar rendiség konzervativizmusát ki
adványában feszegette, vagy csak feszegetni
akarta. Jobban konveniált a nemesi sérelmi
politika, amely Kecskeméti Károly szerint
olyan „szelep" volt, amely a már említett dua
lizmus fenntartását biztosította.
Poór János erkölcsi színezetű ítéletmon
dása az egész rendszer problematikáját némi
leg erkölcsi problémává alakítja. A „mi a te
endő" - általa feltett - kérdésére válasza egy
értelmű: „elő lehetett volna venni Hajnóczy
[...] müveit". Igaz, azok nem jelentek meg, de
még a jóval mérsékeltebb írások sem. De az
is igaz, mint a szerző hangoztatja, hogy is
merték őket, és ezért is ásták mélyre azokat,
bár a Balítéletekről-ben, amely a rendi jog
védelem köntösében politikai liberalizmussá
teljesíti ki a felvilágosodás eszméit, érezhető
Hajnóczy hatása. A cenzúrától mégsem le
het eltekinteni. Ha csak egy ponyva-versike
megemlítette a háborús adóterhek nagysá
gát, a cenzúra már lecsapott, nem is beszélve
az igényesebb értekezésekről. A parasztság
helyzetéről csak uralkodói engedéllyel lehe
tett közölni bármit, így még Schlachta Ferenc
úrbéres viszonyokról szóló, óvatoskodó írása
sem láthatott napvilágot. Reviczky József ha
zát boldogítani akaró munkáin évekig rágód
tak, és közben jól megdorgálták. A cenzor
például Kisfaludy Sándor - Poór János által
is idézett - Szózatából kifésülte a francia for
radalom mozgósító erejéről szóló részeket is.
Kecskeméti Károly szóképe „a cenzúrázott
Magyarországáról tökéletes. Persze ezt a ke
mény cenzúrát is lehet az elit számlájára írni.
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De nem félő, hogy a kritika parttalanná válik?
Hogy parttalanná válik a lehetőségek megíté
lése? Az 1800-as évek nemesi öndicsőítése
után suhant is az ostor, amikor Kölcsey (ha az
idézendő vers nem apokrif) így írt:
Paris ígért szabadságot,
Ti nem fogadtátok...
Poór János is majdnem költői magasba
emelkedik, amikor ítél: „Az 1800-as évek po
litikusai semmivel sem magyarázhatták sze
rény teljesítményüket. Nem hivatkozhattak az
abszolutizmus nyomására. Ha akarták volna,
1809-ben el is szakíthatták volna az országot a
birodalom nyugati felétől. Nem tették."Tudjuk,
hogy nem tették, de ők valóban tudták-e,
hogy ilyen korlátlan lehetőségeik voltak? Köl
csey Ferenc csak 1820-as években döbbent rá
a nagy „lehetőségre", és pillanatnyi ihletét,
valamint jövőre vonatkozó vágyát dokumen
tálta. Igaz, az 1800-as évek diétáinak egyik
szereplője, Perényi Zsigmond már az 1848
előtt jelezte Kossuthnak, hogy függetlensé
gi harc lesz, és miután nem tagadta meg a
Függetlenségi nyilatkozatot, ki is végezték.
Milyen reális alapja lehet annak, hogy ma
1809-en 1849-et kérjük számon? Ezt a kérdést
kiegészíti az, hogy vajon számunkra nem in
kább az az érdekes, ahogy az 1800-as évek
ben a mindennapi gondokról és a nagy pers
pektívákról gondolkoztak? És talán bizonyos
időszakokban nem az a legfontosabb, amiről a
legkevesebbet beszélnek?
A fő kérdés: a többlettermék elosztása.
Ennek előállítója a paraszt. Braudel szerint a
Földközi-tenger régiója „parasztok, részmun
kások, földtulajdonosok univerzuma", és itt
„rövid távon, hosszú távon a mezőgazdasági
élet uralkodik. Eltartja-e az emberek növekvő
létszámát, a városok luxusát, mely olyannyira
elkápráztató, hogy csak azt látjuk? Ez minden
nap, minden század alapkérdése. Minden más,
ehhez képest, szinte nevetséges." Magyaror
szágon is így volt, kisebb luxussal, kisebb
termelékenységgel, és kellő komikummal. A
paraszti többletterméken hárman osztoztak.
A termelő, a birtokos nemes és az uralkodó.
Mindhárman egymás ellen szövetkeztek, és
egyben a maguk módján összetartottak. A
termelő és a birtokos nemesség szövetsége az
adótörvények káoszán, az adócsaláson és az
adó mértékének megállapításán nyugodott.
Ehhez járult még a katonáskodás kérdése. A
katonák létszámának emelése munkáskezeket
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vont el a gazdaságtól, ezért a nemesi vona
kodás a haderő modernizálásával és növelé
sével szemben megint csak társadalmi érde
ket érvényesített, a jobbágyét is, aki - mint
Hobsbawn jelezte és a legkülönbözőbb ható
sági személyek is megerősítették - valóságos
katasztrófának tekintette a katonáskodást, és
nem csak azért, mert az ő lúdtalpáról eset
leg nem gondoskodtak olyan körültekintően,
mint a nemesi felkelőkéről. A katonaság a
családi gazdaság stabilitását veszélyeztette.
A termelő paraszt másik pártfogója „a jó ki
rály" vagy „a jó császár", és ez a szövetség a
birtokos nemesség hatalmának megszorításán
nyugodott. Az abszolutizmus védelem volt az
elnyomás és a kizsákmányolás ellen, akárcsak
a rendiség. Ennek a rendszernek megvolt a
maga belső racionalitása. Ez biztosította sta
bilitását, és törékenységét. Ha megbomlott az
egymással és egymás ellen szövetkező felek
közötti „egyensúly", akkor az addig békés
parasztok vérengző kollektívummá változ
tak. II. József nagy árat fizetett azért, hogy a
világot körültekintően kialakított társadalmi
támogatottság nélkül próbálta átszervezni. II.
Lipót óvatosabban játszott a tűzzel, viszont
politikájával megerősített egy olyan felisme
rést, amely megerősítette a központi hatalom
önbizalmát, éspedig azt, hogy a parasztságot
ráengedheti a nemességre, és ehhez értelmi
ségi segítséget is kaphat. Ferenc császár fan
táziátlansága a stabilitás záloga volt, és a stag
nálásé is, hiszen az ellen-felvilágosodás ke
mény rendőruralommal párosult, a Vérmező
emlékét 1802-ben felfrissítették. Egyébként a
történelem igazolta a fantáziátlanságot, mert
- mint Macartney jelezte - ahányszor hallga
tott a tanácsadóira, és újított, nyomban hábo
rút és területet vesztett, így aztán Napóleon
érdeme lett a Habsburg Birodalom - később
újabb vereségeket hozó - reneszánsza.
Az 1830-1840-es évek példája azt mu
tatja, hogy a rendszerváltoztatás igénye egy
szerre alkotmányos és társadalmi reformmal,
pontosabban forradalommal kellett hogy öszszefonódjon. Kérdés, hogy az 1800-as években
lehetett-e és volt-e a nemességen belül olyan
réteg és csoport, amely a felvilágosodás örök
ségét éltetve, reformmunkába kezdhetett vol
na? Voltak egyének! De a reform feltétele az
lett volna, hogy az 1790-es évek operátumait
napirendre tűzzék. így lehetett volna kilépni
az említett patthelyzetből. Ez viszont elsősor
ban az ellen-felvilágosodást hordozó abszolu
tizmus és a hozzá lojális rendiség érdekeit sér

tette volna. A nyilvánosságtól is jobban félt,
mint a felvilágosodott rendiség hordozói, akik
valamiféle utóvédharcra szorultak, és hangos
kodó grava-minális politikára, miközben az
operátumok elővételét követelték. Ezek meg
vitatása elsősorban a kormányzat számára
nem kívánatos eszmecserét indíthatott volna
el. Az adott helyzetben viszont - mint Poór
János munkája dokumentálja - senkinek sem
volt érdeke, hogy feltáruljon az egész rendszer
morális vagy amorális ökonómiája, amelynek
eltérő mértékben, de mindenki éltetője és fog
lya, haszonélvezője és kárvallottja volt. Az
ország népe hol az ínségtől szenvedett, hol a
konjunktúra hasznát próbálta lefölözni, élni
próbált a gazdasági lehetőségekkel. Az adó
csalással és a rendi rendetlenséggel összefo
nódó gazdaság is gazdaság.
Braudel így összegezte életének tanul
ságait: „Számomra a piac az egyenlítő, az
egyenlítőtől délre a déli félgömb, azaz a csere
kereskedés, az egyenlítő fölött, az északi fél
tekén található a kapitalizmus. A déli félteke,
a cserekereskedés szintje, ezt nevezik olaszul
economia sommersának, ha ennek a »fekete«
gazdaságnak a valósága nem egzakt, akkor
az általam bemutatott konstrukció önmagától
összeomlik." A kapitalizmus ugyanis csak fel
építmény, amelynek ereje mozgékonyságában
rejlik, és erejében, mert monopóliumokkal él,
és csal. De ez ne vezessen erkölcsi ítélet al
kotására, mert: „A kapitalizmus se nem jó, se
nem rossz, nem erkölcsös és nem csaló, olyan
amilyen, és számunkra a probléma nem az,
hogy megítéljük, hanem az, hogy megértsük."
így vagyunk a rendiséggel is, és a Habsburg
Birodalom gazdasági világaival.
Az abszolutizmus és a rendiség féltékenyen
őrizte pozícióit, hatalmának rejtett és nagyon
is nyilvánvaló dimenzióit. Az uralkodó már
múltjánál és helyzeténél fogva olyan legitimá
ció forrása volt, hogy maga az önmagát megko
ronázó császár is engedett az eurosznobizmus
és a hatalmi legitimáció íratlan parancsának,
és hallgatott Talleyrand-ra, „osztályidegen"
feleséget keresett, akit Metternich kínált fel.
A boldog Ausztria házasodott, a magyar ren
diség pedig akarva-nem akarva a lehetőséget
éltette, hogy a népszuverenitás verbalizmusa
valósággá válhat, mint ennek a folyamatnak
egyik szakaszát Csáky Móric oly szépen érzé
keltette. Anton Springer szerint az 1811-1812es magyar diéta választási lehetősége nem az
elavult alkotmány vagy az új értelmes alkot
mány volt, hanem a törvények uralma vagy
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pedig a kabineturalom, ezért a magyarok a
rendi jogvédelemmel „érdemeket szereztek a
hazának". Persze ebbe az ítéletbe belejátsza
nak az 1860-as évek jelenének vágyai, ame
lyek magukhoz igazítják a múltról alkotott kép
sok részletét. Célirányos ítélet, mint Esterházy
Mihály 1848 márciusában elhangzott mondá
sa is, amelyet akár alkalmazhatnánk az 1800as évekre: „Inkább alkotmányos pokol, mint
abszolutista paradicsom." Tudjuk, és láttuk,
egyik sem fenyegetett.
De hogyan gondolkoztak az 1800-as évek
ben? Nem térünk ki a napóleoni ajánlatra,
mert Poór János sem igazán veszi komolyan,
hogy az átmenetileg világhódító francia hadúr
és a színeváltozásban jeleskedő udvaroncok
- B. Croce „Európa történeté"-nek leggátlástalanabb figurái - Magyarországgal kapcso
latban miben törték fejüket hatalmi számítá
saik mérlegelésekor. Ha a magyar kortársak
azt mérlegelték, hogy a francia forradalomból
sarjadó fejlemények és alakok mit csináltak
a korszellemmel, akkor az inkább riasztó le
hetett, mint vonzó, bár Napóleon mítoszának
volt egyfajta varázsa. Rendszerváltoztatáshoz
azonban újabb - a forradalomból tanuló - for
radalom perspektívája kellett, és vonzóbb
Európa is, ennek vonzóbb képzete.
Dessewffy József az 1820-as évek elején
így látta: „Hallatlan dolgok fognak elébbutóbb következni mindenütt, ha a józanész
valamiképpen el nem fordítja a legbutább és
legalábbvaló indulatosságoknak kicsapongásait. Utoljára mi is részt fogunk venni. Adja
Isten, hogy eszünk legyen akkor, és hogy igaz
nemzeti függetlenséget szerezzünk magunk
nak. Úgy feláldozhatnók a feudále szisztémát
- de nagyon kételkedem akár okosságunkban,
akár nemes szívüségünkön - az egoisz-musz
rozsdája eszi sziveinket - nem vagyunk mi
többé arisztokraták, hanem cacokraták. [...]
Nagy és közönséges lesz a pezsgés, a zavar,
mert ez nem egy országi, hanem európai revolúció lesz - azonban ki fog vitetödni - mert
megtanulták az emberek a francia revolúció
hibái által: mit kell eltávoztatni a revolúciók
haladásában. Ismétlem: nagy dolgokat fogunk
érni, ha valami közben jövő fátom vagy az
okosság és józanész szelleme nem fogja vég
képpen eloszlatni a tornyozkodó fellegeket."
Ez az idézet egyben egyik válasz is lehet
arra, hogy 1809-ben miért nem akarhattak
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többen 1849-et. De vajon eléggé tisztán lát
juk, hogy az 1800-as években a magyar politi
ka lehetőségeit miként gondolták át egy olyan
világban, amelyben az új legitimáció a gazda
sági növekedés és a nacionalizmus lett, és ez
a rendiségnek, valamint az abszolutizmusnak
egyaránt a felszámolását kellett, hogy jelent
se? Dessewffy József világosan felismerte az
alternatívát és a politika alapkérdését, hogy
„mit-miért". Vissza is rettent, amikor látnia
kellett, hogy a magyar felvilágosodás és libe
ralizmus folytonosságát kiteljesítő nemzedék
miként bontja le a „feudále szisztémát", mi
közben, mint Poór János idevágó tanulmányai
is érzékeltették, ő maga is hozzájárult a rend
szerváltoztatáshoz.
Poór János, amikor mintegy jó évtizede a
nemhivatalos Magyarországról értekezett, a
nemesség sokat ígérő polarizálódásáról írt, és
felrótta Berzeviczy Gergelynek, hogy „nem
árnyalta a nemességet". Most tagolatlan maszszaként jelenítette meg a nemességet, amely
- akkor - nem élt a kínálkozó lehetőségekkel.
Kitűnően sikerült korábbi könyve és jelen
munkája - dialektikájuk révén is - kiegészí
tik egymást. Jelen munkája - mint elöljáróban
hangoztattam - fontos, hiánypótló mü, filoló
giai elemzéseivel és szemléletével egyaránt
gazdagítja tudásunkat, beépül abba a nagy
„házi vitába", amely történetírásunk dinamiz
musát is biztosítja, miközben nemzedékek és
egyének közös gondolkodásának, dialógusá
nak vonulatába illeszkedik, és abban előkelő
helyet foglal el. A munka társadalmi hasz
nossága abban is rejlik, ahogy ellentmond a
szokványos heroikus modellnek. Kemény
mementó a totális nosztalgiázás ellenében.
A paragrafusok történeti-filológiai elemzése
egyfajta - H. H. Stahl kifejezésével - „tényfürdő". Az elemzésekben állam és társadalom
viszonyának tartós, hosszú távon érvényesü
lő mozzanatai - Nicolae Iorga kifejezésével:
„történelmi állandóságai" - tárulnak fel. Ez
pedig példa arra, hogy történettudomány a je
len tudománya is, hiszen - mint Hajnal István
hangsúlyozta - minden osztálytársadalom
olyan, mint a rendisége, és ez vonatkozhat ar
ra is, ami utána következik, miközben - úgyahogy - a nagy pillanatok vonzásában élünk,
éldegélünk.
Miskolczy Ambrus
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REINHARD NACHTIGAL
RUSSLAND UND SEINE ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHEN
KRIEGSGEFANGENEN (1914-1918)
(Verlag Bernhard Albert Greiner, Remshalden, 2003. 391 o.)

Az osztrák-magyar haderő első világ
háborús szerepléséről, a hadműveletekről és
azok hátországi következményeiről számos
magyar és idegen nyelvű kötet jelent meg a vi
lágégés kilenc évtizeddel ezelőtti kitörése óta.
Ezek között viszonylag kevés akad, amely a
császári és királyi fegyveres erő antant-hadi
fogságba került katonáinak sorsával foglal
kozik. Közülük is sok a vissza-emlékezés, a
napló, a regény, amelyek csupán a fogságba
esés körülményeit, a kényszerű rabság kálvá
riáját, annak mindennapjait, az elszenvedett
megaláztatásokat és nélkülözéseket, valamint
szerencsés esetben a hazatérés örömét osztják
meg a kései olvasóval.
Tulajdonképpen mind a mai napig keve
set tudunk a Monarchia hadifogságba került
katonáinak sorsáról, a fogság körülményeiről.
Az első világháború során a dunai birodalom
katonái közül legtöbbet az orosz csapatok ej
tettek foglyul, közülük több százezren csak
hosszú évek múlva látták viszont szülőföldjü
ket, nagyon sokuk pedig sohasem.
A témakörben eddig kevés, tudományos
kutatások eredményeit összegző és azokat köz
readó mű született. Ezt a hiányt részben pótol
ja Reinhard Nachtigal nemrég napvilágot látott
munkája, amely a szerző 2000-ben, a Freiburgi
Egyetemen megvédett disszertációjának ki
adott változata. A kötet csak részben hiánypót
ló, hiszen írója csupán a cári birodalom európai
részén fogva tartott volt osztrák-magyar és né
met katonákkal foglalkozik, s elvétve tesz em
lítést a Szibériában, a Távol-Keleten és KözépÁzsiában létezett fogolytáborok lakóiról.
Ennélfogva a magyar hadifoglyokról is igen
ritkán emlékezik meg, holott ezt több százezres
létszámuk is indokolná. Véleményem szerint
több eredeti, a foglyok életét és mindennapjait
a táborokban, vagy a gazdasági munkavégzés
közben bemutató fényképpel színesebbé lehe
tett volna tenni a mondanivalót.
A szerző alapos kutatásokat végzett orosz,
osztrák és német levéltárakban, felhasználta
a rendelkezésre álló, fontosabb európai nyel
veken megjelent szakirodalmat. Rögtön meg
kell jegyeznünk, hogy az általa felsorolt ma

gyar nyelvű irodalom ma már meglehetősen
túlhaladott és az is hibásan szerepel a kötet
végén található bibliográfiában.
A bevezetésben a témával kapcsolatos ku
tatások korábbi és mai állásáról kapunk tájé
koztatást (pl. arról, hogy Oroszországban az
első világháború alatt a központi hatalmak
2,4 millió katonáját tartották fogva), továbbá
a szerző áttekinti a hadifogsággal kapcsolatos
nemzetközi szakirodalmat és forrásokat.
Az első fejezetben először a hadifoglyo
kat a frontról a hátországba szállító orosz ap
parátus felépítését taglalja részletesen. Meg
tudhatjuk, hogyan építették ki Oroszország
európai részén a hadifoglyokat elosztó és
befogadó állomások hálózatát. Értesülhetünk
az orosz vezérkar Alexander Petrovics von
Oldenburg herceg vezette, a világháború
kezdete és 1917 áprilisa között működött
egészségügyi és evakuációs csoportjának te
vékenységéről. Részleteket tudhatunk meg
az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb
erődrendszerének, az 1915. március 22-én ka
pitulált Przemysl 120 000 fős védőőrségének
hátországba szállításáról, ami nagy feladat
elé állította az orosz hatóságokat. Felvázolja,
milyen okok vezettek a Monarchia főleg szláv
nemzetiségű katonáinak átállásához 1914—
1916 között. Nyomon követi a Kijev melletti
Darnicában, valamint a moszkvai katonai kör
zet területén és Moszkvában létrehozott gyűj
tőtáborokban fogvatartottak számának válto
zását, beszél az erre a célra igénybe vett katonai
kórházakról. Bemutatja a hadifogoly-ügyek
ben illetékes orosz központi szerveket, így a
hadügy- és a többi minisztériumot, valamint
azok feladatait. Szót ejt az orosz Legfelsőbb
Főparancsnokságról (Sztavka), illetve más
katonai törzsekről, az Orosz Vöröskeresztről,
az udvari körökhöz tartozó személyekről, pl. a
cárnérói és más hercegnőkről, akik kapcsolat
ba kerültek a hadifogolyügyekkel.
A szerző 2,1 millió főre teszi az orosz
hadifogságba esett osztrák-magyar katonák
számát. Részletezi, hogy a keleti front egyes
nagyobb hadműveletei alkalmával hányan
kerültek közülük a cáriak fogságába, továbbá
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azt, milyen eloszlásban voltak jelen a biroda
lom európai területén a császári és királyi,
illetve a német hadifoglyok.
A második fejezet a foglyok egészségi ál
lapotával és a kívülről jövő segítségnyújtással
foglalkozik. Tárgyalja a hadifoglyok nemzet
közi jogi státuszát, bemutatja hogy viszonyult
ehhez a cári Oroszország. Felsorolja a Központi
Hatalmak hadifogoly-ügyekkel foglalkozó köz
ponti szerveit, elemzi az osztrák-magyar közös
hadügyminisztérium, a nem katonai szerveze
tek (pl. a külügyminisztérium, és a Vöröske
reszt-szervezetek), a porosz hadügyminiszté
rium, a Német Vöröskereszt munkáját. Kitér a
semleges országok intézményes gondoskodá
sára (pl. az amerikai YMCA, a Svéd és a Dán
Vöröskereszt akcióira), valamint a foglyok ér
dekében Oroszországban kifejtett ténykedésé
re. Bemutatja az Egyesült Államok - a Közpon
ti Hatalmak fogságba esett katonáinak védő
hatalma - hivatalosan végzett tevékenységét a
cári birodalomban. Részleteket tudhatunk meg
a hadifogolyügyek vöröskeresztes nővérek de
legációi által végzett kölcsönös ellenőrzéséről
1915-1916-ban. Felsorolja, milyen külföld
ről érkezett látogatói voltak a hadifoglyoknak
1915-1918 között Oroszországban.
A harmadik fejezet a külföldi hadifoglyok
munkaerőként történt oroszországi alkalma
zását vizsgálja: beszél a mezőgazdaságban, az
erdőkben a hadsereg számára végzett polgári
jellegű munkákról, az iparban alkalmazottak
ról, a fronton út- és sáncépítésen dolgozókról.
Választ kapunk arra is, milyen mértékben
használta fel a foglyokat az orosz hadigazda
ság. Megemlékezik arról, hogy az Ideiglenes
Kormány 1917 februári hatalomra jutása után,
hogyan módosult a foglyok munkára fogása.
Kitér a hadifoglyok között fellépett betegsé
gekre és halálesetekre.
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A negyedik fejezet tárgyalja a hadifoglyo
kat befolyásolni akaró orosz nemzetiségi poli
tikát- amelynek részét képezte a nemzetiségek
szerinti szétválasztásuk 1914—1915-ben -, a
szlávok számára kibocsátott manifesztumokat.
Beszél a két szerb önkéntes hadosztály felál
lítását célzó kampányról és azok felhasználá
sáról 1916-1917-ben. Megismerteti az olvasót
azzal a bánásmóddal, melyben a Monarchia
olasz és a román nemzetiségű volt katonáit ré
szesítették, továbbá az önkéntesekből felállított
Csehszlovák Légió bevetésével és Ukrajnából
való távozásával 1917—1918-ban.
Az ötödik fejezet témája a visszanyert sza
badság. A szerző nyomon követi a táborok fel
oszlatását, a foglyok szabadulását és hazatéré
sét, az 1917—1918-ban körükben folytatott bol
sevik agitációt. Megjegyzi, hogy Ukrajnában
Harkovon keresztül, illetve északon Péterváron
át vezetett a hazatérő katonák útvonala.
A művet záró megjegyzésekben Nachtigal
a korábban elmondottakat elemzi és foglalja
össze. A függelékben néhány vázlatot talá
lunk Oroszország európai részének katonai
körzetbeosztásáról, a fogságba esettek oszt
rák-magyar frontról történt elszállításának
irányáról, a foglyok munka-erőként való be
vetésének irányairól 1916-ban, a hadifogoly
táborok elhelyezkedéséről Kijevben, illetve
azon nagyobb oroszországi beruházások
földrajzi elhelyezkedéséről, ahol foglyokat
alkalmaztak. A kötetet rövidítés-, forrás-, iro
dalom- és névjegyzék egészíti ki.
A könyvet főként az első világháború tör
ténetét kutató szaktörténészeknek ajánlom.
Sajnálatos, hogy a világháború során idegen
hadifogságba esett magyar katonák történetét
tárgyilagosan és modern megközelítésben fel
dolgozó kötet megjelenése még várat magára.
Ballá Tibor

WOJCIECH STELA

POLSKIÉ ODZNAKI HONORWE I PAMIATKOVÉ
1914-1918,1918-1921
(Wojny a grnice panstwa, Warszawa, 2001. 258 o., ill.)

Az 1914-1918, illetve 1918-1921 közötti
lengyel érdemjeleket és emlékjelvényeket is
mertető kötet elvben, párhuzamosan, három
nyelvű volna, egyes történeti részeknél azon-
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ban a lengyel, német, vagy angol szövegek
egyike-másika esetenként rövidebb, itt-ott el
is marad, a rendkívül gazdag képanyag alá
írásai azonban mindig háromnyelvűek. így

1068

Szemle

a lengyelül nem tudók is jól használhatják a
munkát. A mű kifejezetten lengyel szempont
ból áttekinti az első világháborút megelőző
eseményeket, majd a világháború különféle
lengyel vonatkozásait részletezi - lengyel légi
ók, P. O. W. (= Polska Organizacja Wojskowe
- Lengyel Harci Szövetség), lengyel katonai
egységek Franciaországban és Oroszország
ban, polgárőrségek különféle lengyel terü
leteken, humanitárius szervezetek, légügy,
cserkészmozgalom.
A második rész az új Lengyelországért,
annak határaiért folytatott harcokat mutat
ja be - pozeni nagy-lengyelországi felkelés
(1918-1919), felső-sziléziai felkelések, pomerániai, sziléziai harcok, lengyel-ukrán há
ború (1918-1919), a bolsevikok elleni harcok
(1919-1921), szövetségek, katonai egységek
(ukrán, orosz, kozák stb.), a Lettország és
Litvánia körüli harcok, lengyel önkéntesek
Franciaországban.
A szerző részletesen bemutatja a fenti
harcokkal kapcsolatban keletkezett elismeré
seket, kitüntetéseket, jelvényeket, rokon em
lékeket. Külön részben taglalja a kópiákat, ha
misítványokat -az utóbbi időszakban e részte
rületen is egyre gyakoribb fantáziadarabokkal
együtt. Külön rész foglalkozik a korban (de
a két világháború közötti Lengyelországban
is) rendkívül divatos emlék- és alkalmi jel
vényekkel, hazafias ékszerekkel. Ezeken leg
inkább (korábbi) orosz hatások figyelhetők
meg. Kitér a különféle veteránszervezetek jel
vényeire is. Szól a régebbi lengyel felkelések
emlékét megörökítő emlékérmekről, emlékke
resztekről. Érdekes, hogy ezek között több az
oszt-rák-magyar, illetve orosz kitüntetésekből
átalakított darab. Taglalja a lengyel független
ségi harcok körüli érdemekért kiadott lengyel
állami elismeréseket is. Válogatást közöl a kor
„polonica" jelvényeiből is. Ezek között is ta
lálhatók osztrák-magyar darabok.

Értékes rész a korabeli lengyelországi ki
tüntetés-előállítók, j el vénykészítők részletes
listája. A recenzensben felmerül a kérdés,
hogy vajon mi magyarázza a bolsevikok ol
dalán harcolt (s nyilván jelvényekkel is bíró)
lengyelek emlékeinek elhagyását. A képeken
közölt daraboknál mindig megtalálhatók a hi
vatalos megnevezések, utalások az esetleges
színezésre, szalagra, számozásra, vesétekre
stb. Érdekes, hogy nagyon gazdag a tárgyi em
lékekhez kapcsolódó (adományozási) okmá
nyok, viselési igazolványok köre is. A szerző
gyakran közöl úgynevezett viselési képeket,
sőt ezekből - újszerű, de meglehetősen ötletes
módon - kinagyított, apró részleteket is.
A korabeli jelvény- és kitüntetésanyag
meglehetősen lengyel nemzeti karakterű:
majd minden példányon megjelenik a koronás
lengyel sas. A darabok nagy része különféle
keresztformákat mutat - érdekes, hogy a ko
rabeli lengyel emlékanyagban a horogkereszt
is előfordul. Sok példányon valamilyen regio
nális, helyi jellegzetesség, vagy pl. heraldikai
jelkép is tanulmányozható. Gyakoriak az év
számok, dátumok.
A műben egyes magyar vonatkozásokról
is olvashatunk, pl. hogy az első világháború
idő-szakában egyes lengyel katonai csopor
tokat az akkori Magyarország területén lévő
táborokba (Máramarossziget, Huszt) inter
náltak. Ezeket az eseményeket is jelvények
örökítik meg. E részben a szerző hibát követ
el, amikor közli, hogy a kérdéses táborok
Magyarországon és Csehországban voltak.
Kétségtelen, a vonatkozó helyszínek 1919 és
1938 között (az akkori) Csehszlovákiához tar
toztak, ebből eredhet a félreértés.
Mérvadó külföldi szakmai körök e kötetet
tartották a 2001. év nemzetközi összehason
lításban is legjobb falerisztikai könyvújdon
ságának.
Pandula Attila

RUPRECHT ANTAL
MAGYAR ÖNKÉNTESEK A TÉLI HÁBORÚBAN
(Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 2003. 195 o.)

A nemzetközi és a hazai könyvpiacon
az utóbbi tíz évben számtalan, a második
világháború nagyobb hadműveleteit, csatá
it, fegyvereit, haditechnikai újításait, eddig

ismeretlen, vagy kevésbé ismert szereplőit,
az egyes résztvevő országok hadvezéreit, po
litikusait bemutató kötet, képeskönyv, isme
retterjesztő mű jelent meg. Sajnos ezek közül
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elég sok a kevésbé színvonalas, tömegigényt
kielégítő munka (lásd Földi Pál könyveit,
vagy a sebtében és pontatlanul lefordított
angolszász irodalmi termékek tömkelegét),
ráadásul aránytalanul nagy részük csupán a
náci Németország haderejével és a Waffen
SS-alakulatok szereplésével foglalkozik. Az
olvasónak egyáltalán nincs könnyű dolga te
hát, amikor a hatalmas kínálatból a számára
leginkább megfelelő kötetet kiválasztja.
Örvendetes tény, hogy Magyarország
második világháborús szerepvállalásáról is
egyre több színvonalas monográfia, képes
könyv, komoly előzetes kutatásokat igénylő
szakmunka, vagy éppen dokumentumkötet
lát napvilágot, nagyobb részt a budapes
ti Hadtörténeti Intézet és Múzeum munka
társainak (így Szabó Péter, Ravasz István,
Számvéber Norbert) tollából.
Az intézmény kivételesen a nem a falai
között alkotó és tevékenykedő kutatók műve
inek megjelentetésére is vállalkozik. Ezek
sorába tartozik Ruprecht Antalnak a magyar
és az egyetemes történelem egy kevésbé is
mert epizódjáról szóló kis kötete is. Több érv
szólt a könyv kiadása mellett, közöttük a leg
fontosabb az, hogy a mai napig vajmi keve
set tudunk az 1939-1940-es szovjet-finn Téli
Háború történéseiről, amely csupán kis epi
zóddá zsugorodott az utókor emlékezetében.
Kevésbé köztudott, hogy ebben a háborúban a
finnek oldalán (több más nép - svédek, dánok,
norvégok, franciák, belgák, angolok, ameri
kaiak, észtek, olaszok - fiaiból verbuválódott
önkéntesek mellett) Kémeri Nagy Imre főhad
nagy - majd százados - vezetésével egy zász
lóaljnyi magyar önkéntes is részt vett, és pró
bált segíteni a szovjet agresszió elhárításában.
A magyarok harcokba ugyan nem kapcsolód
hattak be (csak 1940 február végén érkeztek
ki, az év márciusában képezték ki őket a fin
nek által alkalmazott harceljárásokra), mivel
időközben a március 12-én Moszkvában aláírt
békeszerződéssel véget ért a háború, azt kö
vetően azonban egy hónapon át (1940 április
közepétől május közepéig) szerepet vállaltak
a Szovjetunió és Finnország új államhatárá
nak őrzésében. A közelmúltig kevesen szerez
hettek tudomást arról, hogy az önkénteseken
kívül a magyar Honvédelmi Minisztérium
egymillió pengő értékben küldött fegyvert,
lőszert és felszerelést Finnországba, így nyúj
tott támogatást a harcoló finneknek, ezenkívül
a magyar Vöröskereszt és a különböző társa
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dalmi szervezetek által gyűjtött adományokat
is eljuttatták északi testvérnépünkhöz.
Ruprecht Antal finn és magyar nyelvű kö
tetéhez dr. Holló József Ferenc vezérőrnagy, a
Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója
írt előszót, melyet Juha Wihersaari alezredes,
budapesti finn katonai attasé bevezetője kö
vet. Ezután a finn hadsereg főparancsnoka,
Mannerheim tábornagy 38. számú napiparan
csa szerepel a műben, melyben a finnországi
nemzetközi önkénteseket méltatja és megkö
szöni segítségüket.
A következőkben rövid összefoglaló is
merteti a magyar önkéntesek szerepét a há
borúban, majd annak a közel 350 magyar fér
finak a névsorát olvashatjuk, akik Magyaror
szág területéről önkéntesként vettek részt a
háborús eseményekben a finnek oldalán.
Hatvanhat korabeli fényképet is látha
tunk a kötetben a magyar önkéntesek finnor
szági útjáról, amelyek bemutatják kalandos,
fél Európán át (Jugoszlávia - Olaszország
- Franciaország - Nagy-Britannia - Norvégia
- Svédország - Finnország útvonalon) vezető
utazásukat, megérkezésüket és fogadásukat,
télies viszonyok között végbement kiképzésü
ket, valamint megörökítik a katonák minden
napjait, és vidám pillanatait Lapua városában
és Lappeenrantában, ahol később a szovjet
finn határt őrizték.
A művet lapozva több egykori magyar és
finn résztvevő visszaemlékezésével is talál
kozhat az olvasó. Negyvennél is több fénykép
követi nyomon a háború magyar és finn vete
ránjainak a háború befejezése után 50 évvel
lezajlott találkozóján történteket. Láthatunk
képeket a budapesti Hadtörténeti Múzeum
anyagaiból 2003 februárjában a budapesti
Finn Nagykövetségen, majd ez év márci
usban Helsinkiben az ottani Hadtörténeti
Múzeumban rendezett kiállításról is.
A munka legnagyobb erénye, hogy az ol
vasó átfogó képet kap a finn és a magyar törté
nelem egy kicsi szeletéről, nevezetesen a Téli
Háborúról, amely megalapozta a két nép máig
tartó barátságát. Ezenkívül a történésekben
komoly szerepet vállaló zászlóaljnyi magyar
önkéntesnek is méltó emléket állít.
A mű nem a szakmai közönségnek író
dott, sokkal inkább a figyelem felkeltése, és
ismereteink bővítése volt a célja. Ezt a célt,
bátran állíthatjuk, el is érte.
Az ismertetés írója mindenkit arra biztat,
hogy bátran vegye kézbe a tetszetős kiáll ítá-
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súra sikeredett kis kötetet és merüljön el kissé
a múlt tanulmányozásában.
A kötet érdeklődésre tarthat számot a má
sodik világháború korszaka, illetőleg a finn
magyar közös múlt iránt érdeklődő széles ol
vasóközönség körében, annál is inkább, mert

a finn-magyar katonai, politikai és gazdasági
kapcsolatok alakulását 1919-től napjainkig
végigkövető magyar nyelvű összefoglaló kö
tet megjelentetése, bármily kívánatos volna
is, még várat magára.
Ballá Tibor

A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉRTESÍTŐJE 6.
ACTA MUSEI MILITARIS IN HUNGÁRIA
(Hadtörténeti Múzeum, Budapest, 2004. 320 o.)

Örömmel üdvözölhettük a Hadtörténeti
Múzeum Értesítőjének legújabb, immár ha
todik számát, melyet a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális
Alapprogram és a Hadimúzeum Alapítvány tá
mogatott. Örvendetes tény, hogy a Hadtörténeti
Múzeum folyóirata az elmúlt években immár
éves rendszerességgel megjelent, jóllehet ép
pen jelen szám megjelenése a „megszokott"
anyagi okok miatt elcsúszott, de ezen recen
zióval egyidőben - ha nem már korábban -, a
következő, hetedik kötet is napvilágra került.
A szerkesztők a tartalmat három, egymás
tól jól elkülönülő fejezetre osztották. A legelső
vegyes tanulmányokat tartalmaz a „múzeumi
gondolat" tárgykörétől a magyar hadtörténe
lem és hadtörténelem emlékeinek ápolásáig.
Következő egység részben a Hadtörténeti
Múzeum gyűjteményeiből összeállított válo
gatást tartalmazza, részben az ott folyó tudo
mányos műhelymunka új eredményeibe avatja
be az olvasót. Végezetül az intézmény, illet
ve munkatársai közreműködésével, az elmúlt
időszakban megrendezett jelentősebb kiállítá
sokról, azok eredményeiről tájékozódhatunk.
Értekezések, tanulmányok. Mintegy fel
vezetésképpen/?. Várkonyi Agnes kultúrtörté
neti gondolatait olvashatjuk a múzeum eszmé
jéről, melyeket a Nemzeti Múzeum alapításá
nak 200. évfordulójára rendezett konferencia
kapcsán osztott meg a hallgatósággal, s most
az olvasóközönséggel is. Átfogó ismertetést
kapunk a XVII. századra kialakuló magán
gyűjteményektől a XX. század elejére létre
jött szilárd közgyűjteményi hálózatig végbe
ment szemléletbeli változásról; arról, hogy a
tárgyak gyűjteményéből miként vált múzeum.
Mindeközben érzékeltetvén a kultúra értékőr
ző és új értéket teremtő képességét.

Babucsné Tóth Orsolya az 1924-ben létre
hozott Országos Magyar Hadimúzeum Egye
sület tevékenységének és a múzeum érdeké
ben végzett munkájának bemutatására vállal
kozott. Az Egyesület 11 éves működése akár
iskolapéldája is lehetne annak, miként fut vak
vágányra a legnemesebb elképzelés is a kedve
zőtlen körülmények és anyagi helyzet miatt.
A következő szerző, Czaga Viktória a
budai vár 1849. májusi ostroma során elesett
Hentzi tábornoknak emelt emlékmű történe
tével foglalkozott. A Ferenc József császár
személyes megrendelésére készült emlékmű,
mely a várban felállítva a nemzet arculcsa
pása volt, a kiegyezést követően folyamatos
politikai viharokat kavart, s csak 1899-ben
sikerült egy kevésbé szem előtt lévő es. kir.
gyalogsági hadapródiskola udvarára száműz
ni. Az emlékművet 1918-ban szétbontották, s
innentől kezdve az azt díszítő szobrok külön
életet éltek, s a legutóbbi időkig nagyobb ré
szüknek nyoma veszett.
Babucs Zoltán az 1944-ben felállított ma
gyarpóthadsereg eddig kevéssé ismert történe
téből tárt fel egy újabb területet. Nevezetesen
a 2. tábori póthadosztály alakulatainak sorsát
követhetjük végig megalakulásuktól, az 1944
őszi-téli erdélyi, északkelet-alföldi harcaikon
keresztül, míg 1945 januárjában a Felvidéken
álló leharcolt hadosztályt Németországba
szállították, ahol áprilisban megadták magu
kat az amerikai hadseregnek.
Gyűjteményi- és műhelymunka. LugosiJózsef to\Iából, egy a Hadtörténeti Múzeum által
2001-ben megszerzett, igen gazdag, a modern
kézifegyver-történetet szinte teljesen átívelő
gyűjtemény bemutatásának második részét
olvashatjuk. Az új kardok, szablyák, kard
bojtok, tőrök, rohamkések, különféle puskák
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és karabélyok és szuronyaik leírása után most
a forgó- és öntöltő pisztolyok következtek.
Az első világháború tárgyi emlékei közül
a hivatalos állami emlékjeleknek a Hadtör
téneti Múzeumban őrzött darabjait, történeti
hátterüket, szimbólumrendszereiket ismerteti
Sallay Gergely Pál, külön kezelve a vesztes
államok, illetve utódállamaik háborús emlék
érmeit, valamint a győztesek győzelmi érmeit
és háborús emlékérmeit. A bevezető tanul
mányt az egyes államok által alapított érmek
leírása követi.
Különösen kellemes élmény volt e recen
zió írója számára a szívéhez oly közel álló
zászlókról szóló rövidke tanulmány Cs. Kottra
Györgyitől, aki a két világháború közti magyar
gyalogsági zászlók szabályozásában megfi
gyelhető anomáliákra hívta fel a figyelmet. A
Monarchia szétesésével ugyanis annak zászlói
elvesztették szerepüket, de amíg a lovassági
zászlók ügyét 1920-ban rendezték, a gyalogság
esetében erre csak 1938-ban került sor. Addig
csak ideiglenes (meglehetősen nagyvonalú)
szabályozás történt, aminek következtében a
három fő típusba sorolható csapatzászlók is
rendkívüli változatosságot mutatnak.
Bodor Imre írása egy, az aradi vértanúk
emlékére készült karkötőt ismertet, mely
2002 óta szintén a múzeum gyűjteményét
gazdagítja.
Rendkívül izgalmas olvasmány, hogyan
alakul egy tárgy sorsa egy mesterember ke
ze alatt, különösen, ha azt az egyik legneme
sebb szakma képviselője, a restaurátor teszi.
Tom bor Krisztián egy XX. századi, lovát ug
rató huszárt ábrázoló Dreher-sörplakát kon
zerválását és restaurálását írta meg, detektívregénybe illó módon. Külön értéke e rövid
munkának a sörgyár történetének bemutatá
sa, melyből kiemelnénk az egykori konszern
tulajdonos Dreher Jenő példaértékű szociális
tevékenységét.
A következő tanulmány az 1987 M. ejtő
ernyős hadi- (gyakorló) öltözetről szól, mely a
magyar honvédség (néphadsereg) első terep
színű egyenruhája volt. A szerzőtől, Baczoni
Tamástól megtudhatjuk, hogy jóllehet már
1938-tól kezdve voltak kísérletek terepszínű
ruházati tárgyak (pl. az ún. sátorlap-esőgallér)
használatára, azok rendszerbe állítására azon
ban nem került sor. Az egyenruha sorsának
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alakulása igen ismerős lehet, több évtizedes
tervezgetés után, a rendszerbe állítást követő
en 3 év elteltével új, „nyugati" terepszíneket
vezettek be, s ekkor átkerült a „Kihordás alatt
lévő öltözetek és ruházati cikkek" rovatba.
Ballá István a Magyar Néphadsereg hi
vatásos és továbbszolgáló állományának ha
di (gyakorló) ruházata és felszerelési tárgyai
(1970-1991) címmel készített tanulmányt.
Kiállítások. A Hadtörténeti Múzeum idő
szaki kiállításain igyekszik a magyar hadtör
ténet korábban soha be nem mutatott részleteit,
emlékeit a nyilvánosság elé tárni. így merült
fel a gondolat, hogy egy katonacsalád törté
netét mutassák be, s a kiállítás „Katona apák
- katona fiúk. Fejezetek a Pacor katonacsalád
történetéből" címmel nyílt meg 2001. novem
ber 16-án. A kiállítás-megnyitón Stemlerné
Balog Ilona által elmondott beszéd szerkesz
tett változata után Galván Károly Pacor csa
ládot bemutató tanulmányát olvashatjuk. A
négygenerációs katonadinasztia „szolgálata"
1808-ban kezdődött és 1945-ben ért szomo
rú véget, mindeközben a család tizenhárom
tagja lett katona és házastársi kapcsolat révén
további nyolc főnek ez volt a hivatása.
2001-ben a millennium kapcsán a Colle
gium Hungaricum szervezésében magyar ren
dezvénysorozat volt Bécsben. Ennek keretében
öt nagyszabású kiállítást készítettek osztrák
és magyar szakemberek, melyek közül négy
ben - a főrendezők mellett - a Hadtörténeti
Múzeum stábja működött közre, az anyag
gyűjtéstől a látványterven át a kivitelezésig.
A munka tanulságait Kreutzer Andrea, Nagy
András és Szoleczky Emese foglalta össze. A
négy kiállítás: „Császár és király. Történelmi
utazás: Ausztria és Magyarország, 1526-1918",
„Magyar királykoronázások Pozsonyban",
„Együtt az oszmánok ellen. A Magyarországi
végvárak kiépítése és működtetése a XVIXVII. században" és „A vasfüggöny".
A tanulmányok végeztével a szerzők és
anyaintézményük felsorolása következik,
de talán nem lenne hiábavaló, ha egy rövid,
néhány soros szakmai életrajzot is olvashat
nánk. A tanulmányokat angol és német nyelvű
recenziók zárják, a kötetet nagyszámú illuszt
ráció teszi még hasznosabb és kellemesebb
olvasmánnyá.
Pászti László
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Szemle
NICOLAUS ROCKBERGER
DET NYA EUROPA
Centraleuropeisk och baltisk história och politik
(SNSForlag, Stockholm, 2004, 363 o.)

A magyar múlt nemzetközi hírű svéd
kutatója ismét fontos monográfiával jelentke
zett. Ezúttal az Európai Unió kibővítésének
ténnyé válására tekintettel összefoglalóan tár
gyalja „az Új Európa" jelentős részét kitevő
közép-európai és balti államok történetét és
napi politikáját. A térségbeli nyolc állam cí
merével ékes borítójú, hasznos térképekkel és
kiváló műalkotások reprodukcióival gazdagí
tott népszerű-tudományos műhöz Habsburg
Ottó, az utolsó magyar trónörökös írt előszót,
melynek első mondatában az 1989-es, Sopron
melletti, határnyitó Páneurópa-pikniket idé
zi fel, utolsó mondata pedig az Európa Unió
2004-es, jelentős kibővülésére utalva, a béke
és szabadság által jellemzett jövendő összEurópa vízióját vetíti elénk.
Témája feldolgozását Nicolaus Rockberger
Közép-Európa és a Baltikum fogalmának
tisztázásával indítja, majd felvillantja e tér
ség ókori berendezkedését. Ezt követően két
rövid fejezetben Attila hun és Nagy Károly
római birodalmát mutatja be. Ehhez csatla
kozóan „Árpád és a magyar honfoglalás",
„A Babenbergek Ausztriája", „A Premyslek
Csehországa", „A Piastok Lengyelországa"
című négy, egymást sok tekintetben átfedő és
egyúttal kiegészítő fejezet a 895-1374 közti
közép-európai történeti fejleményeket ágyaz
za nemzetközi összefüggésekbe. A további
akban, és a középkornál maradva, még külön
szól a szerző Szent István és az Árpád-házi
királyok Magyarországának belső fejlemé
nyeiről, Pannonhalmáról, a Károly Róberttől
Hunyadi Mátyásig tartó „magyar aranykor
ról". Ezt követően, a Kárpát-medencéből ki
tekintve tér át a Habsburg-dinasztia színre lé
pésének és birodalomépítésének, a baltikumi
német keresztény térítésnek és térhódításnak,
a lengyelországi Jagelló-korszak történései
nek és az e korszakbeli csehországi fejlemé
nyeknek a bemutatására.
A tárgyalt térséggel kapcsolatosan az új abb
jelentős korszakváltást a szerző „A feudális
magyar állam katasztrófája" című fejezettel

indítja, majd az Erdélyi Fejedelemségről, ezt
követően az ausztriai birodalomfejlesztésről,
a Habsburg Birodalom kettészakadásáról, a
harmincéves háború korszakáról és következ
ményeiről szól. Kitekint a Német Lovagrend
baltikumi uralmának kiépítésére, az azt kö
vető északi fejleményekre és a lengyel-litván
kettős állam fejlődésére. A koraújkorral szóló
első fejezet „Kuruc és labanc" címmel ismét
először a magyarországi fejleményekkel is
merteti meg az olvasókat, majd az oszmán
uralomtól való megszabadulást, a Rákóczi
szabadságharcot, a Pragmatica Sanctio korát,
Mária Terézia és II. József uralmát idézi fel.
Ezek után tér át a sorsdöntő XVIII. századi
lengyelországi fejleményekre, majd ismét
nemzetközi összefüggéseiben e térség francia
forradalmi (ideológiai) és napóleoni (hatalmi)
háborúinak, valamint szentszövetségi korá
nak történelmét mutatja be.
Ezt követően Nicolaus Rockberger, újólag
a magyar történelmi fejleményeket részesítve
előnyben, külön fejezetekben szól a magyar
reformkorról, az 1848-as forradalomról, a
Kossuth-szabadságharcról, a neoabszolutiz
mus koráról és a kiegyezésről. Ezekhez csatla
kozóan mutatja be a XIX. század nemzetközi
fejleményeinek e térségre gyakorolt hatásait.
Az Osztrák-Magyar Monarchia nemzetiségi
viszonyainak ismertetését követően önálló
fejezetekben szól még a pánszlávizmusról, a
szarajevói merényletről és a Nagy Háború fej
leményeiről, következményeiről.
Utóbbiakat tekintve ez esetben Lengyel
ország újjászületésének, a csehszlovák állam
létrehozásának a tárgyalása megelőzi a tria
noni magyar tragédia és hatásai felidézését,
beleértve ebbe a részleges békés revízió meg
valósulását és az új háborúba való belesodró
dást. Természetszerűleg ehhez a bemutatott
képhez csatlakozik a Lengyelország pusztulá
sáról és új határok közti újjászületéséről szóló
fejezet.
Ezzel jut el a szerző a legújabb kori fej
leményekhez, amelyeknek középpontjába a
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lengyelországi bolsevik uralom elleni meg
mozdulásokat és az 1956-os magyar szabad
ságharcot állítja. Ezt követően a magyaror
szági gulyáskommunizmust és annak 1989-es
nyilvánvaló bukását mutatja be, majd felidézi
az ezen időszakbeli ausztriai, csehszlováki
ai, lettországi, litvániai, észtországi sorsot.
Kitekint még a balkáni történésekre is, ame
lyek a nagy délszláv állam szétrobbanásához
vezettek. A történelmi áttekintés záró fejeze
te, jellemzően, „Magyar Millennium" címmel
idézi fel az utolsó tizenöt esztendő közép-eu
rópai térségbeli fejleményeit. A továbbiak
ban még az Európai Unió, az Észak-atlanti
Szövetség közép-európai és baltikumi térnye
résének folyamatát, az e keretek között meg
valósuló regionális együttműködést mutatja
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be Nicolaus Rockberger. Az olvasó tájékozó
dását a rendkívül gazdag hivatkozás-anyag
mellett, földrajzinév- és személynév-jegyzék
is segíti.
Feltétlenül fontosnak tartjuk ennek a mű
nek a magyar hadtörténelem iránt érdeklődő
olvasók számára való bemutatását. Ugyanis,
miközben súlyának megfelelően mindvégig a
hazaiak által jól ismert magyar múlt felidézé
se áll a középpontban, ez az eseménytörténeti
áttekintés olyan állandó, a közelebbi és a tá
volabbi fejleményekre való kitekintéssel tör
ténik, hogy ezáltal a tárgyalt magyarországi
történések és hadi fejlemények is világosab
ban láthatóak, jobban megérthetőek.
Zachar József

Budapest, 2003. 462
o. ISBN 963 206 458 5

A magyar hadtörténelem
évszázadai
Szerkesztette: Király Béla - Veszprémy László

Hosszú évtizedek óta ez a magyarul és angolul egyidőben megje
lent tanulmánykötet vállalkozik elsőként a magyar hadtörténelem 1000
esztendejének tudományos igényű feldolgozására, időrendben haladva
a magyar államalapítástól egészen Magyarország NATO csatlakozásá
ig. A szerkesztők által felkért szerzők a magyar hadtörténetírás fiata
labb és tapasztaltabb generációi, egyetemi és intézeti kutatóműhelyei
képviseletében mutatják be a magyar katonai múlt legfontosabb fejeze
teit, mindvégig felhasználva a hazai és külföldi levéltári és nyomtatott
forrásokat, hasznosítva a hadtörténetírás hagyományos vagy éppen
legújabb módszereit, szempontjait és eredményeit.
A kötet hét fejezetében (Középkori Magyarország, Török hódí
tás Magyarországon, Magyarország a Habsburg Birodalomban, Az
1848/49-es forradalom és szabadságharc, A kiegyezéstől Trianonig, A
Magyar Honvédség a második világháború előtt és alatt, Magyarország
a vasfüggöny mögött) 22 tanulmány olvasható, amelyhez a hazánk
NATO-csatlakozásának menetrendjét felvázoló Epilógus társul. A ta
nulmányok némelyike konkrét eseményeket, hadműveleteket tárgyal,
mások a katonai szervezetek, illetve egyes fegyvernemek adott kor
szakbeli történetét, a magyar hadtudomány és hadművészet egy-egy
fejezetét, megint mások a hadsereg és a politika viszonyát vizsgálják.
E sokszínűség, valamint a tanulmányokhoz csatlakozó jegyzetek,
térképoldalak, és a kötetet teljessé tevő bibliográfia, életrajzi adattár,
hely- és személynévmutató egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy a
NKÖM támogatásával megjelent mű a magyar hadtörténelem korsza
kos kézikönyve legyen.

Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány

KRONIKA
Galántai József
1926-2004
A nekrológ műfajként - az első árvák sír
beszéde óta - szinte megkérdőjelezhetelen
módon liturgizált. Még Krúdy sem tudott ez
ellen tenni, legalábbis hatásában. így forma
bontásra e sorok írója sem kíván vállalkozni.
78 éves korában elhunyt Galántai József
emeritus egyetemi tanár. Több mint fél évszá
zadot töltött a katedrán. Az új- és legújabbkori
magyar történeti tanszéken járta végig a so
kakra kötelező, kevesekre nem mindig előírt
graduális promóciót: tanársegéd, adjunktus,
docens lett, végül professzor. Volt dékánhe
lyettes, tanszékcsoport-vezető. Krédójához
tartozott: nem küzdünk érte, ám ha mandá
tumot kapunk, meg kell felelnünk annak.
Talán nem is a tanárt vagy a kutató történészt
tette félre önmagában, amikor e tisztségeket
vállalta: időbeosztása imponáló volt. Ám ha
valaki, ő tisztában volt az egyetemi funkciók
relativitásával. Tanári tevékenységét egyik
sem kezdte ki.
Szeretett tanítani. Közelebb állt hozzá a
kiscsoportos szemináriumban, jól felkészített
és felkészült hallgatókkal történt együttmű
ködés. Emeritusként panaszkodott: egyre ne
hezebb idézni a múlt eme oktatási műfajának
színvonalát. Világosan és egyértelműen látta
az okokat is. Elemzőkészsége - korunk rettene
tesen felélt szavával - példaértékű volt. Hall
gatóit pedig primus inter paresként fogadta.
Az ELTE Bölcsészettudományi Ka
rán sok zseniális előadót őriz az emlékezet.
Legendák és mítoszok keletkeztek Bóka
Lászlóról, Szabó Árpádról, Szálai Sándorról,
Hahn Istvánról, Mátrai Lászlóról. E sorban
Galántai professzornak nehezen találnánk
helyet, pedig sem száraz, sem unalmas nem
volt. Ebben sietett segítségére intellektusa
és a történeti személyiségek megítélésére is
alkalmas emberismerete. Nem állt tőle távol
a történeti pszichogram készítése: „segédtu
dományként" mizantrópiája és olykor nem is
enyhe cinizmusa állt rendelkezésére.
Sokat írt, de könyveinek sztárolásával
nem foglalkozott. Az sem érdekelte különö
sebben, hogy Eötvös-monográfiája szinte alig
kapott említést. A kilencvenes évek eleje ön
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magát egyre inkább elveszítő könyvészetében
már alig akadt hely recenziónak, vitának.
Végigjárta, végigkutatta a dualista kor
számára érdekesebb területeit. Talán meg
engedhető a szubjektív emlék. Galántai pro
fesszor egyik bécsi ösztöndíját megelőzően
írta könyvét a szarajevói merényletről. Együtt
mentünk a Heeresmuseumba, láttuk az autót
és a véres egyenruhát. Előbb csak nekem tar
tott előadást: hol állt Gavrilo Princip, milyen
szögből lőtt. Az ismertetés idegenvezetéssé
vált: pár perc múlva már sokan hallgatták.
Az első világháború történetéről írott és
több kiadást - az utolsót 2001-ben - megért
szintézise eléggé paradox jellegű. Nem tartot
ta magát hadtörténésznek, e területen inkább
külföldi kutatási eredményeket összesített és
rostált. Közelebb állt hozzá a politika- és az
intézménytörténet. Utolsó kutatási eredmé
nyei a dualista rendszer végvonaglásán mu
tattak túl. A békeszerződések keletkezése, a
döntési folyamatok érdekelték. A visszajelzé
sek elmaradása az Eötvös-monográfia fogad
tatását ismételte.
A tanár persze kizsákmányolta a tudóst,
ám ez az egyetemeken természetes. Azt ad
ta elő, amit kutatott, írt, bár némi kritikával
fogadta az axiómát: az univerzitáson kétszer
nem szabad ugyanazt előadni.
Színes egyéniség volt. Az egymás iránt na
gyobb tiszteletet tanúsító külföldi kollégák egy
alkalommal kissé furcsállták, hogy a magyar
delegáció tagjai csak Herr Blockältester szóval
fordultak a küldöttség vezetőjéhez. Amikor
pedig azt az eléggé kínos kérdést kapta, hogy
az érkező magyar történészek nem félnek-e
egymástól, humorát kellett cserbenhagynia:
- Nem, ha én döntöm el az utazók névsorát.
A Kar egyik professzora egyszer azt ja
vasolta a rádió bölcsész végzettségű ripor
ternőjének: a végtelenül unalmas műsorban
helyet lehetne talán találni a bölcsészkar nem
alvásra késztető személyiségeinek. A névsor
nem lenne hosszú, ám Galántai József nevét
minden bizonnyal ott olvasnánk.
Vargyai Gyula
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LEBOVITS IMRE
120 ÉVE SZÜLETETT NAGYBACZONI NAGY VILMOS
VEZÉREZREDES, HONVÉDELMI MINISZTER

Nagy Vilmos1 ősi erdélyi család szülöt
te. A nemesi - lófő - címet Apafi Mihály
fejedelemtől kapták. A család Kossuth és az
1848-1849-es szabadságharc iránti tisztelet
és elkötelezettség szellemében élt. Szegények
voltak, de a fiaik, Béla és Vilmos, nem csak
középiskolai, hanem főiskolai végzettséget
is szereztek. Mindketten a katonai pályát vá
lasztották.
Nagy Vilmos a szászvárosi református
gimnáziumban érettségizett. Erdély és a Beth
len Gábor teremtette humanista szemlélet
nagy hatással volt rá. A soknemzetiségű Er
délyben a magyarok, szászok, románok,
zsidók, örmények tisztelték és megértették
egymást. Ott került igaz barátságba Groza
Péterrel, a későbbi román miniszterelnökkel
és államférfival. A Ludovika után honvéd
felsőbb tiszti tanfolyam következett, majd
1909-1912 között a bécsi Hadiiskola, ahol
már kibontakoztak kiemelkedő képessé
gei, bár a középiskolában és a Ludovikán is
mindig osztályelső volt. Tanulmányait mind
végig díjmentesen, államköltségen végezte.
Pályafutását a honvédségnél kezdte. A korabeli
felfogás a honvédséget a közös alakulatoknál
alacsonyabb értékűnek tekintette, ezért hát
rányosabb helyzetűnek is minősült, viszont a
szellem sokkal magyarabb volt, mint a német
parancsnoklási nyelvű közös egységeknél. A

trianoni békeszerződés után is hivatásos tiszt
maradt. Kiválóan képzett, nyelveket beszé
lő katona volt, pályája, egyénisége azonban,
vélhetően családjának, neveltetésének, Erdély
megértő légkörének köszönhetően, jelentősen
eltér a korszak vezető tisztjeiétől.
Az első világháború kitörésekor Nagy
Vilmos alakulatával először a Szerbia elleni
hadműveletekben vett részt 1914 decembe
réig. 1915 elején a Kárpátokban harcolt a ke
mény téli csatában, majd részt vett a sikeres
támadó hadműveletekben, a gorlicei áttörés
kor, 1915 májusában, a 79. honvéd gyalogdan
dár vezérkarában szolgált.
1915 augusztusa és 1916 júniusa között
először a Magyar Királyi Hadügyminiszté
riumban, majd a Szurmay-hadtest parancs
nokságán teljesített szolgálatot, részt vett a
Volhíniában zajlott súlyos harcokban. Tevé
kenységéért 3. osztályú hadidíszítményes ka
tonai érdemkeresztet kapott, valamint három
alkalommal a legfelsőbb dicsérő elismerésben
részesült.
1917-1918 folyamán a Keleti-Kárpátokban
az orosz csapatok ellen 28 kilométeres sza
kaszon védekező 16. honvéd gyalogdandár
nak volt egy éven át a vezérkari főnöke, on
nan vezényelték 1918 elején a Honvédelmi
Minisztériumba.2

1

Nagy Vilmos, nagybaczoni, vitéz lófő (Parajd, 1884.május 30 - Budapest, 1976. június 21.) katona
tiszt, katonai szakíró. Hadnagy 1905., főhadnagy 1910., százados 1914., őrnagy 1919., alezredes 1921., ezre
des 1925., vezérőrnagy 1934., altábornagy 1937., vezérezredes 1940. Ludovika Akadémia, bécsi Hadiiskola.
Vezérkari tisztként részt vesz az első világháborúban. A Tanácsköztársaság idején a Vörös Hadsereg parancs
nokságán teljesít szolgálatot. Az 1919-cs igazoló eljárás után vezérkari őrnagy, 1925-1927: a honvédelmi
miniszter szárnysegédje. 1927-1931 között az I. budapesti vegycsdandár vezérkari főnöke, 1931-től 1934-ig a
honvédség főparancsnokának szárnysegédje, 1934-ben kapja meg az első tábornoki, a vezérőrnagyi rendfo
kozatot. 1935-1936-ban a Honvédelmi Minisztérium katonai közigazgatási csoportfőnöke, 1937-től altábor
nagy, 1938-1939-ben az I. budapesti hadtest parancsnoka, 1939-1940-ben a honvédség főparancsnokának
gyalogsági szemlélője. 1940-1941-bcn az I. hadsereg főparancsnoka, rövid nyugdíjazási időszakot követően
1942. szeptember 24 - 1943. június 12. között Kállay Miklós kormányának honvédelmi minisztere. 1944. no
vember 16-án a csendőrség a nyilas kormány utasítására letartóztatja. Sopronkőhidára, majd Németországba
hurcolják. Németországban a magyar csendőrség őrizete alatt álló nyilas internálótáborban tartják. 1945. május
1.-én az amerikai csapatok hozták meg számára a szabadságot. 1945 után nem kíván a közéletben részt venni.
Az ötvenes években sok megaláztatás éri. Rangjától nem fosztják meg, de nyugdíját egy ideig megvonják és
a családot a klotildligeti villából kitelepítik. Béla fiát koholt vádak alapján 10 évre ítélik, amiből 4 évet tölt le,
Groza Péter román miniszterelnök közbenjárására szabadul.
2
Az 1918. január 26-i távozásakor kiadott tiszti parancs méltatja bátorságát, katonai tudását, emberi
tulajdonságait: „Ott van a harcok közepette, amikor példás bátorsággal, hősiességgel személycsen harcra s
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Az októberi katonai összeomlás és a forra
dalom a minisztériumban érte. A tisztikar túl
nyomó többsége a polgári demokratikus for
radalom híve volt. Remélték, hogy a Károlyi
kormány legalább részlegesen megvédi az or
szág területi integritását. A Tanácsköztársaság
idején a Vörös Hadsereg főparancsnokságán
szolgált, egyben a Székely Nemzeti Tanács
katonai szakértője volt. Személyes kapcsolatot
tartott Stromfeld Auréllal, a Vörös Hadsereg
vezérkari főnökével.
Nagy Vilmos a húszas-harmincas évek
ben folyamatosan haladt előre a katonai rang
létrán, ugyanakkor jelentős tudományos és
publicisztikai tevékenységre is jutott ideje
és energiája. Munkásságát tudományos ala
posság, magas szakmai igényesség, a hazai
és külföldi szakirodalom alapos ismerete
jellemzi. Az 1920-as évek elején jelent meg
a Szerbiai hadjárat (I—II.) című hadtörténeti
tanulmánya, 1922-ben pedig a Románia el
leni hadjárat (1916-1917) című műve, amely
származása, családi hagyományai, Erdély
sorsa iránti aggódása miatt a legközelebb állt
hozzá. 1925-ben látott napvilágot a Támadás
című, stratégiai kérdésekkel foglakozó írása.
A Felvidék felszabadítása című értekezése
1939-ben, a Hadtörténelmi Közleményekben
jelent meg.
A hadtörténelem mellett Nagy Vilmos ala
pos ismerője volt a hadtudomány és a hadmű
vészet kérdéseinek is. Minthogy a harmincas
évek közepétől lehetőség nyílt a honvédség
haditechnikai fejlesztésére, és megkezdődött
a tüzérség, a gépkocsizó alakulatok és a pán
célos erők fejlesztése, már a Magyar Katonai
Szemle 1936 februári számában elemezte a
gyorsan mozgó alakulatok szerepét.
A hadtörténet és a hadtudomány mellett
az immár budapesti hadtestparancsnok Nagy
Vilmos figyelme, érdeklődése kiterjedt a hon
védelmi sportokra is. Személyesen vett részt
a military lovaglásokon. Major Ákos hadbíró
írta: „a budapesti hadtestparancsnok soroza
tosan utasította vissza a katonai ügyészi indít
ványokat, mert a legénységi ügyekben az in-
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tézkedéseket túl drasztikusnak, a tiszti ügyek
kezelését pedig túl szőrmentinek tekintette."
Már tábornok volt Nagy Vilmos, amikor
egy alkalommal a vasúton hazafelé utaztában a pályaudvaron Az Est című újságot vette
meg. A fülkében egy alezredes is vele utazott.
Olvasás közben a tábornokot elnyomta az
álom és csak otthon vette észre, hogy újság
ja első oldalára valaki ráírta: „Magyar ember
ilyen újságot nem olvas!"

kitartásra buzdítja, felvillanyozza csapatainkat a túlnyomó erőben lévő ádáz ellenséggel szemben.... Nagy ka
tonai tudás, forró hazaszeretet, vasidegzet jellemezték.... Örök jókedve, átlagot felülmúló kedvessége, őszinte
emberbarátsága tették könnyűvé a szolgálatot." (Még a 61. honvéd gyalogezred tisztjeként bátyjával, Nagy
Bélával, a 6. szabadkai gyalogezred századosával, 1916-ban kezdeményezte a nagybaezoni előnév haszná
latának engedélyezését. A földbirtok és a család lakóhelyéül szolgáló község nevének előnévként történő
használatát IV. Károly király 1918-ban engedélyezte nekik hosszas procedúra után, figyelembe véve a háború
alatt szerzett érdemeiket.)
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Másnap a vonaton ismét találkozott az al
ezredessel és módot talált rá, hogy felelőség
re vonja. Megmagyarázta neki, hogy minden
nyílt eszű embernek ismernie kell a másik ol
dal véleményét és gondolkozását. Ha nem is
rokonszenvesek neki a baloldali vagy polgári
pártok, legalább ésszerűségből és a szüksé
ges tájékozódás kedvéért olvassa át néha az ő
lapjaikat is. A tisztikarnak politizálnia ugyan
nem szabad, de az is helytelen, ha a nem po
litizáló magatartást úgy értelmezi, hogy kizá
rólag a jobboldali sajtótermékeket olvassa. Ne
tegye szánt szándékkal vakká magát, igenis
ismerje meg a világ eseményeit és azokat a
hatalmas erőket, melyek az események mö
gött munkálnak.
Az 1938. november 2.-i első bécsi döntés
alapján a m. kir. Honvédség november 5-10.
között bevonult a hazánknak ítélt 12 000 km2
területű 1,1 millió, túlnyomórészt magyar la
kosságú felvidéki területekre. A budapesti I.
hadtest bevonulását Ipolyságra, Párkányra,
Losoncra és Lévára Nagy Vilmos irányítot
ta. Az ipolysági vármegyeháza erkélyéről
elhangzott, a bevonuló honvédséget köszöntő
beszédek után Nagy Vilmos felhívta a lakos
ságot, hogy a polgári közigazgatás megindu
lásáig bizalommal forduljanak panaszaikkal a
katonai hatóságokhoz. Biztosította a lakoso
kat, hogy a magyar honvédek a béke és a kiengesztelődés embereiként érkeztek, és min
denkinek védelmezői lesznek, akik a magyar
haza hűséges gyermekei.
Felsőbb rendelkezésre a Felvidéken katonai
közigazgatást hoztak létre, melynek székhelye
Ipolyság lett, ott kellett működnie december
20.-ig, vagyis a polgári közigazgatás létrejöt
téig. Ezt követően Nagy Vilmos a parancsnok
sággal együtt visszatért Budapestre.
1939. márciusáig maradt az I. hadtest pa
rancsnoka, ezután a kormányzó gyalogsági
szemlélővé nevezte ki. Ebben a beosztásban
jelentős hatáskörrel rendelkezett a parancsno
kok kinevezése és a kiképzés területén.
1940. március l-jével a honvédség felépí
tése és irányítása alapvetően megváltozott. A
kormányzóaMagyarKirályiHonvéd Vezérkar
főnöke által gyakorolta legfelsőbb hadúri
jogait. A Magyar Királyi Főparancsnokság
megszűnt, teljes hatásköre a Magyar Királyi
Honvédség vezérkari főnökére szállt.
1940. március 1-én elrendelték három új
hadsereg és a gyorshadtest felállítását. Az I.

hadsereg parancsnokává 1940. március 1-i
hatállyal Nagy Vilmost nevezték ki, a gyors
hadtest parancsnoka dalnoki Miklós Béla tá
bornok lett. Nagy Vilmos és dalnoki Miklós
Béla megbízása a kormányzó és a konzervatív
katonai politikai vezetés bizalmát fejezte ki.
1940 elejétől Magyarország és Románia
között diplomáciai és katonai tárgyalások kez
dődtek Erdély hovatartozásának, pontosabban
megosztásának előkészítése, esetleg eldönté
se kérdésében. Jelentős nézetkülönbség mu
tatkozott Erdély visszaszerzésének módjában
Werth Henrik, a vezérkar főnöke és Teleki
Pál miniszterelnök között. Werth Erdély viszszaszerzését német akció eredményeképpen
képzelte, Teleki viszont csak önálló diplomá
ciai-katonai fellépés eredményeképpen volt
hajlandó elfogadni azt, ezért 1940. április 15-i
levelében olasz-német-magyar tárgyalásokat
javasolt a Románia elleni fellépés kérdésében.
Nagy Vilmos Teleki Pál miniszterelnök állás
pontját támogatta.
Visszaemlékezéseiben utal rá, hogy
az 1940 nyári eseményekben meghatáro
zó szerep várt rá: „1940. július l.-étől az 1.
hadsereg csapatai felemelt létszámmal a ke
leti határra vonultak. A hadsereg-főparancs
nokságot csaknem teljes hadi állománnyal a
Nyíregyháza melletti Sóstóra helyezték. Ez
már azt jelentette, hogyha a tárgyalások nem
vezetnek eredményre, fegyverrel oldjuk meg
az erdélyi kérdést, melyben a döntő szerep az
én hadseregemnek jut, melynek állománya
kb. 208 000 ember volt".
A Molotov-Ribbentrop paktumnak Romá
niára nézve súlyos következményei voltak,
ugyanakkor Németország az elszigetelt Ro
mániát magához akarta kötni, mert szüksége
volt a román olajra. Ezt jelzi a két ország nö
vekvő külkereskedelmi forgalma.
A magyar vezetés német nyomásra elállt a
támadástól. Hitler a július 10-én Münchenbe
érkezett Telekit és Csákyt Ribbentrop és
Ciano közreműködésével akarta lebeszélni a
Románia elleni fellépésről. ígéretet tett arra,
hogy Mussolinival együtt levélben szólítja
fel a román királyt, kezdjen tárgyalásokat
Magyarországgal a területi kérdésekről.
1940. augusztus 27-én a román nagykövet
a német külügyminisztériumban jegyzéket
adott át, miszerint kormánya hajlandó elfo
gadni a tengelyhatalmak döntőbíráskodását.
Ribbentrop augusztus 29-re meghívta Bécsbe
a román és magyar kormányfőt és a külügy-
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minisztereket. Nagy Vilmos így foglalta öszsze visszaemlékezéseiben az eseményeket:
„Augusztus 26.-án végre megoldódott a nehéz
helyzet. A románok belátták, hogy mi nem
hátrálunk meg, ha tovább húzzák-halasztják
a dolgot, fegyverrel intézzük el a kérdést". Ez
volt a második döntőbíráskodási tanácskozás
Bécsben 1940. augusztus 29-30-án. Ennek
alapján kapta vissza Magyarország az észak
erdélyi területeket, és a Székelyföldet. így a
háborús megoldás helyett békés bevonulás
következett. A visszacsatolt területek átadása
mintegy két hét alatt zajlott le.
Az értékelést legjobban talán a bevonuló
hadseregben szolgáló Király Béla fogalmazta
meg: „A magyar kisebbségek visszatérését ha
zájukhoz nem Hitler és Mussolini ajándékának,
hanem az igazság és a nemzeti önrendelkezési
elv helyreállításának fogtam fel."
A Szovjetunió nem ellenezte Észak-Er
dély Magyarországhoz való visszakerülését.
1941. júniusában Molotov külügyi népbiztos
közölte Kristóffy magyar követtel, hogy a
Szovjetuniónak nincs észrevétele a magyar
román területi változásokat illetően.
Az 1. hadsereg szeptember 5-én kezdte
meg a bevonulást a románok által kiürített
területekre. Az első jelentős város, ahová a
honvédség bevonult, Szatmárnémeti volt,
az ünnepélyes alkalmon megjelent Horthy
Miklós kormányzó, Teleki Pál miniszterel
nök, Bartha Károly honvédelmi miniszter és
Werth Henrik, a vezérkar főnöke.
Az erdélyi magyarság mindenütt lelkese
déssel fogadta a bevonulást - emlékszik viszsza Nagy Vilmos memoárjaiban. A bevonu
lás legfclemelöbb pillanatait a Székelyföldön
élhette át: „Az erdélyi bevonulás fénypontja
volt az a nap, amikor 1940. szeptember 10én Marosvásárhelyre értünk. A város szélén
a város vezetősége diadalkapu előtt várt re
ánk, a bevonuló csapatokra. Lóhátról kellett
válaszolnom a megható üdvözlő beszédekre,
igyekeztem rövid beszédben megköszönni a
lelkes fogadtatást". A tábornok székelyföldi
beszédében meg is hirdette, hogy békét és
megértést hoztak és a „román, szász, német
és magyar nemzetiség egyenlő, s őket a fajisá
gért hátrányos helyzetbejutni nem engedik".
Nagy Vilmos 22 év után ismét bejárhat
ta a Székelyföld főbb településeit: Parajdon
fölkereste édesapja sírját, majd meglátogat
ta családja ősi lakhelyét, Nagybaczont, ké
sőbb Sepsiszentgyörgyöt, Kézdivásárhelyt,
Gyergyószentmiklóst. A tulajdonképpen bé
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kés, boldog és eufórikus hangulat mellett meg
kell említeni egy tragikus epizódot, az ördögkúti összetűzést, ahol egy vélt vagy valós
román támadás következtében a honvédség
több román személy halálát okozta. Nagy
Vilmosnak, mint kolozsvári hadtestparancs
noknak legfontosabb feladata a katonai köz
igazgatás kiépítése volt.
Pályafutásának talán legfényesebb idő
szaka volt az erdélyi bevonulás, elismert
sége, népszerűsége csúcspontjára érkezett.
A korabeli sajtó képein, a szatmárnémeti, a
kolozsvári díszszemlén a kormányzó és az
ország többi vezetője társaságában látható.
Sikeresnek tűnő és még békésnek látszó tör
ténelmi pillanatban távozott. Bizonyára nem
számított arra, hogy két éven belül vissza kell
térnie a Honvédelmi Minisztérium élére.
1941. január 9-én Werth Henrik vezérkari
főnök fogadta Nagy Vilmost, és közölte vele
a koronatanács határozatát, hogy az 1905-ben
végzett évfolyam fokozatos nyugállományba
helyezését vele fogják kezdeni. Nagy Vilmos
1941. január 31.-én Kolozsváron fejezte be
szolgálatát. Elismertségét, alárendeltjei szere
tetét jelzi, hogy február 10-i hazautazásakor a
helyőrség katonái 10 km hosszan felsorakoztak
üdvözlésére a sínek két oldalán.
1942. szeptember 21.-én kormányzói be
szélgetésre hívták a nyugdíjazott gyalogsági
tábornokot. Horthy a beszélgetés során ki
fejtette, hogy milyen fontos a fegyelem fenn
tartása a honvédségben. Megemlítette azt is,
hogy az utóbbi időben a honvédségnél lábra
kapott politizálás és a magasabb rendelke
zések szándékos nem teljesítése. Ezt a meg
romlott szellemet jórészt a németbarát Bartha
Károly honvédelmi miniszter számlájára írta,
akit le szándékozott váltani. „Rám gondolt és
arra kért, hogy vállaljam el a honvédelmi mi
niszter tárcáját."
A honvédelmi miniszter funkcióját al
kotmányjogi szempontból úgy szabályozták,
hogy a miniszter ténylegesen kivált a hadse
reg aktív szolgálatából. Felelőssége elsősor
ban politikai jellegű volt. A főparancsnok
névlegesen a kormányzó, a hadsereg tényleges
vezetése a vezérkari főnök - Szombathelyi
Ferenc vezérezredes - kezében összpontosult,
aki egyben a szovjet fronton harcoló hadsereg
legfőbb hadműveleti irányítója.
Nagy Vilmos nem minden kritikai véle
mény nélkül hagyta el a hadsereget 1941 janu
árjában. „Régimódi" úri felfogása, becsületes
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emberiessége, magyarsága mindinkább anak
ronisztikussá vált a tisztikarban. Mi több, az
„új eszmék" lassan a korábban még jól műkö
dő katonák fegyelmét is kikezdték. A vezérkar
tisztjei, a Honvédelmi Minisztérium vezető be
osztottai nem fogadták szívesen az új minisz
tert, aki, úgy tűnt, a német-magyar barátságot
Budapest, és nem Berlin szempontjából értel
mezte. Aki a zsidóüldözésekből - szemben sok
tiszttársával - nem csak nem kívánt egyéni
hasznot húzni, de ragaszkodott a törvények be
tartásához, és meg akarta akadályozni a mind
inkább elterjedő egyéni és kollektív visszaélé
sek embertelenségét és kegyetlenségét.
A szélsőjobboldal befolyása az egész or
szágra kiterjedt. A formálisan nem politizáló,
elméletileg a kormányzó ellenőrzése alatt álló
tisztikar döntő része a szélsőjobbal, a nyila
sokkal szimpatizált és nem a tényleges kor
mánnyal.
A szélsőjobboldal, a nyilaskeresztes párt és
az Imrédy-párt érezte a veszélyt: ha a hadsereg
ben nem engedik a zsidóüldözést, ha visszaszo
rul a nemzetiszocialista befolyás, ha nem lesz
kollaborálás Németországgal, a szélsőjobboldal
ereje lényegesen meggyengül.
Nagy Vilmos a Honvédelmi Minisztéri
umban keresztezte terveiket. Már az ellen
forradalom kezdetétől általános gyakorlat
volt, hogy aki nem tette magáévá a jobbol
dal eszméit, nem volt antiszemita, vagy csak
tiszteletben tartotta a humanizmus bizonyos
eszméit, az csak zsidóbérenc lehetett. Hamar
elhangzott a verdikt: a miniszter zsidóbérenc.
Megindultak ellene a nyílt támadások és az
aknamunka, a rágalmazások és feljelentések
- ez utóbbiak Berlinbe címezve, ahol amúgy
sem szerették, mert bemutatkozó látogatása
során, majd 1943 januárjában is határozottan
kiállt a magyar honvédség érdekében.
Ha 1942 végén kellemetlen volt, 1943 el
ső felében egyenesen veszélyessé vált Nagy
Vilmos. A sztálingrádi csatát, a voronyezsi
katasztrófát követően Kállay Miklós minisz
terelnök határozottabb fordulatot eszközölt
kormánya politikájában. Megkezdődött a
béketapogatózások kora, elhatározták, hogy
nem küldenek újabb hadsereget a frontra és
lehetőleg a szovjet területeken megmaradt
alakulatokat is hazahozatják. Nem kétséges,
hogy Kállay elképzeléseiben szilárdan tá
maszkodott honvédelmi miniszterére.
1943 februárjában a németek kérték, hogy
Magyarország három hadosztállyal vegyen

részt Jugoszlávia megszállásában. „Hogy mi
képpen értesültem erről a kérdésről, annak a
története sem mindennapi. A vezérkar had
műveleti csoportfőnöke egy ügydarabot ho
zott át hozzám azzal, hogy ezt Szombathelyi
vezérezredes küldi, és kér, hogy az aktát lát
tamozzam, és tartalmát vegyem tudomásul.
Ebben az ügydarabban nem kisebb dologról
volt szó, mint arról, hogy a vezérkar főnöke
a németekkel megegyezett: Magyarország 3
hadosztályt bocsát a németek rendelkezésére.
A keleti hadszíntér egyre fenyegetőbb esemé
nyei miatt a németek balkáni csapataikból vol
tak kénytelenek hadosztályokat átszállítani az
orosz hadszíntérre, és ezeket bolgár és magyar
csapatokkal akarták pótolni. A német-bolgár
megegyezés már megtörtént, és 1943. június
1.-én a mi hadosztályainknak is el kellett volna
indulniuk. Azt válaszoltam az iratot hozó tá
bornoknak, hogy ezt így egyszerűen tudomá
sul nem vehetem, mert a vezérkar főnökének
nincs joga arra, hogy a német hadvezetőség
gel, a magyar kormány tudta és beleegyezése
nélkül, ilyen megállapodásokat kössön! Itt új
magyar csapatoknak az ország határain kívüli
alkalmazásáról van szó, méghozzá a Balkánon,
ami szerintem egyáltalán nem kívánatos. Ezt
az ügyet a minisztertanács elé viszem, és ha az
hozzájárul, csak akkor lehet a kérdést a néme
tekkel megtárgyalni.
Szombathelyi azonnal felhívott telefo
non. Kimért, majd ingerült hangon próbálta
magyarázni, hogy ennek a megállapodásnak
megkötésére neki igen is joga van. Ha a kor
mány vele nincs megelégedve, akkor »dobja«
őt, de vele így nem lehet eljárni. Erre meg
magyaráztam Szombathelyinek, hogy itt nem
személyes kérdésről, hanem jóval magasabb
és fontosabb problémáról van szó. A felelős
séget a parlamenttel és az egész nemzettel
szemben nem a vezérkar főnöke, hanem én
viselem. Miután a kormánynak felelős mi
nisztere vagyok, ezt nekem a minisztertanács
döntése elé kell vinnem.
A három hadosztály kiküldésének kérdé
sét, elutasító felfogásom kifejtésével, 1943.
március 10.-én minisztertanács elé terjesz
tettem. A kormány egyhangúlag állást foglalt
a kiküldés ellen, és a vezérkar főnökének ja
vaslatát elutasította. Ez volt az első nagyobb
összecsapásom Szombathelyivel és a vezér
karral."
A szélsőjobboldal tehát fokozta a nyomást,
ha Kállay megbuktatására nem is érezte ma
gát elég erősnek, Nagy Vilmost, érthető okok-
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ból, mindenképpen el akarta távolítani poszt
járól. Interpelláltak ellene, támadták, mivel
nem tűrte a zsidók elleni kegyetlenkedést.
„Én viszont minden igazságtalanságon, viszszaélésen, hatalmaskodáson felháborodtam
és éreztem, hogy ha nem teszem magamévá
a szenvedők ügyét, ha nem intézkedem azon
nal ezek megszüntetése végett, ha nem adok
utasítást a megtorlásra, akkor magam is tet
testársa leszek a bűnösöknek. Ez a magatartá
som még jobban ellenem szította a jobboldali
gondolkozású vezérkari tiszteket. így azok,
akik a zsidókkal való kegyetlenkedéseket és
egyéb erőszakos intézkedéseket megenged
hetőnek, sőt kívánatosnak tartották, és akik
emberséges intézkedéseimet hazafiatlannak,
a magyarság érdekeit sértőnek minősítették,
akik keresztény voltukat felfogásukkal és ma
gatartásukkal csak megcsúfolták, azok sze
rint én árulója lettem annak a szent ügynek,
melynek - érzésem szerint - kevés hívebb és
magyarabb szolgája volt, mint én."
Nagy Vilmos véleménye szerint a tiszti
kar nagy része antiszemita volt. A régi had
seregben még szolgáltak zsidók. A tisztikar
vallási, vagy faji kérdésekkel korábban nem
foglalkozott. A zsidókérdés a hadseregen be
lül akkor kezdte éreztetni káros hatását, ami
kor 1939-ben és azt követően a zsidótörvé
nyek megszülettek, és azokat a honvédségre
is alkalmazták. E törvényekkel olyan szellem
kezdett eluralkodni a tisztikaron belül, mely
szinte hősökké avatta azokat, akik a zsidókat
bántalmazták és sanyargatták.
Már miniszterségének első napjaiban lát
ta, hogy a hadseregen belül a zsidókérdés a
legsúlyosabb problémák egyike. A zsidótör
vény szerint a zsidónak számító katonakötele
sek szolgálatukat fegyverrel nem, csak mun
kaszolgálatosként láthatták el. A behívásokat
nem korosztályonként, hanem úgynevezett
„SAS" - „sürgős, azonnal, sürgős" - behívók
kal intézték. Ebből igen súlyos visszaélések
keletkeztek. Ha valakinek egy zsidóval vala
mi ügye volt, azt úgy intézte el, hogy behívatatta az illetőt munkaszolgálatra, bármilyen
korú, vagy társadalmi állású is volt.
A Honvédelmi Minisztérium zsidóellenes
szellemét még jobban elvadította az a rende
let, mely a harctéri szolgálatban a felváltáso
kat szabályozta. A rendelet kimondta, hogy
románnak, szerbnek, zsidónak, politikailag
megbízhatatlanoknak semmiféle kedvezmény
nem adható, őket felváltani nem lehet, a há
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ború végéig kint kellett maradniuk a fronton.
Ezzel szemben a katonákat 6 hónap eltelté
vel fel kellett váltani. Nagy Vilmos e hírhedt
5000-es rendelet vonatkozó 6. pontját azon
nal törölte. Megszüntette a munkaszolgálato
soknak fogolyként való kezelését. Elrendelte,
hogy a munkaszolgálatosok ellátása megfe
lelő legyen; a megkívánt munkateljesítményt
ne éhező emberroncsokból kényszerítsék ki.
Elrendelte, hogy a betegeket és a szolgálatra
alkalmatlanokat azonnal szereljék le. Eltiltotta
a rossz bánásmódot és a testi fenyítést. A leg
szigorúbb vizsgálatot indítatta és súlyos bün
tetéseket szabott ki azokra, akik a munkásszá
zadok tagjaival brutálisan bántak, azokat bán
talmazták, ütötték, verték vagy megzsarolták.
Utasításai végrehajtásának ellenőrzésével
Röder Jenő vezérőrnagyot bízta meg.
A minisztérium tisztikara ellenszenvvel
fogadta intézkedéseit, mert egyetértettek a
nyilasokkal. Nagy miniszter ezért elrendelte,
hogy a kérelmezők beadványai egyenesen az
ő kezébe kerüljenek. így a beosztottakra csak
a végrehajtás maradt.
1942 októberében megszemlélte az
Oroszországban harcoló magyar 2. hadsereget,
meglátogatta Csatái és Gyimessy altábornagyok hadtestparancsnokságát. A tiszti gyűlé
sen vázolta elveit, elmondta milyen bánásmó
dot követel meg a legénységgel és a munkás
századok embereivel szemben, akik közül
többet is megszólított, noha látta, hogy a pa
rancsnoknak már az sincs ínyére, hogy egyál
talán szóba áll zsidó munkaszolgálatosokkal
A parancsnokokat utasította, hogy a munkás
alakulatok megfelelő ellátásban és elhelyezés
ben részesüljenek. Az erőszakoskodásokat, az
igazságtalan, durva bánásmódot és annak el
nézését megtiltotta.
A munkaszolgálatosok ügyében a vezér
karnál sem talált megértésre, annál is kevés
bé, mivel a harctéri ügyekkel kapcsolatos
panaszokat a vezérkarhoz, Szombathelyi ve
zérezredeshez jutatta el: a harctéri alakulatok
neki voltak alárendelve, ő volt az illetékes.
Már 1942 júniusában jelezték, hogy a ma
gyar 2. hadsereg arcvonala nem tartható. Ezt
természetesen tudta a hadseregparancsnok,
Jány Gusztáv vezérezredes is. Dalnoki Veress
Lajos altábornagy, az I. páncélos hadosztály
parancsnoka, baráti hangon fel is szólította
Jány Gusztávot: „10 hadosztállyal többet és
100 km-el rövidebb arcvonalat kérj Guszti,
vagy mondj le! Én is követlek és a többi sereg-
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testparancsnokok is. Talán így felébrednek az
otthoniak és a német hadvezetőség." Jány vála
sza csak ennyi volt: „Nem tehetem."
A közvélemény nagy megdöbbenéssel ér
tesült a Don menti katasztrófáról és az óriási
veszteségekről. Kilenc hadosztály elvesztése
nagyon érzékenyen érintette az országot. A
miniszter először a kormányzónak jelentett,
majd a parlamentet tájékoztatta a voronyezsi
katasztrófáról. Semmit se szépített, semmit
sem hallgatott el, úgy hogy beszámolója után
egyes képviselők megdöbbenve azt kérdez
ték tőle: Nem fél-e megmondani a valóságot?
Nem - felelte a miniszter - , mert a parlament
nek tudnia kell az igazságot.
Nagy vezérezredes emlékiratai szerint a
kb. 200 000 embert számláló magyar 2. had
seregből mintegy 60 - 70 000 ember maradt
meg. Az 50 000 munkaszolgálatosból pedig
mindössze 5 - 6000 fő. A többi elesett, megfa
gyott, vagy hadifogságba került.
A parlament véderőbizottságának bizal
mas ülésén Nagy Vilmos miniszter többek
közt kijelentette: „A Don menti vereség első
sorban és legfőképpen abban keresendő, hogy
a német vezetés a hadseregparancsnok sürge
tése és jelentései ellenére sem csökkentette
lényegesen a 2. hadsereg arcvonalát, és ennek
következtében a front kiterjedése túl nagy
volt. Ugyanakkor leszögeztem azt is, hogy a
német vezetés nem bocsátotta a tartalékokat
idejekorán a hadseregparancsnok rendelke
zésére, és azokat a páncélos alakulatokat,
melyeknek beérkezését nemcsak a hadsereg
parancsnokság sürgette, de amelyeket Keitel
nekem is megígért, egyáltalán nem küldte el.
A vereség felelőssége tehát egyedül a német
vezetést terheli!"
Nagy Vilmos viszonya a szélsőjobbolda
li erőkkel 1943 tavaszától folyamatosan to
vább romlott. Sombor-Schweinitzer József he
lyettes rendőrkapitány a kormányzóhoz és a
miniszterelnökhöz küldött jelentésében úgy
látta, hogy az európai náci politika fő expo
nensei Imrédy, Clausen, Quisling, Mussert és
Degrelle. Imrédy is saját magát tekintette Hit
ler legmegbízhatóbb hazai képviselőjének. A
szélsőjobboldal ellenszenvét tovább fokozta
az, hogy Nagy Vilmos a tiszti becsületügyi
szabályzat alapján vizsgálatot indított a tar
talékos tiszt Rajniss Ferenc kormányzósértési
ügyében.
A lelkiismeret hangja volt Schlachta Mar
gitnak a Lélek Szava című újság 1943. január

jában megjelent cikke. Ebben többek között
megemlékezett a munkaszolgálatosok szen
vedéseiről, és arra kérte a magyar anyákat és
lányokat, hogy gondoljanak azokra a szeren
csétlenekre, akik sok méltatlan szenvedésben
és bántalomban részesülnek. Köszönettel em
lékezett meg arról a honvédelmi miniszterről,
aki bátran ki merte mondani, hogy a zsidó
munkaszolgálatos is ember, akinek a munkáját
éppen úgy meg kell becsülni, mint a harcoló
katonáét. Nagy Vilmos miniszter intézkedései,
határozottsága, humanista felfogása tovább
rontotta a viszonyát a jobboldali pártokkal.
Nagy Vilmost az imrédysták mellett a nyi
lasok is támadták, főleg Vájna Gábor, Baky
László és Maróthy Károly. 1943. május 2-án
kihallgatást kért a kormányzótól, felvázolva,
hogy tevékenységét a törvényes szellem, az
alkotmányosság, és a keresztényi gondolko
dás vezérli. Ezenkívül felhívta a figyelmet a
román támadás veszélyére. Horthy minden
intézkedésével egyetértett.
Május 3-án hasonló tartalmú levelet inté
zett a miniszterelnökhöz:
„Emlékeztető a Miniszterelnök Úr részére
Rajniss Ferenc képviselő úr az interpellációs könyvbe az összkormányhoz intézve a
következő interpellációt jegyezte be:
Vitéz nagybaczoni Nagy Vilmos m. kir.
honvédelmi miniszter szükségesnek mutatko
zó távozása tárgyában.
Ugyanakkor Piukovich József képviselő
úr ugyancsak a kormányhoz címezve inter
pellációt jegyzett be a m. kir. honvédelmi
miniszter úrnak bácskai szokatlan személyi
kapcsolatai tárgyában.
Mind a két interpellációt, bár személye
met érintik, nem hozzám, hanem a kormány
hoz intézték. Hogy egyfelől az interpelláló
urakat felmondandóikban, másrészről a mi
niszterelnök urat a megadandó válaszban ne
feszélyezzem, az ülésen nem fogok megjelen
ni. Minthogy azonban a támadás központjá
ban személyem áll, az elhangzott beszédek
után szükségesnek vélt lépések megtételére
irányuló elhatározásom fenntartása mellett
a miniszterelnök úr és a ház tájékoztatása és
elvi felfogásom leszegezése céljából a követ
kezőket állapítom meg:
Személyemmel semmi összefüggésben
nem álló családi viszonyoknak az interpellá
cióban való tárgyalása.
Utalás történt arra a tényre, hogy test
vérbátyám nagybaczoni Nagy Béla tábornok
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1929-ben házasságot kötött egy zsidó szár
mazású hölggyel, aki még a házasságkötés
előtt kikeresztelkedett. Ennek a ténynek még
tárgyalásába sem vagyok hajlandó bocsátkoz
ni, miután az személyemmel semmi összefüg
gésben nem áll. Megítélésem szerint azonban
szemben áll minden alkotmányos felfogással,
parlamenti illemmel és az elemi lojalitással,
hogy a miniszter személyével semmi összefüg
gésben nem álló családi viszonyt a parlamenti
tárgyalás anyagába bevonják. Az ilyen fegy
verek felhasználása a politikai küzdelmekben
méltatlan, a törvényhozás komolyságát sértő
eljárás és önmagában hordja bírálatát.
A bácskai szokatlan kapcsolatok kérdése.
Az interpellálok magatartásomat Hart
mann József úr személyével kapcsolatban
teszik bírálat tárgyává. Utalás történt arra,
hogy Hartmann úr kikeresztelkedésénél mint
keresztapa szerepeltem. Ez megfelel a valóság
nak. Ezzel le is zárhatnám az ügyet, mert az ki
zárólag reám és egyházamra tartozik. Becsü
letes keresztyén felfogás szerint bárki részéről
is jöjjön ily irányban felkérés keresztyén em
berhez, azt visszautasítani nincs joga. Reám
nézve mint közéleti szerepet betöltő egyénre a
felkérés elhárítása legfeljebb akkor lett volna
indokolható, ha Hartmann úr erkölcsileg kifo
gásolható egyén lett volna.
De a keresztyéni kötelességen kívül a fel
kérés teljesítése reám nézve, mint katonára
bajtársi kötelesség is volt. Hartmann urat én
38 éve ismerem és becsülöm. A világhábo
rú alatt mint becsületes magyar ember, mint
bátor katona és mint tartalékos huszár főhad
nagy mellettem teljesítette kötelességét hazája
iránt. A világháborúban 3 kardos kitüntetés
sel, II. osztályú német vaskereszttel és a török
vasfélholddal tüntették ki. Egyébként Hart
mann úr engem a kikeresztelkedésnél való
közreműködésre még miniszteri kinevezésem
előtt megkért.
Ilyen előzmények után a kikeresztelke
désnél való közreműködés megtagadása ré
szemről egyben megtagadása lett volna az
elemi bajtársi kötelességnek. Azokkal, akik
mindezzel szemben Hartmann József úr zsi
dó származására tudnak hivatkozni, figyel
mükbe ajánlom hivatali elődömnek, néhai
Gömbös Gyulának a képviselőházban 1932.
október 12.-én tett kijelentését: »A zsidó
ságnak azt a részét, amely sorsközösséget
vállal a nemzettel, testvéremnek tekintem«.
Ugyanakkor világosan megmondotta, hogy
kiket ért ezek alatt, amikor kijelentette: »En
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láttam a háborúban zsidó hősöket, akiknek
mellén kitüntetések függtek, akik ott harcol
tak a többiekkel«.
Idők, felfogások változhatnak, de vannak
erkölcsi tételek, amelyek becsületes ember és
háborús bajtárs számára változatlanul irány
adók maradnak, még akkor is, ha ezt minden
áron hibát szimatoló kritika tárgyává teszik.
A Hartmann József úr személyével kap
csolatos közgazdasági működésem.
Az előzmények magyarázatát adják an
nak is, hogy miképpen jött létre köztem és
Hartmann József úr között nyugdíjba vonulá
som után a kapcsolat, amely alatt nyilvánva
lóan az értendő, hogy elvállaltam a szabadkai
Hartmann cég elnökségét. Tehát nyugdíjba
vonulásom után, miniszterségem előtt fordult
hozzám Hartmann József úr azzal a kéréssel,
hogy vállaljam el az elnökséget a szabadkai
vállalatnál. A vállalatot rövidesen a Hangya
teljes egészében bérbe vette, és így az igazga
tóság minden üzleti ténykedés nélkül csak a
kereskedelmi törvény előírta formaságot tar
totta fenn.
Még csak azt jegyzem meg, hogy a gazda
sági életben vállalt minden megbízatást ille
tékes felsőbb hatóságomnak bejelentettem, és
ahhoz az engedélyt meg is kaptam. A szőrme
árugyár (Tschuk) igazgatóságába való belépé
sem engedélyezését megindítottam.
Átadtam közgazdasági pozícióimat bá
tyámnak
Erre csak annyitjegyzekmeg, hogy én sem
mit, senkinek át nem adtam. Ugyanazoknak
a kapcsolatoknak alapján, amelyek alapján
Hartmann úr a szóban forgó vállalat elnöksé
gét nekem felajánlotta, lemondásom után arra
bátyámat kérte fel, aki azt elfogadta. Ugyanez
történt a szörmeárugyár esetében is.
Ezt megakadályozni sem módom, sem
okom nem volt, mert a Hartmann céget, mint
már említettem, a Hangya vette bérbe, az
igazgatóság működése minden üzleti tevé
kenység kizárásával a belső igazgatásra van
korlátozva. Semmi lehetősége sincs tehát an
nak, hogy e vállalat az állammal üzleti kap
csolatba kerülve, hivatali állásom és a bátyám
által betöltött hely összeférhetetlenségét idéz
hessen fel. A szőrmeárugyár szintén tőlem
függetlenül járt el akkor, amidőn bátyámat az
igazgatóságba beválasztotta.
A zsidó munkaszolgálatosok kérdése.
Minden olyan beállítást, mintha a zsidó
munkaszolgálatosoknak
kedvezményeket
nyújtottam volna, mint valótlanságot vissza-
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utasítok. Mint katona, és mint alkotmányos
miniszter esküt tettem, hogy a törvényeket
megtartom és törvényes hatáskörömben eze
ket másokkal is megtartatom.
Az 1942. évi XIV. te. megállapítja a zsi
dó, vagy annak tekinthető magyar állampol
gárok munkaszolgálatának kötelezettségét,
feltételeit és módját. Nekem mint katonának
és miniszternek egyetlen kötelességem, hogy
a törvény rendelkezéseit mindenki részéről
betartassam és megakadályozzam, hogy a
honvédség bármilyen intézménye kívülálló
tényezők részéről politikai célokra, indula
tok kielégítésére használtassék fel. Éppen
ezért szigorú intézkedésekkel véget vetet
tem az egyéni önkényeskedéseknek és a sok
esetben tapasztalt embertelen bánásmódnak.
Irányultak légyen azok akár bosszú kielégí
tésére, akár vagyoni előny szerzésére. Erre
kötelezett hivatali esküm. Ennek a célnak el
érésére vezettem be az általános, korosztály
ok szerint történt behívás rendszerét, amely a
honvédség részleges mozgósításával szemben
a munkaszolgálat által érintett személyek ré
szére az általános mozgósítást jelenti.
Amikor én a honvédelmi miniszteri tár
cát átvettem, olyan területei voltak még ren
dezetlenek a munkaszolgálatnak, hogy ez a
legnagyobb bizonytalanságban a teljes eldur
vulás utján haladt. Éppen a rend megterem
tése érdekében és a honvédség fegyelmének
biztosítása céljából vált szükségessé az, hogy
rendezzem: az 1942. XIV. te. végrehajtásának
módját. Ezért adtam ki e törvényhez a végre
hajtási utasítást.
Rendezni kellett az idézett törvényben el
ismert kivételezettségét.
Ki kellett adnom ugyancsak a törvény
rendelkezéseinek megfelelően a munkaszol
gálatosok hozzátartozóinak hadisegélyezését.
A visszaélések meggátlása céljából meg
szüntettem az egyéni behívásokat és az évfo
lyamonkénti behívást rendeltem el.
A szolgálati szabályzat határozmányainak
megfelelően szabályoznom kellett a munkás
századok belső szolgálatának kezelését.
Az embertelen bánásmódról nap-nap után
kaptam jelentéseket. Egyik-másik helyen
nemcsak a keretlegénység, hanem sajnos a
parancsnokok és a beosztott tisztek is olyan
kegyetlen bánásmódot vezettek be a szolgálat
kezelésében, hogy azt még a jóérzésű magyar
katonák is megsokallták és bejelentették.
A verések, a túlfeszített munka és a rossz
táplálkozás következtében több esetben hal

tak meg munkaszolgálatosok. Ezért hadbírói
vizsgálat alá vonattam és szigorú megtorlás
sal fogok az ilyen rémségeknek véget vetni.
Hivatalos vizsgálat állapította meg, hogy
több munkásalakulatnál a betegeket nem en
gedték kórházba. Súlyos tüdő és szívbajosok,
gyomorfekélyesek, sőt még bénák is ott kín
lódtak a táborokban és nem akadt parancsnok,
aki rendet teremtett volna, mert a kiadott és
érvényben volt rendeletek szerint zsidókat
semmiféle kedvezményben részesíteni nem
volt szabad. Egyes parancsnokok pedig az
emberséges bánásmódot is kedvezménynek
minősítették.
Irtóhadjáratot indítottam a munkaszolgá
latosok és azok családtagjainak megzsarolása,
de az általuk űzött megvesztegetések ellen is.
Rendeznem kellett a zsidó orvosok, állat
orvosok, gyógyszerészek és mérnökök fel
használását. Tehát a kisegítő munkaszolgálat
keretében nem kedvezményeket adtam, ha
nem ellenkezőleg, az érintett személyek körét
kiterjesztettem, de egyúttal gondoskodtam
arról, hogy a szolgálat teljesítése keretében a
törvényt és a szolgálati szabályzatot betart
sák és így a törvény szigora és az emberies
bánásmód egyformán biztosítva legyen. Ezt
követeli a honvédség fegyelme és tekintélye,
amely nem tehet különbséget a honvédségben
szolgáló katona és munkaszolgálatos között.
Budapest, 1943. május hó 3.-án
v. Nagy Vilmos sk.
honvédelmi miniszter"
Az alkotmányos kormány felszámolá
sára a németek első lépésként Nagy Vilmost
akarták eltávolítani, majd a Kállay-kormányt.
Ezt igazolja a VKF-2. által lehallgatott je
lentés, melyet Anfuso olasz követ küldött
Mussolininak; Jagow német követtel folyta
tott megbeszélése során a német diplomata
közölte, hogy reméli a Kállay-kormány be
lülről történő megbuktatását, de míg ez nem
történik meg, követelni fogja a zsidókérdés
megoldását és Nagy Vilmos menesztését.
Nagy Vilmos távozása érdekében a né
met és olasz diplomácia egyaránt nyomást
gyakorolt Kállayra. Azt sem lehet kizárni,
hogy az imrédysta képviselőket is Jagow né
met követ bíztatta a Nagy Vilmos elleni tá
madásra, bár ezt a követ a Steengracht kül
ügyi államtitkárnak írott levelében cáfolta.
Jagow május 25-i levele szerint beszélgetést
folytatott Filippo Anfuso olasz követtel, aki
elmesélte neki a Kállayval folytatott beszél-
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getését, melynek során szemrehányásokkal
illette a magyar miniszterelnököt, mert nem
eléggé előzékeny a német kívánságokkal
szemben, pedig Németország meghatározó
tényező Magyarország jövőjére nézve. Kállay
kijelentette, hogy elfogadja a német igénye
ket, kivéve azokat, amelyek a zsidókérdés
megoldására vonatkoznak, mert a nagyszámú
magyarországi zsidóság a gazdasági életben
pótolhatatlan. Jagow levelében érzékelhető a
Kállay-kormány iránti ellenszenv. Úgy lát
ta, hogy Kállay és Horthy politikája teljesen
egybeesik. A német diplomácia álláspontját
igazolja Ribentrop május 26-i levele, mely
ben a német külügyminiszter kifejtette, hogy
Horthy és Kállay a tengelyhatalmaktól elkü
lönülő politikát folytat és elmarasztalta a kor
mányzót, mert nem akar Kállaytól megválni.
E levélből világosan kitűnik, hogy a németek
ismerték az angolszász hatalmak irányába tett
magyar diplomáciai útkeresést. Kállay való
színűleg a reá nehezedő német nyomás miatt
hajlandó volt feláldozni Nagy Vilmost.
Időközben Nagy Vilmos maga is meg
győződött arról, Kállay miniszterelnök több
ízben rá akarta venni a kormányzót, hogy fo
gadja el a honvédelmi miniszter lemondását.
A kormányzó elutasította Kállayt, ám a mi
niszternek a kezébe került Anfuso olasz követ
Mussolinihez intézett távirata, mely szerint
az olasz követ megbeszélte Kállayval, hogy a
németekkel megromlott viszony megjavítása
érdekében feláldozzák Nagy Vilmos honvé
delmi minisztert, a zsidóbarátot. Ezt követően
Nagy Vilmos 1943. június 8.-án benyújtotta
lemondását:
„Főméltóságú Úr!
F. hó 2.-án a miniszterelnök úr tudomá
somra hozta, hogy a magyar kormánynak
meg kell tennie a lépéseket a németekkel való
viszony javítására, és hogy most már nemcsak
a németek, hanem az olaszok is javasolják,
hogy a honvédelmi tárcát adjam át."
Lemondását a kormányzó elfogadta. 1943.
június 10-én, a kormányzói búcsúkihallgatáson
utolsó kérése az volt, hogy a jövőben egyetlen
katonát se adjanak a keleti hadszíntérre.
Kállaytól történt elbúcsúzása alkalmával
a miniszterelnököt is figyelmeztette, hogy ne
járuljon hozzá újabb erőknek az orosz frontra
való kiküldéséhez, a háborút a németek nem
nyerhetik meg. Kállay közbeszólt: máris el
vesztették.
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1943. június 11-én utódja, Csatay Lajos
tett nála látogatást, és átvette a minisztériu
mot. Neki szintén kifejtette, hogy nem szabad
több katonát adni a keleti frontra. Ugyanaznap
a minisztérium munkatársaitól köszönt el
a következő gondolatokkal: ... „az ellenvé
lemények ellenére is helyes úton haladtam,
mert szent meggyőződésem az volt, hogy az
az egyetlen helyes út, mely a törvény keretei
között maradva igazságos, egyenes, ember
séges, őszinte, még akkor is, ha nem mindig
egyezik a napi élet ide-oda hullámzó érdekei
vel és felfogásával..."
Nagy Vilmos távozása élénk visszhangot
váltott ki a politikai életben és a sajtóban. A
Honvédségi Közlönyben kiadott búcsúparan
csában az örök magyar haza érdekeinek szem
előtt tartására hívta fel a honvédség figyelmét.
Ugocsa megye törvényhatósága június 18-án
Nagyszöllősön tartott ülésén a főispán kezde
ményezésére jegyzőkönyvbe iktatta a távozó
miniszter érdemeit. A szélsőjobboldal örömé
vel szemben a demokratikus sajtó méltányol
ta érdemeit. A Népszava június 16-i számá
ban Szakasits Árpád írt méltató cikket Nagy
Vilmosról „A miniszter, aki megy" címmel:
„Programot adott abban a tekintetben, hogy
a felelősség és kötelesség vállalóinak hogyan
kell élniük, milyen szellemben kell munkál
kodniuk, de hogy kell élnie és dolgoznia min
denkinek, aki ebben az országban él, és min
den idegszálával ehhez a földhöz tartozik, ha
meg akar maradni azon az úton, mely - mint a
búcsúzó miniszter is mondta - a szebb magyar
jövő felé vezet."
A Magyar Nemzet június 13-i és 16-i
számai foglakoztak a miniszter távozásával.
Tombor Jenő ezredes kifejtette, hogy szerinte
a miniszter legnagyobb értéke a jog- és alkot
mánytisztelet volt. A 16-i lapszám a miniszter
fő elvét hangsúlyozta, hogy „becsület nélkül
nem lehet a katonának élni."
Nagy Vilmos honvédelmi miniszter le
mondása miatt Bajcsy-Zsilinszky Endre 1943.
június 10-én levelet írt Horthy kormányzóhoz:
„.. .De szabadjon egy további szempontra
is felhívnom Főméltóságod figyelmét. A nem
zet közvéleményében valósággal romboló
hatású az a tudat, hogy tábornoki karunkban
oly rendkívül kis mértékben foglal helyet a
vérbeli magyarság. Valóságos nemzeti ün
nep volt az országban ebből a szempontból
Nagybaczoni Nagy Vilmos miniszteri kineveztetése. Különösen óriási örömet keltett ez
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a kinevezés remek székely népünkben. Ez a
székelység túláradó lelkesedéssel fogadta a
maga fajtájából való kiváló katonának ezt
a legmagasabb helyről való megbecsültetését. Most állítólag német és nyilas nyomás
ra elmenőben van a székely Nagy Vilmos...
Kétségtelen, hogy Nagy Vilmos új felfogást,
új stílust hozott a maga - fájdalom - nagyon
későn kezdődött miniszteri munkálkodásá
ban. Mondhatnám úgy is: visszahozta a régi,
igaz magyar katonai szellemet ebbe a hiva
talba. Emberséges és előkelő gondolkodása
a vérbeli magyar emberé, a vérbeli magyar
katonáé. Az ő Istene nyilván nem a gyalogos
Wotan! Cselekedetei pedig, melyekkel »álljt!«
parancsolt a nagyon elharapózott idegen szel
lemű törvénytelenségeknek és atrocitásoknak,
a zsidókkal és a nem magyar nemzetiségekkel
szemben, ahogyan igyekezett megfékezni az
alárendelt tényezők kiskirálykodásának pol
gárháborús tüneteit, ahogyan megállapította
elsőként felszerelésünk végzetes hiányait oda
kint a frontokon, s bátran igyekezett levonni
annak következéseit: mindez, Főméltóságú
Uram, történelmi munka immár."
Nagy Vilmos pályafutásának legnehezebb
és legfelelősebb szakasza fejeződött be 1943.
június 12-én. Baráti körben kifejtett beszél
getései is tanúsítják, fő gondja az maradt, mi
lesz a magyar haza sorsa. Jóleső érzés lehetett
számára visszavonultságában a székely szülő
föld elismerése: Marosvásárhely díszpolgárá
vá választotta.
Nagy Vilmost lemondása után - Tombor
Jenő ezredes és Kiss János altábornagy társa
ságában - többször felkereste klotildligeti la
kásában Bajcsy Zsilinszky Endre. Látogatói
nak visszatérő kérdése volt: miként ítéli meg
a háború folytatásának lehetőségeit. Újra és
újra kifejtette, hogy a háborút a németek el
vesztették. 1944. október 15-én Klotildligeten
örömteli meglepetéssel hallgatta a kormány
zói kiáltványt, ám amikor újra megszólalt a
rádió és bejelentette, hogy Szálasi fog szólni a
„fegyveres nemzethez," minden bizakodását
és reménykedését halomra döntötte. Horthy
békekereső akciója nem sikerült, a nyilasok
átvették a hatalmat, elszabadult a terror.
A legmeglepőbb az volt, hogy a politiku
sok nagy része nem érezte e lépés rettenetes
következményeit. Nem látták, hogy olyan em
ber kezébe került a hatalom, aki csak azért,
hogy beteges államvezetési lázálmait meg
valósíthassa, képes az országot pusztulásba

vinni. A Törvényhozók Nemzeti Szövetsége
a nyilasok mellé állt, és József főherceggel
az élen csatlakozott hozzá a felsőházi tagok
egy része is. November 4-én még törvényes
formát is adtak az eseményeknek azzal, hogy
a képviselőház és a felsőház Szálasit „nemzet
vezetővé" választotta, aki a Várpalota már
ványtermében, József főherceg jelenlétében,
letette az esküt a Szent Koronára.
A kormányzó szilárdan hitt abban, hogy
a tisztikar betartja esküjét és felsorakozik
mögötte. Nem tudta elképzelni, hogy a tisz
tikarban akadhatnak olyanok, akik összees
küvést szőnek egy idegen hatalom érdekében
és elárulják saját népüket, és inkább a német
birodalom érdekeit képviselik, mint saját ha
zájukét.
A vezérkari tisztek nagy szerepet ját
szottak abban, hogy a Horthy kiugrása nem
sikerült. Maga Beregffy (Berger) Károly hon
védelmi miniszter mondta az egyik „Szálasiféle" koronatanácson, amit többször is han
goztatott, hogy a nyilas hatalomátvétel nem
ment volna olyan simán, ha a tisztikar és a
vezérkar nagy része nem állott volna teljes tu
dásával és tetterejével a nyilaskeresztes párt
és hungarista mozgalom mellé.
Nagy Vilmost már régóta figyelték a csen
dőrnyomozók, végül november 16-án megje
lentek klotildligeti villájában, letartoztatták és
beszállították a svábhegyi Lomnic szállodá
ban lévő nyilas fogházba. Ott találkozott Béla
bátyával és még több politikai letartóztatottal,
akikkel együtt 18-án a sopronkőhidai állami
fegyintézetbe hurcolták. Onnan az oroszok
közeledtére 54 politikai fogollyal Passauba,
Pfarrkirchenbe, majd Barcsay Árpád csend
őr alezredes vezetése alatt gyalogmenetben a
gschaidreni internáló táborba vitték őket.
1945 április elején a Honvédelmi Minisz
térium kérte Vájna belügyminisztert, hogy átve
hesse a tiszti rabokat. Barcsay csendőr alezre
des mindenáron meg akarta akadályozni a fog
lyok szabadlábra helyezését, arra készült, hogy
átadja a foglyokat a Gestapónak. 1945. április
28-án reggel azonban megjelent öt vezérkari
tiszt a Honvédelmi Minisztériumból és fegy
verrel kényszerítették a csendőröket, hogy a
foglyokat engedjék szabadon. Végül május 1jén amerikai katonák hozták meg számukra a
szabadságot.
Nagy Vilmos és Béla bátyja hazajövetelét
Németországból magyar politikai foglyok és
zsidó deportáltak segítették. A sátoraljaújhe-
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lyi fegyház politikai foglyait 1944. szeptem
ber 27-én a dachaui koncentrációs táborba
deportálták. Köztük volt Szegő Sándor és
Borsa (Glück) Mihály. A felszabadulás után
a München melletti hadifogolytáborban ma
gyar katonatisztekkel ismerkedtek meg, akik
szerettek volna hazajönni. A Magyar Fogoly
Bizottság rendelkezett pecsétes igazolvánnyal
(angol-orosz nyelven), ami nélkül reményte
len lett volna elindulni. A magas rangú ka
tonatisztek között volt nagybaczoni Nagy
Vilmos és bátyja Béla is, akiket a legnagyobb
tisztelettel és szeretettel vettek körül a depor
táltak. A Fogoly Bizottság „új" neveket adott
a tiszteknek, így a befogadás törvényessé vált.
1945. szeptember l-jén indultak Dachauból és
szeptember 9-én érkeztek Budapestre.
Nagy Vilmos és Groza Péter barátságát
nem tépte szét a háború vihara. Mindketten
egy évben születtek, egy osztályba jártak a
szászvárosi református gimnáziumban. 1952ben Groza Péter, a román nemzetgyűlés elnö
ke szervezte az 50 éves érettségi találkozót.
Természetesen meghívta egykori osztálytár
sát, Nagy Vilmost is, aki azonban tájékoz
tatta, hogy nem kaphat útlevelet Romániába,
ahol esetleg letartóztatják, mint Erdély visszafoglalóját, egyébként pedig nehéz anyagi kö
rülmények között él, nincs pénze az utazásra.
Groza intézkedett: rövidesen fekete autó ér
kezett útlevéllel, pénzzel. Nem volt akadálya,
hogy Nagy Vilmos részt vegyen az érettségi
találkozón. Barátságuk másik példája, hogy
amikor Nagy Vilmos fiát, Nagy Béla száza
dost hazaárulás koholt vádjával letartóztatták
és 10 évi börtönre ítélték, Groza Péter közbe
lépésérc 4 év után szabadon engedték.
A szabadság nem hozta meg Nagy Vilmos
számára az igazi változást és a jogos elisme
rést. Az ötvenes években tudatosan elfelej
tették, méltatlan, megalázó helyzetbe került,
nem csak ő, az egész családja. Rangjától nem
fosztották meg, de az 50-es években egy
ideig nem kapott nyugdíjat. A családot kite
lepítették, klotildligeti villáját a Honvédelmi
Minisztérium szerette volna megszerezni.
Gyógyír volt számára a volt munkaszolgá
latosok, a Svájcban élő Weiss Manfréd család
állandó érdeklődése és támogatása. Scheiber
Sándor országos főrabbi rendszeresen láto
gatta és segítette Nagy Vilmost és családját.
1965-ben Izrael állam Yad Vascm Intézete az
Igaz Emberek közé fogadta.
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Végzetes esztendők című, 1986-ban meg
jelent könyvében, visszatekintve, így értékel
te saját sorsát:
„... az események szédítő forgatagában
megrendülve és értetlenül néztem hadsere
günk pusztulását. Ma már higgadtabb ész
szel mérlegelve az eseményeket, magam is
belátom, hogy ennek így kellett történnie.
Az a hadsereg, amely a különböző különít
mények rémuralmával kezdte el működését,
az a tisztikar, amely fennen hirdette, hogy a
németeket és az olaszokat megelőzve terem
tette meg a fasizmus és a fehérterror uralmát,
azok a tisztek, akik szadista hajlandóságaikat
védtelen és fegyvertelen tízezreken tombolták
ki, és az a hadsereg, mely huszonöt év szünet
nélküli propagandája jóvoltából csak az ellen
fél lebecsülését, becsmérlését tanulta meg, de
a való erőviszonyok mérlegelését sohasem, s
melyet át- meg átszőtt a német kémek fizetett
bérencek és hazaáruló Hitler hívők sátáni zse
nialitással szőtt hálója, ennek a hadseregnek
el kellett buknia, mert valójában sohasem az
országért harcolt, hanem öncélúvá lett, s önál
ló állammá püffedt az igazi állam rovására."
„Nem szeretek ezekre az időkre emlékez
ni, mert ezek az évek egyénileg és általános
vonatkozásban is életem legszomorúbb sza
kaszát teszik. Ekkor jutottam katonai pályám
legmagasabb fokára: miniszter lettem, és ek
kor buktam a legnagyobbat is, mert mint po
litikai fogoly hat hónapig voltam a sopronkő
hidai fegyházban, és miután a nyilasok kihur
coltak Németországba, további négy hónapig
voltam internáló táborban.
Soha senkinek sem akartam ártani. Azt
az elvet vallottam, hogy mindenkin segíteni
kell. És mégis, mi lett e magatartás jutalma?
A kőhidai fegyház és az, hogy azok, akiknek
érdekében oly sokat tevékenykedtem, éppen a
tisztikar egy része fordult ellenem, akiknek a
szemében a nevem a »Nagy Áruló«-t jelen
tette, így hívtak a nyilas vezérkariak akkor,
amikor miniszter voltam, mert szerintük el
árultam a vezérkart, elárultam a honvédséget,
mert nem voltam híve a németeknek, nem vol
tam tengelybarát, és végül, mert az üldözött
zsidóknak a pártjára keltem.
Mégis emlékeznem kell ezekre az időkre,
ezekre a végzetes esztendőkre. Nem tehe
tem meg, hogy átadjam a feledésnek azokat
az eseményeket, amelyeknek részese és néha
irányítója is voltam".
Nagy Vilmos a kiváló katona elsők kö
zött ismerte fel, milyen veszély fenyegette
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Magyarországot a náci Németország, a nyila
sok és az imrédystákrészéről. Náciellenessége,
törvénytisztelete, embersége, az üldözöttek
védelme igaz példával szolgált a vészkorszak
embermentő tisztjei és katonái számára. 1942
szeptemberében a vezérkar és a Honvédelmi
Minisztérium tisztikara előtti beszédében
nem véletlenül hivatkozott a Bibliára és a
Szolgálati Szabályzatra, amelyek a törvényt,
az erkölcsöt és az iránymutatást rögzítették a
számára.
Az elmúlt években, mint volt munkaszol
gálatost, sokat foglalkoztatott ennek a müveit,

konzervatív, igaz magyar úrnak a sorsa. Nem
tudtam beletörődni, hogy a hazáját, a honfitár
sait ennyire szerető bátor katona emléke a fele
dés homályába merüljön. Kezdeményezésemre
a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövet
sége és a Munkaszolgálatosok Országos Egye
sülete javasolta a honvédelmi miniszternek,
hogy emléktábla hirdesse nagybaczoni Nagy
Vilmos érdemeit.
A kedvező döntés nyomán 2003. júni
us 18-án a Hadtörténeti Intézet és Múzeum
díszudvarán felavathattuk nagybaczoni Nagy
Vilmos emléktábláját.

SZOLECZKY EMESE

AUSCHWITZ-BIRKENAU, AZ EMLÉK- ÉS KIÁLLÍTÓHELY
Az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága
2004. szeptember 30 - október 2. között ta
nulmányi kirándulást rendezett Lengyelor
szágba, Krakkóba és környékére. Az első
kötött program Oswiçcim volt, egy mocsaras,
vizenyős területen fekvő kisváros, közlekedé
si csomópont, Varsótól 120, Krakkótól mint
egy 90 km-re. Az 1940-től Auschwitzként
elhíresült haláltábor-emlékhelyen 26 nemzet
gyászolja porrá és hamuvá lett, sokat szenve
dett halottait.
1940. május l-jén Himmler Auschwitz
parancsnokává Franz Ferdinand Hösst nevez
te ki, aki Dachauban és Sachsenhausenban
már bizonyította a deportáltak kezelésében
való jártasságát. A tábor átadásakor 20 lak
tanyaépület állt, 14 földszintes és 6 emele
tes; előbbiekre 1941-42 folyamán emeletet
húztak; 8 új épület is készült, a gazdasági és
konyhaépületek mellett összesen 28 barakk,
amelyekben az átlagosan 13-16 000 fogoly el
helyezésére a pince- és padlásteret is kihasz
nálták. Ma is mindegyik áll, ott a kétsoros
szögesdrót kerítés is, előtte a valamikori tiltó
tábla rekonstruált változata.
A gyakorlott magyar nyelvű idegenveze
tőtől nyert tájékoztatás szerint évente mintegy
800 000 külföldi látogató keresi fel a múzeu
mot. Noha az itt megforduló tömeg hatalmas,
és mi is többször találkoztunk-keveredtünk
más csoportokkal, a tábor bejárásánál ez még
sem öltött zavaró mértéket: a vezetők végte
len ügyességgel irányították a csoportokat, s
együtt, mégis elkülönülve mentünk végig az

egyes látnivalókon. A vezetés szigorúan tény
szerű, szűkszavú, érzelmektől mentes, talán
épp ezért sokkoló. A tábor bejárása során
mindenki egyre komorabbá vált - nyomasztó
és iszonyatos a helyszín.
Az Auschwitz-Birkenaui Állami Múzeum
kiállítóhelyként két alapegységre tagolható.
Egy részről adott a lengyel állandó kiál
lítás, amely - bármennyire is ide nem illőnek
tűnik - tematikus és egyfajta skanzen-él
ményen alapul: a tábor jellegzetes és hírhedt
pontjain vezet végig, s helyszínhez kötötten
nyújt információkat, benyomásokat. Ennek
részét képezi a hajdani barakkokban az ál
dozatoknak nemzeti hovatartozásuktól füg
getlenül emléket állító, valamint az egykori
láger-komplexum kialakulását és működését
bemutató tárlat, amely, értelemszerűen, csak
a séta végére áll össze egységes képpé.
A másik alapegység elemei - az egyes
országok kiállításai - egy-egy, eredendően
az érintett nemzethez nem kötődő barakkban
nyertek elhelyezést. Az első magyar kiállítás
1965-ben készült el, azt váltotta fel 1979-ben a
Horn Emil által rendezett, 2002-ig látogatható,
majd lebontott és a Holokauszt 60. évforduló
ja alkalmából megújított tárlat. Utóbbi kettő
között a magyar kiállításrész hosszabb időn át
zárva tartott, hiszen az új koncepció, forgató
könyv és látványterv a hazai szakmai fórumok
véleményezése, nyilvános vita és zsűrizés után
még egy körben megmérettetik: az Auschwitz
területén épülő bármilyen kiállítás, bemutató,
rendezvény megvalósulását végső soron egy
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nemzetközi kuratórium (az Auschwitz Tanács)
felügyeli és bírálja el. 2002-2003 folyamán új
kiállítást készítettek a csehek és szlovákok,
belgák, oroszok és franciák is.
A lengyel állandó kiállítás stációi az
egyes barakkokban elhelyezett - meglepően
kis számú - tárlók, fényképek, enteriőr-re
konstrukciók.
Térkép mutatja be, honnan érkeztek a tá
borba transzportok, egy másik az auschwitzi
tábor-komplexum elhelyezkedését és terjesz
kedését: az alaptáborhoz (Stammlager/Konzentrazionslager Auschwitzi.) 1941-ben kezd
ték kiépíteni a 3 kilométerre fekvő brzezinkai
tábort (KL Auschwitz II., Birkenau), 1942ben az Auschwitz-közeli Monowicében a KL
IH-t; ez utóbbihoz 1942-44 közt még mintegy
40 altábort csatoltak. A gázkamra és a kre
matórium makettje magáért beszél, szemben
vele a tárlóban a Zyklon-B-kristályokat tartal
mazó, immár üres dobozok halmaza. A hatal
mas, sokszor a barakkok alapterületének kö
zel negyedét kitevő tárlók tartalma: a gyilkos
gáz által egyforma szürkére fakított, további
hasznosításra (szitavászon, háló) megőrzött
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többmázsányi haj; drótkeretes szemüvegek
kusza halmaza; kefék, cipőkrémek tömkele
ge; a foglyoktól származó imakendök; háztar
tási fémeszközök - lábas, kanna, éjjeliedény,
lavór - szinte kimeríthetetlen mennyiségben;
művégtagok sokasága; az egymásra dobált',
személyi adatokkal telefirkált bőröndök, tás
kák a megszállt Európa szinte minden pontjá
ról; a tömérdek lábbeli; végül szerényebb mé
retben, de annál megrázóbban: gyermek- és
csecsemőruhák, játékok. A bedeszkázott ab
lakú 10. barakk, a kísérletek háza, az egykori
genetikai-antropológiai vizsgálatok színhelye
nem látogatható. Szemben vele, a 11., un. ha
lálbarakkban a Gestapo rögtönítélő bírósága
székelt, ablakait félig befalazták, hogy ne le
hessen a szemközti tömbbe belátni. Az ördögi
büntetések színhelyéül, a Zyklon-B kipróbá
lására negyvenszemélyes, zsúfolt cella szol
gált és a sötétzárka, ahol a levegőhiány miatt
fulladtak meg a rabok. A két épület közötti a
halálfalnál végezték ki a 11. barakk elítéltje
it, íratlan szabály, hogy itt egyszerre mindig
csak egy csoport tartózkodik, gyújt gyertyát
a fal tövében, helyez el koszorút. A séta utol
só állomása a krematórium és a gázkamra,
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a táboron kívül, a Gestapo barakkja mellett,
közel a tiszti kaszinóhoz, kőhajításnyira a tá
borparancsnok családi lakhelyétől. Mellette
áll az akasztófa, amelyen 1947. április 16-án
Hössön végrehajtották a halálos ítéletet.
Nagyon nehéz elfogadni, hogy mindannak,
amire itt köztudottan sor került, egy teljesen
hétköznapi lengyel laktanya épületegyüttese
adott keretet. Az eredetileg kaszárnyának épült
tábor tipikus téglaépületekből áll, ezek egyike
a - feltehetőleg már fogolymunkával, 1942-ben
épített - magyar nemzeti kiállítóhely.
A legújabb magyar kiállítás 2004. április
15-én nyílt meg az auschwitzi tábor 18-as ba
rakkjában. Építészeti- és látványtervét Rajk
László, történészi koncepcióját és a kiállítás
forgatókönyvét Kádár Gábor és Vági Zoltán
készítette, a kiállítás szervezője Varga László
történész, megvalósítója a MAFILM Szcenika
Kft. volt. Az alkotók alapgondolata szerint a
történelmi valóság reprodukálására a lengyel
állandó kiállítás hivatott, a vizuális koncepció
középpontjába tehát az elpusztított, épp ezért
megfoghatatlan tömegek hiányát helyezték.
Ezért nem használtak egyetlen eredeti tárgyat
sem, a kort illusztráló tárgyak mindegyike
absztrakt másolat, a fényképek is virtuálisan,
falra vetítve jelennek meg, keveredve a kiál
lításnéző árnyával - múlt és jelen így vegyül
egybe, alkot szerves egészet. A rendezői kon
cepció szerint a tematikus egységek segítségé
vel a látogató az első zsidótörvényektől az utol
só transzportokig a magyar Holokauszt min
denjeles szegmenséről benyomást szerezhet.
Nagy szerepet kap a digitális technika
- talán a legmodernebb az auschwitzi tárlatok
közül. Mindez 600 négyzetméteren, a statiká
tól a kivitelezésig bruttó 220 millió forintos
összköltséggel valósult meg: a magyar kiál
lítás újjáalakítását ugyanis egybekötötték az
épület rekonstrukciójával, az épületszerkezet
megerősítésével, a gépészeti-elektromos fel
újítással, a fűtésrendszer korszerűsítésével.
A barakk alsó szintjére belépve szűk, hoszszú folyosó vezet a jobb kézre eső lépcsőhöz.
A folyosó végén levő falra vetítve végtelenített
kópián a budapesti Rákóczi úton menetelő zsi
dó nők 1944-es felvétele fut: akarva-akaratla
nul is a sor részeivé válunk, amikor elindulunk
felfelé. A lépcsőfordulóban két Bocskai-ruhás
kisfiú életnagyságú fotója. Az emeletre érve
lábunk alá fém-üveg kombinációjú járófelület
kerül, amelyen csak átsejlik az eredeti padozat,
egyben erősíti az elidegenítő hatást, techni
cista ridegséget és távolságtartást sugároz. A

kiállítás egyetlen valóságos, eredeti „tárgya"
az épület, amelytől azonban hangsúlyosan el
különül a kiállítás, sem az aljzathoz nem ér,
sem a falakhoz nem jut karnyújtási közelségbe
a látogató. Ily módon helyeződik az építész
látványtervező kifejezett szándéka szerint az
építmény mintegy „vitrin mögé," így kerül ki
emelten védendő és egyedi műtárgy-dimenzió
ba. A szabálytalan alakú, acélvázas járófelület
és az épület eredeti falai között vastag rétegben
elszórva csillogó üvegtörmelék tölti ki a te
ret, talán a Kristallnacht-ra, vagy a pogromok
rombolására emlékeztetve. A járófelülettől
elkülönülve, e törmelékbe ágyazva nyertek el
helyezést a megdöntött üveghasábokba szerelt
csupasz képernyők, rajtuk-általuk olvasható
a részletes ismertetés, előttük pár mondatos
- magyar, lengyel, angol nyelvű - összefoglaló
val. Kitekinteni a leárnyékolt ablakokon lehet,
így még riasztóbb, iszonyúbb a színeit vesztett
külső világ. Magában az osztatlan kiállítási
térben is a félhomály az uralkodó. A képeket a
mennyezetre erősített húszegynéhány projektor
vetíti a falra, nesztelenül. Egyetlen hangeffek
tus hallatszik, a krematórium felé haladtunk
ban erősödő, majd a kiállítás végéig halkuló
szívdobogás. A járófelületet egyetlen helyen
(deportálások - Auschwitz) szakítja meg na
gyobb térbeli elem: egy üveghatású (plexi) vagoninstalíáció, a hozzá vezető járófelület alatt
vasúti sínpár képez hangulati elemet.
„Az elárult állampolgár" címet viselő tár
lat kilenc téma köré szerveződik:
- „minden tizedik, minden harmadik
...": a Holokauszt minden tizedik, Auschwitz
minden harmadik áldozata magyar volt - ez
zel a különösen hangsúlyozott gondolattal
indítja útba a látogatót a kiállítás rendezője.
A magyar zsidók megsemmisítése volt a tábor
és egyben a Holokauszt történetének legna
gyobb, leggyorsabban végrehajtott ember
irtási akciója. A kiállítás e része a szüntelen
emlékezés helye: web-kamerák közvetítenek
élő képet a magyar Holokauszt szempontjából
kiemelkedően fontos Birkenau három pont
járól: a sínek melletti rámpáról, ahol egykor
kiszállították és szelektálták a foglyokat; a
krematórium környékéről; és egy barakkbel
sőről. Nézzük a felvételt: velünk egyidőben
Birkenauban turisták járják be a helyszíneket,
majd egyszer csak átvált a kép, vele az idősík,
és archív, 1945-ben, a tábor felszabadítása
során keletkezett felvételeket látunk. Mindez
csupán háttért képez ahhoz a névsorhoz,
amely az áldozatokra emlékeztetve folyama-
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tosan „fut a falon". Ez egyben az emlékezés
helye is: az üvegcserepekbe ágyazott kőtábla
az áldozatoknak, cserbenhagyottaknak ajánl
ja a bemutatót. Az üveggel letakart felületen
koszorúk tömege hever.
- munkaszolgálat: itt tűnik fel Radnóti
Miklós alakja, az üvegtörmelékbe illesztett
absztrakt, alulról megvilágított bori noteszlap;
-jogfosztás, kifosztás: egyes stádiumait a
korabeli napisajtó kivágataiból készült, földre
helyezett nagyítások jelzik utalásszerűén;
- német megszállás;
- deportálás;
- Auschwitz;
- roma Holokauszt: a nemzeti kiállítások
közül csak e tárlatnak képezi szerves részét;
- embermentés: a kiállítás e részében az
alkotók mind a tetteseket, mind az üldözötte
ket mentőket megnevezik;
- túlélés: egy túlélő kettős fényképe.
A modern kiállítás-kivitelezési és -techni
kai adottságok lehetővé tették, hogy a régebbi,
hagyományos, csupán statikus állóképeket,
tablókat stb. bemutató „fal" helyett mozgókép,
tablóképek végtelenített vetítése váltsa fel. A
beágyazott monitorokon is végtelenített anyag
fut, többségében filmhíradó-részletek. Egy té
mához helyenként több projektoron is megjele
nik a dokumentáció. A képek között hangsúlyos
helyet kap az un. Auschwitz-album fotóanyaga,
amely egyszerre hungaricum és a Holokauszt
egészének egyik legfontosabb vizuális doku
mentuma. A koncentrációs táborban tilos volt
fotózni, az SS Azonosítási Szolgálat vezetője,
Rudolf Walter és asszisztense, Ernst Hoffmann
azonban engedélyt kaptak arra, hogy a foglyok
bevagonírozásától a gázkamráig, lépésről lé
pésre, tárgyilagosan dokumentálják a folya
matot. Ez a Kárpátaljáról, Bükéről érkező ma
gyar zsidó közösség sorsán át történt meg. Az
e szállítmánnyal Auschwitzba került 18 éves
lány, Jákob Lili végül Dora-Nordhausenben,
Németországban érte meg kényszermunkás
ként a felszabadítást. Ott, az elmenekült őrség
egyik barakkjában élelem után kutatva lelte
meg a 235 fényképből álló albumot, s döb
benten ismerte fel a képeken saját községének
kálváriáját, halálba küldött családtagjait. A
lépcsőfordulóban látott két kisfiú - Lili 9 és 11
éves öccsei - azóta világhírűvé vált képe is az
albumból származik. Rajta kívül legalább még
egy személyre mindenképp emlékezni fog a
látogató: Schwartz Margit átváltozására, akit
az első fényképen a békeévek egyikében fér
jével és gyermekével fürdőruhában, életerős
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asszonyként örökítettek meg; egy másik fotón,
1945-ben, a bergen-belseni táborból való kisza
badulása után, család nélkül, kórházi vaságyba
kapaszkodva, csontvázzá soványodva áll.
A kiállítás számunkra, történész-muzeo
lógusok számára személyes élménnyel zárul.
Az utolsó tárló Horn Emilnek, az előző kiál
lítás azóta elhunyt rendezőjének állít emléket
oly módon, hogy a korábbi kiállítás emlékfalá
nak töredékes darabjaival tiszteleg munkássá
ga előtt. Rajk Lászlónak az előd előtti főhajtás
mellett még egy oka volt e minden szempont
ból tiszteletre méltó gesztus megtételére: az
50. évforduló alkalmából Horn Emillel együtt
készítették a Budapesti Történeti Múzeumban
megrendezett Holokauszt-kiállítást, amelynek
egyes elemei: a vasúti vagon, az áldozatok fo
lyamatos felsorolása, a képanyag egyes részei
- ha átformálva, átfogalmazva is - pregnán
san megjelennek ezen a tárlaton is.
Auschwitz lengyel kiállítása Birkenau
meglátogatásával teljesedik ki. A főkapu fe
letti toronyból körbetekintve először is képet
alkothatunk méreteiről: a tábor belsejébe futó
sínpár közel 175 hektáros területre szállította
a transzportokat. A KZ-II.-t az alaptábor fog
lyaival kezdték el építtetni, a többszáz épület
ből 45 téglabarakk és 22 fabarakk ma is áll.
A megsemmisült barakkok helyén - ameddig
a szem ellát - a bombázások, barakkpusztí
tások ellenére mementóként ott meredeznek
a kémények. A mocsaras területen, alapozás
nélkül emelt épületek az egyetlen, téglából
épült kályhával és kéménnyel, valamint a
zsúfolt, háromemeletes fapriccsekkel „beren
dezett", alig-világított fabarakkok némán is
tanúskodnak a túlélés csekély esélyeiről, gya
kori és elkerülhetetlen járványokról. A nap
jában kétszer, szűkre szabott időben használ
ható latrina-barakkban a tisztálkodás elemi
feltételei is hiányoztak. Kifelé menet a sínpár
mellett még egyszer megállunk. A főkapun át
a tábor belsejébe, a távoli facsoportokig nyíl
egyenesen húzódó vasúti vágányokon mindig
friss a virágkoszorú: mellette a sivár vasúti
rakodó-rámpa, ahol a beérkező fogolyszállít
mányokat szelektálták, s munkába vagy egye
nesen a halálba küldték őket.
Auschwitz-Birkenau bejárása hozzáve
tőlegesen három órát vesz igénybe. Erősen
sötétedett, mire „erőltetett menetünk" végére
értünk, de - az ész tudja a drót feszülését.
Az auschwitz-birkenaui koncentrációs
tábor 1979-ben került fel az UNESCO Világés Nemzeti Örökség listájára.

Budapest, 2004.
408 o., ill.
5880.- Ft
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Hermann Róbert
Az 1848-1849-es szabadságharc
nagy csatái
Hermann Róbert könyvével indul a Zrínyi Kiadó Nagy csaták
című új sorozata. Célunk az, hogy a magyar történelem egy-egy
háborús korszakának csatáin és ütközetein keresztül mutassuk
be a magyar történelem egészét. Természetesen a hadiesemé
nyekre összpontosítunk, de miután a háborút társadalmi jelen
ségnek - vagy ahogy a neves porosz katonai teoretikus, Karl von
Clausewitz fogalmazott, a politika más, erőszakos eszközökkel
történő folytatásának - tekintjük, a kor tágabb politikai körülmé
nyeit ismertetve szólunk a háborúk történetéről.
A kötet nem a forradalom és a szabadságharc története, sőt nem
is teljességre törekvő hadi krónikája. A szerző arra vállalkozott,
hogy elemezze a szabadságharc legjelentősebb összecsapásait, s
ezáltal a magyar hadtörténelem egyik legdicsőségesebb idősza
kát idézze fel a mai olvasó számára. A korszak politikatörténete,
valamint a hadszíntér és a közlekedési lehetőségek ismertetése
után a szembenálló haderőket mutatja be, majd ezt követi a sza
badságharc 11 csatájának és 28 ütközetének leírása - számos il
lusztrációval, világosan eligazító térképekkel, az összecsapások
ban szemben álló erők vezetőinek életrajzával és a fennmaradt
jelentésekből, visszaemlékezésekből, levelekből vett részletekkel.
A kötetet részletes, áttekintő bibliográfia zárja.

Zrínyi Kiadó

BIBLIOGRÁFIA
A HADTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR ÁLTAL 1998 ÉS 2004 KÖZÖTT
AUKCIÓN VÁSÁROLT KÖNYVEK JEGYZÉKE

1850-ig kiadott könyvek
Schrot, Martin: Wappenbuch des Heiligen Römischen Reichs und allgemainer Christenheit in
Europa, insbesonderheit des Teutschen Keyserthumbs. München, 1581. (7.797)
De Brieven van den Heere van Praisacc... Amsterdam, 1634. (7.802)
Illustres cardinales Armandus de Richelieu et Mazarinus, Regum Franciáé Ludd. XIII., et XIV.
... ab anno 1624... Würzburg, 1662. (7.799)
Chiarello, Giovanni Battista: História degľ avenimenti delľ ármi imperiáli contro a' ribelli, et
ottomani... Venetia, 1687. (7.796)
Leclerc, Jean: Histoire Emerich Comte de Tekeli, ou Memories pour servire a sa vie.. .Cologne,
1693. (7.793)
Artanville, ď: Memories pour servir a l'histoire du Prince Eugene de Savoie. La Haye, 1710.
(7.789)
Schutzbreth de Schutzwerth, Ernestus Nobertus: Cogitationes Ex monitu apostolico Militarem in
Modum Armatae... Praga, 1730. (7.800)
Gatterer, Johann Christoph: Abriss der Heraldik oder Wappenkunde zum Nuzen der
studierenden Jugend... Nürnberg, 1774. (7.798)
Kurze Gesichte der Kriege zwischen dem Haus Oesterreich und der Ottomanischen Pforte vom
Jahre 1529 bis auf des Jahr 1739. Wien, 1788. (7.792)
Ugróczy Ferenc: Zentai ütközet. Szeged, 1816. (7.794)
Magda Pál: Magyarországnak és a' határ őrző katonaság vidékinek legújabb statistikai és geográphiai leírása. Pest, 1819. (7.085)
Pichler, Karoline: Buda várának visszavétele. 1-2 kötet. Pest, 1829. (67.405)
Gorove László: A német vitézi rend leábrázolása. Pest, 1830. (67.368)
[Balásfi Tamás:] Magyar országnak Betlen Gábor támadásakori ál lapotjárói, egy azon idejű,
hazája szerető, igaz magyar embernek tanátslása. Pozsony, 1838. (68.214)
Wesselényi Miklós: Szózat a magyar és szláv nemzetség ügyében. Lipcse, 1843. (67.914)
Emlény a pesti magyar polgárőrhad zaszloszentelése ünnepélyére, mely Rákos mezején az 1844d. év aug. hó 15. nemzeti alakban ment véghez. Pest, 1844. (67.932)
Erdély nagyfejedelemség tiszti névtára 1848. évre. Kolozsvár, 1848. (73.727)
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Toldy Ferenc; Pray György: Series chronologica palatinorum Ungariae e diplomatibus collecta
cum praevio commentariolo de veteri palatinatus provincia. Buda, 1863. (107.464)
Iványi Béla: Adalékok régi országgyűléseink Rákos nevéhez. Szeged, 1935. (69.180)
Lakner Sarolta: Az erdélyi fejedelmek választási feltételei. Debrecen, 1927. (67.912)
Berkó István: A magyar huszárság története. Budapest, 1918. (67.367)
Mohi Adolf: Lövő története. Győr, 1930. (68.842)
Kalmár János: Zrínyi fegyverek. Pécs, 1965. (69.212)
Temesváry Ferenc: Fejedelmi és főúri díszfegyverek. Budapest, 1963. (69.211)
Temesváry Ferenc: „Midas csináltatta aranyos szerszámját". Kaposvár, 1969. (69.210)
Temesváry Ferenc: Művészi fegyverek. Sárvár, 1971. (69.209)
A Magyar Numizmatikai Társulat évkönyve. 1973. Budapest, 1980. (66.807)
Szemelvények a magyar történelem latin nyelvű kútfőiből. Összeáll, és kiad. Eperjessy Kálmán,
Juhász László. Budapest, 1935. (68.566)
Sebestyén Károly, Cs.: Szeged középkori vára. Szeged, 1928. (67.371)
Ortvay Tivadar: A horvát-slavón-magyar határőrvidék kifejlődésének logikája... Temesvár,
1871.(69.391)
Buda expugnata, 1686; Európa et Hungária, 1683-1718. A török kiűzésének levéltári forrásai.
Szerk. Bariska István, Haraszti György, Varga J. János. Budapest, 1986. (73.715)
Réthly Antal: Időjárási események és elemi csapások 1701—1800-ig. Budapest, 1970. (69.183)
Rákóczi-tanulmányok. Szerk. Köpeczi Béla, Hopp Lajos, R. Várkonyi Agnes Budapest, 1980.
(68.844)
Zákonyi Ferenc; Lipták Gábor: Veszprém megye a szabadságküzdelmekben. Veszprém, 1957.
(66.806)
Rákóczi szabadságharc, 1848-1849
Petrichevich György: A Katonai Mária Terézia Rend helyes közjogi és történelmi megvilágítás
ban. Budapest, 1933. (67.370)
Iványi Béla: Báró Máriássy András táborszernagy, a Mária Terézia Rend lovagja, 1757-1846.
Pécs., 1937. (68.510)
Vaszary Kolos: Adatok az 1825-ki országgyűlés történetéhez. Győr, 1883. (73.726)
Szabó László, bártfai: Adatok gróf Széchenyi István és kora történetéhez 1818-1860. Budapest,
1943. (107.507)
Perényi József: Szemerei Szemere Miklós életrajza. Sátoraljaújhely, 1897. (107.341)
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Wesselényi Miklós hűtlenségi bűnpere. Történeti bevezetéssel. Sajtó alá rend. Jakab Elek.
Kolozsvár, 1876. (107.342)
Bourgin, Georges; Terrier, Max: Az 1848-as francia forradalmi megmozdulások. Képes album.
[S. 1.] 1948. (107.343)
Sánta Béla: Az 1848-49-iki szabadságharc rövid története. Nagykörös, 1878. (73.830)
Ungarn's Fall. Ein Beitrag zum Verständnisse der ungarischen Geschichte aus den Jahren 1848
und 1849. Köln, 1851.(7.795)
Kossuth summárium. Az ember, a gondolkodó, a politikus. Szerk. Bátor István. Budapest, 1948.
(66.805)
Meszlényi Antal: A magyar katholikus egyház és az állam 1848/49-ben. Budapest, 1928. (69.208)
Hám János szatmári püspök és kinevezett prímás emlékiratai 1848-49-ből. Budapest, 1928. (68.841)
Fekete Péter, H: Hajdúböszörmény részvétele a szabadságharcban. Hajdúböszörmény, 1948. (66.803)
Tilles János: Mozgalmas napok Selmecbányán 1848-ban, szabadságharcunk kitörésekor.
Budapest, 1930. (73.510)
Trsko János: Naplótöredékek és feljegyzések az 1848-49-iki szabadságharczról. Nagytapolcsany,
1901.(73.831)
Varga Zoltán: Debrecen az orosz megszállás alatt. Sárospatak, 1930. (69.181)
Kovách Ernő; Galsai: Aradvár és Aradváros ostroma 1848-49-ben. Galsai Kovách Ernő
1848/49-iki honvédőrnagy naplója. Arad, 1911. (107.340)
Farkas Ernőd: Az 1848-49-iki szabadságharc anekdotakincse. Budapest, 1911. (66.804)
A 48/49-iki agg honvédek menedékházának emlékkönyve. Budapest, 1902. (107.506)
[Skene, James Henry:] The Danubian Principalities, the Frontier Lands of the Christian and the
Turk. London, 1854. (68.845)
Türr István: A keleti kérdés. Budapest, 1878. (73.511)
Baker, James: Die Türken in Europa. Stuttgart, 1878. (67.886)
Roncsik Jenő: Gróf Széchényi Ödön. Debrecen, 1938. (67.934)
Thirring Gusztávné Waisbecker Irén: Dr. Waisbecker Antal élete és a magyarországi Waisbecker
család története. Sopron, 1935. (69.182)
Hangay Oktáv: Harc a magyarságért. Az Alldeutsch Szövetség. Kolozsvár, 1903. (67.369)
Pellergini Albert: Hannover-huszárok. Budapest, 1912. (65.806)
A hajmáskéri csász. és királyi Tüzérségi Lövőiskola ismertetése. Bp. ca. 1911. (68.509)
Eöttevényi Nagy Olivér: Bosnyák földön. Magyaróvár, 1911. (68.568)
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Ibrányi Alice: Háborús emlékek. Miskolc, 1913. (67.887)
A Magyar Vöröskereszt bulgáriai missziója, 1912-1913.
Vahotlmre: Honvédek könyve. Új folyam. 1. füzet. Pest, 1867. (107.347)
Bató József: Im Krieg gegen Russland 1914-1915. 23 Originalradierungen. Wien, 1916. (107.465)
Irinyi Jenő: Délszláv harctereken. Harctéri feljegyzések. Budapest, 1917. (73.832)
Móricz Pál: A fergetegből. Magyar rajzok. Budapest, 1917. (68.736)
Bródy Miksa: Kaszárnya és harctér. Budapest, 1916. (68.487)
Kirschenhauter Ferenc: A háború vakjai. Háborúban megvakult katonák oktatása és jövője
statisztikai adatokkal. Budapest, 1916. (69.281)
IgaliBéla: Egy műegyetemi zászlóalj naplója, 1919-1921. Budapest, 1942. (69.179)
Stromfeld Aurél: Készül az új háború! Budapest, 1928. (69.037)
Havranek János: Tanácsadó a csendőr magán életéhez. Székesfehérvár, 1926. (68. 323)
Herold Gyula Béla: Tábori csendőrök. Budapest, 1933. (69.069)
Szirmai Rezső: Mussolini, Kemal, Sztálin és a többiek. Budapest, 1935. (69.036)
Jász Dezső: Titkos háború a Spanyol Köztársaság ellen. Budapest, 1971. (68.565)
Davis, Brian L.: Uniformen und Abzeichen des deutschen Heeres 1933-1945. Stuttgart, 1973.
(107.411)
Wehrt, Rudolf van: így kezdődött: A második világháború előzményei. Budapest, [1940.]
(68.573)
Heiss, Friedrich: Der Sieg im Osten. Ein Bericht vom Kampf des deutschen Voksheeres in Polen.
Berlin, 1940. (68.977)
Cornille, René Vincent Leon: A második európai arcvonal - a levegőben. Német-angol
légiháború 1941. június 22-től. Budapest, 1942. (69.035)
Walter Tibor: A repülő ember. Budapest, 1942. (69.205)
Sebesfi László: Repülő hősök. Budapest, 1942. (67.913)
Jánosy István: Vitéz Horthy István, a repülő. Budapest, 1942. (68.846)
Sorakozzál a front védelmére. Világnézeti tanulmányok. 1. kötet. Budapest, 1942. (68.213)
Leventeifjúságunk hazánk jövője. Budapest, 1943. (107.513)
M. kir. „Gábor Áron" Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola emlékkönyve. Összeáll. Miklós József
Nagyvárad, [1943.] (107.681)
Orbók Attila: Erdély és a visszatért keleti részek. Budapest, 1941. (68.843)
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Sztálin marsallnak, az Állami Honvédelmi Bizottság elnökének beszéde... 1944 november 6-án;
A hadsereg főparancsnokának 220. sz. napiparancsa 1944 november 7-én [S. 1.], 1944.
(68.847)
Geleji Dezső: Magyarország 1944-ben. Történelmi riportsorozat Magyarország tragédiájának
kulisszatitkaiból. Budapest, 1945. (67.933)
Kolozsvári András: M. Kir. X. Kmsz. Zászlóalj 110/8 tábori munkásszázad emlékkönyve.
Nagyvárad, 1943. (68.508)
Király Pál: Egy ítélet és ami mögötte van: A 101/31 és a 101/33 tábori munkásszázadok története.
Budapest, 1947. (68.567)
A Magyar Államrendőrség tiszti tájékoztató tanfolyamainak tankönyve. Budapest, 1946.
(69.206)
Szabályzatok
Horváth Károly, mérai: A nemzeti őrsereg szolgálati rendszabályai. Pest, 1848. (Sz 17.440)
Der Vorposten-Dienst in Auszügen mit Fragen und Antworten.. .für die... Escadron-Schulen im
k. u. k. Graf Haller 12ten Husaren-Regiment. Pest 1859. (Sz 17.439)
Bestimmungen für die Bekämpfung feindlicher Luftfahrzeuge durch die Truppe. Wien, 1916.
(Sz 17.462)
Németh József: Csehszlovák harcszabályzat fontosabb fejezetei. Budapest, ca. 1930. (Sz 17.237)
Cserkész ruházati szabályzat. Budapest, 1937. (Sz 17.463)
Összeállította: Szántó Boriszné
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A 2005. ÉVI PERJÉS GÉZA-DÍJ
ADOMÁNYOZÁSÁRA
A Magyar Hadi Történetírást Támogató Alapítvány Kuratóriu
ma a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2005-ben is át kívánja
nyújtani a Perjés Géza-díjat, a Ballá Gábor szobrászművész által ké
szített emlékérmet és a díjjal járó publikációs támogatást. Ezért pá
lyázatot hirdet a díj odaítélését elősegítő, a történész szakma ismert
személyiségei által benyújtandó ajánlásokra.
Az ajánlások olyan fiatal, 40 év alatti, a magyar, vagy egyetemes
hadtörténelemmel foglalkozó fiatal történészek támogatása érdeké
ben nyújthatók be, akik az ajánlás benyújtásának pillanatában még
nem töltötték be 40. életévüket, elérték a kandidátusi, vagy a PhD fo
kozatot, és olyan munkássággal, legalább egy monografikus alkotás
sal már rendelkeznek, ami igazolhatja tehetségüket. Kérjük, hogy az
ajánlásokhoz mellékeljék a támogatott jelölt szakmai életrajzát, pub
likációs listáját, a legjobbnak ítélt tanulmányokat és monográfiákat
is. Indokolt esetben még kéziratban lévő művel is lehet pályázni. A
kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy a díjat csak az elvárható
színvonalú pályázatok beérkezése esetén adja ki.
Dr. Urban Aladár,
az Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Határidő: 2005. május 21.
Cím:
A Magyar Hadi Történetírást Támogató Alapítvány Kuratóriuma,
Dr. Veszprémy László titkár. Budapest, 1014, Kapisztrán tér 2-4.
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