
T A N U L M Á N Y O K 

A SZLOVÁK NEMZETI FELKELÉS ÉS A MAGYAR 
ELLENÁLLÁSI MOZGALOM* 

Pintér István 

1944. augusztus 29-én a náci csizmáktól letaposott, meggyötört Európá
ban újabb hír kelt szárnyra: Győzött a szlovák nemzeti felkelés — Szlovákia 
egyre nagyobb területe szabadult fel a fasiszta elnyomás alól. 

Magyarország körül mindenütt a szabadság máglyái lobogtak. 
Néhány nappal korábban, augusztus 23-án, Románia népe rázta le a fa

siszta igát. Délen a jugoszláv partizáncsapatok arattak nap mint nap újabb 
sikereket a náci bandák felett. A szovjet hadsereg pedig megjelent Ma
gyarország határainál. Bulgária és Finnország kiválása a fasiszta „szövet
ségből" napok kérdése volt. 

Magyarország számára a háborúba lépés óta ez a legkedvezőbb alkalom a 
Hitlerrel való szakításra. A magyar kormány elhatározásai, a magyarországi 
események döntő jelentőségűek. Németországgal való szembefordulás Hitler 
közép-európai helyzetét katasztrofálissá tenné, ugyanakkor a bolgár, jugosz
láv, román és szlovák nép harcát hallatlanul megkönnyítené, a szovjet had
sereg előtt pedig megnyithatná az utat Németország belseje felé. A váratlan 
román átállás, a szlovák nemzeti felkelés következtében a német hadsereg 
utánpótlásának és visszavonulásának egyetlen útja Magyarországon át ve
zet. A román átállás, a szlovák nemzeti felkelés „összekuszálta" Hitler kö
zép-európai terveit. Hitler nincs kellően felkészülve egy magyarországi ki
ugrás sikerének teljes meghiúsítására. A magyar uralkodó körök, a magyar 
kormány elhatározásai döntően befolyásolják Közép-Európa sorsát — ki.j 
túlzással a háború elhúzódásának, illetve megrövidülésének tényét is. 

Horthyékat sem a romániai, sem a szlovákiai események nem érték várat
lanul! A román eseményekről két héttel korábban már tudomásuk volt. 
1944 tavaszától ugyancsak árgus szemekkel figyelték a szlovákiai esemé
nyeket. Részben azért, hogy a Tisó-kormány ingatag helyzetére, a német 
fasiszták szempontjából egyre veszélyesebbé váló szlovákiai eseményekre 
hivatkozva megszilárdítsák megrendült pozíciójukat Hitlernél, részben azért, 
mert egyre fenyegetőbben jelentkezett az a veszély, hogy a növekvő szlo
vák partizánmozgalom átterjedhet magyar területekre is, s meggyorsíthatja 
a magyar kormánynak egyre több gondot okozó hazai ellenállási mozgalom 
fegyveres harccá fejlődését. 

* Besztercebányán 1964. október 21-én, a csehszlovák—^magyar történész vegyes bizottság 
által rendezett ülésén elhangzott előadás. 
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Jellemző, hogy amíg a magyar sajtó 1944 első ifelében véletlenül sem 
foglalkozott a szlovák partizánharc eseményeivel, attól félve, hogy a nyil
vános közlés növeli a magyar nép körében az ellenállást, annál gazdagabb 
anyaga van a szlovák partizánharcnak a belügyminisztériumban és a mi
niszterelnökség külügyi osztályának irattárában. A kassai (košicei) rendőr
kapitányság havi, s Szlovákiával határos területek belügyi szerveinek és 
csendőrparancsnokságainak heti összesítő jelentései részletesen beszámol
nak a szlovák partizánok egyre sikeresebb harcairól. A jelentésekből vilá
gosan kiderül, hogy a szlovák fasiszták teljesen tehetetlenek a szlovák par
tizánokkal szemben. A magyar belügyi szervek egyre nagyobb aggodalom
mal figyelik a szlovák népnek a Tisó-féle bábkormánnyal való szembefor
dulását és a fegyveres partizán tevékenység fokozódását. Hangoztatták, hogy 
a szlovák lakosság németellenessége számos formában egyre nyíltabban je
lentkezik, amíg más oldalról különösen megnőtt az oroszok iránti szimpátia.1 

A pozsonyi magyar követnek közvetlenül a szlovák nemzeti felkelés előtt 
és alatt küldött tájékoztatói a szlovákiai események reális helyzetmegíté
lésén alapultak. Jelentéseiben több esetben aláhúzta, hogy a szlovák nem
zeti felkelés előkészítésében és kirobbantásában ,,az egész szlovákság túl
nyomó többsége részt vesz" és egy német beavatkozás csak olaj lenne az 
amúgyis lobogó máglyára. Augusztus 28-án, közvetlenül a felkelés előesté
jón írta: ,,A szlovák fasiszta kormánynak a német megszállással és nagyobb 
katonai behívásokkal való fenyegetőzése csak időnyerés és szemfényvesztés, 
mert a kormány a mozgalommal megbirkózni nem tud, tekintettél arra, 
hogy a katonaság túlnyomólag partizánérzelmű és ebben a romániai ese
mények csak megerősítik. Német döntő fellépésnek akadálya megítélésem 
szerint egyfelől a román átállás folytán előállott új helyzet, másfelől az a 
veszély, hogy a német csapatok bevonulásának folyamányaképp egész Szlo
vákia partizánná lesz."2 

Horthyék azonban nem merték a román és szlovák nép példáját követni. 
Revíziós igényeiktől elvakultan, a Szovjetuniótól és a magyar néptől rettegve, 
„erejükből", ,,reálpolitikájukból" a kritikus napokban csupán a Hitler állí
totta Sztójay-kormánynál ingadozóbb, ismét Nyugat felé kacsingató, de 
továbbra is a német szövetségre esküdő kormányalakításra tellett. Az új 
Lakatos-kormány terveiben felcsillant ugyan a német fasisztákkal való sza
kítás gondolata, de első tényleges intézkedései a magyar földre lépő szovjet 
hadsereg megállítását és Dél-Erdély megszervezését célozták. Ez a körül
mény befolyásolta a magyar kormánynak a szlovák nemzeti felkeléssel kap
csolatos magatartását is. A szlovák felkelés leverése természetesen a ma
gyar kormánynak is érdeke volt. A Lakatos-kormány tevékenysége azon
ban, akaratlanul is, nem a felkelés leveréséhez, hanem objektíve a szlovák 
nemzeti felkelés bizonyos mérvű megerősödéséhez nyújtott segítséget. 

A magyar kormány a felkelés kitörése előtt már számos intézkedést ho
zott a szlovák—magyar határ lezárására. 1944 júniusában megerősítették a 
határmenti őrsöket, csendőralakulatokat. Szigorú határzárt rendeltek el a 
szlovák—magyar határon. 1944 augusztusában Kassán a német Sicherheits-
Polizei székházában a német—magyar—szlovák határbiztonsági szervek kö
zös ülésén megállapodás született az egész Szlovákiára kiterjedt partizán
harc következtében szükségessé vált közös intézkedések megtételére.3 Ezzel 
összefüggésben a magyar kormány szigorú hírzárlatot rendelt el. Amikor 

1 A Párttörténeti Intézet Archívuma (a továbbiakban Pl Archívum). A/XIII/I/1944/7. 
2 Az iratok megtalálhatók: Országos Levéltár (a továbbiakban OL.). ME. P-tétel. 1944/19306, 

továbbá ME. P-tétel, 1944 Számozatlan alatt. 
3 OL. ME. II. oszt. 25778. 
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pedig a hírzárlat már tarthatatlanná vált, az egész szlovák felkelést meg
hamisító cikkekben számoltak be a szlovák nemzeti felkelésről/1 

A szlovák nemzeti felkelés kirobbanása után az új Lakatos^kormány csu
pán defenzív intézkedések megtételére volt képes. Megelégedett a határ
menti alakulatok készültségbe helyezésével. Sőt, a romániai események a 
Dél-Erdély ellen elrendelt támadás során a Felvidéken állomásozó csapa
tokat is a Tiszántúlra, illetve a magyar—román határra irányították. A szlo
vák hírszerző szervek jelentései arról számoltak be, hogy „Balassagyar
mat környékéről augusztus 25-én a helyőrség a román frontra távozott. 
Pusztán határvédelmi munkálatokat lehet megfigyelni."5 

Szeptember elején, amikor világossá vált, hogy sem a magyar, sem 
a német csapatoknak nem sikerül a szovjet hadsereg támadását Erdélyben, 
sőt Magyarország keleti határainál megállítani, Horthyék ismét fegy
verszüneti tapogatózásba kezdtek, de csak Nyugat felé. Ezért egy, a szlovák 
felkelés felszámolásában való részvétel tovább rontotta volna Magyarország 
amúgyis katasztrofális nemzetközi helyzetét. Óvakodtak ettől a magyar 
uralkodó körök azért is, mert tudtak arról, hogy a szlovák nemzeti felkelés 
részben a nyugati kormányok támogatását is élvezi.6 Amikor pedig a nyu
gati hatalmak visszautasították Horthyék fegyverszüneti kérését és kiderült, 
hogy a magyar kormány csak a Szovjetunióval tárgyalhat a fegyverszünet 
kérdésében, Horthy és szűkebb köre Zichy Ladomér szlovák határmenti 
földbirtokos útján kapcsolatba lépett a szlovák felkelőkkel, hogy rajtuk ke
resztül keressen érintkezést a szovjet kormánnyal.7 Szeptember közepe kö
rül Besztercebányán és Zólyomban tárgyalások kezdődtek ,,a szlovák sza
badságért" csehszlovák partizánbrigád parancsnoka, Voljánszkij, helyettese 
/Makarov, törzsfőnöke Szavidkij és a magyar megbízottak között.8 A tár
gyalások után a Szovjetunióval és a szövetséges hatalmakkal kötendő ma
gyar fegyverszüneti bizottság — teljes inkognitóban — 1944. szeptember 
28-án Gácsnál (Halič) lépte át a magyar—szlovák határt. Innét szovjet és 
szlovák partizántisztek kíséretében Zólyomba utaztak, majd szeptember 
30-án Konyev marsall utasítására a Try Dubi repülőtérről Kijeven át Moszk
vába repültek, ahol október 11-én aláírták az előzetes fegyverszüneti meg
állapodást.9 

Horthyék és a szlovákiai partizánvezetők közötti tárgyalásokkal egy idő
ben megbeszélések folytak a szlovák felkelők és a magyar hadsereg között 
is. (Hogy erről Horthyéknak volt-e tudomásuk, erre vonatkozóan adataink 
még nincsenek.) Voljánszkij vezette partizánbrigád arról tájékoztatta szep
tember végén a 4. Ukrán Front haditanácsa mellett működő partizánmoz
galom törzsét, hogy tárgyalások folynak a magyar katonai parancsnokság
gal.10 1944 október elején a Szlovák Nemzeti Tanács Elnöksége folytatott 
magasszintű megbeszéléseket, ugyancsak a magyar hadsereg vezetőivel. 
A terv az volt, hogy a magyar hadsereg, mint semleges fél vonul be a fel
kelés által felszabadított területekre, s ezzel könnyít a felkelés ellen irá
nyuló inémet nyomáson.11 

Nem véletlen, hogy a titkos tárgyalásokról semmit sem tudó magyar ha-

4 Erről részletesebben lásd í. Pintér: Ohlas Slovenského niarodniho povstaní v Madarsku 
Novinársky sbornik. 1964. 2. sz. 189—195. o. 

5 Idézi Eva Reckova: „Magyarok a szlovák nemzeti felkelésben". Üj Szó, 1964. augusztus 1. 
6 OL. ME. P-tétel. Számozatlan. 
7 Pl Archívum. BM. anyag. Teleki Pál és tarsal. Kézirat.; Nógrádi Sándor: Emlékirataim. 

Budapest, Kossuth, 1961. 261. o.' 
8 Uo. 
9 Uo. 
10 Pl Archívum. Mikrofilm. A Voljánszkij vezette partizánbrigád jelentése, (oroszul) 
11 Lásd Evá Reckova: id. cikk. 
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tármenti szervek kétségbeesett jelentésekben ostromolták a belügyminisz
tériumot újabb és újabb erősítéseket követelve a határ elzárására, s a szlo
vák partizánok elleni támadás megindítására. A kassai, losonci, jolsvai rend
őrkapitányság őrszemélyzetük felemelését, más oldalról pedig katonai ellen
intézkedéseket követelt.12 Hasonló kéréssel fordult a belügyminisztériumhoz 
az államvédelmi központ is, és sürgette Miskolc és Salgótarján térségének 
partizánok betörésétől való megvédését.13 Minden esetben a válasz ugyanaz. 
Saját erőkkel biztosítani a határ lezárását.1'1 Erre azonban képtelenek vol
tak. Ezekben a hetekben a szlovák partizánok minden jelentősebb össze
csapás nélkül közlekedtek a szlovák—magyar határon. Lehetővé vált szá
mukra, hogy élelmiszerrel lássák el egységeiket. Akcióik során német után
pótlás szempontjából rendkívül fontos vasútvonalakat, hidakat robbantottak 
fel s tettek átmenetileg használhatatlanná. Ezzel is gátolva a németek fel
vonulását a szlovák felkelők központja ellen.15 Lehetségessé vált, hogy a 
Szlovákiával szomszédos magyar területre át-átcsapó szlovák partizánok 
felvilágosító munkát fejtsenek ki a magyar lakosság és katonaság körében. 
Következményeként egyenként, sőt, egyre gyakrabban csoportosan is meg
indult a magyar katonák, illetve katonaköteles férfiaknak a szlovák terü
letre való átszökése. A szlovák partizánok központi lapjának, a ,,Hlas Na-
rod"-nak, szeptember 17-i száma már 165 önkéntes magyar érkezéséről 
számolt be.16 Néhány nappal később a miniszterelnökséghez intézett jelen
tés 300 szökevényről emlékezik meg.17 Ugyancsak nagyszámú katonaköteles 
Szlovákiába szökéséről tájékoztat a kassai rendőrkapitányságnak a belügy
minisztériumba küldött összefoglalója is.18 

Ezek az események lehetővé tették, hogy a szlovák felkelők minden ere
jüket a Nyugatról kibontakozó német támadás ellen összpontosítsák és a 
déli szakaszt, Magyarországgal közvetlen határos területeket kisebb egy
ségekkel biztosítsák. 

A szlovák felkelés ellen irányuló német támadást még egy fontos körül
mény is késleltette. 1944 szeptember végén Hitler tudomására jutott, hogy 
Horthy-Magyarország is kiugrásra készül. Magyarország megtartása nem
csak politikailag, hanem hadászatilag is rendkívül fontos volt Németország 
számára. Ezért Budapest és a kulcsfontosságú magyar területek körzetében 
a szovjet—német arcvonal rovására is német csapatösszevonások történtek 
az esetleges magyar kiugrás megakadályozására. Hasonlóan a szlovák fel
kelés ellen déli irányból tervezett támadás végrehajtására érkezett német 
páncélos és gyalogos egységek támadása a „magyar kérdés rendezéséig" 
váratott magára. Október 15-i, 16-i magyar események Hitler számára a 
magyar kérdést kedvezően oldották meg. így október 16-án a szlovák— 
magyar határra felvonult német egységek parancsot kaptak a szlovák nem-

12 OL. ME. II. oszt. P-tétel. (1944) Számozatlan. 
13 OL. BM. VII. res. 2—17261/1964. 
14 Uo. Az október 9-i válaszban közlik, hogy a Galántán állomásozó 300 újoncból álló 

kiképző keretet bocsátják a határszervek rendelkezésére. 
15 A Csendőrség Központi Nyomozó Parancsnokságának adatai tanúskodnak erről. Pl. : 

szeptember 20-án Losonc—Balassagyarmat felé irányított német katonai vonatot partizánok 
felrobbantották. A kár tetemes. A vasúti töltés helyreállításához 35 órára volt szükség. 
Szeptember 19-én az Ipoly hídját Szécsény község határában, október 4-én pedig Losonc 
és Fülek közötti szakaszán álló hídját robbantották fel. Október 2-án Nagyoroszi és Drégely
palánk között aknára futott egy vonat, 5-én Luciabánya és Ferenctelep közötti fontos ipar
vágányt, 15-én Jolsvatapolca ' és Jolsva közötti vasúti hidat röpítették a partizánok levegőbe 
(Pintér István: Magyar aintafasiszták részvétele a szlovákiai partízánharcokban. Párttörténeti 
Közlemények, 1959. 3—4. sz. 106. o.) 

16 Hlas Narod, 1944. szeptember 17. 
17 OL. ME. II. oszt. P-tétel." (1944) Számozatlan. 
18 p i Archívum. A/XXII. 2/212/1944/2. 
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zeti felkelés elleni támadás megindítására.19 A nagyerejű, most már több
irányból jövő német támadás — mint ismeretes — a szlovák nemzeti fel
kelés leveréséhez vezetett. Meghiúsultak a szlovák—magyar katonai tárgya
lásokhoz fűzött remények is.20 

Objektíve tehát 1944 szeptemberében és október elején a magyar kor
mány felemás intézkedései, kiugrási kísérlete megkönnyítette és meghosz-
szabbította a szlovák nemzeti felkelés létét, annak ellenére, hogy a magyar 
kormány szubjektíve a szlovák nemzeti felkelés leverésében volt érdekelt. 

* 

A szlovák partizánharc és a szlovák nemzeti felkelés a Szlovákiával hatá
ros magyar területeken — ahova híre eljutott — széles tömegekben rokon
szenvet és együttérzést váltott ki.21 E • területeken, de az ország más részé
ben is meggyorsította a magyar antifasiszta ellenállásnak fegyveres parti
zánharccá, fegyveres akciókká való fejlődését s lehetővé tette nagyobb 
magyar partizánegységek megalakulását. így értékelte ezt a Kommunisták 
Magyarországi Pártjának Központi Bizottsága a magyar antifasiszta erők 
feladatait összefoglaló határozata is. „A külső események; a balkáni front 
összeomlása, a Vörös Hadsereg felvonulása a keleti magyar határok teljes 
hosszában, a háború betörése a Kárpátok védőövén belül, Románia, Bul
gária kilépése, a szlovák nép hősies felkelése szükségessé, a belső esemé
nyek pedig lehetővé teszik a szervezett tömegharc megindítását . . . a szer
vezett tömegakciók, és a tömegharc útjára kell lépni."22 

A Szovjetunióban dolgozó magyar kommunisták vezette Kossuth rádió 
a szlovák nemzeti felkelés kirobbanása után több adását a szlovák nép sza
badságharcának szentelte. A példa követésére szólította fel a magyar dol
gozókat, hangsúlyozva, hogy „a szlovák eseményeknek . . . messzemenő je
lentősége van a mi szabadságharcunk szempontjából. Egy németellenes sza
badságharc kilátásai, az utolsó hetek eseményei a lehető legkedvezőbben 
alakultak . . . Használjuk ki a kedvező helyzetet, amelyet a szomszéd népek 
bátor cselekvése teremtett számunkra. . . Kövessük a szlovák példát."2'1 

A Kossuth rádió későbbi adásaiban is állandóan vissza-visszatér a szlovák 
nép szabadságharcára. A szlovák dolgozók hősies helytállásával bátorítani, 
követésre buzdítani akarja a magyar antifasiszta erőket. Közép-Európában 
a hitleri megszállók és cinkosaik uralma recseg-ropog, itt a legjobb alka
lom — hangzik a felhívás —, hogy mi magyarok is lerázzuk a fasiszta el
nyomást. Ebben a harcban minden támogatást megkapunk a szomszéd né
pek szabadságharcától, a győzelmes szovjet hadseregtől, s egyben e népek 
szabadságharcához ,a legtöbb segítséget a szomszéd népek példájának kö
vetése adná. S most a közös harcban kell megteremteni szomszédainkkal 

19 Erre vonatkozóan lásd: Pl Archívum, Mikrofilm, Voljánjiszfcij vezette partizánbrigád 
jelentése.; Eua Reckova: id_ cikk. 

20 Eva Recková: id. cikk. 
21 „A szlovákiai események nem maradtak hatás nélkül iaz itteni hangulatra sem — olvas

hatjuk egy 1944. szeptember 17-én kelt jelentésben. — A magyar nemzetiségű lakosságban 
nagyfokú megdöbbenést váltott ki, hogy a közeli arcvonal mögött levő szlovák területen 
ilyen események keletkezhettek. A szlovák nemzetiségű politikai vezetők a partizán — 
illetve a csehszlovák mozgalommal rokonszenveznek.. . Az itteni magyarság között a né
metek iránt még azok is elvesztették rokonszenvüket, akik a márciusi eseményeket (Ma
gyarország német megszállása — P. I.) . . . megelőzően úton-útfélen hangoztatták német 
barátságukat.'' (OL. ME. n . oszt. P-tétel. [1944.] Számozatlan.) 

22 p i Archívum. III. 1/1944/1. 13. 
23 Pl Archívum. Kossuth rádió adásai 1944. szeptember 2. „A szlovákiai események 
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Való baráti együttműködés alapjait, felszámolni az évszázados gyűlölködést, 
a nemzeti ellentéteket.24 Hasonló szellemben.és célkitűzéssel foglalkozott a 
szlovák nép nemzeti szabadságharcával a kommunisták szerkesztette ,,Igaz 
Szó", amely a Szovjetunióban fogságba került magyar katonákat készítette 
fel az antifasiszta harcra — s legjobbjaikat partizánbevetésre.25 

1944 elején a KMP Központi Bizottsága és a dél-szlovákiai kommunisták 
között korábban kialakult gyümölcsöző kapcsolatok26 megszakadtak, így a 
magyar kommunisták vezetőinek nem sikerült közvetlen kapcsolatot terem
teni a szlovák nemzeti felkelés vezetőivel, nem sikerült a közvetlen kap
csolatban rejlő hatalmas lehetőségeket kihasználni. Ugyanakkor a Kommu
nisták Magyarországi Pártja a fegyveres felkelés előkészítésével, a Horthy 
által is tervezett kiugrás támogatásával, a magyar nép mozgósításával köz
vetve csökkentette azt a hatalmas nyomást, ami a szlovák nemzeti felke
lésre nehezedett. 

A Szovjetunióban dolgozó magyar kommunistáknak lehetősége nyílott 
a szlovák nemzeti felkeléssel való közvetlen kapcsolat megteremtésére is. 
Már 1944 tavaszától az ukrajnai partizán főparancsnokság területén fel
állított partizániskolákban csehszlovákok, magyarok és részben románok 
közösen készültek partizánbevetésre. A kiképzés központja kezdetben a 
nyugat-ukrajnai Rovno városban, majd tőle 8 km-re fekvő Obarow község
ben volt.27 A Duna-medence országaiban bevetésre kerülő csehszlovák, ma- » 
gyár és román antifasiszták kiképzésére, s köztük a baráti kapcsolatok ki
alakítására különösen nagy figyelmet fordított az Ukrajnai Kommunista 
Párt Központi Bizottsága. Erről tanúskodik Nyikita Szergejevics Hruscsov 
több, a szovjet hadsereg főparancsnokságához intézett levele.28 Itt készül
tek fel Nógrádi Sándor vezetésével azok a magyar partizánok is, akik rö
viddel a szlovák nemzeti felkelés győzelme után — repülőgépen — Szlovákia 
felszabadított területére érkeztek, hogy e bázisról kiindulva Magyarorszá
gon is összefüggő partizánövezeteket bontakoztassanak ki,29 továbbá, azért, 
hogy megteremtsék a Kommunisták Magyarországi Pártja Központi Bizott
ságával a több éve megszakadt összeköttetést és összehangolják a felada
tokat.30 

Kijevben egyeztetett magyar, szovjet és csehszlovák terveknek meg
felelően a magyar—szlovák határ közelében tevékenykedő partizánegységek 
felkészülnek arra, hogy megfelelő segítséget nyújtsanak a magyar partizán-

24 Pl Archívum. Kossuth rádió adásai 1944. szeptember 10. „Szomszédainkkal való együtt
működés." 

25 Igaz Szó, 1944. szep tember 5. „A szlovák hőskö l t emény . " 
26 A második; világháború alatti együttműködésre vonatkozóan részletesebben lásd Orosz 

Dezső—Pintér István: Adatok a KMP szervezeti fejlődéséhez (1936—1942). Párttörténeti Köz
lemények, 1958. 3. sz. ; Orosz Dezső—Pintér István: Adatok a KMP szervezeti fejlődéséhez 
(1942—1944). Párttörténeti Közlemények, 1962. 2. sz.; Róják Dezső: Akik nem hajtottak fejet. 
Bratislava, Politikai Kiadó, 1963. 

27 Nógrádi Sándor: i. m . 200—214. o. 
28 A leveleket lásd: Pl Archívum. Partizángyűjtemény. Fotókópia. 
29 Nógrádi Sándor írja jelentésében: „Feladatom volt — előkészíteni egy erős, felfegyver

zett csoportot a Voljanszkij és Velicska dandárok segítségével. . ., hogy ezek védelme alatt 
magam is magyar területre tegyem át működésem helyét". (Pl Archívum. Partizángyűjte-
mény. Nógrádi Sándor jelentését közli: Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen. Doku
mentumok a magyar antifasiszta ellenállási mozgalom történetéből 1941—1945). Szerkesz
tette: Harsányi János őnnagy, Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1966. 494—503. o. Hasonló 
feladatot kapott a Petőfi Sándor nevét felvett partizáncsoport is. Fabry József írja vissza
emlékezésében: Feladatunk „Dél-Szlovákia magyar területein, Losonc, Fülek, Rimaszombat, 
Rozsnyó, Kassa térségében partizánmozgalmat szervezni, súllyal Salgótarján, özd, borsodi 
szénmedencére támaszkodva". (Uo.) 

30 Erre vonatkozóan ugyancsak lásd Nógrádi Sándor és Molnár János jelentését (Pl 
Archívum. Partizángyűjtemény), 

8 



A szlovák partizánegységekben harcolt magyar partizánok esküje 

9 



• * 
övezet létrehozásához, s ennek kölcsönhatásaként csökkentsék a szlovák 
felkelést egyre erőteljesebben fojtogató nyomást.31 

Szlovákia Kommunista Pártja is arra törekedett, hogy a szlovák felkelés 
hatását pozitív irányban felhasználja a magyar dolgozók mozgósítására. 
Nyilvánvaló, hogy a magyar népnek a szlovák néphez hasonló megmozdu
lása óriási jelentőségű lett volna nemcsak a szlovák nemzeti felkelés sikere, 
hanem a fasiszta Németország végleges leverésének meggyorsítása szem
pontjából is. (Horthy kiugrási kísérletei bizonyos reményeket ébresztettek 
a Szlovák Kommunista Párt vezetőiben Magyarország kiválására.) A besz
tercebányai Szlovák Szabadságért rádióadó több ízben sugárzott felhívást 
a magyar néphez. Besztercebányán készített — a magyar társadalom külön
böző csoportjaihoz, elsősorban a hadsereghez és munkásokhoz szóló — röp
iratok a magyar ellenállás kibontakoztatására, partizánharc megindítására, 
illetve a szlovák partizánokhoz való átállásra szólítottak fel.32 Ezeket a röp
iratokat a magyar területekre át-átcsapó szlovák partizánok nagy mennyi
ségben terjesztették a lakosság és a határon állomásozó magyar katonaság 
körében. 

Nógrádi Sándor, valamint az ugyancsak zömmel magyarokból álló Koz-
lov—G rubies partizánegység, a későbbi Petőfi csoport, 1944 október első 
felében már a magyar határon tevékenykedik.33 (Mind a Nógrádi, mind a 
Petőfi partizánegységek harci tevékenységének megkezdéséhez a szlovák 
nemzeti felkelés vezérkara minden segítséget megadott. Ellátta őket fegy
verrel, lőszerrel, élelemmel, a magyar lakosság felvilágosításához különösen 
szükséges röpiratok készítéséhez különböző nyomdákat bocsátott a partizán
vezetők rendelkezésére.) 

A magyar határ mentén tevékenykedő partizánok munkájára jellemző, 
hogy a magyar egységek ellen csak a legszükségesebb esetben használnak 
fegyvert, fő cél a megnyerés, vagy legalább is semleges magatartás bizto
sítása. A Szlovákiában tevékenykedő csehszlovák hadsereg parancsnoksága 
1944. október 17-én kelt parancsában külön feladatként jelölte meg minden, 
a magyar hadsereggel kapcsolatba kerülő tisztnek: „Használjatok fel min
den alkalmat arra, hogy lehetőleg több magyar katona szökjön át hozzánk 
fegyveressen. Biztosítsátok arról, hogy befogadjuk őket és semmi bántó
dásuk nem lesz."34 

A szlovák nemzeti felkelés idején a magyar hadsereg és a határmenti 
lakosság, valamint a szlovák, szovjet és magyar partizánok között kialakult 
kapcsolat teremtette meg az alapját — számos más tényező mellett —•. a 

31 Lásd: Pl Archívum. Mikrofilm. Voljánszkij jelentése: Pl Archívum. Fartizángyűjte-
mény, Nógrádi partizánegység kimenő rádiógramja. Közli: Magyar szabadságharcosok a 
fasizmus ellen. 512—513. o.: Hadtörténelmi Intézet Levéltára. (A továbbiakban HIL.) Keleti 
Ferenc visszaemlékezése. 

32 Krcsanov partizánegység által terjesztett röpiratokban olvasható: „Magyar Testvé
rek! . . . Ütött a leszámolás órája. Fegyverbe magyarok! Kezetekbe vegyetek fegyvert és 
ne késsetek el az utolsó alkalmat a német maradékhadsereg utolsó erejének felőrlésére . . . 
Hozzátok jövünk magyar. (Kiemelés tőlem — P. I.) Nyújtsatok segítő kezet és velünk közre
működve semmisítsétek a németeket minden lépésükön..-." (OL. ME. II. oszt. P-tétel. 
11944.] Számozatlan.) A magyar hadsereg katonáihoz intézett felhívásaikban megcáfolták 
a magyar tisztikarnak a szlovák szabadságharcról terjesztett rémhíreit. „Az orosz és szlo
vák partizánok a csehszlovák és Vörös Hadsereg katonái — olvasható egy másik röpirat
ban — testvéri szeretettel fogadnak minden- becsületes szándékú magyar katonát, aki át
lépi a szabadságért küzdő, németverő szabad Szlovákia határát. . . Magyar katonák! Ala
kítsatok Magyarországon újabb magyar partizáncsoportokat. Könnyítsétek meg a diadal
mas Vörös Hadsereg útját, vagy szökjetek át teljes felszereléssel a szabad, testvéri Szlo
vákiába." (Hadtörténeti Múzeum, Nyomtatványtár, 2148). 

33 Lásd: Pl Archívum. Mikrofilm. Voljánszkij jelentése; Pl Archívum, Partizángyüjte-
mény, továbbá Nógrádi Sándor jelentését; Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen. 
494—495. o. 

34 Pintér István: i. m. 105. o. 
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partizánoKňoz és a Vörös Hadsereg oldalára történő, 1944 telén és 1945 ta
vaszán az 1. Magyar Hadseregnél bekövetkezett tömeges átállásnak. 

* 

1944. október 16-án délről, Magyarország irányából végrehajtott német 
támadás után a magyar—szlovák határon tevékenykedő Nógrádi Sándor 
irányítása alatt működő partizáncsoportok még megkísérelték, hogy a Vol-
jánszkij vezette nagyobb partizánegységek támogatásával magukra vonják 
a Szlovákiára támadó német erőket, s ezzel a támadást lelassítsák.35 A túl
erő azonban a magyar partizáncsoportokat is fokozatosan a szlovák hegyek 
közé szorította. 

Mind a magyar, mind a szlovák történeti irodalom ezideig két magyar 
— hosszabb időn keresztül Szlovákia földjén harcoló — partizánegységet 
tartott számon; a Nógrádi Sándor vezette mintegy 60—100 fős csoportot és 
a Petőfi nevét viselő egységet, amelynek létszáma Fábry József irányítá
sával megközelítette a 300 főt is. E két egység harci tevékenysége általá
ban ismert.36 

A Nógrádi partizáncsoport Losonc, Tamási, Dévény helységek körzetéből 
a német támadás térnyerése után felszorult az Alacsony Tátrába. Stáré 
Hory térségében újjászerveződve a németek által megszállt és ellenőrzött te
rületeken állandó harc közben ismét magyar területekre indult. A több 
hétig tartó, a Garam és az Ipoly folyón való átkelést is magában foglaló 
„menetelés" még szorosabbra fűzte a szlovák nép és a magyar partizánok 
kapcsolatát. A Nógrádi partizáncsoport olyan területeken vonult végig, ame
lyeken a német támadás, s ezt követő fasiszta kegyetlenség a szlovák lakos
ság és a megtorlás elől bujdosó szlovák katonák körében pánikot, bizonyos 
fejvesztettség et idézett elő. A magyar partizánok megjelenése és felvilá
gosító munkája az általuk ellenőrzött területeken kedvezően hatott nem
csak a lakosságra, hanem az erdőkben bujkáló szlovák katonákra is. A Nóg
rádi egység tényleges harctevékenysége 1944 november, illetve december 
hónapban már zömmel magyar területeken folyt. 

A Petőfi partizáncsoport útja Zólyomból Kalinovon, Pincén, Füleken, Gö-
mörsiden át vezetett a magyar határra. Hosszabb ideig a szlovák felkelés 
területéről — Poltár, Rimabánya, Babinyec községekből — hajtották végre 
kisebb vállalkozásaikat, portyáikat állandó propaganda és felderítő tevé
kenységgel összekötve Rimaszombat és Rozsnyó térségében. Október köze
pén bekövetkezett német támadás után a Petőfi csoport Nyustya—Murány— 
Nagyröce—Jolsva—Csetnek és Rozsnyó térségébe vonult vissza. Főhadiszál
lásukat huzamosabb időre Cserni-Lehotán rendezték be. E területről a ma
gyar partizánok teljesen ellenőrzésük alatt tartották a vidéket. Nagymaros, 
Cserni-Lehota, Csetnek-Ocktina, Csúcsom, Betlér, Bisztra és Gencs helysé
gekben a nemzeti bizottságok ismét legális tevékenységet fejthettek ki. 
A Petőfi csoport fő tevékenységét e területeken a német és magyar katonai 
alakulatok utánpótlásának, vasúti, országúti közlekedésének, hírszolgálatá
nak állandó zavarása, a németeknek termelő üzemek, bányák bénítása jelen
tette (Rimabányán az acélművekben, Rozsnyón az ércbánya Bernádi tárná
jában okoztak üzemzavarokat). Felsőtőkés határában nagyobb német egysé
gekkel ütköztek meg. Rudnokfürdőn pedig az Alexander Nyevszky partizán-

35 p i Archívum. Partizángyűjitemény. Nógrádi csoport. Kimenő rádiógramok. (Magyar 
szabadságharcosok a fasizmus ellen. 512—513. o.) 

36 Részletesen lásd Pintér István: Magyar antifasisztáik részvétele a szlovákiai partizán-
harcokban c. tanulmányát. 
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egységgel nyilas, SS és más fasisztákból összeverődött — a vidék lakosságát 
állandó rettegésben tartó — bandát füstöltek ki. 

A Petőfi csoport csaknem négy hónapos harcai során megsemmisített 342 
fasiszta katonát, 1 lőszert szállító vonatot, 6 gépkocsit, 2 páncélost, zsák
mányolt 36 gépfegyvert, 24 géppisztolyt, 196 puskát, 2 motorkerékpárt, egy 
autót és foglyul ejtett több mint 100 tisztet és katonát. A lakosság körében 
végzett felvilágosító munka során 8—10.röpiratot adott ki, mintegy .30 000 
példányban.37 

A Szovjetunióban végzett legújabb kutatásaink nyomán38 olyan adatok 
kerültek napvilágra, melyek (visszaemlékezésekben erre már korábban is 
voltak utalások) azt bizonyítják, hogy a két ismert magyar partizáncsapa
ton kívül is működött a szovjet- és szlovák partizán-magasabbegységekben 
néhány nagyobb önálló magyar partizáncsoport. (Az elkövetkezendő kuta
tások feladata lesz, hogy ezek tevékenységének részleteire, átállásuk körül
ményeire is fényt derítsen.) 9 

1944 végén a Hruscsov nevét viselő partizán-magasabbegység Szagyilenko 
vezette brigádjában Szovjetunióból érkezett és részben szökött katonákból 
alakult meg a Rákosi csoport, amely 72 főt számlált.39 Harcterülete Tisovec, 
Medvedeva, Černy Balog, Krám, Novy Krám, Dobroc, Breznóbánya. A cso
port egyéni akciók mellett 1945 januárjában Dobrod—Černy Balog—Krám— 
Novy Krám térségében a szlovák partizánokkal együttműködve nagy vesz
teségeket okozott a német egységeknek. 1945 februárjában a Vörös Had
sereg oldalán részt vett Breznóbánya felszabadításában/'0 A Szagyilenko 
brigád Georgicsevszki vezette másik csoportjában 50 magyar partizán har
colt együtt. 1945 elején e brigádba 485 szlovák, 355 szovjet mellett 174 volt 
a magyar.'1 ' 

Dél-Szlovákiában a Szcsorsz partizánosztagban a Vörös János nevét vi
selő magyar partizáncsoporttal találkozunk, amelyet 16 fővel a Szovjetunió
ból indítottak útnak. Rövidesen a csoport létszáma elérte a 97 főt. Rajtuk 
kívül a partizánosztagban további 136 magyar partizánt tartottak nyilván. 
Ezek közül 148 főt a Debrecenben alakuló új magyar hadseregbe irányítot
tak át.42 Az 1945 februárjában átállt magyar katonákból alakult Pusztai 
század, amelynek létszáma 40 fő volt, az Alacsony Tátra, Magura, Beszterce
bánya és Poprád környékén kapcsolódott be a partizánharcba. A század 
mintegy 30 vállalkozásban vett részt. A Pusztai század tagjait később a 
csehszlovák brigád 11. ezredének 1. zászlóaljába osztották be/'3 A Sajó 
északi folyása mentén elterülő erdőségekben — Sándorfalva, Harkács, Ma-
léte, Jolsva, Nagyröce — harcolt a Kis-Petőfi csoport.44 

Az önálló magyar vezetés alatt álló csoportok mellett szép számmal talál
kozunk magyar partizánalakulatokkal a nagyobb szovjet, illetve szlovák 
partizánegységeken belül, amelyeknek nem voltak magyar parancsnokaik. 
Ezek zöme az 1. Magyar Hadsereg katonáiból tevődött össze, olyan kato
nákból, akik nemcsak megelégelték a háborút, a fasiszta pusztítást, hanem 
meg is akarták rövidíteni. A partizánná lett magyar katonákról a szovjet 
és szlovák partizán-magasábbegységek parancsnokai jelentéseikben min
denütt az elismerés hangján írnak. (Szinte nem találni olyan, Szlovákia te-

37 p i Arah ívum. Parttizángyűjitemény. Kozlov, Vaszin és P o p o v je lentése , (oroszul) 
38 Ezeknek a k u t a t á s o k n a k a d o k u m e n t u m a i t a M a g y a r szabadságharcosok a fasizmus 

ellen c. kö te t közli. 
39 Uo. 669. o. 
40 p i Arch ívum. Pa r t i zángyű j t emény . Weisz E r n ő je lentése . 
41 Pl Archívum. Mikrofilm, Szlovákiai partizánharcok. 
42 uo. 
43 p i Arch ívum. Par t izángyf í j temény. Gy—262. 
44 u o . Molnár Dezső visszaemlékezése . 
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rületén harcoló partizánegyseget, amelyben magyarokkal ne találkoznánk.) 
A Jegorov brigádhoz 1944 decemberében Jesenska-Dolinánál egy 40 főnyi 
magyar katona csatlakozott/15 Átállásuk után — csatlakozott további 30 fő 
is — Kirov és Marcuk kapitány egységével együtt a 70 fős magyar csapat 
a villanytelep felrobbantásának megakadályozását kapta feladatként. Ennak 
során három német támadást vertek vissza/10 Ugyancsak a Jegorov brigád
ban Kalicsenko szovjet százados parancsnoksága alatt fejtette ki tevékeny
ségét az 1945 februárjában átállt mintegy 200 főnyi magyar csoport. Ezek 
harci területe a Vepor-hegység—Cserpatak—Libetbánya—Sajba—Try-Vody 
térsége,47 „Halál a fasizmusra" elnevezésű partizánosztagban — mint az 
erről szóló jelentésből és összeállított eredeti névsorból kiderül — 1944 de
cember végén 64, 1945 március végén pedig már 358 magyart tartottak szá
mon.48 A Sztálinról elnevezett I.. illetve II. csehszlovák partizánbrigád 
majdnem minden kisebb egységének jelentése megemlékezik magyar par
tizánok jelenlétéről. Hozzávetőleges adatok szerint itt is több száz fő ma
gyar partizánról van szó.49 Alexander Nyevszkyről elnevezett partizánosz
tag összefoglalója Besztercebánya térségében 200 magyar katona átállásáról 
és a partizánharcban való részvételéről tesz említést.50 A Stefanikról elne
vezett I. szlovák partizánbrigádban 88 magyart vettek névjegyzékbe, akiket 
később Magyarországra irányítottak.51 Szuvorov magasabbegységben 
amelynek harci területe Alacsony-Tátra, Garam-völgye, Magas-Tátra volt 
— 21 magyar partizán harcolt.52 A „Bosszúállók" csoportban 36 magyarral 
találkozunk.53 1945 januárjában Donavaly, Padkonice, Spania és Dohne 
által bezárt háromszögben a jelentések 500—600 honvédpartizánról emlé
keznek meg. Ezek a szovjet és csehszlovák partizánok oldalán 1945 feb
ruárjában két nagy ütközetben — a németek ellen Podkonicénél és a ma
gyar csendőrök ellen Priedohodnál — vettek részt.54 Magyarok - küzdöttek 
a Pobeda, Jánosik, Gottwald brigádban — ezek közül 70 fő Debrecenben 
szerelt le —, a Thälmann, Suchansky Ján s még számos más partizáncso
portban.55 

Ismeretes, hogy a szovjet hadsereg támadása elől visszavonuló, illetve 
támadásai során felmorzsolódó 1. Magyar Hadsereg harci területe 1944 vé
gétől 1945 májusáig Szlovákiában volt. Az előzőekben felsorolt magyar 
honvédpartizánok zöme is ezekből tevődött össze. A szovjet hadsereg csa
pásai, a partizánok felvilágosító és propagandatevékenysége, továbbá az 1. 
Magyar Hadsereg vezérkarának, élén Miklós Béla vezérőrnaggyal, átállása 
és az Ideiglenes Magyar Kormány megalakulása eredményeként e had
sereg — szinte anélkül, hogy Szlovákia területén nagyobb harcokban 
részt vett volna —, teljesen felbomlott, illetve demoralizálódott. Ez a kö-

45 Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen. 702. o. 
46 p i Archívum. Jelentés a Pusztai század tevékenységéről. 

„ 47 P. Archívum. Mikrofilim. Szlovákiai partizánharcok. 
48 HIL. Partizángyűjtemény. Cs/62. 
49 A jelentések a Sztálinról elnevezett I. partizánbrigád Sztroganov vezette egységében 100, 

3. ezredében 32, egy másaik egységben 16, a II. brigádban pedig 70 magyart tüntetnek fel. 
(Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen 673., 684., 688., 695., 702. o.) 

50 Pintér István, i. m. 125. o. 
51 Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen. 606. o. 
52 U o . 703—706. 0. 
53 HIL. Partizángyűjtemény. Cs/62. 
54 A szlovák és magyar honvédpartizánok közös harcait tükrözi az a tény is, hogy a 

Besztercebánya melletti Kremnickán legyilkolt partizánok tömegsírjának kihantolásakor 50— 
60 tetemen a magyar katonaköpeny koronás gombját találták meg. (Magyar szabadsághar
cosok a fasizmus ellen. 703—706. o.) 

55 p i Archívum. Partizángyűjtemény. (Josef Hanzel levelében többek között arról ír, hogy 
az „Előre" partizánbrigádban, amelynek parancsnoka Michail Morskoj volt, körülbelül 700— 
800 magyar harcolt. A brigád haroi területe Besztercebánya, Staré-Hory, Kialiste, Bully, Misit-
riky—Ružomberok.) 
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rülmény jelentősen csökkentette e területeken a német fasiszták ellenálló 
erejét, megkönnyítette a partizánok szabad mozgását, harccselekményeit, 
akadályozta a háború pusztító hatását és nem utolsó sorban segítette a fel
szabadító szovjet hadsereg előnyomulását. 

A galíciai harcokban, majd a Kárpátok gerincén, az úgynevezett Árpád 
vonalban alaposan megtépázott, a német fasisztáknak prédául dobott had
sereg harci szelleme, erkölcsi értéke rendkívül megromlott. Egyre több 
katona, sőt tiszt is felismerte a további harc teljes reménytelenségét, s 
kereste az életbenmaradás lehetőségeit. A felismerésnek első megjelenési 
formája volt, hogy kezdetben kerülték a szovjet csapatokkal és partizá
nokkal való harci érintkezést. Sokan a dezertálás, a bujdosás útját válasz
tották. Ez azonban a német fasiszták és magyar csendőralakulatok ,,tisz
togató munkája" során egyre járhatatlanabb lett.56 így azután a katonák 
mind gyakrabban a csoportos átállásokat, illetve számos helyen a partizá
nokkal való együttműködést választották. A partizánok magatartása ezt a 
folyamatot jelentősen gyorsította. Ez időben keletkezett jelentéseket ol
vasva szinte meglepő az a merőben különböző viszony, amit a partizánok 
a német és magyar katonai alakulatokkal szemben kialakítottak. Ennek 
eredményeként azok a magyar katonai alakulatok is, amelyek ugyan a 
partizánharcra nem voltak hajlandók, egyre több olyan vállalkozásban vet
tek részt, amely jelentősen segítette a partizánok operációit, a szovjet had
sereg hadmoztiulatait és az új élet megindításához nélkülözhetetlen — a 
németek által felrobbantásra ítélt — objektumok védelmét.57 

Már 1944 végén találkozunk olyan megállapításokkal, hogy magyar ka
tonák élelmiszerrel, a német támaszpontokról szállított lőszerrel látták el 
a szovjet partizánokat.58 Másutt a magyar katonák fegyvereiket adták át 
a helyi lakosságnak (voltak akik eladták) és a hegyekbe kóboroltak, illetve 
a partizánokhoz álltak át.59 Rendkívül jó hírszerzőhálózatot építettek ki a 
partizánok a magyar alakulatokkal. Egy 1944 decemberében kelt jelentés 
állapítja meg: 1944. december 17-én átállt magyar egység értékes adatokat 
szolgáltatott a németek erejéről, az 57. német páncélos hadosztályról és az 
ipolypásztói Ipoly-híd német védelméről.60 Legértékesebb hírforrást a Ján 
Zsiskáról elnevezett 1. morva partizánbrigád és az I. magyar hegyi lövész
dandár vezérkara között kialakult kapcsolat és ezt követő rendszeres össze
köttetés jelentette. A vezérkar egyik tisztje tagja volt a déli front német 
vezérkara mellett működő haditanácsnak, így a németek hadmozdulatairól 
a legfontosabb forrásból értesülhettek. A hírszerzés mindaddig fennállott, 
amíg a dandárt 1945 márciusában a Dunántúlra nem irányították.61 Magyar 
segítséggel szökött Szlovákiába 200 — Németországból Magyarországra me
nekült francia hadifogoly is, akik azután magyar összekötők segítségével 
kapcsolódtak be a partizánharcba.62 

A magyar hadsereg dezorganizálódása olyan nagyfokú volt, hogy a Besz
tercebányán székelő magyar parancsnokság 1945 januárjában kénytelen volt 

56 A megtorlásra jellemző: 1944 végén a németek a partizánok ellen összeszedett magyar 
katonákat vetettek be, s amikor azok a csata során eldobálták fegyvereiket, a németek 
tüzet nyitottak a magyarokra. Egymást érték a nyilvános kivégzések. Kassán 1945. január 
5-én például egyszerre 12 magyar katonaszökevényt végeztek ki. 

57 A par t i zánmozga lom csehszlovákiai törzse például- azzal a kérésse l fordult a Marcsuk 
par t izánosz tag pa rancsnokához , hogy a m a g y a r k a t o n á k k a l való jó kapcsola to t használ ja 
fel a Kiszlaja völgyi v i l lanyte lep megmentésé re , amelye t a n é m e t e k a l áaknáz t ak és fel a k a r 
n a k robban tan i . (Magyar szabadságharcosok a fas izmus ellen. 696. o.) 

58 Uo. 491. o. 
59 Pintér István: i. m. 130. o. 
60 p i Arch ívum. Pa r t i z ángyü j t emény . Szlovák a n y a g . 
61 Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen. 744. o. 
62 HIL. Békeelőkészí tő Bizot tság anyagai . XIV. csomó. 34. 

14 



felhívással fordulni a partizánokhoz átállt vagy szökésben levő magyar ka
tonákhoz, és büntetlenséget ígért mindazoknak, akik január 15-ig vissza
térnek csapatukhoz.63 A németek más eszközökhöz folyamodtak, egyrészt 
megkezdték kivonni e területekről a hadsereg zömét — átirányítva a bala
toni hadműveletekhez. „Minden magyar osztály- és ezredparancsnoksághoz 
nagyobb létszámú tisztek által vezetett német összekötő törzseket osztottak 
be, akik feladata a magyar parancsnokok ellenőrzése, befolyásolása és az. 
átállás megakadályozása volt,"64 Másrészt a magyar egységeket teljesen 
szétszórták és beékelték a német egységek közé.65 A helyzeten azonban már 
ez sem változtatott. 

1945. április 6-án átállt a szovjet hadsereg oldalára a 24. gyaloghadosz
tály. Ez a magasabbegység a 8. és 1. Német Páncélos Hadsereg közé volt 
beékelve. Az átállás következtében lehetőség nyílott aťra, hogy a szovjet 
csapatok a Tűrve völgyön előretörve szétválasszák a két német hadsereget 
és hátba támadják a Vág völgyében álló 1. Német Páncélos Hadsereget. Ez
után a németek kénytelenek voltak beszüntetni a szlovákiai hadművelete
ket. A 24. gyaloghadosztály átállása felborította a Cseh-Morva medence 
Kis-Kárpátok vonalával kapcsolatos német védelmi tervet is és megnyi
totta az utat Prága felé.66 A 24. gyaloghadosztályt a szovjet főparancsnok
ság külön elismerésben részesítette és közölte velük: „Vitéz katonákhoz illő 
módon a hadosztály személyeinek szabadságát, fegyvereit és anyagát meg
hagyja és szövetségesként a további harcokban való részvételéhez hozzá
járul."67 A 24. hadosztályt pár nappal később bevagonirozták és Magyar
országra, Hajmáskérre szállították, ahol mint az új magyar hadsereg 5. had
osztálya készült fel a Hitler-ellenes harcra.68 

A 24. hadosztály átállása után a németek kegyetlen megtorlást alkal
maztak. A hadosztály lemaradt részét megtizedelték,69 majd 1945. április 
20-án kiadott parancs a csehszlovák területen álló magyar alakulatok le
fegyverzésére, „zárt táborokba" gyűjtésére, erődítési munkák végzésére 
adott utasítást.70 így került morva területekre Karátsony vezérőrnagy pa
rancsnoksága alatt a 16. magyar hadosztály, amely kb. 8—9 ezer főt szám
lált. E hadosztály magatartása a történtek után teljesen németellenessé vált,. 
s kereste a németekkel való szembefordulás lehetőségeit. Karátsony vezér
őrnagy május 1-én érintkezésibe lépett a helyi cseh nemzeti bizottsággal 
és partizánparancsnokkal. A tárgyalások eredményeként — állapítja meg az 
erről szóló jelentés — a magyar alakulatok fegyvert kaptak, azzal a fel
adattal, hogy „a közrendet tartsák fenn és a német erőszakoskodásokat aka
dályozzák meg." A 16. hadosztály a rábízott feladatot maradéktalanul tel
jesítette. A jelentés megállapítja, hogy Orlov szovjet vezérkari őrnagy pa
rancsnoksága alá tartozó Soratka körzetében a magyar egységek május 9-e 
után „az átvonuló németek lefegyverzésében és a fegyveres SS csapatok 
erőszakoskodásainak megakadályozásában részt vettek."71 

63 Pintér István: i. m. 130. o. 
64 HIL. HM. ein. 1945. 29313. SZ 
65 Uo. 
66 A 24. hadosz tá ly 3 csökkente t t l é t számú ezredből, 2 tüzérosz tá lyból , h í r adó - és u t á s z 

század részekből , hadosztá ly törzsből , é lelmiszerosztagból , egy kocsi , egy egészségügyi és 
egy gépkocsi oszlopbői, va l amin t egy nehéz páncé l tö rő ágyús századból állt. 

67 HIL. Békeelőkészí tő Bizot tság a n y a g a i . IX. os. 49. o. 
68 u o . XIV. cs. 16. sz. 
69 HIL. HM. ein. 1945. 29313. o. 
70 Békeelőkészí tő Bizottság anyaga i VII. cs . 5,2. (1945 m á r c i u s á b a n a grác i n é m e t p a r a n c s 

nokság hasonló pa rancso t a d o t t ki , m e r t a 6. Néme t Hadsereg kö te lékében harco ló m a g y a r 
hadosz tá ly sz intén átál l t a szovjet hadse reg oldalára . ) 

71 HIL. HM. ein. 1945. 29313. sz. 
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Számos, bár kisebb jelentőségű, de a fentiekhez hasonló eseményről ta
núskodnak azok a dokumentumok, amelyeket egy-egy csehszovák város, 
Illetve helység nemzeti bizottsága, katonai parancsnoksága állított ki a hazá
jában visszatérő magyar alakulatokról. A pozsonyi városparancsnok igazo
lása arról tanúskodik, hogy 10 tiszt és 221 magyar katona Litovel, Glimsko, 
és Olomoc községek lakosságának segítséget nyújtott a német fasiszták 
elleni harchoz.72 Mirotice Nemzeti Bizottságától kapott elismerő okmányban 
arról olvashatunk, hogy 1945 áprilisának második felében 280 magyar ka
tona és 18 tiszt önként felajánlotta szolgálatait a németek elleni harcban. 
1945. május 5-én lefegyverezték az SS-eket, majd segítettek az újjáépítés
ben is. 73 Hasonlóan cselekedett a Rajov térségében állomásozó 11. honvéd 
központi lőszerraktár védelmét ellátó alakulat is.7'' Aussig (Ústi nad Labem) 
városban a 83/11. magyar zászlóalj a német parancsot megtagadva a várost 
védő partizánok és lakosság oldalán védte az SS támadókkal szemben a 
hidakat és pályaudvart. Harcokban több hősi halottjuk is volt.75 

Rövid tanulmányunkban — a legújabb kutatásainkra támaszkodva — 
igyekeztünk választ adni arra a fontos kérdésre, milyen kölcsönhatásban 
volt egymással a szlovák nemzeti felkelés és a magyar nép antifasiszta, 
Hitler-ellenes harca. Az elmondottak — úgy véljük — meggyőzően bizo
nyítják, hogy a felkelés meggyorsította és kedvezően befolyásolta a magyar 
nép, a magyar hadsereg fasisztaellenes harcát. Segített mind nagyobb töme
geket — főleg katonákat — meggyőzni arról, hogy a háború befejezéséért, 
Magyarország felszabadulásáért, a fasiszta iga lerázásáért mindenütt, ahol 
a német fasiszták és csatlósaik jelen vannak, lehet és kell is harcolni. Más 
oldalról: Szlovákia földjén, a szlovák nép, a szovjet és csehszlovák parti
zánok oldalán a magyar nép legjobbjai és a magyar katonák közül mintegy 
3—4 ezren küzdöttek — ezzel is megrövidítve a szlovák nép szenvedését és 
felszabadulását. 

Azok a magyar partizánok és katonák, akik Csehszlovákia hegyeiben, 
erdőrengetegeiben fegyvert fogtak a csehszlovák és magyar nép közös el
lenségei ellen — sokan közülük életüket is áldozták —, a hazaszeretetnek, 
az internacionalizmusnak és a két nép megbonthatatlan barátságának, test
véri összefogásának példamutató harcosai voltak. 

A két nép barátságát a felszabadulás után még jobban áthatotta a pro
letárinternacionalizmus, a közös érdek, a szocializmus felépítésének szent 
ügye. Ennek á barátságnak a szálai a második világháború utolsó eszten
dejéhez nyúlnak vissza. A magyar és szlovák nép barátsága vérben és fegy
verben született, amelynek emlékeit mindkét nép egyre nagyobb tisztelettel 
és szeretettel őrzi és ápolja. 

72 HIL. HM. ein. 41145. sz. 1945. 
73 HIL. Bétoeelőtoészítő Bizottság anyaga . Magyar e l lenál lás . 
74 czebe—Pethő: Magyarország a második világháborúban. Budapest, Üj Magyarország, 

1946. 
75 HIL. Béfceelő/készítő Bizottság anyaga . 
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ИШТВАН ПИНТЕР 

СЛОВАЦКОЕ Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Е ВОССТАНИЕ И ВЕНГЕРСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ 

Резюме 

В сентябре 1944 года хортийская Венгрия осталась последним вассалом Гитлера. 
23 августа, после румынского вооружённого восстания, победило Словацкое Нацио
нальное Восстание 29 августа. Для Венгрии создались чрезвычайно благоприятные 
условия для выхода из войны. Венгерское правительство приняло несколько решений, 
чтобы предотвратить распространение словацкого партизанского движения на Вен
грию, в то же время оно не намеревалось учавствовать военными силами в подавле
нии Словацкого Национального Восстания. Причинами этого являются: во первых; 
это повредило бы и так плохим отношениям венгерского правительства к Западу, во 
вторых; это препятствовало бы проходу через свободные словацкие территории вен
герской делегации о перемирии, посылаемой в Советский Союз, в третьих; венгерское 
правительство в первую очередь считало нужным остановить Советскую Армию в 
освобождении Трансилвании. В то же время попытки Хорти для выхода из войны 
месяца полтора — до путча нилашистов — препятствовали южному наступлению 
немцев против словацких борцов за свободу. 

Влияние Словацкого Национального Восстания в первую очередь проявилось в из
менении настроения населения соседних венгерских территории и находящихся здесь 
венгерских войсковых частей, а также в дезертирстве на освобождённые словацкие 
территории. Даже после подавления Словацкого Национального Восстания значитель
ные венгерские партизанские отряды — отряд Ногради, группа им. Петефи, группа 
им, Ракоши, рота Пустаи и т. д. — воевали в словацких горах. Солдаты распадающей 
первой венгерской армии, по призыву советских и словацких партизан, массами при
соединялись к советским и словацким партизанским отрядам. В бригаде Егорова при 
партизанском отряде им. Сталина, в бригаде Хрущёва, в I. Словацкой бригаде Пар
тизан, в группе Отомстителей, в бригадах Победы, Яношика и Готвальда "и т. д. 
вместе всего 3—4000 венгерских солдат воевало за свободу словацкого и венгер
ского народа. На некоторых территориях создалось тесное сотрудничество между 
словацким народом, партизанами и большими венгерскими военными частями. Это 
сделало возможным предотвращение взрывания важных объектов и- получить парти
занам важные известия. Переход некоторых больших частей — как например переход 
24 венгерской дивизии — значительно ускорил освободительные бои в Словакии. 

Память дружбы двух народов «рождённой в крови и в железе» оба народа под
держивают с возрастающим уважением и любовью. 

ISTVÄN PINTßR 

DER SLOWAKISCHE NATIONALAUFSTAND 
UND DIE UNGARISCHE WIDERSTANDSBEWEGUNG 

Rezension 

Im September des Jahres 1944 blieb das Horthy-Ungarn Hitlers letzter Satel
litenstaat. Nach dem am 23. August stattgefundenen bewaffneten rumänischen Auf
stand hat am 29. auch der slowakische Nationalaufstand gesiegt Für Ungarn form
ten sich sehr günstige Bedingungen zum Austritt aus dem Krieg. Die ungarische 
Regierung hat mehrere Massnahmen ins Leben treten lassen, um das Übergreifen 
der slowakischen Partisanenkämpfe auf Ungarn zu verhindern, wollte aber mit 
militärischen Kräften in der Niederwerfung des slowakischen Nationalaufstandes 
keinen Teil nehmen. Die Gründe dazu waren: die Teilnahme hätte die sowieso 
äusserst schlechten Verbindungen der ungarischen Regierung mit den Westmäch
ten noch mehr verdorben; sie hätte die Durchfahrt der nach der Sowjetunion ge-
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sandten Waffenstillstandsdelegation über das freie slowakische Gebiet verhindert; 
die ungarische Regierung hielt für ihre primäre Aufgabe die Aufhaltung der Sie
benbürgen befreienden Sowjetarmee. Gleichzeitig verhinderte der Sprungversuch 
der Horthy-Clique den Südangriff der Deutschen gegen die slowakischen Freiheits
kämpfer ungefähr um anderthalb Monate, bis zu dem Putsch der Pfeilkreuzler. 

Die Wirkung des slowakischen Nationalaufstandes ist vor allem in der Stim
mungsänderung der Einwohner der benachbarten ungarischen Gebiete und der 
hier stationierenden ungarischen Truppeneinheiten, weiterhin in ihrer Flucht auf 
die frei gewordenen slowakischen Gebiete in Ausdruck gekommen. Auch nach der 
Niederwerfung des slowakischen Nationalaufstandes haben grössere ungarische 
Partisaneneinheiten — die Nógrádi Einheit, die Petőfi und die Rákosi Gruppe, die 
Pusztai Kompanie usw. — in den slowakischen Gebirgen gekämpft. Laut des Auf
rufs der slowakischen und sowjetischen Partisanen schlössen sich die Soldaten der 
zerfallenden ersten ungarischen Armee in Massen den sowjetischen und slowa
kischen Partisaneneinheiten an. In der Brigade Jegorow, in den von Stalin benann
ten Partisaneneinheiten, in der Brigade Kruschtsew, in der I. slowakischen Parti
sanenbrigade, in der Gruppe der Rächer, in den Brigaden Pobeda, Janoschik, Gott
wald usw. kämpften insgesamt beiläufig 3—4 tausend ungarische Soldaten um die 
Freiheit des slowakischen und ungarischen Volkes. Aul einzelnen Gebieten ist 
eine enge Zusammenarbeit zwischen dem slowakischen Volk, den Partisanen und 
den grösseren ungarischen Truppeneinheiten zustande gekommen, und das ermög
lichte die Verhinderung der Sprengung von wichtigen Objekten, Hess den Parti
sanen wichtige Nachrichten zukommen. Das Übergehen von einigen grösseren Ein
heiten •— z. B. der 24. ungarischen Division — hat die slowakischen Befreiungs
kämpfe bedeutend beschleunigt. 

Die Erinnerungen der im „Blut und Eisen" geborenen Freundschaft der zwei 
Völker pflegen beide mit immer grösserer Ehre und Liebe. 
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