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álló ejtőernyős zászlóalj, mely a 4. századból (a „Mitte” Jagdverband megerősített I. szá
zadából létrehozva), az 5. századból és az ejtőernyős tartalék zászlóalj 2. századából állt. 
Nem egyértelmű, hogy a zászlóalj 4. századát mely csapattestből állították fel. A III. harc
csoport ejtőernyős részét a „különleges alkalmazású” ejtőernyős ezred III. zászlóaljának 
11. és 12. százada, az ejtőernyős tartalék zászlóalj 3. százada, valamint egy páncélgráná
tos század alkotta.

Az egységes megjelenés miatt a dandár minden katonája ejtőernyős zubbonyt, úgyne
vezett „csontzsákot” (Knochensack) kapott, ezért nagyon nehéz utólag, a képek alapján 
megállapítani, hogy ki számított „igazi ejtőernyősnek” (253. o.).

A 3. német ejtőernyős hadosztály harcaira is kitér a szerző, mint olyan seregtestére, 
amely nem vett részt a 150. páncélos dandár akcióiban, hanem gyalogságként hajtotta 
végre a számára kijelölt feladatot. Az ejtőernyősök Malmedy elleni támadásban való rész
vételét is Skorzeny visszaemlékezéseiből ismerhetjük meg. A szerző ebben a részben is 
visszautal arra a korábban említett tényre, hogy a leírások körül azért alakulhatott ki 
nagy zűrzavar, mert a páncélos dandár minden tagja ejtőernyős ruházatot viselt. A dan
dár végül nem érte el a célját, és 1945 januárjában feloszlatták. 

A 600. SS-ejtőernyős zászlóalj 1. századának harcait a szerző a résztvevők visszaem
lékezéseiből építette fel. 1945. január 1-jével a 600. SS-ejtőernyős zászlóalj 1. századá
nak megmaradt tagjait Köln-Wahnba helyezték át, majd onnan vasúttal Neusterlitz állo
máshelyre szállították. A további ismertetés azonban már a következő kötet feladata lesz.

A könyvben felhasznált visszaemlékezések színesebbé teszik, és bizonyos esetekben 
kiegészítik a szűkszavú forrásokat, a nagyszámú kép pedig gazdagabbá teszi a kiadványt.

Reszegi Zsolt

LAgZI ISTVÁN

FRANcIA MENEKüLTEK MAgYARORSZÁgON 1940–1945. DOKUMENTU-
moK • évadés françaIs en hongrIe 1940–1945. doCuments

(JATEPress, Szeged, 2016. 556 o. ISBN: 978-963-315-301-7)

Lagzi István több mint negyven éve kutatja a második világháború alatt Magyar-
országra menekült és a magyar kormány által befogadott külföldiek (lengyelek, franciák, 
belgák, olaszok, szerbek stb.) témáját, melynek következtében kijelenthető, hogy a kér
déskör egyik legelismertebb szakértője hazánkban. Az eltelt évtizedek során alapos levél
tári kutatásokkal nem csupán feltárta a hazai menekültügy eme kevéssé vizsgált fejezetét, 
hanem fél tucat monográfiát és több mint 250 tanulmányt szentelt a témának. Levéltári 
kutatásait a Hadtörténelmi Levéltárban végezte, ahol az összes, franciákra vonatkozó 
katonai irat rendelkezésre állt. Ugyanakkor – bevallása szerint – a munkát rendkívüli 
módon megnehezítette, hogy a magyarországi francia menekültek iratanyaga nem képe
zett önálló fondot, hanem elszórva volt megtalálható a más nemzetiségű menekültekkel 
foglalkozó iratok között, ahol célzott kereséssel szinte lehetetlen lett volna megtalálni. 
Az iratállomány feltárása kizárólag annak köszönhető, hogy a szerző a kutatással töltött 
közel fél évszázad során feldolgozta a menekültekre vonatkozó anyagokat, így lehetősége 
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nyílt arra, hogy a szétszórt francia iratanyagot összegyűjtse és feldolgozza. Ennek a szi
szifuszi munkának az eredménye került most az olvasók elé.  

A könyvet Martonyi János, korábbi külügyminiszter ajánló szavai nyitják meg, melye
ket a szerző történelmi és technikai ismereteket közreadó felvezetése követ. A kötet 
első nagyobb egysége az a közel százoldalas bevezető tanulmány, amely bemutatja a 
Magyarországra menekült francia hadifoglyok történetét. A nagypolitikai háttér felvázo
lása után Lagzi István számos példával illusztrálva vázolja fel a Harmadik Birodalom oszt
rák, cseh és lengyel részein található munkatáborokból Magyarországra menekülő fran
cia hadifoglyok hazánkba érkezésének folyamatát. A nagy reményekkel érkező francia 
szökevények számára a megérkezés körülményei gyakran kellemetlenek voltak, mert szá
mos alkalommal előfordult, hogy a magyar hatóságok őrizetbe vették, esetenként átmene
tileg börtönbe is zárták őket. Ezt követően a Balatonbogláron számukra kialakított inter
nálótáborba irányították a franciákat, mivel a politikai és jogi helyzet felmérése után arra 
a következtetésre jutottak, hogy bár Franciaország és Magyarország között hadiállapot 
nem áll fenn, azonban Franciaország és Németország között azonban igen, és mivel utóbbi 
Magyarország szövetségese, így a magyar területre érkezett és ott – saját kijelentésük sze
rint – maradni szándékozó francia állampolgárok esetében fennáll a harc folytatásának 
esélye, ezért internálásuk feltétlenül indokolt. Amennyiben tovább kívántak utazni vala
melyik szomszédos országon keresztül, azt csak az érintett állam beutazási engedélyével 
tehették meg, annak megérkezéséig pedig szintén internálni kellett őket. Következésképpen 
a magyar hatóságok az összes érkező franciát internálták. Internálásuk azt jelentette, hogy 
a számukra kijelölt települést – katonák esetén tábort – nem hagyhatták el, azonban mun
kát vállalhattak, valamint többhetes szabadságra mehettek, amelyet szabadon választott 
helyen tölthettek el, tehát meglehetősen nagy szabadsággal rendelkeztek. 

A magyar hatóságok a franciák internáló táborát először Selypen, majd átmenetileg 
gyöngyösön, később Ipolyvarbón (ma Vrbovka Szlovákiában) jelölték ki, végül tartósan 
Balatonbogláron alakították ki a korábbi lengyel katonai tábor kiürítésével 1942 októberé
ben. A franciákat kifejezetten jó körülmények között, a Savoy és a Nemzeti Szálló, vala
mint a Fleiner-villa épületében szállásolták el, a tisztek pedig a tábori ellátáson – amelyet 
pincérek szolgáltak fel az internáltaknak – és pénzbeli juttatáson kívül a budapesti fran
cia katonai attasétól havi 300 pengős fizetésben részesültek, ami komoly anyagi szabad
ságot biztosított számukra. Az internáltak a táborparancsnok engedélyével több napra is 
elhagyhatták a tábort, sőt, munkát is vállalhattak, amivel sokan éltek is közülük. Ez a 
gyakorlatban azt jelentette, hogy a franciák szinte teljes mozgási szabadsággal rendelkez
tek, a táborban élők a létszámellenőrzésen kívül nem voltak kötelesek a lakhelyükön tar
tózkodni, a munkát vállalók pedig az ország más pontjain dolgoztak és éltek, ahol csupán 
minimális hatósági ellenőrzés alatt álltak. 

Az internáltak munkavállalását egyébként a magyar hatóságok is bátorították, mivel 
a hadsereg emberigénye és a gazdasági termelés – háborús helyzethez kapcsolódó – fel
futtatása miatt munkaerőhiány volt a gazdaságban. A szakmával rendelkező franciák 
alkalmazása tehát magyar érdek is volt, ugyanakkor a háború előrehaladtával a buda
pesti francia követség anyagi lehetőségeinek szűkülése az internáltakat is munkaválla
lásra motiválta. A munkába álló franciák kifejezetten nagy szabadsággal rendelkeztek. 
Kedvezőtlen munkakörülmények esetén visszatérhettek a táborba, illetve munkahelyet 
válthattak. A munkaerőhiány olyan jelentős volt, hogy a franciákat szakképzettséget nem 
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igénylő posztokon is foglalkoztatták, így például eladóként, házitanítóként, idénymun
kásként stb., ami gyakran a magyar átlagnál jobb életszínvonalat biztosított számukra. 

A szökéssel próbálkozó, elfogott francia katonákat büntetésből 1-3 hónapos időtar
tamra a komáromi vár Monostori erődjében kialakított büntetőtáborba küldték, a hasonló 
vétséget elkövető tiszteket pedig a siklósi várba. A fogva tartás körülményei ugyanakkor 
nem voltak szigorúak, a büntetésüket töltők a táboron belül szabadon mozoghattak, tehát 
nem fogdában tartották őket. 

Meglepőnek tűnhet, de a francia internáltak komoly kulturális tevékenységet folytat
tak Magyarországon. Nem csupán amatőr hangversenyeket és színházi előadásokat ren
deztek, hanem több kulturális-tudományos folyóirat szerkesztőségében is szerepet vál
laltak, miközben számos oktatási intézményben és privát keretek között francia nyelvet 
oktattak, illetve szaklektorként és idegen nyelvű levelezőként működtek közre számos 
intézmény és vállalat tevékenységében. 

Magyarország 1944. március 19-i német megszállása komoly változást hozott a fran
cia internáltak életébe. Bár a balatonboglári internálótábort hivatalosan nem zárták be és 
az ott tartózkodó franciákat sem tartóztatták le a német hatóságok, az ország különböző 
pontjain a német és magyar rendőri szervek számos francia internáltat vettek őrizetbe a 
következő hónapok folyamán. Az illetékes magyar katonai hatóság – a HM 21. osztálya, 
amely az internáltakért volt felelős – komoly erőfeszítést tett annak érdekében, hogy elér
jék ezeknek a letartóztatottaknak a szabadon engedését, ezek a kísérletek azonban csak 
részleges sikerrel jártak, mivel az őrizetbe vett franciák egy részét a németek visszaszállí
tották Németországba, ahonnan korábban megszöktek. A letartóztatásokat elkerülő fran
ciák egy része a magyar hatóságok közreműködésével – amelyek a megszállás után igye
keztek munkavállalás ürügyével szétszórni a franciákat az ország területén – és a korábbi 
munkavállalásuk során a magyar társadalom különböző köreivel kiépített kapcsolati háló
juk segítségével igyekeztek Magyarországon elrejtőzni a német hatóságok elől, más részük 
pedig megkísérelte elhagyni az országot, hogy a szomszédos államok területén működő 
partizánmozgalmakhoz csatlakozzon, illetve távlatilag hazajusson Franciaországba.  
A balatonboglári tábort 1944. május 1-jén újból Selypre költöztették, majd a szovjet csa
patok közeledtével Komáromba, de a levéltári források elapadása miatt további sorsa nem 
ismert. Annyi bizonyos, hogy 1945-ben a hatóságok a gödöllő közelében található Turán 
hoztak létre egy „hazatérő tábort”, ahol összegyűjtötték a hazatérni szándékozó korábbi 
francia internáltakat, akik szovjet közvetítéssel jutottak el Franciaországba.

Ami a Magyarországon internált franciák létszámát illeti, a témával foglalkozó kevés 
szakirodalom általában eltúlzott számokat említ, de a rendelkezésre álló levéltári kimuta
tások 837 főben adják meg a hatóságok által nyilvántartásba vett franciák számát. Mivel 
a hely- és nyelvismerettel nem rendelkező franciák esetében az országon való észrevétlen 
átkelés esélye gyakorlatilag a nullával volt egyenlő, feltételezhetjük, hogy ez a szám tel
jes és pontos, így tehát egy újabb történelmi részkérdés tisztázódik Lagzi István kutatá
sainak köszönhetően.

A kötetben közölt forrásokat – melyeknek száma meghaladja a kétszázat – a szerző 
nyolc fejezetre tagolta. Az első ezek közül a francia szökevények Magyarországra érkezé
sének körülményeivel foglalkozó dokumentumokat adja közre. Ezekből egyebek mellett 
az is kiderül, hogy a magyar hatóságok kezdetben nem rendelkeztek kész stratégiával a 
francia szökevényekkel kapcsolatban, mivel egyrészről már 1941 folyamán létrehoztak a 



904 

Szemle

menekült francia hadifoglyok számára egy internálótábort, ugyanakkor még 1942–1943-
ban is előfordult, hogy a határon elfogott franciákat visszaadták a német vagy szlovák 
hatóságoknak. A felvett kihallgatási jegyzőkönyvek sokat elárulnak a francia katonák 
érkezésének okáról. Akadtak köztük olyanok, akik Magyarországon keresztül akartak 
eljutni a szövetségesekhez – esetleg De gaulle tábornokhoz – a harc folytatása céljából, 
de olyanok is, akiket csupán a magyarországi állítólagos jobb életkörülmények vonzottak, 
amelyekről francia és magyar hadifogolytársaiktól értesültek. 

A második fejezet iratai az internálás körülményeivel foglalkoznak, tehát gyakorlati
lag a korábban bemutatott jogi helyzetet járják körbe, melynek értelmében a francia szö
kevények internálhatók és internálandók. A képet tovább árnyalja a külügyminisztérium 
állásfoglalása, amely a német hatóságok kérésének ellenére is „feltétlenül mellőzendőnek” 
tartja a szökevények visszakísérését német területre. 

A tábori viszonyok és a munkalehetőségek bemutatása kerül előtérbe a harmadik rész
ben, amely jól érzékelteti, hogy mekkora mozgás- és munkavállalási szabadsággal ren
delkeztek az internált francia állampolgárok Magyarországon. Ebben az is közrejátszott, 
hogy nem csupán a magyar hatóságok voltak megértőek velük kapcsolatban, hanem a fran
cia nagykövetség katonai attaséja, Adolphe André Hallier ezredes is számos alkalommal 
közbenjárt az érdekükben, amit egyébként egy alkalommal a Honvédelmi Minisztérium 
is szóvá tett. Ez a szabadság olyannyira kiterjedt volt, hogy amikor az egyik munkavállaló 
franciát szökési tervei hangoztatása miatt letartóztatták és visszakísérték a balatonboglári 
internálótáborba, a táborparancsnok helyettese magatartását kifogástalannak minősítette 
és javasolta, hogy újból munkavállalási engedélyt kaphasson. 

A negyedik fejezet az internáltak életét mutatja be a táborban, illetve a róluk kiala
kult véleményeket. Érdekes, hogy a franciák elszállásolásának körülményei – amelyeket 
túl jónak ítéltek – éles kritikákat váltottak ki az illetékes pécsi csendőrkerület vezetésé
ből, amelyeket a HM 21. osztályának határozott válaszban kellett elutasítania, valamint 
magának a táborparancsnoknak is reagálnia kellett azokra. Utóbbit ennek következtében 
fel is mentették posztjáról, de végül parancsnok-helyettesként a táborban maradt, tekintet
tel arra, hogy jól beszélt franciául és jó kapcsolatokat épített ki az internáltakkal. A doku
mentumokból az is kiderült, hogy az internáltak nagy száma ellenére szökésekre csak 
viszonylag kis számban került sor, tehát a franciák többsége nem élt vissza a számukra 
biztosított szabadsággal. 

Az ötödik rész a szabályokat megszegő francia internáltakkal szemben foganatosított 
megtorló intézkedéseket veszi sorra. Hallier ezredes azt kérte a magyar katonai hatósá
goktól, hogy a kihágásokat elkövető francia katonák büntetéséről őt is értesítsék, hogy az 
adott ügyekben saját hatáskörében eljárva kiegészítő büntetést tudjon kiróni, amibe utób
biak bele is mentek, így a fenyítések gyakran konszenzusos alapon történtek. Ezek oka 
hanyag munkavégzés, garázdaság, szökés volt, amit illetménymegvonással, illetve bünte
tőtáborba utalással büntettek. Érdekes módon számos esetben a tudomására jutott értesü
lések alapján ezeket a megtorló intézkedéseket Hallier ezredes kérte a magyar hatóságok
tól saját honfitársai ellen, ugyanakkor azonban többször folyamadott a büntetések enyhí
téséért is hozzájuk.  

A következő rész az internáltak üdülési, utazási, kulturális és ellátási lehetőségeit járja 
körbe. A francia internáltak számára igen nagy számban állítottak ki szabadságolási és 
utazási engedélyeket, melyeknek köszönhetően az ország bármelyik pontjára elutazhattak 



905

Szemle

hosszabb-rövidebb időre, miközben a számukra kiutalt magyar és francia illetmények
nek, valamint esetleges munkabérüknek köszönhetően erre bőséges fedezetük volt. Az 
iratokból kiderül, hogy egyesek magyar feleségüket látogatták meg (internálásuk ideje 
alatt megházasodtak). 

A hetedik fejezet a német megszállás időszakában kialakult helyzetet vizsgálja, ami
kor számos francia internált magyar vagy német őrizetbe került különböző rendőri akciók 
keretében. Ezek érdekében Hallier ezredes azonnal fellépett, és megpróbálta elérni sza
badon engedésüket, ami az esetek többségében nem járt sikerrel. Pontos képpel rendelke
zünk a megszállás első hónapjaiban letartóztatott, illetve eltűnt – valószínűleg megszökött  

– franciák számáról, ami érdekes módon csupán néhány tucat főt jelent, ami a franciák 
összlétszámához képest nem tűnik magas számnak. Ez a meglepő adat magyarázható a 
franciák sikeres elrejtőzésével, de a megszállás második feléről szóló források hiányával is.

Az utolsó rész az internálótábor Balatonboglárról Selypre történő átköltöztetését, 
majd onnan továbbköltöztetését mutatja be. A költözés terve már 1943-ban felmerült, de 
végül 1944 májusában került rá sor. Ennek fő oka az volt, hogy a kormány a francia kato
nákat a főváros közelében szerette volna tudni esetleges politikai felhasználás céljából, 
ugyanakkor az iratokból kiderül, hogy a helyi ipari létesítmények – cukorgyár és malom 

– vezetése is sürgette a költözést, mert azt remélte, hogy az enyhíteni fogja a fennálló 
munkaerőhiányt. A tábor felszámolásakor valamivel több mint 50 internáltat szállítottak 
Komáromba, akiknek további sorsa nem ismert, ugyanakkor ez azt jelenti, hogy az inter
náltak fennmaradó része – több mint 700 fő – munkavállalóként egyénileg vagy kisebb 
csoportokban vészelte át a megszállást és a hadseregek átvonulását.

A könyv egyik különlegessége – ahogy a cím is utal rá –, hogy részben kétnyelvű, 
vagyis a bevezető részek egésze, illetve a dokumentumok címe magyarul és franciául is 
olvasható (utóbbi Szász géza gondos fordításának köszönhető), a közzétett levéltári forrá
sok pedig keletkezésük nyelvén (tehát vagy magyarul, franciául, esetenként pedig néme
tül). A francia nyelvű iratok magyar átirata megtalálható az eredeti szövegek után, így a 
kutatás legfontosabb eredményei mind a magyar, mind a francia közönség számára hoz
záférhetőek és hasznosíthatóak. A kötetet eredeti dokumentumokból álló függelék, bibli
ográfia, alapos név- és tárgymutató egészíti ki.

Ahogy a szerző könyve előszavában megjegyzi: „A második világháború alatti 
magyar–francia (diplomáciai) kapcsolatok feltárása helyett… [a menekültek] hétköz
napi életének alakulását, a magyar katonai és polgári hatóságok, a lakosság – többnyire 

– segítőkész magatartását vizsgáltam… Nem a magyar–francia barátságról értekeztem,  
a magyar–francia történelmi kapcsolatok néhány évét szerettem volna „történelmi alulné
zetben” bemutatni, esetleg a további kutatások tárgyává tenni.” Ezt a célt a kötet maradék
talanul teljesíti, így a kérdés iránt érdeklődő laikusok és a téma kutatói egyaránt haszon
nal fogják forgatni.

Bene Krisztián


