
A FEGYVERES-SS MAGYARORSZÁGI TOBORZÓAKCIÓI 

TILKOVSZKY LÓRÁNT 

A második világháború időszaka magyarországi katonai történeté
ben — de általános történetében is — fontos kérdést jelentenek a 
Fegyveres-SS hazánkban előbb illegálisan, majd 1942—44-ben „legá
lis körülmények" közt lefolytatott toborzóakciói. A szövetséges német 
haderő részére a magyarországi német lakosság körében folyó toborzás 
eltűrése, majd kormányok közti hivatalos megállapodások útján való 
engedélyezése az ország —• jelentős részben már eladott — szuvereni
tásának további, különösen súlyos sérelme lett, amelyért az ország ak-' 
kori vezetői bűnös módon felelősek. 

Az SS toborzóakciói egyre károsabban érintették a magyar honvéd
hadsereg kiegészítésének érdekeit, s hovatovább a tényleges állományt 
is szétzilálással fenyegették. Az ország kormánya és legfelsőbb kato
nai vezetése mégis hozzájárult az SS-toborzáshoz, mert azt remélték, 
hogy annak engedélyezésével kivédhetik a honvédcsapatok nagyobb 
arányú harcbavetésére irányuló német követeléseket, s így megőriz
hetik a haderő javát a szomszéd országokkal fennálló konfliktus elinté
zésére, a háború befejező szakaszában; és mert arra számítottak, hogy 
tehermentesítést fog jelenteni az ország számára, ha megszabadul 
azoktól, akik önkéntes elhatározásból egy idegen állam hadseregében 
való szolgálatot választják. 

Mindkét várakozásukban csalódniuk kellett. A magyar csapatok be
vetésére irányuló német katonai igények nem mérséklődtek, hanem 
fokozódtak. A magyarországi német lakosság nemzetiszocialista érzel
mű részét tömörítő Volksbund pedig, amely az SS-toborzás propagá
lását végezte, óvni igyekezett saját kádereit, s az SS által támasztott 
igényeknek egyre inkább azon németek betoborzása útján igyekezett 
eleget tenni, akik nem tartoztak a szervezethez. Ezek jelentős részét 
sikerült is egyrészt német nacionalista és szociális demagógiával, más
részt megfélemlítéssel az SS-be vinnie. Az ország német megszállása 
után sorra kerülő harmadik SS-akció már kényszersorozás volt, amely
hez a magyar kormány — az eddigiektől eltérően — aktív segítséget 
nyújtott. 

Történetírásunk eddig nem foglalkozott behatóan a magyarországi 
SS-toborzások történetével. A hazai és a német levéltárak vonatkozó 
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anyagának felkutatása és összegyűjtése révén ezúttal válik csak lehe
tővé e problematika részletes és sokoldalú vizsgálata. Az eddigieknél 
világosabb képet kapunk az ügy előzményeiről, a toborzást és propa
gandáját végző SS-, illetve Volksbund-szervek munkájáról, azokról a 
kormányközi megállapodásokról, amelyek a toborzás feltételeit esetről 
esetre szabályozták, a toborzás lefolyásának körülményeiről, a to-
borzóakciók számszerű eredményeiről. Igen fontos az SS-önkéntesek 
magyar állampolgárságuktól való megfosztásának egyedül Magyar
országon történt — a harmadik akciónál azonban már feladott — al
kalmazása. Eddig nem ismert jelentőséggel domborodik ki az SS-hez 
bevonultak hozzátartozói segélyezésének, illetve esetleges áttelepülé-
süknek kérdése, amely összefüggésben állott a délkelet-európai, köz
tük a magyarországi németség egésze áttelepítésére vonatkozó — a 
háború végéig felfüggesztett — hitleri tervekkel. A magyarországi el
lenállási mozgalom történetéhez érdekes adalékul szolgálnak az SS 
toborzóakcióival szembeni megnyilvánulások, fellépések adatai. Az 
1944. október 15-i sikertelen ,,Horthy-puccs" előzményeihez tartozik 
az SS-egyezmény módosítására és a magyar érzelmű németek megvé
désére történt kísérlet. 

Mindezek alapján úgy véljük, hogy a Fegyveres-SS magyarországi 
toborzóakciói problematikájának megvilágítása hasznos hozzájárulás 
lehet a második világháborús időszak magyarországi katonai történe
téhez, de általános történetéhez is, s amellett bepillantást enged a 
háborúban — épp az SS-toborzások révén — igen súlyos vérvesztesé
get szenvedett magyarországi német lakosság belső történetébe is. 

Az illegális SS-toborzás és az első legális toborzóakció 

Azt a „német népközösség" (Volksgemeinschaft) ideológiájának meg
felelő igényt, hogy ti., aki német, az — bárhol éljen is, bármely más 
országnak legyen is állampolgára — kötelezettséget elsősorban a né
met nép és német birodalom iránt érezzen, katonai vonatkozásban kü
lönösen az SS képviselte. Himmler, az SS birodalmi vezére, egyene
sen ,,népárulásnak" tartotta, hogy német emberek, mint katonák, „ide
gen hatalom" szolgálatában álljanak. Az 194l-es évet megelőzően még 
nem annyira a német birodalom katonaanyag-igénye, mint inkább ez 
az ideológiai álláspont játszott szerepet abban, hogy a délkelet-európai 
országok , az ún. „Südostraum" németségével szemben is szorgalmazni 
kezdték a német birodalom hadseregében, elsősorban az SS-ben való 
önkéntes katonáskodást.1 Egy, az 1940. május 1-i állapotot rögzítő ki
mutatás szerint 48 jugoszláviai, 83 szlovákiai, 110 romániai német
tel szemben 24 magyarországi német szökött ki és állt be az SS-hez.2 

A toborzóakció kezdetben mindenütt illegális jelleggel indult, sze
rény keretek közt, kerülve a külpolitikai bonyodalmakat. A romániai 
német „népcsoporttól" 1940 tavaszán ezer önkéntest vártak el, s eze-

1 Ackermann, Josef: Heinr ich H i m m l e r als Ideologe. Göt t ingen—Zürich—Frankfur t , 1970., 
181—182, 207, 226. o. „ „ _ 

2 Klietmann, K. G. : Die Waffen-SS. Eine Dokumenta t ion . Osnabrück , 1965. 499—500. o. 
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ket mezőgazdasági vendégmunkások gyanánt szállították júniusban 
Bécsbe. A magyarországi német „népcsoporttal" szemben 1940 őszén 
léptek fel hasonló igénnyel — ötszáz önkéntes erejéig. Basch „nép
csoportvezető" abban állapodott meg Himmlerrel, hogy az illegális 
akciót német birodalmi sportoktatói tanfolyamon való részvételnek 
álcázzák.3 

Magyarország bekapcsolódása a Jugoszlávia elleni német agresz-
szióba módot adott arra, hogy az SS most már közvetlen toborzásba 
kezdjen, elsősorban a jugoszláv uralom alól „felszabadított" területe
ken. A Fegyveres-SS Kiegészítő Hivatala (Ergänzungsamt der Waffen-
SS) „egészségügyi vizsgálat"-nak, „biológiai ada tgyű j t é s inek álcázott 
sorozást indított 1941 áprilisában a 18—32 éves német fiatalok köré
ben, akik Bácskában tömegesen jelentkeztek önkéntesnek. A magyar 
honvéd főparancsnokság figyelmes lett Viktor Nakeler SS-alezredes 
(Obersturmbannführer) „orvosi vizsgálataira", s azokat formálisan kifo
gás tárgyává tette, valójában azonban az a nézet alakult ki, hogy jobb 
megszabadulni az állhatatlan elemektől, a magyar állampolgárságot meg 
kell tőlük vonni, és az ország területéről ki kell őket tiltani.4 

Az illegális SS-toborzóakciónak ez a magyar részről történő hall
gatólagos tudomásulvétele a bácskai területre korlátozódott, és az ot
tani pacifikációt akarta elősegíteni. Nageler és Basch azonban a leg
nagyobb óvatosságra kényszerült akkor, amikor az egészségügyi vizs
gálatoknak álcázott sorozást júniusban az ország más területeire is 
kiterjesztette. Számos — főleg dunántúli — falu Volksbund-otthoná-
ban került sor „egészségügyi vizsgálatra", amelyre a Volksbund funk
cionáriusai idézték be az előzetesen összeírt legényeket, hogy a német 
birodalmi „sporttanfolyamra" való alkalmasságukat megállapítsák. Az 
előre meghatározott keretnek megfelelően kiválasztott 500 alkalmas 
önkéntes közül csak 100-at sikerült szabályos útlevéllel kijuttatni a 
német birodalomba, mert a hatóságok egyes vidékeken, Basch tilta
kozása ellenére, a magyar állampolgárságról való lemondást tartal
mazó nyilatkozatok aláírásától tették függővé az útlevélkérelmek ked
vező elbírálását. A többieket meghatározott időpontokban egyénen
ként Budapestre utaztatták, a Volksbund központi székházában gyüle-
keztették, és éjszakánként 50—60 fős csoportokban az SS ponyvával 
lefedett teherautóin csempészték ki.5 Kiképzésük után a „Nord" elne
vezésű 6. SS hegyi hadosztály keretében 1941-ben a finnországi frontra 
kerültek.6 

A Szovjetunió megtámadását követő első hónapokban az önkéntesek 
illegális toborzása az SS-be újabb lendületet vett. Különösen Bácská
ból folyt nagyarányú embercsempészés. A Volksbund bácskai helyi 

, 3 ,°JL s z^g o s L e v é l t á r (továbbiakban OL.) Filmtár. 12 867. doboz, Deutsches Zentralarchiv 
(továbbiakban DZ A), Potsdam Nürnberger Prozess, Fali XI.—Berger SS-altábornagy jelentése 
Himmlernek: „Besprechung mit Gauamtsleiter Triska vom 9. 7. 1941." 

4 Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban HL.) VKF. ein. 1 oszt. 5300/1941. — Helyzetjelentés 
a „Del" hadseregcsoport csendőr parancsnokságának helyzetjelentései alapján. Budapest, 
1941. május 22., és az osztály június l-i állásfoglalása. 

5 OL. Miniszterelnökség (továbbiakban ME.). Nemzetiségi o. 89. cs. C. 15 1867,1941. — 
Baranya megye főispánjának jelentése. Pécs, 1941. szeptember 24. 

6 Klietmann: i. m. 143—144. o. 
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csoportjai 1941 decemberében végzett felmérése szerint mintegy 4 ezren 
szöktek át Bácskából a Bánátba és Szerbiába német egységekhez: 2 
ezer az SS-hez, 1—1 ezer a Wehrmachthoz, illetve a Todt-szervezet-
hez állt be.7 Mindez azzal a következménnyel járt, hogy amikor a 
honvédség akart soroztatni Bácskában, már kicsúszott kezéből a szá
mításba vett katonaanyag: Kula községben például a magyar sorozó 
bizottság a helybeli 86 sorköteles közül csak egyetlen egyet talált, az 
is púpos volt.8 A „Das Reich" elnevezésű 2. SS-hadosztályhoz beállt 
2 ezer ember a szovjet arcvonalra került.9 

A hivatalos német diplomáciának kényelmetlen volt az illegális SS-
toborzás, mert a német—magyar viszony megzavarására alkalmas mo
mentumot látott benne. A budapesti német nagykövet, von Jagow azt 
javasolta, hogy az önkéntesek toborzását tiltsák meg, az eddig tobor
zottakat pedig küldjék haza — kikötve a magyar kormánynál a bün
tetlenséget.10 A szovjetellenes hadjárat során már érezhetővé vált 
nagy emberhiány pótlására azonban 1941 decemberében Himmler Ro
mániából, Magyarországból és Szlovákiából összesen mintegy 60 ezer 
német betoborzását tartotta szükségesnek.11 Minthogy ilyen méretű 
toborzás már úgysem történhetett illegálisan, Ribbentrop német kül
ügyminiszter 1942. január 6—9-i magyarországi tárgyalásai során nyíltan 
fordult Bárdossy miniszterelnökhöz azzal a kívánsággal, hogy a ma
gyar kormány tegye lehetővé 20 ezer önkéntes toborzását a magyar
országi németek köréből a Fegyveres-SS-be. Mint Bárdossy január 
14-én közölte Jagow követtel, a magyar kormány hajlandó erre, ha 
német részről elfogadták az alábbi kikötéseket: 1. kizárólag németek 
legyenek toborozhatok, az önkéntesség elve alapján, 2. kiskorúaknak 
írásbeli szülői beleegyezés legyen szükséges a jelentkezéshez, 3. né
met részről vállalni kell, hogy az illetőket azonnal honosítják Német
országban, mert akik belépnek az SS-be, elvesztik magyar állampolgár
ságukat. 

A német kormány elfogadta a hármas feltételt, s megindultak a 
részletes tárgyalások. A február 12-én létrejött megállapodást (Verein
barung) a magyar Külügyminisztérium február 19-én szóbeli jegy
zék (Verbalnote) formájában közölte a budapesti német követséggel. 

A megállapodás értelmében a magyar kormány hozzájárult ahhoz, 
hogy önkéntes jelentkezés alapján német származású. 18—30 éves ma
gyar állampolgárokat toborozzanak a Fegyveres-SS-be — tekintet nél
kül arra, hogy a magyarországi német Volksbund tagjai-e vagy sem. 
A toborzottak száma egyelőre legfeljebb 20 ezer lehet, s a to
borzást — a sajtó kizárásával — a Volksbund szervezete végzi. Az 

7 J. Mimics: Die Batschkadeutschen zur Zeit der ungarischen Besetzung (1941—1944). Acta 
Historica, 1972. évf. 3—4. sz. 333. o. — Egy, az 1942. január 15-i helyzetet rögzítő kimutatás 
szerint Romániából 2500, Szerbiából és Horvátországból együttesen 2200, Szlovákiából 500, 
Magyarországról 450 német szolgál a Fegyveres-SS-ben. Ez a kimutatás a magyar uralom 
alá került Bácskából a Szerb-Bánátba szökötteket és az SS-hez ott beállókat nyilván a 
szerbiai rovatban olvasztotta be. (Klietmann: i. m. 515. o.) 

8 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes, Bonn (továbbiakban PA AA). Inland II. g. 
(geheim). 325. — Jagow követ jelentése. Budapest, 1941. november 18. 

9 Klietmann: i. m. 89—90. o. 
10 PA AA Inland II. g. 325. — Jagow követ jelentése, Budapest 1941. november 12. 
11 OL. Filmtár. 10 943 doboz. E. 313 865. — Rintelen feljegyzése. Berlin. 1941. december 19. 
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SS birodalmi vezetőjének különmegbízott j a — Nageler — osztja be 
a sorozó bizottságokat, amelyekben a magyar honvédség, valamint 
a magyar közigazgatási hatóságok egy-egy képviselője is helyet foglal. 
A sorozó bizottságok által alkalmasnak talált önkéntesek nélkülözhető-
ségét katonai és munkaerő szempontból a Honvédelmi Minisztérium 
felülvizsgálja, s hozzájárulása után az önkénteseket, elszállításuk cél
jából, a német birodalmi kormány rendelkezésére bocsátja. A tobor
zottak átvételükkel német birodalmi illetőséget nyernek. 

A megállapodásban a német birodalmi kormány kötelezettséget vál
lalt, hogy a toborzási akciót semmiképp sem használják fel olyan pro
paganda céljaira, mely a magyarság, a magyar állam, vagy kiváltképp 
a magyar királyi honvédség ellen irányulna; az így német birodalmi 
illetőséget nyert személyeket a német birodalmi kormány semmiféle 
Magyarország területén ellátandó katonai, diplomáciai, vagy egyéb köz
szolgálati feladattal nem bízza meg és nem alkalmazza; az így a Wehr
macht tagjaivá vált személyek, amennyiben szabadságukat Magyar
országon töltik, ott kizárólag polgári ruházatot viselnek. 

Végül a megállapodás arról rendelkezett, hogy a toborzott önkénte
sek Magyarországon lakó hozzátartozóinak segélyezését a német kor
mány a magyar kormánnyal egyetértésben rendezi, s a magyar kor
mány biztosította, hogy azok az önkéntesek, akik a sorozásnál alkal
matlannak minősülnek, vagy más, egyéb okokból visszamaradnak, 
önkéntes jelentkezésük miatt nem szenvednek politikai vagy gazda
sági hátrányt. A toborzási akció minden költségét — a megállapodás 
értelmében — a német kormány viseli. 

A budapesti német követség február 24-én — ugyancsak szóbeli 
jegyzék formájában — igazolta a megállapodás kézhezvételét. Ezzel 
a megállapodás életbe lépett.12 

A tényleges toborzás azonban már jóval korábban megindult: feb
ruár 8—9-én az SS sorozó bizottságai megkezdték munkájukat a né
metlakta területeken.13 A legáltalánosabb propagandaérvük az volt, 
hogy a németeket előbb-utóbb úgyis besoroznák a magyar hadseregbe. 
Ettől megszabadulnak, ha az SS-be jelentkeznek, ahol jobban meg
becsülik őket, és német anyanyelvükön beszélhetnek. Azt is állították, 
hogy aki a honvédséghez vonul be, azt a frontra viszik, aki viszont az 
SS-be jelentkezik, az — hatheti, legfeljebb háromhavi kiképzés után 
— a megszállt területeken rendfenntartó alakulatokhoz kerül. Külö
nösen fontos érv volt, hogy az SS a bevonulók zsoldja és otthonma
radó hozzátartozóik ellátása szempontjából is messzemenően előnyö-
sebb: aki az SS-hez vonul be, havi 120 pengőt kap, amelyből 60-at 
hazautalhat családjának; ezenfelül a feleség havi 50, az öreg szülők 
havi 30 pengő ellátmányt kapnak, gyermekenként pedig havi 10 

,„'2 A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról, 1933— 
lt»44. Összeállították es sajtó alá rendezték: Ránki György, Pamlényi Ervin, Tilkovszky Lo
rant, Juhasz Gyula. Budapest, 1968., 647, 472, 479. sz. dok. 

13 A magyar helyi hatóságokat ez meglepetésként érte, mert nem volt tudomásuk a fo
lyamatban levő tárgyalásokról; a területileg ületékes hadtestparancsnokságok táviratban kér
tek surgos eligazítást a vezérkari főnöktől és a honvédelmi minisztertől. (HL. VKF. ein. 1. 
oszt. 4308/1942) — A VIII. hadtest parancsnokságának távirata. Kassa, 1942. február 10. 
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pengőt. Mindez nagy csábítás volt, különösen a szegényebb német csa
ládok számára.14 

Az SS-toborzással kapcsolatban a Volksbund számolt azzal a „ve
széllyel", hogy honvédségi behívásokkal próbálják majd megakadá
lyozni az SS-be jelentkezők besorozását. A magyar katonai és polgári 
hatóságok azonban passzív magatartást tanúsítottak: a tanácsért hoz
zájuk fordulóknak se nem ajánlották, se nem ellenezték az SS-be 
való belépést: várták, hogy elváljék a szem az ocsútól. Csak szórvá
nyosan fordult elő egy-két eset, hogy SS-önkéntes honvédségi behívót 
kapott.15 

A toborzóakció megindulását a volksbundista németek lelkes han
gulatban fogadták; a Volksbund toborzó propagandistái mindenütt 
csak a jelentkezés megtörténte után világosították fel az önkéntese
ket, hogy alá kell írniuk egy nyilatkozatot a magyar állampolgárság
ról való lemondásukról. Ez — bár a toborzók puszta formalitásnak 
igyekeztek feltüntetni — nagy megdöbbenést keltett; sokan felismer
ték, hogy a Volksbundnak az SS-toborzás érdekében kifejtett propa
gandája súlyos veszedelembe sodorhatja őket, s ezért nemcsak az 
SS-szel szemben tanúsítottak elutasító magatartást, hanem a Volks
bundnak is hátat fordítottak. A Volksbund terrorral próbálta ellen
súlyozni a kétségtelen megtorpanást. Azzal fenyegetődzött, hogy az 
SS-be nem jelentkezőket népárulónak tekintik, bojkott alá helyezik, a 
háború után pedig felakasztják. Házról házra járva erőszakoskodtak a 
toborzás érdekében: „nehogy a Führer előtt szégyent valljunk"!16 

A német birodalom párt- és állami vezetői tájékoztatását szolgáló 
rendszeres bizalmas jelentések behatóan foglalkoztak a magyarországi 
toborzóakcióval és a német népcsoportban felmerült azon aggállyal is, 
hogy a magyarországi németség elveszíti egész harcképes ifjúságát, 
s ma még nem is lehet felmérni, milyen következményei lehetnek en
nek a magyarokkal szemben folytatott népiségi harcban (Volkstums-
kampf). Hangsúlyozták, hogy az SS-ben a német ifjúság katonailag, 
politikailag és világnézetileg olyan elsőrangú nevelést kap, amely a 
Volksbundon belül nem lehetséges, s hogy ez az iskolázás később 
kétségkívül igen kedvező hatással lesz a népcsoport egész s t ruktúrá
jára. E jelentések szerint a toborzás teljes sikerrel jár, de azt sem 
hallgatják el, hogy a Volksbund-vezetők tartózkodása a jelentkezéstől 
rossz hatású volt.17 

Az SS-be besorozottak „törvény fölött állóknak" érezték magukat, 
akik büntetlenül követhetnek el mindenféle kilengéseket. Sopronban 
provokatív módon viselkedtek, mire a város egyetemista és középisko
lás ifjúsága ellentüntetést rendezett.18 A Dél-Dunántúlon a magyar ér
zelmű lakosságot súlyosan fenyegették, a Tolna megyei Mucsi köz-

14 HL. HM. Ein. 13 643/1942. — Csendőrség központ i nyomozó p a r a n c s n o k s á g á n a k j e l en té se : 
.„A német b i roda lmi Waffen-SS a l aku la tokhoz toborzás a VDU-ban" . Budapes t , 1942. feb
r u á r 28. ^ ^ , - i i -

15 HL. HM. Ein. 28 713i/,1942. — Csendőrség központ i n y o m o z ó p a r a n c s n o k s á g á n a k je len tése . 
Budapes t , 1942. m á j u s 12. 

16 HL. HM. Ein. 13 643/1942 _, _ . , 
17 Bundesarch iv , Koblenz ( továbbiakban BA). R 58/170. — Meldungen aus d e m Reich. 

1942 m á r c i u s 2 (264 sz.) 
18 Soproni Šzemie, 1970. ëvf. 4. sz. 317—320. o . : Hiller: Haladó egye temi d i á k m o z g a l m a k . 
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ségben egy legényt meg is bicskáztak. A leghevesebb és legnagyobb 
arányú kilengésekre azonban Bács-Bodrog megyének azon részén ke
rült sor, amelyet nemrég csatoltak Magyarországhoz: „Aki nem je
lentkezik, leköpjük!", „Aki most nem tart velünk, beverjük a fejét!", 
„Aki most meglóg, annak az az életébe kerülhet" — kiáltásokkal jár
ták a volksbundisták az utcákat; négyszer-ötször is behatoltak a gyá
váknak és lapítóknak, „zsidók szolgái"-nak (Judenknechte), „ango lod
nak, „Churchilľ '-eknek nevezettek házaiba, hogy jelentkezésüket ki
erőszakolják. Aki ellenállt, minden lehetséges módon fenyegették. 
Március 27-én Hódságon maga Josef Spreitzer, a Volksbund bácskai 
területvezetője volt a felbujtó. Lázító szavai hatására 71 ház ablakait 
beverték, behatoltak a lakásokba, a berendezést összetörték, a dunná
kat felhasogatták. A volksbundista sajtó szerint: ami Hódságon tör
tént, a jogos népharag megnyilvánulása volt, de „valójában csak sze
rény kóstoló abból, ami a háború győzelmes befejezése után fog kö
vetkezni".™ 

A délvidéki rendzavarások során olyan esetek is előfordultak, hogy 
az SS-hez bevonulók és a honvédség között támadtak összetűzések. 
Egyes, Bácskában szolgálatot teljesítő magyar honvédtisztek és le
génységi állományúak ugyanis kifejezésre jut tat ták ellenérzésüket az 
SS-toborzással szemben, s a helybeli német lakosság azon része mel
lett nyilatkoztak, amely azt maga is ellenezte. Apatinban egy honvéd
tiszt — a volksbundisták óriási felháborodására — Hitler képét a föld
re taposta; Dunacséb községben március 16—25. közt napirenden vol
tak a verekedések a volksbundista SS-önkéntesek és a helyben állo
másozó magyar határvadász és folyamőr legénység tagjai között. A 
Volksbund mindezekért természetesen panaszt emelt; Szombathelyi 
Ferenc vezérkari főnök a területileg illetékes szegedi V. honvéd had
test parancsnokát, vitéz Feketehalmy-Czeydner altábornagyot, az ügy 
kivizsgálására szólította fel. 

Ez az erdélyi szász származású magas rangú honvédtiszt a német 
elemre, a délvidéki svábságra akart támaszkodni a szerb lakossággal 
szemben január végi újvidéki véres „rendteremtésének" eredményeit 
látta veszélyeztetve az SS-toborzással kapcsolatos magyar—német Ösz-
szetűzésekben, amelyeknek szerinte csak a szerbek örülnek. Ezért az 
SS-toborzás egyezményes beszüntetését javasolta, a német lakosságon 
belül támadt ellentéteket illetően pedig a be nem avatkozást.20 Azon
ban semmi realitása nem volt annak, hogy az SS-toborzást a néme
tek egyetértésével lehessen beszüntetni: a német hadigépezet egyre 
több és több katonát igényelt a külföldi német népcsoportok rezer-
voárjából is. A németségen belüli polarizálódással kapcsolatos sem
leges álláspont pedig a magyar államhoz hű németek teljes kiszolgál
tatását jelentette volna a Volksbund-önkénynek. A magyar politiká
nak elemi érdeke épp az lett volna, hogy nagyobb következetességgel 

19 Weitblick eines Donauschwaben. Widerstand gegen nationalsozialistische Einflüsse un
ter den Donauschwaben Jugoslawiens und Ungarns 1935—1944. Herausgegeben von M. Merkl. 
Dieterskirch, 19G8., 202—203. o. 

20 H L . VKF. ein. l. oszt. 4653/1942. — Feketehalmy-Czeydner altábornagy „Sváb helyzet
kép" című jelentése. Szeged, 1942. április 3. 
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és elszántsággal siessen ez utóbbiak védelmére. Ez az erőteljes kiállás 
azonban bűnös módon hiányzott. 

A magyar hatóságok sürgették az önkéntesek elszállítását, mert egye
dül ettől remélhették a rend helyreállítását. Ez március 22-én kez
dődött, de megfelelő szállítási kapacitás hiányában igen elhúzódott, 
és csak a május 3-i tizenkettedik szállítmánnyal fejeződött be. Gott
lob Berger SS-altábornagy (SS-Gruppenführer), az SS Főhivatal (SS-
Hauptamt) főnöke, Himmler részére erről a következő kimutatást ké
szítette:21 

1. szállítmány 1942. III. 22. Zomborból 2038 fő 
2. szállítmány 1942. III. 28. Hódságról 1438 fő 
3. szállítmány 1942. III. 29. Hódságról 1351 fő 
4. szállítmány 1942. IV. 4. Palánkáról 1074 fő 
5. szállítmány 1942. IV. 7. Ujverbászról 1700 fő 
6. szállítmány 1942. IV. 9. Újvidékről 1721 fő 
7. szállítmány 1942. IV. 17. Besztercéről 1510 fő 
8. szállítmány 1942. IV. 22. Sopronból 937 fő 
9. szállítmány 1942. IV. 25. Nagykárolyból 1758 fő 

10. szállítmány 1942. IV. 28. Pécsről 1200 fő 
11. szállítmány 1942. IV. 30. Bonyhádról 800 fő 
12. szállítmány 1942. V. 3. Komáromból 

Összesen : 
1000 fő 

16 527 fő 

A már április 3-án lezárult sorozás eredményéről a Fegyveres-SS 
délkelet-európai kiegészítő parancsnokságának (Ergänzungsstelle 
Südostraum der Waffen-SS) adatai alapján a budapesti német kö
vetség tanácsosa, Karl Werkmeister, a következő kimutatást küldte a 
német Külügyi Hivatalnak (Auswärtiges Amt):22 

Je l en t 
kező 

E lu ta 
sí tva 

A lka lmas 
összesen 

SS- W e h r -
m a c h t -Je l en t 

kező 
E lu ta 
sí tva 

A lka lmas 
összesen 

követel r 
rint 

nények sze-
a lka lmas 

Bácska 12 868 3452 9416 4173 5243 

Bakony-v idék 1 145 521 624 311 313 

„Közép" 2 312 827 1485 439 1046 

S z a t m á r - K á r p á t a l j a 1414 475 939 406 533 

Erdély 2 386 674 1712 508 1204 

Dé l -Dunán tú l 3 540 977 2563 1475 1088 

Nyuga t -Magyarország 2 044 923 1121 254 867 

Összesen: 25 709 7849 17 860 7566 10 294 

21 OL. Filmtár. 15 385 doboz — Berger SS-altábornagy jelentése Himmlernek. Berlin, 
1942. május 7. 

22 P A AA Inland. II. g. 325. — Werkmeister jelentése: „Ergebnis der Musterung der 
Volksdeutschen Freiwilligen für die Waffen-SS". Budapest, 1942. április 23. 
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Werkmeister jelentése rámutat, hogy azokon a területeken muta tko
zik különösen jó eredmény, amelyeket nemrég csatoltak vissza Ma
gyarországhoz. E területekről 16 668 önkéntes jelentkezett, s közü
lük 12 067 bizonyult alkalmasnak. Ezzel szemben a trianoni ország
területről mindössze 9041 önkéntes jelentkezett, s ebből 5793 volt al
kalmas. Az arány tehát 2:1 a visszacsatolt területek javára, jóllehet 
a népesedés éppen fordított arányú. E jelenség okát Werkmeister 
abban jelöli meg, hogy Erdély és Bácska németjei annakidején, a ro
mán, illetve jugoszláv uralom alatt teljesen kiépíthették népi szerve
zetüket (Volksorganisation), míg ez a „csonkamagyarországi" német
ség számára nem volt lehetséges. A sorozást az is nagyon megköny-
nyítette, hogy Erdélyben és a Bácskában már korábbról létezett egy 
tökéletesen kiépített — a német legényeket katonai előképzésben ré
szesítő — Deutsche Mannschaft-szervezet; Magyarországon ezt eddig 
nem engedélyezték. A Volksbundnak a toborzás érdekében kifejtett 
propagandájáról Werkmeister azt jelentette, hogy az emberről em
berre menő propaganda volt, mert a sajtót a honvédséggel kötött 
megállapodás alapján a propagandából ki kellett zárni. Ennek elle
nére a Volksbund központi lapja, a Deutsche Zeitung, közvetett mó
don propagálta a Fegyveres-SS-t azáltal, hogy folyamatosan közölt 
fronttudósításokat az SS katonai tevékenységéről. 

A bevonuló SS-önkéntesek ünnepélyes búcsúztatásán a német la
kosság az egész környékből mindenütt igen nagy számban vett részt; 
egyedül Újvidéken 25 ezer fős tömeg volt jelen. Az itteni búcsúünne
pélyről az UFA filmfelvételeket készített; a Volksbund propaganda
hivatala pedig valamennyi búcsúünnepélyt keskenyfilmre vette. A 
búcsúünnepélyekről és az önkéntesek elszállításáról a különböző ma
gyar jelentések is megemlékeztek. Tolna megye főispánjának jelen
tése szerint az SS-önkéntesek az elszállításuk előtti utolsó napokat 
„búcsúzással, sírás-rívással töltötték. Közben fenyegetőztek, hogy az 
SS-ből visszatérnek ide, s akkor aztán jaj lesz mindenkinek, aki nem 
tagja a Bundnak, mer t először azokat, aztán pedig minden magyart 
elkergetnek, mert ez itt a Dunáig már ma is Németország, csak Hitler 
még nem vette át a valóságban az államhatalmat".23 

A betoborzottak közül többen nem jelentek meg a vonatok indu
lásánál, és önkényesen visszamaradtak. A hozzátartozók közül is so
kan nem bánták volna, ha a kormányzóhelyettesről elterjedt mende
monda, hogy ti. „az SS-katonákat Horthy Pista nem engedi át a ha
táron", igaznak bizonyul. Másrészt viszont a bevonulókkal több he
lyütt be nem toborzottak is Németországba szöktek: a tömeges utazás 
során bőséges alkalom kínálkozott a kiszökésre.24 A képlet tehát bo
nyolultabb, semhogy akár az SS iránti egyhangú lelkesedéssé, vagy 
ellenkezőleg, valamiféle kényszeredettséggé lehetne egyszerűsíteni. 

Az SS első legális magyarországi toborzóakciója során bevonultak 

23 OL. ME. Nemzet iségi o. 117. es. C. 20 257/1942. — Tolna megye fő i spán jának helyzet 
jelentése. Szekszárd, 1942. május 12. 

24 OL. ME. Nemzetiségi o. 117. es. B. 15 205J/.1942. — Nemzet iségi összesítő. Budapes t , 1942. 
június 5. 
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— kiképzésük után — részint a „Prinz Eugen" elnevezésű 7. SS ön
kéntes hegyi hadosztály keretében a Balkánon kerültek bevetésre Tito 
partizánjai ellen, részint a „Florian Geyer" elnevezésű 8. SS lovas
hadosztály keretében a szovjet arcvonalra irányították őket.25 

Az első magyarországi SS-toborzás eredményeit és kihatásait utol
jára a Népinémet Közvetítőszerv (Volksdeutsche Mittelstelle, VoMi) 
vezetője, Werner Lorenz SS-tábornok (Obergruppenführer) elemezte 
és foglalta össze Himmler részére, 1942 szeptemberében.26 E jelentés 
szerint a legnagyobb készséget a német szegényréteg tanúsította az 
SS-toborzás iránt; Nyugat-Magyarországról már a korábbi időben is 
igen sok önkéntes ment illegálisan a birodalomba. A dél-dunántúli 
megyék tehetős német parasztsága viszont kevéssé bizonyult áldozat
késznek. A jelentés megállapítja, hogy a sorozásnál csak egyes esetek
ben fordultak elő olyan incidensek, hogy a Volksbund propaganda szó
nokait, vagy magukat az SS-önkénteseket csendőrségi kihallgatásra 
idézték és hűtlenséggel vádolták, vagy hogy a sorozást végző biro
dalmi német SS-tiszteket gyalázták. Amikor az önkénteseket fogya
tékba vették a magyar honvédségnél, nem egy esetben magasabb 
rangú magyar tisztek is megvetéssel viseltettek irántuk. 

Helyenként az SS-önkéntesek búcsúztatására rendezett ünnepélyek 
megzavarását is megkísérelték — említi meg a jelentés —, Budaörsön 
és Hartán a magyar rendőri szervek könnygázbombákat dobtak az 
összegyűltekre. Miután az SS-sorozáson bevált önkénteseket elszállí
tották, a magyarok ellenszenve hozzátartozóik ellen fordult. Külön
féle ürüggyel elbocsátották őket munkahelyükről, vagy arra hivat
kozva, hogy most már német állampolgárok, elvették iparengedélyü
ket, nem kaptak nyersanyag-kiutalást, sőt még élelmiszer jegyeiket is 
bevonták. Magyar részről tehát — a jelentés szerint — nem tartot
ták magukat a német birodalmi kormánnyal kötött megállapodáshoz, 
vagyis ahhoz, hogy a németeket az SS-be való jelentkezésük folytán 
semmiféle hátrány nem érheti. 

A terjedelmes jelentés ezután a magyarországi németségen belüli 
ellentétek kérdésére tér át. Ezek az SS-akció következtében kiéleződ
tek és bekövetkezett a náci-német érzelműek és a magyar érzelműek 
világos elkülönülése. Ezt Lorenz, mint a németségen belüli frontok 
tisztázódását, pozitív fejleménynek állította be. Nem hallgatta viszont 
el, hogy a Volksbund toborzó propagandája során tett, főleg szociális 
jelentőségű ígéretek tekintetében bekövetkezett csalódás, a becsapott
ság érzete az állampolgárságtól való megfosztással kapcsolatban, rend
kívül kényes helyzetbe sodorta a Volksbundot, és megnehezítette a 
további SS-toborzás propagandáját. 

25 Klietmann: i. m. 151, 157. o. 
26 OL. Filmtár, 15 385. doboz. Lorenz: „Auswirkungen der Freiwilligenaktion der 

SS'. Berlin, 1942. szeptember 19. 
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A további SS-toborzás feltételei 

Még ki sem gördültek az SS-önkénteseket szállító utolsó szerelvé
nyek az országból, amikor Himmler már a toborzóakció kiterjesztését 
vetette fel.27 Amikor az új miniszterelnök, Kállay Miklós 1942. június 
6—8-án látogatást tett Hitlernél a német főhadiszálláson, Ribbentrop 
külügyminiszter terjesztette elő neki azt a kívánságot, hogy a magyar 
kormány járuljon hozzá a februárban meghatározott 20 ezres keretnek 
30 ezerre való emeléséhez; tegye tehát ezzel lehetővé még 10 ezer 
magyarországi német bevonását az SS-be. A létszámemelésre vonat
kozó kívánság azt a — hamarosan hamisnak bizonyuló — benyomást 
keltette Kállayban, hogy az engedély megadása esetén a németek nem 
támasztanak igényt magyar csapatokra azon a kontingensen felül, 
amely a szovjetellenes háborúban jelenleg részt vesz. A magyar mi
niszterelnök, mint a parlament külügyi bizottságaiban június 11-én 
beszámolt róla, ,,e kívánság teljesítését lojalitásból megígérte" — az 
eddigi feltételek érvényessége mellett.28 

Jagow követ távirati jelentése szerint — minthogy a honvédség 
már minden hadköteles férfit behívott, a 30—40 év köztieket is, a né
met nemzetiségűeket is ideértve — egy új toborzóakció kilátásai rend
kívül csekélyek. Basch népcsoportvezető azon a nézeten van, hogy 
egy második toborzóakció csak akkor lehet eredményes, ha a hon
védségbe már behívott németeket az SS számára ismét szabaddá te
szik, és a népcsoportvezetőség feljogosíttatik arra. hogy az akciót a 
legkeményebb nyomás alkalmazásával hajtsa végre. Szükségesnek 
tartja továbbá, hogy a 17—18 éves ifjak is bevonhatók legyenek a to-
borzóakcióba, de ebben az esetben is legfeljebb 6 ezer jelentkezőre 
számíthatnak. Azt sem szabad elfelejteni — mutatott rá jelentésé
ben Jagow —, hogy a népcsoport munkája nagymértékben pangásra 
lesz ítélve, ha kereken 30 ezer. legjobb korban levő férfitől megfoszt
ják.2» 

A követ jelentése nyomán a német Külügyi Hivatalban alapos vizs
gálatnak vetették alá az imént lezárult SS-toborzás következtében 
előállt helyzetet. A népcsoport hangulatának megjavítására többek 
közt a következő gyakorlati intézkedéseket hozták javaslatba: 1. Fel
tétlenül szükséges az SS-önkéntesek hozzátartozóinak védelme, külö
nösen az egzisztenciájuk ellen irányuló gazdasági rendszabályokkal 
szemben, valamint gondozásuk, segélyezésük megoldása. 2. Az állam
polgárság kérdése legalább annyiban szabályoztassék, hogy azok a be
vonultak, akiket később testi alkalmatlanság miatt az SS-ből elbocsá
tanak, visszatérhessenek szülőföldjükre, hozzátartozóikhoz, és a ma
gyar hatóságok részéről ne szenvedjenek hátrányt. 3. A népcsoporton 
belül felvilágosító munkát kell végezni: az állampolgárság elvesztése 
nincs összekötve a szülőföldről való kitelepítéssel; a háború végezté-

27 OL. Filmtár. 15 385. doboz. — Berger SS-altábornagy jelentése Himmlernek. Berlin, 1942. 
május 7. 

28 A Wilhelmstrasse és Magyarország . . . 489. és 491. sz. dok. 
-9 PA AA Inland. II. g. 325. — Jagow távirati jelentése. Budapest, 1942. június 20. 
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vei az önkéntesek oda visszatérhetnek.30 Június 27-én azonban a 
VoMi-tól Kubitz SS-alezredes (Obersturmbannführer) közölte Himmler 
elhatározását: „a toborzóakció minden aggály ellenére teljes erővel 
végrehajtandó".31 

A Külügyi Hivatalban a toborzás tárgyában tartott július 3-i ér te
kezleten arra a megállapodásra jutottak, hogy az új toborzóakciót 
csak akkor lehet megindítani, ha már elcsitultak a hozzátartozók véd-
telensége, az ígért segélyek késlekedése stb. miatti panaszok, s az 
atmoszféra megjavul. Az értekezlet azt is megállapította, hogy kül
politikai okokból nem jöhet szóba annak követelése a magyar kor
mánytól, hogy a honvédséghez bevonult németeket tegye szabaddá 
az SS toborzóakciója számára.32 

A Volksbund már május óta — ekkor merült fel az újabb toborzás 
terve — foglalkozott az önkéntesként számba jöhetők összeírásával. 
Mivel Basch az elvárt számszerű eredményt csak úgy vélte teljesít
hetőnek, ha a toborzást azokra a németekre is kiterjesztik, akik a 
honvédségnél szolgálnak, utasítására ezeket is kezdték összeírni a 
Volksbund helyi csoportjainak vezetői. Az az állásfoglalás, hogy kül
politikai okokból nem lehet a magyar kormánnyal szemben azzal a 
követeléssel fellépni, hogy a honvédséghez bevonultatott német nem-
zetiségűekre is kiterjeszthessék a toborzást, csak pillanatnyi fennaka
dást okozott e munkálatokban. Basch ugyanis bizonyosra vette, hogy 
ezekre az előmunkálatokra hamarosan szükség lesz, s épp az összeírás 
eredményeivel akart döntő nyomatékot adni ezt a megoldást sürgető 
érvelésének. A honvédség kémelhárító osztálya azonban felfigyelt a 
Volksbund honvédségre vonatkozó adatgyűjtő tevékenységére, és ez 
ügyben megkezdte nemcsak a Volksbund vidéki tisztségviselőinek, ha
nem magának Basch népcsoportvezetőnek, helyettesének, Goldschmidt-
nek, továbbá Schönborn képviselőnek, a Volksbund törzsvezetőjének 
(Stabsleiter) kihallgatását is. Ezek mind azzal védekeztek, hogy az 
összeírás a német nemzetiségű katonák hozzátartozóiról való gondos
kodás előkészítését kívánja szolgálni, tekintet nélkül arra, hogy az 
SS-ben vagy a honvédségnél szolgálnak. Teljesen átlátszó volt ez a 
magyarázat, hiszen kizárólag az SS-hez bevonult önkéntesek család
jainak segélyezése is óriási gondot okozott. A német Külügyi Hivatal 
megbotránkoztatónak és tűrhetetlennek találta, hogy Magyarországon 
a volksbundistákat Németország — tehát egy baráti és szövetséges or
szág — javára elkövetett kémkedés vádjával illessék; egyébként azon
ban tartott tőle, hogy e kémgyanú alapján a Volksbund tevékenysé
gét akadályozni fogják, vagy akár teljesen meg is bénítják.33 A Volks
bund fokozottabb óvatosságra kényszerült, de a honvédségnél szolgáló 
németek kérdése csak átmenetileg és látszólag került le a napirendről. 

Az SS-toborzás során oly nagy szerepet játszott demagóg ígéretek 

30 P A AA Inland. II. g. 325. — „Gedanken zu den Auswirkungen der Anfangs d. J. 
getätigten Werbung Volksdeutscher Freiwilliger für die Waffen-SS in Ungarn". Berlin, 1942. 
június 25. 

31 PA AA Inland. II. g. 325. — Feljegyzés Kubitz közléséről. Berlin, 1942. június 27. 
32 P A AA Inland. II. g. 325. — Feljegyzés : „ N e u w e r b u n g von Volksdeutschen Freiwil l igen 

in U n g a r n für die Waffen-SS". Ber l in , 1942. jú l ius 3. 
33 P A A A In land . II . g. 329. — L u t h e r feljegyzése. (Keltezés nélkül.) 
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után dühös csalódottság vett erőt a volksbundistákon, s a vezetőséget 
elkeseredetten szidalmazták, hogy így becsapták őket: az önkéntesek 
hozzátartozói számára kilátásba helyezett családi segélyek nagy ké
séssel, akadozva jöttek, s nem a várt összegben. A magyar kormánnyal 
e vonatkozásban március 7-én kötött megállapodás ugyanis mindössze 
évi 5 millió pengő átutalását tette lehetővé, holott e célra évi 30 mil
lió pengő folyósítását tartották szükségesnek. A VoMi energikus inter
venciót követelt a német kormány részéről annak érdekében, hogy a 
magyar kormány az átutalást a szükséges összegben engedélyezze.3'1 

A német kormány augusztus 1-i jegyzéke azonban eredménytelen volt: 
Kállay miniszterelnök nem volt hajlandó hozzájárulni, hogy az SS-
önkéntesek hozzátartozói a honvédségi hozzátartozókénál jóval maga
sabb összegű, a német birodalomban szokásos támogatásban részesül
jenek.35 

Ezek a körülmények arra kényszerítették az SS Budapesten működő 
magyarországi gondozó-hivatalát (SS-Fürsorgestelle in Ungarn), hogy 
a Volksbund segítségével — az adóívek alapján — felülvizsgálja az 
SS-be bevonult önkéntesek segélyezésre igényt tartó hozzátartozói
nak vagyoni viszonyait, s ily módon a rendelkezésre álló szűk pénz
ügyi keretet kizárólag a leginkább rászorulók között ossza meg. Mint
hogy a Volksbund toborzó propagandája annakidején a vagyoni viszo
nyoktól függetlenül minden önkéntes családjának megígérte azt az 
összeget, ami a német birodalomban jár az SS-önkénteseknek, az elke
seredés nem csökkent, hanem fokozódott. Csak a legszegényebbek 
'kapták meg végre visszamenőleg is pénzüket (havi 40 pengő), ha nem 
is az ígért összegben. A német falvakat motorkerékpáron felkereső 
SS-tisztek hiába magyarázták a Volksbund-helyiségben összegyűlt ta
goknak, hogy „a birodalomnak is sok kiadása van", ez őket nem ér
dekelte. Nem sokra mentek azzal az újabb — eléggé baljóslatú — 
ígérettel sem, hogy a hadiözvegyek és hadiárvák a háború után föl
det is kapnak. Számosan kiléptek a Volksbundból, egyes helyeken tö
meges jelleggel.36 

Az ügy további következményeként a magyar Belügyminisztérium 
kebelében működő Államvédelmi Központ vezetője a külügyminiszter
hez és a honvédelmi miniszterhez intézett átirataiban kifogásolta az 
SS-gondozótiszteknek (Fürsorgeoffizier) a falvakban kifejtett tevé
kenységét, amely „magyar állampolgárokkal szemben félreértésekre 
ad okot, és az állami szuverenitásba vág". A honvédelmi miniszter el 
is rendelte a kérdésnek a német katonai attaséval történő megtárgya
lását, hogy ti. a németek a jövőben hasonló ügyekben forduljanak a 
területileg illetékes magyar hadigondozó kirendeltségekhez (a hadtes
tek hadigondozási felügyelőihez.)37 

A hozzátartozók helyzetét rendkívül megnehezítette, hogy a magyar 
34 P A AA In land , n . g. 329. — B e h r e n d s á t i ra ta L u t h e r h . á l l amt i t ká rhoz : „Fami l i enun te r -

s tú t zung für Angehör ige der Waffen-SS in U n g a r n . " Ber l in , 1942. jú l ius 1. 
35 OL. F i lmtár . i l 058. doboz. E. 314 833—4. — Clodius je len tése . Budapes t , 1942. szeptem

be r 13. 
36 HL. HM. Ein. 56 161/1942. — Csendőrség közpon t i nyomozó p a r a n c s n o k s á g á n a k je lentése . 

Budapes t , 1942. szeptember 16. 
37 HL. HM. Ein. B. oszt. 73 254/1942 
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hivatalos lap, a Budapesti Közlöny, 1942. június 28-án megkezdte az 
állampolgárságuktól megfosztott SS-önkéntesek névsorának közlését. 
Jagow követ ezt határozottan „barátságtalan gesztusnak" minősítette 
a magyar kormány részéről.38 A Volksbund propagandája szerint 
„semmi jelentősége nincs annak, hogy a magyar belügyminiszter most 
mit csinál; a háború után a magyaroknak itt nem lesz szavuk, akkor 
már mi fogjuk megmondani, milyen jogokat igénylünk".39 De mi 
lesz addig? — ez volt a kérdés. A listák alapján a helyi hatóságok a 
hozzátartozókat minden hatósági ellátásból kizárták, iparigazolványu
kat elvették, italmérési engedélyüket bevonták, munkáltatóik elbocsá
tották őket, illetve munkához nem jutottak. A magyar közvélemény 
— érthető módon — hevesen ellenük fordult. Ugyanez a sors várt 
arra a 23 SS-katonára is, akiket egészségi okokból szeptember—októ
ber folyamán leszereltek, s lakhelyeikre hazatértek: a hatóságok mint 
állampolgárságuktól megfosztott, hontalan személyeket kezelték őket.40 

Az SS-önkéntesek otthonról elkeseredett leveleket kaptak. Ezek 
nem is annyira a magyarokra panaszkodtak, mint inkább a Volks-
bundra, amely ilyen helyzetbe sodorta őket. A nyugtalanító levelek az 
SS-önkéntesekre erősen hatottak. A „Nord" és a „Das Reich" elneve
zésű SS-hadosztály, valamint az SS-lovashadosztály parancsnoka je
lentést tett arról, hogy a hazulról kapott levelek többsége alkalmas a 
harci morál aláásására, s minthogy e hadosztályok legénysége nagy
részt magyarországi németekből áll, ez igen komoly veszély. Ha nem 
történnek gyors és eredményes intézkedések a hozzátartozók helyze
tének megjavítására, akkor semmi felelősséget nem vállalhatnak had
osztályaik harci szelleméért/'1 

Az SS-alakulatokhoz bevonultak hangulatát azonban korántsem csak 
a hazai hírek befolyásolták, hanem az a megvetés is, amelyben biro
dalmi német SS-ba j társaik, de főleg az alparancsnok altisztek része
sítették őket. Ezek ugyanis dühös méltatlankodással döbbentek rá ar
ra, hogy a Magyarországról bevonult németek nagy része csak gyen
gén tud németül, s egymás közt gyakran inkább magyarul beszélnek. 
E jelenségre úgy reagáltak, hogy „magyar disznók", és más hasonló 
becsmérlésekkel is illették őket. Megaláztatásukról, a kegyetlenségig 
kemény kiképzésről, s a fronton sem enyhülő durva bánásmódról a 
magyarországi német lakosság a szabadságra hazaérkezők révén szer
zett tudomást. Ez utóbbiak egy része hallgatásba burkolódzott, mások 
keserű indulataikat azok bántalmazásával vezették le, akiknek volt 
erejük a toborzással szembeszegülni és itthonmaradni,42 de többen 
is akadtak, akik egészen nyíltan elmondták a valóságot. Jóllehet a 
Volksbund a szabadságos SS-katonákat arra akarta felhasználni, hogy 

38 OL. K ü m . Szám jelosztály. 20. cs. — Kál lay u tas í tása Sz tó jaynak . Budapes t , 1942. j ú 
lius 11. 

39 Weitbl ick eines Donauschwaben . . . 223—224. o. 
40 HL. HM. Ein. 1. oszt. 11 592|/,1943. — Csendőrség közpon t i nyomozó p a r a n c s n o k s á g á n a k 

je lentése . Budapes t , 1943. f eb ruá r 11. 
41 P A AA Inland. II. g. 325. — Kleinheisterkamp jelentése. 1942. október 5., továbbá: PA 

AA Inland. II. g. 329. — „Protokoll über eine Besprechung am 12. 11. 1942. betr. die Für
sorge für die Familienangehörigen der Waffen-SS aus Ungarn". 

42 HL. HM. Ein. B. oszt. 6899/1943. 
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a Volksbund-helyiségbe összecsődített lakosság előtt az SS-életet pro
pagálják — egyesek erre alakulatuktól is megbízást kaptak —, né
melyek ezt kereken megtagadták. így Johann Weimpert, aki Sorok
sáron lakó szüleihez érkezett három heti szabadságra, kijelentette: 
bármi történjék is, oda a lábát nem teszi be, ahol egyszer eladták. „A 
Volksbund-vezetők csaló gazemberek, akik a jó fizetést felveszik, és a 
fiatalságot lelketlenül becsapják" — mondotta, s a honvédséghez be-
vonulókat megnyugtatta, örüljenek, hogy magyar katonák lehetnek.43 

A Volksbund-vezetőket erősen foglalkoztatta, hogyan lehetne az 
ilyen szabadságos katonákat elhallgattatni. Még veszedelmesebb je
lenség volt — a tervezett új toborzás küszöbén — szökött SS-katonák 
egyre gyakoribb feltűnése. A velük szembeni eljárást a magyar ható
ságoktól nem kérték, attól tartva, hogy az ilyen esetek bejelentése 
csupán a magyar propagandának szállítana anyagot.44 Jól jött azonban, 
hogy a magyar honvédség részéről is szorgalmazni kezdték a szabad
ságos német katonák ellenőrzését. A szegedi hadtest parancsnoksága 
egy átfogó rendelet kiadását indítványozta, amely a honvéd állomás
parancsnokok jog- és hatáskörét a Magyarország területén tartózkodó 
német katonákra is kiterjeszti; amennyiben pedig ez nem volna le
hetséges, a németek állítsanak fel parancsnokságot — mindenekelőtt 
a Délvidéken — a Magyarország területén tartózkodó német katonák 
fegyelmének fenntartására és fegyelmi ügyeinek elintézésére. A Hon
védelmi Minisztérium ez utóbbi utat találta járhatónak: 1943 tavaszán 
először Zomborban, majd másutt is helyi német parancsnokságok 
(Deutsche Ortskommandantur) létesültek45 — a magyar tisztek meg
nyugvására, de az ország szuverenitásának újabb sérelmére. A Volks
bund ezentúl ide jelenthette fel az SS-szökevényeket, s azokat a sza
badságos katonákat, akik nyílt beszédükkel veszedelmessé váltak szá
mára, így vitette el Taksony községből a Volksbund helyi csoportjá
nak vezetője, Adam Wagner, a szabadságra hazaérkezett Paul Kreiss 
SS-önkéntest, mert a kocsmában arról beszélt, hogy „ha valaki ki 
akarna menni az SS-csapatokhoz, inkább lőjje magát fejbe".46 

A Magyarországról toborzott és még toborzandó SS-önkéntesek hoz
zátartozóinak annyi gondot okozó kérdésére Himmler 1943. január 
21-én tért vissza: nem az volna-e a legjobb, ha a vagyontalan önkén
tesek hozzátartozóit áthoznák a birodalomba? Ez megoldaná a jelen
leg hontalannak számító hozzátartozók helyzetét; devizára nem lenne 
szükség, s ráadásul egy kívánatos bevándorlást mozdíthatnának így 
elő.47 Basch azonban nyomatékosan kérte, hogy tekintsenek el az átte
lepítési tervtől, mert annak nemcsak az SS-hez bevonultak hozzátar
tozóira lehet beláthatatlan hatása, hanem az egész népcsoportra; mun-

4 A 43 Í F ^ H M : ?}?• 72 888/1942- — Csendőrség központi nyomozó parancsnokságának jelentése. Budapest, 1942. november 25. 
A „ Í 4 * P ^ £ A In, la i??- n - g- 325- ~" J a S ° w jelentése. Budapest, 1942. szeptember 2.; Rimann 
állásfoglalása. Berlin, 1942. október 9.: Luther utasítása Jagownak, Berlin, 1942. október 22. 

45 HL. HM. Ein. B. oszt. 68 540!/1942 és 24 758/1942. 
46 OL. ME. Nemzet iségi o. 149. es. C. 15 653/1943. - Csendőrség központ i nyomozó p a r a n c s 

n o k s á g á n a k je lentése . Budapes t , 1943. márc ius 22. 
47 P A AA Inland. II. g. 326. — Himmler utasítása Bergernek és Lorenznek. Berlin, 1943. január 21. 
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kakészségük megrendülne, s így legfőképp az a hadifontosságú gaz
dasági munka kerülne a legsúlyosabb veszélybe, melyet a népcsoport 
a német birodalom számára végez. Számítani lehet arra, hogy egy 
szorosan körülhatárolt áttelepítés is a Volksbundból való tömeges k i 
lépést, s az egész népcsoport dezorganizációját hozhatja magával. Az 
említett előnyök nem olyanok, amelyek e hátrányos következmények
kel felérhetnének/18 

A berlini magyar követség 1943. március 1-én jegyzékben hozta a 
német Külügyi Hivatal tudomására: a magyar kormány a német— 
magyar barátság és fegyvertársi viszony szellemének megfelelően, ked
vezően foglal állást az SS-önkéntesek hozzátartozóival kapcsolatos né
met kívánságok tekintetében. Jóllehet a magyar törvényes rendelke
zések értelmében az idegen állampolgárságot felvevők nemcsak saját 
maguk vesztik el magyar állampolgárságukat, hanem feleségük és k is 
korú gyermekeik is, magyar részről hozzájárulnak a német kormány 
azon kéréséhez, hogy a családi hozzátartozókat a háború végéig ne 
kezeljék idegenek gyanánt, hanem magyar állampolgárok maradja
nak. Az SS-önkéntesek családjainak segélyezésére az idevonatkozó 
1942 márciusi megállapodásban előirányzott 5 millió pengőn felül a 
magyar kormány még ugyanabban az évben előbb további 2, majd 
később még 5 millió pengőt bocsátott rendelkezésre; most készségét 
fejezi ki arra, hogy ezentúl — 1943. február 1-től számítva — havi 
1 250 000 pengő, azaz évi 15 millió pengő átutalását teszi lehetővé. 
Eleget tesz a magyar kormány annak a kérésnek is, hogy a Magyar
országra szabadságra érkező SS-katonáknak ne kelljen polgári ruhá t 
ölteniük, hanem — az eredeti megállapodástól eltérően — ekkor is 
viselhessék egyenruhájukat.49 

Biztosra vehető, hogy az e kérdésekben hosszú ideig ellenálló m a 
gyar kormány engedékennyé válásában Szombathelyi vezérkari főnök 
Hitlerrel nemrégiben folytatott megbeszélése játszott döntő szerepet: 
Hitler az addigiaknál nyíltabban beszélt a magyar partnerrel a ma
gyarországi németség háború utáni kitelepítésére vonatkozó tervéről, 
s ezzel elérte, hogy a háború tar tamára csökkentse a közös erőkifej
tést károsan befolyásoló feszültséget a magyarok és a magyarországi 
német népcsoport között, hiszen magyar részről — a háború utáni glo
bális és radikális megoldás perspektívájában — egyszeriben értelmét^ 
vesztette az SS-önkéntesek hozzátartozóival szembeni „kicsinyeske
dés",50 különösen azokban a súlyos időkben, amikor a magyar haderő 
is elszenvedte nagy vereségét a Donnál. 

Egy katonailag rendkívül kritikussá vált helyzetben sorra kerülő 
újabb SS-toborzás megindításához a magyar részről tett engedmények
ben Jagow követ nem látott elegendő biztosítékot a hangulat kedvező 
megváltoztatására. Az évi 15 milliós keret sem teszi lehetővé az S S -
önkéntesek családjainak a németországi normák szerinti segélyezését, 

•58 P A AA Inland. II. g. 326. — Jagow távirati jelentése. Budapest, 1943. február 4. és 
Bergmann feljegyzése. Berlin, 1943. február 13. ' 

49 P A AA Inland. II. g. 326. — Berlini magyar követség szóbeli jegyzéke. Berlin, 1943. 
március 1. 

50 PA AA Inland. II. g. 271. — Jagow távirati jelentése. Budapest, 1943. február 21. 
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amelyet pedig a toborzáskor megígértek. Jelenleg 20 ezer, de ha a 
toborzást megelőzően illegálisan az SS-hez szökötteket is számítjuk, 
összesen 22 ezer önkéntes családjának segélyezését szolgálja ez a ke
ret. Kérdéses, hogy az újabb toborzóakció esetén a magyar kormány 
az újonnan nyert önkéntesek számának megfelelő arányban fogja-e bő
víteni az átutalási keretet, s ha igen, lesz-e a birodalomnak erre a 
célra elegendő devizája? Különösen jelentős e kérdés akkor, ha a to
borozhatok kontingensét a birodalom a Kállay miniszterelnök által 
múlt év júniusában elfogadott 30 ezer fő helyett — a közben megnöve
kedett szükségletnek megfelelően — 50 ezerre akarja felemeltetni ! 

A magyar kormány számára elfogadhatatlan lenne Jagow szerint 
a kontingens ilyen arányú felemelésére irányuló követelés. Ezt a fel
emelt kontingenst ugyanis csak a honvédségnél szolgáló németeknek 
a honvédségtől való elbocsátása útján lehet elérni, márpedig a követ
ség katonai attaséi szerint is ez lehetetlen, hiszen — különösen a mű
szaki alakulatoknál — a csapatok oly nagy mértékben értéküket ve
szítenék, hogy felhasználhatóságuk kérdésessé válna. Ugyancsak 
katonai okokból nem egyeznének bele magyar részről olyan megol
dásba sem, hogy a német nemzetiségűek az SS-ben tegyenek eleget 
katonai szolgálati kötelezettségüknek: a két haderőnél ugyanis telje
sen más a kiképzés, s így a német kiképzésben részesülteket a hon
védség többé nem használhatná. Feltételezve, hogy a magyar kormány 
nemzetiségpolitikai okokból talán mégis hozzájárulna ehhez, komoly 
nehézségek adódnának ebből a jövőre nézve, azon német követelés 
érvényesítése szempontjából, hogy Magyarország további csapatokat 
bocsásson rendelkezésre az általános hadvezetés keretei közt. Jelenleg 
a német birodalom három új hadosztály felállítását követeli a magya
roktól, s gyanítható, hogy ezt csak tetemes nehézségek leküzdésével 
tudja elérni. A katonai attasék véleménye szerint tartani lehet attól, 
hogy a magyarok azonnal visszavonják a három hadosztályra vonat
kozó ígéretüket, ha a 30 ezerben megállapított kontingenst meghaladó 
méretű SS-toborzásra történik törekvés. Kállay ezt is csak azzal a ki
kötéssel engedélyezte, ha újabb zavargásokra nem kerül sor. Már 
pedig nyilvánvaló, hogy egy tervezett méretű toborzás nem lehetséges 
„újabb zavargások" nélkül.51 

Alig végzett a követ e távirati jelentés megszövegezésével, amikor 
ugyanezen a napon, március 8-án, megkapta Ribbentrop utasítását: 
jelentse Kállay miniszterelnöknek, hogy az általa múlt év júniusában 
jóváhagyott újabb SS-toborzást meg kívánják kezdeni, s ezzel kap
csolatban kérje annak engedélyezését, hogy a toborzás a honvédségnél 
szolgáló németekre is kiterjeszthető legyen.52 A március 10-én össze
ült minisztertanács úgy foglalt állást, hogy engedélyezi 10 ezer ön
kéntes toborzását, de a honvédségnél szolgáló németekre a toborzás 
nem terjedhet ki.53 Ebben a helyzetben ült össze tanácskozásra Berlin
ben március 19-én Weizsäcker külügyi államtitkár Jagow követtel és 

11 E A A A I n l a n d - n - §• 326- — Jagow távirati jelentése. Budapest, 1943. március 8. 
d S A A A I n l a n d - H- g- 326- — Bergmann feljegyzése. Berlin, 1943. március 13. 
5J OL. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1943. március 10. 
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Easch népcsoportvezetővel — a VoMi egy képviselője és szaktanácsadók 
jelenlétében —, hogy megvitassák, milyen módon lehetne biztosítani 
az SS számára a lehető legtöbb önkéntest a magyarországi német 
népcsoportból. Basch ez alkalommal ismételten hangsúlyozta, a nép
csoport vezetősége magától értetődő kötelességének tekinti, hogy eb
ben — a népcsoport egyéb fontos ügyeinek háttérbe szorításával — 
maga is segítsen. A népcsoport képes is még igen tekintélyes számú 
alkalmas németet az SS-be vinni. Az értekezlet résztvevői egyöntetűen 
arra a felfogásra jutottak, hogy az új toborzóakciónak teljes sikere lesz, 
ha az önkéntesek hozzátartozói támogatására szükséges pengőösszeg 
folyósítása biztosítható, és ha a toborzást most már a honvédségnél 
szolgáló németekre is kiterjeszthetik.54 

Ribbentrop utasítására március 29-én Jagow követ újra felkereste 
Kállayt, hogy ez utóbbi vonatkozásban engedékenységre bírja, de ered
ménytelenül. A másnapi minisztertanács idevágó határozata megerő
sítette Kállay álláspontját: a 10 ezer német önkéntes toborzása meg
kezdhető, de a toborzás nem terjedhet ki a honvédség állományában 
levő német nemzetiségű katonákra.55 Kállay Jagow előtt hangsúlyozta; 
ezek száma oly csekély, hogy az eredménnyel semmiképpen sem lenne 
arányban az a nyugtalanság, amelyet egy ilyen toborzás a honvédség
ben keltene. Utasítására a Honvédelmi Minisztérium április 15-én a 
következő írásbeli közlést tette a német katonai attasénak a honvéd
ségnél szolgáló németek létszámára vonatkozóan: „Német anyanyelvű 
hadkötelesek állománya: az egész ország hadkötelesei közül 112 000 
a német anyanyelvű magyar állampolgár. Ebből kiképzett és harc
képes hadköteles 1343 tiszt és 75 390 fő legénység, azaz a hadkötele
sek 3,2 százaléka. — A 292 000 főnyi tényleges legénységből 1942. 
október 1-én 6000 fő volt német anyanyelvű, azaz éppen 3,2 százalék. 
— Szlovák 4000, ruthén 9500, román 11 500, szerb 1500, horvát 1200 
fő —, a nemzetiségiek állománya tehát összesen 33 700 fő."56 A Kül
ügyi Hivatalból azonban Reichel tanácsos még aznap azt táviratozta 
Ribbentropnak, hogy csakis a honvédségnél szolgáló németek igénybe
vételével lehet az SS által megkövetelt 20—30 ezer önkéntest előte
remteni. A honvédségben szolgálók nélkül ugyanis a népcsoport csupán 
mintegy 4—5 ezer önkéntes előállítására képes, mert tartalékai a meg
felelő korosztályokból már kimerültek: 20 ezren szolgálnak az SS-ben, 
3 ezren a Wehrmachtban, 2 ezren a Todt-szervezetnél és legalább 20 ezer 
a német birodalomban munkásként dolgozó magyarországi németek 
száma.57 

Ekkor azonban már eldöntött kérdés volt, hogy Hitler személyes 
beszélgetés keretében magának Horthynak terjeszti elő Kállay poli
tikájával szembeni súlyos vádjait, köztük azt is, hogy szembeszegül 
a honvédségnél szolgáló németeknek az SS-alakulatokba toborzására 
irányuló kívánsággal. A klessheimi kastélyban 1943. április 17-én 

54 PA AA Inland. II. g. 326. — Weizsäcker feljegyzése. Berlin, 1943. március 19. 
55 OL. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1943. március 30. 
56 PA AA Inland. II. g. 326. — Jagow távirati jelentése. Budapest, 1943. április 15. 
57 P A AA Inland, n . g. 326. — Reichel távirata. Berlin, 1943. április 15. 
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Ribbentrop jelenlétében Hitler és Horthy közt lefolyt megbeszélés 
e tekintetben azzal az eredménnyel járt, hogy Horthy hozzájárult az 
SS-toborzás hatályának kiterjesztéséhez a honvédségnél szolgáló né
metekre, amit Kállay mindaddig a leghatározottabban megtagadott — 
Hitler azon ígérete ellenében, hogy az SS-hez bevonultak többé nem 
térnek vissza Magyarországra, s majd családtagjaikat is áttelepítik 5H 

A klessheimi találkozó nyomán intenzív tárgyalások kezdődtek a to
borzás ügyében a magyar kormánnyal és a Honvédelmi Minisztérium
mal, amelyeket német részről Jagow követ vezetett. Utasítása azonban 
az volt, hogy a toborzás sikere érdekében feltétlenül térjen ki minden 
olyan magyar kísérlet elől, amely az áttelepítésről szóló szerződés 
megkötését esetleg már most szorgalmazná.59 

Csak most tisztázódott véglegesen — sok megelőző vita után — a 
Volksbund vezetői bevonultatásának kérdése, amelyet az SS a példa
adás kedvéért erősen szorgalmazott. Basch utasítást kapott arra, hogy 
Kállay miniszterelnöktől közvetlen tárgyalás útján kérje annak kivé
teles lehetővé tételét, hogy ezek az állampolgárságuk elvesztése nélkül 
vonulhassanak be az SS-hez — meghatározott időre. Mint Basch j e 
lentette, Kállay hozzá is járult ahhoz, hogy e célból a népcsoportve
zető 2 hónapra, 25 további magasabb volksbundista tisztségviselő pe 
dig 5—6 hónapra szabályos magyar útlevéllel a német birodalomba 
távozhasson, majd szolgálata leteltével onnan ugyanígy visszatérhes
sen, állampolgárságának sérelme nélkül. Basch és 25 társa frontszol
gálatra jelentkezett, ami abból állt, hogy azoknál az SS-alakulatoknál 
tesznek látogatást, amelyekben Magyarországról toborzott németek 
harcolnak.00 

Az SS második toborzóakciója 

Ribbentrop 1943. május 10-én ismételten arra hívta fel távirati 
utasításában Jagow követ figyelmét — az SS-toborzás ügyében német 
részről ő vezette a tárgyalásokat —, hogy különös gonddal igyekezzék 
az egyáltalán lehetséges maximumot kihozni a honvédségnél szolgáló 
németekből az SS részére: „Feltétlenül arra kell törekedni, hogy az 
összes arra alkalmas német az SS rendelkezésére álljon. Bizonyos 
politikai aggályok, amelyek az ez irányú radikális intézkedésekkel 
szemben talán mutatkozhatnak, félreteendők, tekintettel a tervezett új 
SS-alakulatok felállításának nagy fontosságára a további hadviselés 
szempontjából."61 

Jagow tárgyalásai sikerrel jártak: a magyar Minisztertanács május 
11-i idevágó határozatával engedélyezte, hogy a Volksbund összeállítsa 
az 1908—25-ös születésű németek listáját és hozzájárult, hogy vala
mennyiük — néhány, a hadiiparban foglalkoztatott személy kivételé
vel — toborozható legyen az SS-be. Akik a honvédségnél szolgálnak, 

58 OL. F i lmtá r . 14 288. doboz. F4. 0114—24. — Schmid t feljegyzése Hit ler és Hor thy 1943. 
április 17-i klessheimi megbeszéléséről. Salzburg, 1943. április 18. 

59 P A AA Inland. H. g. 327. — Wagner távirata Jagownak. 1943. május 2. 
60 P A AA Inland. II. C. 49. 
«íl PA AA Inland, n. g. 327. — Ribbentrop távirata Jagowhoz, 1943. május 10. 
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8 napi szabadságot kapnak, hogy lakóhelyükön önként jelentkezhes
senek toborzásra a helyi Volksbund-szervezetnél. A toborzás minden 
nyomtatvány és sajtófelhívás nélkül történik, hogy ne adjon alkalmat 
ellenséges propagandára.62 A Minisztertanács által elfogadott egyez
ménytervezetet a VoMi részéről Kubitz, az SS-Főhivatal részéről pe 
dig annak Budapesten átutazó főnöke, Berger hagyta jóvá. Az egyez
mény szövegét a magyar kormány 1943. május 22-i szóbeli jegyzéke 
hozta hivatalosan a német kormány tudomására, s annak egyetértő 
válasz jegyzékével június 1-én lépett hatályba. Tartalmából elegendő 
kiemelni a következőket: 

A magyar kormány a magyarországi német népcsoport tagjainak az 
SS-be való toborzásához attól függetlenül járul hozzá, hogy tagjai-e a 
Volksbundnak, avagy nem (1. §). 

Egyetértés áll fenn a tekintetben, hogy az SS-be bevonulók felesé
gének és kiskorú gyermekeinek állampolgársága csak a háború befe
jezése után fog rendeztetni (5. §). *. 

Az SS-önkéntesek hozzátartozóiról és hátramaradó ttairól való gon
doskodás a német birodalomra hárul ; mértéke az, ami a magyar hon
védségnél (6. §). 

Azokat az önkénteseket, akiket nem vesznek be az SS-be vagy 
bizonyos ideig tartó szolgálat után mint alkalmatlanokat elbocsátanak, 
a magyar állam visszaveszi az állampolgári kötelékbe, és biztosítja, hogy 
az SS-be történt jelentkezésükért őket semmiféle politikai vagy gazda
sági hátrány nem éri (7—8. §). 

Ez az egyezmény tehát kiküszöbölni látszott azokat a német szem
pontból hátrányos következményeket, amelyek az első toborzóakció 
nyomán jelentkeztek.63 

A Volksbund vezetősége május 17-én feljegyzésben foglalta össze 
a második SS-toborzással kapcsolatos feladatait. E szerint Basch a 
népcsoportvezetőség törzsének főnökét (Stabsführer), Sepp Schönborn-t 
bízta meg a toborzóakcióval kapcsolatos feladatok ellátásának irányítá
sával, „Der Beauftragte für die II. Waffen-SS-Aktion" elnevezéssel 
számára külön szolgálati helyet (Dienststelle) szervezve. E dokumen
tum megállapítja, hogy a népcsoport előtt nem lehet közömbös az ön
kéntesek száma, hiszen az leginkább értékmérője a népcsoport beve
tési készségének. Mégis nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az SS-be 
a jelentkezés önkéntes elhatározás alapján történik. Akinek német 
létére nem legmélyebb benső szükséglete, hogy rendelkezésére álljon 
„a hősök harci közösségének", hogy ezzel a Führer „leghívebb és leg-
gátlástalanabb" követői közt szolgáljon, az maradjon. — A továbbiak
ban azt hangsúlyozza, hogy a második SS-akció lebonyolításának tar 
tama alatt a Volksbund-tagok és azon németek közt, akik nem tagok, 
a szó igazi értelmében közbékének kell uralkodnia: „Kezünket nyújt
juk feléjük, még ha nehezünkre esik is. Talán ez az utolsó nagyvonalú 
gesztus, amit irántuk tehetünk a háború befejezése előtt."64 

62 OL. F i lmtár . 10 944. doboz. E. 518 633—5. — Werkmei s t e r t áv i ra t i j e len tése . B u d a p e s t , 
1943. m á j u s 12. 

ö3 u o . E. 518 620—7. — A m a g y a r k o r m á n y szóbeli j egyzéke . Budapes t , 1943. m á j u s 22. 
64 P A AA in l and . II. C. 49. — Fel jegyzés a II . SS-akció lebonyol í tás i t e rvérő l . Ber l in , 

1943. má jus 17. 
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A Volksbund „nagyvonalú gesztusa" ravasz félrevezetést takart; ezt 
igen jól mutat ta a honvédségnél szolgáló németek összeírásának lefo
lyása. A toborzási megállapodásnak megfelelően, ezek adatait a hoz
zátartozóktól kellett a Volksbundnak beszereznie. Schönborn olyan 
belső utasítást adott az összeíróknak, hogy németnek tekintsenek min
denkit, aki akárcsak részben is német származású; közömbös, hogy 
németnek vallj a-e magát vagy nem; még az is, hogy beszél-e egyálta
lán németül. A volksbundista összeírok nem mondták meg a család
tagoknak, miért van szükségük a honvédségnél szolgálók adataira, 
hanem — alighanem központi utasításra — általában azt állították, 
hogy a Valksbund szabadságot akar részükre kieszközölni a honvéd
ségnél. A katonáskodó fiút viszontlátni kívánkozó hozzátartozókat 
ezzel könnyen lépre csalták, elhallgatva, hogy az SS-be való betobor-
zásuk végrehajtásához igénylik a honvédségtől, való szabadságoltatá-
sukat! Számos községben azonban gyanakvással fogadták a volks
bundista összeírókat, megtagadták az adatok közlését, vagy hamis 
adatokat mondtak be, hogy a honvédségben szolgáló fiaikat a Volks
bund ne találja meg. Taksonyban (Pest m.) veréssel fenyegették meg 
az összeírókat, Zircen (Veszprém m.) tiltakozásuk jeléül beverték a 
körzeti Volksbund-iroda és a helyi csoportvezető ablakait, Nagyszékely 
községben (Tolna m.) a csendőrség beavatkozását kérték a gyanús 
összeírókkal szemben.65 

Nagy Vilmos honvédelmi miniszter május 21-én, a második SS-to-
borzásra vonatkozó általános tájékoztatáson kívül, szigorúan bizalmas 
utasítást adott ki az SS sorozó bizottságok mellé beosztandó honvéd 
összekötőtisztek számára. Ebből kitűnik az a fontos momentum, hogy 
a magyar kormány — egészen titkosan és hallgatólagosan — bele
egyezett abba, hogy az SS a magyarországi román, szlovák, szerb és 
horvát nemzetiségek köréből is toborozhasson, határozottan leszögezve 
viszont, hogy magyar nemzetiségűek nem sorozhatok be az SS-be. Az 
utasítás szerint azonban egyébként ,,az országnak nem érdeke, hogy 
olyan személyeket, akik egy más állam véderőkötelékébe kívánnak be
lépni, visszatartson; ezért a jelentkezőket lebeszélni, kicsinyes nehézsé
geket okozni, vagy a sorozások lefolytatását késleltetni szigorúan 
tiltva van".66 

A második SS-toborzás érdekében kifejtett propaganda szervesen 
beleilleszkedett a Volksbund általános háborús uszító propagandájá
ba, amely Sztálingrád után különösen intenzív lett. Budaörsön Georg 
Goldschmidt, a helyettes népcsoportvezető arról beszélt, hogy ha Hit
ler fel nem ismerte volna a veszedelmet, a bolsevista hordák elsöpör
ték volna Európát; a téli harcok látszólagos sikereket hoztak a bol
sevistáknak, és ezt a zsidó kapitalizmus óriási propaganda kifejtésére 
használja fel, de korai az öröm: a harcból a német nép kerül ki győz-

65 HL. HM. Ein. B. oszt. 75 732/1943. — Csendőrség központi nyomozó parancsnokságának 
jelentése. Budapest, 1943. május 31. 

CG OL. Filmtár. 7886. doboz. BM. Szálasi-per, 2. tekercs. VIII/6—12. — Nagy Vilmos hon
védelmi miniszter 1943. május 21-i szig. biz. utasítása: „Ujabb toborzások a német Fegyveres-
SS alakulatokhoz"; és csatolmánya: ..Utasítás az SS sorozó bizottságokba beosztott össze
kötő tiszt részére". 
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tesen.67 — A Volksbund sajtója ezúttal is közvetve propagálta a to-
borzóakciót azzal, hogy már hosszabb idő óta cikksorozatot közölt 
általában az SS-katonák életéről. 

Az új toborzással kapcsolatos szociális demagógia már a Katonase
gély (Soldatenhilfe) Basch általi, március 25-i ünnepélyes meghirdeté
sével kezdetét vette. Basch egyébként Hitler 53. születésnapja alkal
mából Bánd községben (Veszprém m.) tartott április 18-i ünnepi be
szédében kijelentette: „A legkevesebb, amit a népcsoport a Führernek 
adhatott, az volt, hogy fiainak javát adta oda, és még ezután is oda 
fogja adni."68 A magyar kormány május 5-én hozzájárult: minden 
ezer SS-önkéntes után 1,98 millió pengő legyen átutalható a hozzá
tartozók ellátására. Ezt az összeget az illetékes német szerv (Haupt-
Pürsorge- und Versorgungsamt der Waffen-SS) minden tekintetben ki
elégítőnek tartotta.69 A magyar kormány e döntése valósággal fede
zetet adott a toborzóakcióval kapcsolatos volksbundista szociális de
magógiához. 

A közös háborús erőfeszítés jegyében a németek igyekeztek komo
lyan venni a magyar kormány azon óhaját, hogy az új SS-toborzással 
kapcsolatban ne kerülhessen sor olyan rendzavarásokra az önkénte
sek részéről, mint az előző akciónál történt. Letsch SS-alezredes. 
Tondock SS-őrnagy és Kienast SS-főhadnagy e tárgyban május 31-én 
külön megbeszélést folytatott Georg Goldschmidt helyettes népcso
portvezetővel. Ö azonban úgy nyilatkozott, hogy a rendzavarások alig
ha kerülhetők el. Már az első toborzóakciónál megmutatkozott, hogy az 
ellenfél olyan megjegyzései, mint hogy ,,az ostobák mennek a mé
szárszékre", „a legbutább borjú keres csak magának mészárost" stb. 
oda vezettek, hogy az SS-önkéntesek elégtételt vettek ezekért, s vere
kedések, ablakbeverések történtek.70 

Basch 1943. június 8-i jelentése sötéten látó a második akció vár
ható eredményét illetően. Az őt aggasztó legfontosabb körülményeket 
így foglalta össze: 

1. A 2. Magyar Hadsereg, amely a keleti arcvonalon harcolt, telje
sen leszerelt. Több mint tízezer német nemzetiségű honvéd vissza
tért szülőhelyére. Valamennyiük hangulatát ijesztő háborús fáradtság 
jellemzi. A legjobbak közülük hallgatnak, a többiek azonban olyan 
híreket terjesztenek, amelyek minden harcikedvet megbénítanak. A 
német csapatok brutalitásairól (e szót Basch idézőjelbe tette) tudósí
tanak, akik a honvédeket lövették, gyalázták, fenyegették, tőlük min
den segítséget megtagadtak stb., stb. Tudomásul kell venni, hogy ezek 
közül egy sem fog önként jelentkezni. Ez a leszerelés akkor történt, 
amikor a Volksbund csendben már megkezdte a toborzást. A háborús 
fáradtság napról napra növekszik, és az ellenséges falusi értelmiség 
ezt a hangulatot igen rafináltan használja fel: többnyire hagyja, hogy 

67 HL. HM. Ein. 1. oszt. 15 625/1943. — Nemzetiségi összesítő. Budapest, 1943. március 19. 
63 OL. ME. Nemzetiségi o. 149. es. B. 15 038/1943. — Nemzetiségi összesítő. Budapest, 1943. 

április 23. , , _ ,. 
69 OL. F i lmtár . 14 362. doboz. E. 518 640. — Wagner feljegyzése Ritabentrop részére . Ber l in . 

1943. j ún ius 10. ' 
70 P A AA In land . II. g. 327. — Goldschmidt fel jegyzése. Budapes t , 1943. j ú n i u s 1. 
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maguk a katonák fejtsenek ki — akarva vagy akaratlanul — ellen
propagandát a toborzással szemben. 

2. A németellenes hangulat növekszik. A kormányzónak a Führer-
nél tett látogatása u tán a németbarát közvélemény, és mindenekelőtt 
a népcsoport, szemmel látható változást remélt a kormány magatar
tásában. Bizonyosan számítottak arra, hogy Kállaynak és a honvédel
mi miniszternek mennie kell. A kormányzó azonban még megerősítet
te Kállay pozícióját és engedte, hogy a parlamentet elnapolja. A csa
lódottság igen nagy lett és lassanként levertségbe, a háború kimene
tele iránti kétségbe ment át. Részben német községeket is elragadott 
ez a lehető legrosszabb hangulat, bár a Volksbund természetesen 
azonnal megindította az ellenpropagandát. Mindenütt arról beszélnek, 
hogy Magyarország már megtette a magáét Németországért, többé 
nem vesz részt a háborúban, vagy csak igen csekély mértékig. A had
sereget leszerelik — csaknem így mondta Kállay egy héttel ezelőtt. 
Ez a beszéd ártott leginkább a toborzóakciónak; erre hivatkozik most 
annak minden ellenfele. Fel fognak állítani ugyan egy új honvéd 
hadsereget, de csak az ország határain belüli szolgálatra, és e célból 
azon országrészeken fognak sorozni, ahol eddig nem tették. Tehát 
Bácska kivételével minden más vidékre valósiak leszerelnek. Aki er
ről tud és mégis a frontra akar menni, csak bolond lehet; hazájába 
soha többé nem térhet vissza, mert ráadásul még a magyar állampol
gárságát is elveszíti; a magyar kormány tudja ugyanis, hogy mit 
csinál és mit akar. — Ilyenfajta defetista propagandát fognak űzni a 
német községekben. 

3. A korábbi túl alacsony hadigondozási segélyösszegek és több el
intézetlen kirívó eset most ismét érezteti hatását, mert az elégedetle
nek, különösen az asszonyok, gyakran akaratlanul is ellenpropagan
disták. Bár gondoskodás történt a lehető leggyorsabb orvoslásról, az 
mégsem hat azonnal, mer t a már egy éve vérükké vált bizalmatlan
ság túl nagyra nőtt. Most vesszük csak észre, hogy az első akció 
bajai milyen nagyon hatottak a népiélekre egy év lefolyása alatt. 
Erre különösképpen utalni kell. 

4. Hátrányos lesz az is, hogy a toborzás és különösen a sorozás 
aratás idejére, vagy közvetlen az elé esik. Erre már márciusban fel
hívta a figyelmet. 

5. Az állampolgárság elvesztése kedvezőtlen hatású, mert valahogy 
megtudták, hogy más országokban nem ez az eset. 

Az aggályok ezen öt pontba foglalt előadása után Basch hangsúlyoz
ta, hogy mindezt nem nézik tétlenül, hanem szinte az egész népcso
portvezetőség munkában van, hogy hatásos ellenpropagandát fejtsen 
ki. Már a volksbundista suttogópropagandát is erőteljesen megindí
tották, hogy szembeszállhassanak az ellenfelével. Ügyszólván kitekiz-
mus-formában adnak mindent készen a helyi vezetők kezébe, hogy 
azok a harcban könnyen felhasználhassák. A Volksbund sajtója és a 
Volksbund-vezetők beszédei — maga Basch is kiment vidékre, útját 
iskolák látogatásának álcázva — igen hatásosak, az ellenfélt erősen 
meg is zavarják. Amit azonban a „Hűségmozgalom" megenged magá-

— 60 — 



nak, az mégiscsak sok! A legrosszabbak azok az „urak" a községek
ben, akik mindenekelőtt az általános leszereléssel keltenek ellenük 
hangulatot. 

A továbbiakban Basch azt hangoztatta, hogy amikor márciusban és 
áprilisban az előzetes tárgyalásokat folytatták, senki sem gondolt vol
na ezekre a tényekre és kihatásaikra; arra sem, hogy egy olyan idő
szakban, amikor a birodalom totális bevetésben áll, és amikor a nép
csoport a Führer parancsát ugyan ilyen erővel akarja végrehajtani, 
a magyar kormány, Magyarország miniszterelnöke, ilyen minden te
kintetben defetista magatartást engedhet meg magának. Ilyen lehe
tőségre egyáltalán nem gondolhattak. 

„Mindezek után aggályaink több mint indokoltak!" — írta Basch 
jelentésében, amelyet a következőkkel zárt: „Hosszas megfontolások 
után arra a meggyőződésre jutottam, hogy a kudarc nem lehetetlen, 
és hogy most tulajdonképpen csak egy kényszersorozást (Zwangs
musterung) hozhatok javaslatba. Tudom, mily nehéz ilyet tárgyalások 
útján kieszközölni, de tudom, hogy ez a javaslatom a közeljövőben 
már nem lesz olyan feltűnő. Tulajdonképpen a romániai német nép
csoport is, mivel tehette, kényszersorozást hajtott végre."71 

E közvetlenül Baschtól származó dokumentum több szempontból 
is figyelmet érdemel: 

1. A klessheimi Hitler—Horthy találkozóhoz fűzött messzemenő re 
ményekről csalódottan vallva, cáfolhatatlanul bizonyítja a Volksbund 
nagyfokú érdekeltségét Kállay — és honvédelmi minisztere — meg
buktatásában; egyszersmind jelentősen hozzájárul annak a sok vissza
élésre felhasznált felületes benyomásnak az eloszlatásához, hogy a 
Volksbund a magyarországi belpolitikai kérdésekkel szemben indif
ferens lett volna. 2, Igen jól érzékelteti, hogy a Sztálingrád és Voro
nyezs után előállt helyzet mennyire nem kedvezett az SS-toborzó-
akciónak. A Volksbund által kifejtett, és Basch e jelentéséből jól meg
ismerhető erőfeszítések tovább fokozódtak a toborzóakció lebonyolí
tása derekán bekövetkezett olaszországi fordulat hatására, s ez még 
jobban aláhúzza a Volksbund bűnös szerepét. 3. Ezúttal is bebizonyo
sodik, hogy Basch aggályoskodásai nem az SS-akció ellen irányultak, 
s hogy éppen Basch volt az, aki újabb és újabb javaslatokkal szol
gált a német birodalmi szerveknek arra vonatkozóan, milyen lényeges 
megoldásokkal lehet biztosítani a toborzóakció sikerét. Ö javasolta 
1942-ben, hogy a honvédségnél szolgáló németökre is ki kellene ter
jeszteni az SS-toborzást. Mint láttuk, Basch javaslatát e német biro
dalmi szervek magukévá tették, s a következő évben az már a német 
kormány követeléseként jelentkezett a magyar kormánnyal szemben, 
amelyet az utóbbi végülis elfogadott, s bekerült a második toborzó-
akcióról kötött megállapodásba. A második akcióval kapcsolatban 
támadt aggályai közepette Basch — mint e dokumentumból kitűnik 
— további javaslatként az önkéntesség helyett a kényszersorozás be
vezetésével állt elő. Teljes joggal állíthatta, hogy javaslata hamarosan 

71 PA AA Inland. II. g. 327. — Basch: „Bericht über die II. Waffen-SS-Aktion". Budapest, 
1943. június 8. 
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időszerű lesz: mint látni fogjuk, a következő évben Basch javaslata 
ismét a két kormány közti tárgyalások — és megállapodás — tárgya 
lett, s az 1944. évi, harmadik magyarországi SS-akció már lényegében 
kényszersorozás formájában folyt le, csak fügefalevélként tartva meg 
az önkéntességet. 

A toborzási megállapodás létrejöttével lezárult a Volksbund toborzó 
propagandájának az a szakasza, amelyet addig — Basch szavaival — 
„csendben" végzett, s megkezdődött az SS-toborzás nyílt propagálása.. 
Ebben különösen nagy szerepet játszott dr. Heinrich Neun, aki a hon
védségtől az imént szerelt le, és tért haza a keleti arcvonalról: előadó 
körútra indult az SS-toborzás érdekében. Központi utasításra minden 
Volksbund helyi szervezetnél a heti esti összejöveteleket (Heimabend) 
az SS-toborzás ügyének szentelték, meghatározott programmal, amely
nek középpontjában Hitler és Göbbels azon megnyilatkozásai állottak, 
melyekben a harctéri helyzet miatt elbizonytalanodókba igyekeztek 
lelket verni.72 

Egyöntetű megfigyelés szerint a magyarországi németség hangulata 
igen nyomott volt. Számos helyen kifakadások hallatszottak a volks-
bundista vezetők ellen, akik bezzeg nem sietnek magukra ölteni ax 
SS szürke egyenruháját. E hangulat hatására Basch kénytelen volt 
igen erélyesen fellépni mindazon Volksbund-funkcionáriusok bevo
nulása érdekében, akik a mentesítési listán nem szerepeltek.73 A ma
gyar hatóságok örömmel vették ezek bevonultatását, s kérték a Hon
védelmi Minisztériumot, ne adjon helyt a Volksbund esetleges utóla
gos kérelmének visszatartásukra. Erre azonban nem is került sor K 

Ezúttal az szociális demagógia korántsem játszotta azt a szerepet, 
mint az első toborzóakció idején. A káros visszahatásokból okulva, a 
Volksbund megtiltott minden ígérgetést; ezek helyébe gyakorta ép
penséggel az a fenyegetés lépett, hogy aki nem jelentkezik az SS-be, 
annak hozzátartozói elesnek mindennemű szociális segélytől, amelyet 
a Német Népsegély (Deutsche Volkshilfe) keretében eddig élveztek, 
vagy annak alosztálya, a Katonasegély (Soldatenhilfe) keretében a 
továbbiakban egyáltalán élvezhetnének.75 

A Volksbund toborzó propagandája mindent elkövetett, hogy el
oszlassa azt a rendkívül rossz hatást, amit a hozzátartozókban és a 
német népcsoport széles köreiben az SS-önkéntesekkel való emberte
len, megalázó bánásmódról érkező hírek keltettek. Kiemelte, mint a 
megbecsülés jelét, hogy a múlt évi akció során bevonultak közül már 
mintegy 600-an kaptak kitüntetést a fronton tanúsított hősies maga
tartásukért.76 A keleti arcvonal téli nagy csatáiban, különösen a vjaz-
mai katlancsatában, majd az 1943 nyarán lefoly harcokban is, igen 
sok Magyarországról bevonult SS-önkéntes esett azonban áldozatul. 

72 OL. ME. Nemzet iségi o. 149. es. B . 15 038/1943. — Nemzet iségi összesítő, Budapes t , 1943. 
j ú n i u s 11., 19. és 25. 

73 P A AA Inland. II. g. 333. — J a g o w táv i ra ta . Budapes t , 1943. n o v e m b e r 11. 
74 HL. HM. Ein. 1. oszt. 64 854/1943. 
75 OL. ME. Nemzet iségi o. 149. es. B. 15 038>/1943. — Nemzet iségi összesítő. Budapes t , 1943. 

j u h u s 16. 
76 Südostdeutsche Rundschau, 1943. évf. 12. sz. Kirschner, Ernst: Die deutsche Volks

gruppe in Ungarn. 
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A növekvő veszteségek következtében a Volksbund által rendszeresí
tett gyászünnepélyek oly ijesztő módon elszaporodtak, hogy a toborzó-
akció érdekében jobbnak látták azokat beszüntetni. Sőt, hogy vidám
ságra próbálja fordítani a gyászos hangulatot, Basch átmenetileg fel
oldotta az 1942. február 1. óta fennálló tánctilalmat azokban a közsé
gekben, ahol legalább 50 százalékos az érintett évjáratok ifjúságának 
jelentkezése az SS-be.77 

Komoly gondot okozott a Volksbundnak a „magyar érzelmű" né 
metek ellenállása a toborzóakcióval szemben. Ezek ugyanis, a Basch 
által hallatlan felháborodással fogadott „Hűségmozgalom"-hoz csatla
kozva, nemcsak maguk zárkóztak el az SS-toborzás elől, hanem ellen
propagandájukkal a volksbundisták sorait is bomlasztották. Velük 
szemben a Volksbund felélesztette az Erdélyben és Délvidéken már 
1940—41 előtt fennállott német „polgárőrségeket", „rendfenntartó ala
kulatokat", amelyek a Deutsche Mannschaft elnevezést viselték, és 
1943 júniusában a magyar kormány engedélye nélkül a trianoni or
szágterületen is megkezdték ilyenek szervezését.78 A Deutsche Mann
schaft községenkénti alakulatai mindig készen álltak a Volksbund el
lenségeivel való verekedésre: egyes „népárulók megbüntetésére", a 
tőlük elszenvedett „sérelmek" megtorlására. A toborzáskor hallatott 
fenyegetődzéseik szerint, „aki most nem tart velünk, annak feje felől 
leszedjük a tetőt; azt falhoz állítjuk és agyonlőjük", vagy „sárga kar
szalagot kap, és a zsidókkal együtt kényszermunka-táborba küldjük".79 

A sorozó bizottságok elé ezúttal is zászlókkal, felvirágozva és szala
gokkal díszítve vonultatta fel a Volksbund az önkénteseket. Lelkese
dés helyett azonban azok inkább beletörődéssel viselték maguk vá
lasztotta sorsukat, hitelt adva annak, hogy német népük iránti köte
lességüket teljesítik.80 Nincsenek számszerű adataink arra, milyen 
mértékben sikerült a Volksbundnak a honvédségnél tényleges szolgá
latot teljesítőket az SS-be átcsalogatnia. Az egyes honvéd hadtestek 
ekkori helyzettájékoztatói megemlékeznek az irányukban kifejtett 
Volksbund-agitációról, amely az önként átlépni nem akarókat leve
lekkel próbálta egyénileg megdolgozni; ezek azonban az alakulatoknál 
védett helyzetben voltak.81 Egészen bizonyos, hogy a toborzás fő terü
lete a tényleges honvédségi szolgálatot nem teljesítők köre volt. 

A sorozó bizottságok az alkalmasság megállapításában a mércét most 
már jóval alacsonyabbra tették. A besorozottak azonnal jelvényt kaptak. 
„A magyarországi német népcsoport SS-önkéntese" (SS-Freiwilliger der 
Deutschen Volksgruppe in Ungarn) felírással, és központi utasítás 
szerint zenés felvonulást rendeztek. Ezek több helyütt rendzavarásra, 
a magyarokkal és magyar érzelműekkel való összetűzésekre vezettek. 
A Tolna megyei Kakasd községben a zeneszóval felvonuló SS-önkén-

77 HL. HM. Ein. 1. oszt. 57 785/1943. — Csendőrség központ i nyomozó p a r a n c s n o k s á g á n a k 
je lentése . Budapes t , 1943. augusz tus 18. 

78 OL. ME. Nemzet iségi o. 150. es. C. 30 635/1943. — Csendőrség központ i n y o m o z ó p a r a n c s 
n o k s á g á n a k 1943. jún ius 22-i és jú l ius 7-i je lentése . 

79 Weitbl ick eines Donauschwaben . . . 235—237. o. 
80 H L . H M . E i n . 1. OSZt. 54 172/1943. 
81 HL. VKF. ein. 1. oszt. 6210/1943 és 6426/1943. — Helyzet tá jékozta tó 1943. s zep tember é s . 
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tesek az ellentüntetésként masírozó leventeszázaddal tűztek össze. A 
Baranya megyei Mágocs községben az SS-be sorozottak demonstráció
ja zsidóellenes jelleget öltött: beverték a zsidó lakosok ablakait, s a 
helybeli zsidó temetőben 81 sírkövet kidöntöttek 82 

A szabályszerűen besorozottakon kívül — az egybehangzó jelenté
sek szerint — jelentős volt azon fiatalok száma, akik nem kapván 
szülői beleegyezést, a Volksbund segítségével illegálisan hagyták el 
az országot és álltak be az SS-be. Ezeknek az országon áthaladó német 
katonai szerelvényeken való kijuttatása a Volksbundnak nem okozott 
különösebb nehézséget.83 Az illegális SS-katonáknak ez az újabb hul
láma arra késztette a német kormányt, hogy első lépésként a koráb
ban kiszököttek helyzetét igyekezzék a magyar kormánnyal rendez
tetni. A mintegy 3 ezer nevet tartalmazó listát a magyar külügyminisz
ter, Ghyczy Jenő fanyalogva fogadta, utalva arra, hogy néhány hónap 
múlva esetleg újabb illegálisok legalizálását fogják kérni.84 A kér
désben 1943. november 29-én mégis megállapodás született: az illegá
lisan távozottak a legálisan sorozottakkal egyenlő elbánásban részesül
nek, kivéve a hozzátartozók segélyezését, mert az további 6 millió 
pengő átutalásának engedélyezését igényelné. Ha az illegálisan távo
zott SS- (illetve Wehrmacht) katonák szabadságra hazatérnek Magyar
országra, a magyar hatóságok nem indíthatnak ellenük eljárást.85 Ezt 
a megállapodást Csatay Lajos honvédelmi miniszter 1944. február 
11-én hagyta véglegesen jóvá. — A budapesti német követség katonai 
attaséja azzal is próbálkozott, hogy az SS és a Wehrmacht szabadsá
gukat Magyarországon töltő katonái büntetőjogi vonatkozásban ugyan
azt a területenkívüliséget élvezzék, mint amelyet a szolgálati okokból 
Magyarországon tartózkodók. Ezt magyar részről elvileg elutasították, 
gyakorlatilag viszont általában az történt, hogy ezek kihágásai, bűn
esetei tekintetében is a megfelelő német katonai szervekre hagyták az 
eljárást.86 

A legálisan betoborzottak első szállítmánya 1943. szeptember 7-én 
indult ki. A Kelenföldi pályaudvaron Basch népcsoportvezető ünne
pélyesen búcsúztatta őket Jagow követ jelenlétében. Az útnak indulók
nak kis horogkeresztes talizmánokkal kedveskedtek, de egyúttal fi
gyelmeztették őket arra is, hogy kemény kiképzésre legyenek elké
szülve, aminek majd a fronton látják hasznát. Ugyanezzel fogadta 
őket Bécsben Lorenz SS-tábornok, a VoMi vezetője is.87 A bevonul-
taknak ez a része — gyors kiképzés után — a „Nordland" elnevezésű 
11. SS önkéntes páncélgránátos hadosztály keretében a szovjet arcvo
nalra került. Minthogy azonban a toborzóakció csak 1944. február 

82 HL. HM. Ein. 1. oszt. 80 596/1943. — Csendőrség központ nyomozó p a r a n c s n o k s á g á n a k 
j e l en t é se . Budapes t , 1943. n o v e m b e r 11. és 16. 

83 MSZMP Párttörténeti Intézetének Archívuma (továbbiakban PI Arch.). BM. VII. res. 
1943—4—1006/a. — Sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság 1943. november 23-i jelentése. 

84 OL. Miniszter tanácsi j egyzőkönyvek . 1943. augusz tus 31. (A kü lügymin i sz t e r augusz tus 
27-1 fel jegyzése; a j egyzőkönyv 11. pont ja csa to lmányaként . ) 

85 P A AA Inland, n . g. 330. — Kienast feljegyzése a Külügyi Hiva ta lnak . Berlin, 1944. j a n u á r 28. 
86 HL. VKF. ein. 1. oszt. 5601/1943. — HM át i ra t a VKF-nek. Budapes t , 1943. augusz tus 9. 
B/ Südos tdeu t sche R u n d s c h a u , 1943. évf. 10. sz. 764—767. o.; Kirschner, E r n s t : Die deutsche 
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8-án zárult, az utóbb bevonultak a Magyarország megszállásában részt 
vevő, „Reichsführer-SS" elnevezésű 16. SS páncélgránátos hadosztály 
keretében 1944 májusában kerültek az olaszországi arcvonalra.88 

Az SS második magyarországi toborzóakciójának számszerű ered
ményeiről nem rendelkezünk olyan pontos kimutatásokkal, mint az 
első akció esetében. A német sajtó egykorú beszámolója szerint a má
sodik akciónál megközelítően ugyanannyian — 20 ezren — vonultak 
be Magyarországról az SS-hez, mint az elsőnél, annak ellenére, hogy 
akkor a toborzás 12 évjáratot (18—30 évesek), most — a 18. életévüket 
éppen betöltőkön és az első akcióból visszamaradottakon kívül — csak 
hatot (30—35 évesek) érintett.89 Az a körülmény azonban, hogy a to
borzás ezúttal a honvédségnél szolgálatot teljesítőkre is kiterjedhe
tett, a korábban visszamaradok erőteljesebb bevonását tette lehetővé. 
Az is fontos szerepet játszhatott az akció számszerű eredményének 
alakulásában, hogy a toborzást a magyar kormány hallgatólagos en
gedélyével ki lehetett terjeszteni a szlovák, román, horvát, szerb nem-
zetiségűekre is. A második akció során besorozottak e belső arányaira 
sajnos nincs megfelelő támpontunk. A globális eredményt tekintve 
megállapítható, hogy az kétszerese az újonnan toborozhatok azon 
tízezres létszámának, amelyet Kállay eredetileg engedélyezhetőnek 
tartott, s hogy az SS-ben szolgáló magyarországi önkéntesek össz
létszáma 1944 elején nem 30, hanem kereken 40 ezer volt már, s ennek 
50 százaléka bácskai. Kudarc helyett — amelytől Basch félt — „győ
zelem" született, bár a Himmler által kitűzött 50 ezres létszámot 
nem sikerült elérni. Ezért már 1944 első hónapjaiban egy újabb to-
borzóakció előkészítésén dolgoztak. 

Az SS-toborzás „harmadik hulláma" 

Az SS magyarországi toborzóakciói „harmadik hullámának" közvet
len előkészítése Lorenz SS-tábornoknak, a VoMi vezetőjének 1944. 
február 15—21. közötti magyarországi látogatásáig nyúlik vissza. 
Amellett ugyanis, hogy 20-án Himmler képviseletében megjelent és 
felszólalt a Volksbund országos évi nagygyűlésén a budapesti Sport
csarnokban, szemleutat tett a Dunántúlon: az újabb SS-akció számá
ra ugyanis elsősorban itt mutatkozott kiaknázható embertartalék.90 

A részletes tárgyalásokra Basch-t Berlinbe rendelték, aki ott 1944. 
március 8—12. között az SS-Főhivatal és a VoMi embereivel tárgyalt. 
Bár e tárgyalásairól közelebbi ismereteink nincsenek, a magyarországi 
német népcsoport vezetőségétől származó „Megoldási javaslatok" alap
ján bizonyosra vehető, hogy az újabb SS-akció megvalósítása felté
telének a Kállay-kormány eltávolítását, és egy, a német követelések 
iránt messzemenően készséges kormány hivatalba lépését tekintették 
— akár Magyarország német katonai megszállása árán is.91 

88 Klietmann: i. m. 175., 203. o. 
89 Südos tdeu t sche Rundschau , 1943. évf. 8—9, sz. 670—674. o . : Kirschner, E r n s t : Die deu t sche 

Volksgruppe in Ungarn . 
90 P A AA In land . II . C. 55. — J a g o w je len tése . Budapes t , 1944. f e b r u á r 22. 
91 PA AA Inland. II. g. 275. — Lösungsvorschläge. 
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Magyarország 1944. március 19-én bekövetkezett német megszállá
sában részt vett a „Florian Geyer" elnevezésű 8. SS lovashadosztály 
is,92 amely — mint tudjuk — részben a Magyarországról 1942-ben 
toborzott önkéntesekből állt. A Deutsche Mannschaftnak egyes, főleg 
bácskai és baranyai németlakta területeken, a helyi hatóságok, csend
őrség bénításában volt szerepe. — A Sztójay-kormány kinevezése, 
úgy tűnt, valóban megteremtette a feltételeket az újabb SS-akció 
bejelentéséhez és egy olyan egyezmény létesítéséhez, amelyet külön
ben nem tartottak volna keresztülvihetőnek. Veesemmay érnek, a né
met kormány teljhatalmú magyarországi megbízottjának és új bu
dapesti követének megbízásából Feine követségi tanácsos és Georg 
Keppler SS-altábornagy (Gruppenführer), a Fegyveres-SS magyar
országi parancsnoka (Befehlshaber der Waffen-SS in Ungarn), már
cius 25-én felkeresték Csatay Lajos honvédelmi minisztert, akinek elő
adták, hogy elégedetlenek az addigi eredménnyel, hogy ti. a magyar
országi németségnek csak 5 százalékát tudták az SS-be besorozni, hol
ott ez más országokban 25 százalékra sikerült nekik. Ezért önkénte
sek toborzása helyett most már kényszersorozást kívánnak alkalmazni 
mindazokkal szemben, akiket a Volksbund vezetősége német szárma
zásúnak minősít.<M 

A Minisztertanács március 29-i ülésén Csatay úgy foglalt állást. 
h°gy »a németek követeléseit vissza kell utasítanunk, mert az a ma
gyar állam presztízsét sérti". E mögött Horthy ösztönzése állt, aki 
megpróbált a német követeléseknek bizonyos határ t szabni. Sztójay 
miniszterelnök azonban nem mutatott semmi hajlandóságot arra 
hogy valamiféle intranzigens álláspontra helyezkedjék, hanem hang
súlyozva, hogy „a németek e kérdésben igen érzékenyek", belebocsát
kozott Veesenmayerrel, valamint Otto Winkelmann SS-tábornokkal, a 
magyarországi SS- és rendőri erők legfőbb vezetőjével (Der höhere 
SS- und Polizeiführer) egy új toborzási egyezmény részletes megvi
tatásába.94 

A vita elsősorban a körül folyt, hogy ki tekintendő németnek. A 
német tervezet szerint az, .,akinek legalább 3 német nagyszülője van, 
vagy aki magát németnek vallja". A magyar ellenjavaslat szerint vi
szont az, „aki magát önként a németséghez tartozónak vallja". Veesen-
mayer és Winkelmann nem erőltették a dolgot: „német részről nem 
érdek, hogy az SS-akció ilyen viták miatt halasztást szenvedjen; 40 
ezer német besorozása az SS-be fontosabb, mint a formulázás". Végül 
is abban állapodtak meg a tárgyaló felek, hogy „ezen egyezmény alkal
mazása során mint német népiséghez tartozó jön számításba az, aki 
életmódja és népiségi ismertető jegyei alapján ilyennek mutatkozik, 

(J2 Klietmann: i. m. 160. o. 
98 P A A A Inland. II. g. 328. — Veesenmayer jelentése. Budapest, 1944. március 25. — Az 

említett százalékarányokat érdemes összevetni az 1943. december végi állapotot rögzítő kimu
tatással, amely szerint a szlovákiai németek 3,59%-a, a magyarországiaknak 1,8%-a, a romá
niaiaknak 10,6%-a, a szerb-bánát-belieknek és szerbiaiaknak 14,3%-a, a horvátországiaknak 
10,0%-a szolgált az SS-ben. (Herzog, Robert: Die Volksdeutschen in der Waffen-SS. Tübin
gen, 1955., 16—17. o.) 

94 OL. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1944. március 29., és A Wilhelmstrasse és Magyar
ország . . . 614. sz. dok. 
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vagy magát önként németnek vallja".95 — Ebben a fogalmazásban a 
német nemzetiség önkéntes vállalása teljesen jelentőség nélküli, hiszen 
nem kizárólagos, hanem vagylagos ismérve a németséghez tartozás
nak. Ha valaki nem vallja magát németnek, esetleg nem is tud néme
tül, de testi megjelenésében, ruházkodásában, szokásaiban, életmód
jában — a Volksbund megítélése szerint — németnek bizonyul, nem 
mentesül a sorozás hatálya alól. Kétségtelen tehát, hogy az SS-akció 
érdekében szükséges „kompromisszum", amelyet Veesenmayer emle
getett, csak a definícióra vonatkozott, s nem a lényegre: e tekintetben 
ben a magyar kormány teljesen behódolt. Sőt, azt kell mondanunk, 
hogy a végül is közösen elfogadott formula messzemenően tágabb 
lehetőséget biztosított a Volksbundnak a német népiséghez tartozás 
önkényes megítélésére, mint a „háromnagyszülős" meghatározás. 

Ezúttal — az eddigi gyakorlattól eltérően — nem szóbeli jegyzé
kek váltása formájában jött létre a megállapodás (Vereinbarung) a 
magyar Külügyminisztérium és a budapesti német követség között, 
hanem az SS-sorozásra vonatkozó egyezményt (Abkommen) 1944. áp
rilis 14-én Veesenmayer és Csatay személyesen írták alá kormányaik 
nevében. E formalitásban is megnyilvánult, hogy ennek az egyez
ménynek nagyobb jelentőséget tulajdonítottak, semmint a korábbi 
hasonló — az akkori óvatosabb magyar kormányok részéről nyilván 
nem ok nélkül formailag is alacsonyabb szinten tartott — megállapo
dásoknak. Az egyezmény megkötésével egyidejűleg Sztójay megadta 
hozzájárulását a sorozás azonnali megkezdéséhez: „A német vidéke
ken azt sorozhatnak be, akit akarnak."96 

Az egyezménynek a német népiség meghatározásával foglalkozó 
pontja (4. §) ^mellett különösen az alábbi két pont érdemel figyelmet: 

3. §. Magyar állampolgárságú, állampolgárság nélküli és idegen ál
lampolgárságú németek valamennyi évfolyama közös megegyezéssel a 
háború tartamára a német Fegyveres-SS rendelkezésére bocsátatnak. A 
szolgálati kötelezettség a betöltött 17. életévvel kezdődik. 

12. §. A német hadseregbe való belépés által nevezettek nem vesz
tik el magyar állampolgárságukat, azonban a szolgálat tar tamára meg
szerzik a német állampolgárságot is. 

Tehát arról van szó, hogy minden magyarországi német lakos ezen
túl a német birodalom haderőinek keretében, nevezetesen az SS ala
kulataiban köteles katonai szolgálatot teljesíteni. (Maximálisan 10,5 
százalékos mentesítés lehetséges, olyan német szakmunkások, vagy 
különleges kiképzésű katonák esetében, akik a magyarországi hadi
ipar, illetve a magyar honvédség szempontjából nélkülözhetetlenek.) 
Az egyezmény nóvumként kimondja, hogy a Magyarországon sorozot
takból a magyar államterületen állítandók fel az új SS-alakulatok, 
s a kiképzésükhöz szükséges gyakorlótereket és felszerelést a Honvé
delmi Minisztériumnak kell rendelkezésre bocsátania. A hozzátarto
zókról való gondoskodás úgy történik, mint eddig. Ismét novum 

P5 OL. Fi lmtár . 10 944. doboz. E. 518 582/84. — Veesenmayer távi ra t i je lentése . B u d a p e s t , 
1844. ápri l is 6. 

96 P A AA In land . II . g. 328. — Veesenmaye r t áv i ra ta . Budapes t , 1944. ápr i l i s 14. 
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azonban, hogy most már nemcsak a hozzátartozók, hanem maguk a 
besorozottak is megtartják — illetve visszanyerik — magyar állam
polgárságukat; a szolgálat tar tama alatt tehát kettős állampolgársá
ginak. Ezzel megszűnt az SS-sorozások által érintett országok között 
teljesen egyedülálló helyzet, hogy a Magyarországról toborzott SS-ka-
tonákkal szemben a kormány az állampolgárságtól való megfosztás 
eszközével élt.97 

Csatay honvédelmi miniszter 1944. április 27-i rendelete arról ta
núskodik, hogy a honvédségnek a korábbi SS-akciókkal kapcsolatosan 
előírt passzív magatartását ezúttal az akció aktív támogatására való 
felszólítás váltotta fel: nem elég, hogy a magyar kormány az ország 
állampolgárainak egy részét egy másik állam hadereje részére „át
engedte", még csak nem is arról van szó, hogy — mint eddig — 
passzívan eltűri besorozásukat, hanem saját közigazgatási hatóságai
val idéztette és saját csendőreivel állíttatta az SS sorozó bizottságai 
elé a vonakodókat.98 Ugyanerről tanúskodik Jaross Andor belügymi
niszter 1944. május 16-i rendelete: „a német fegyveres SS-alakulatok 
részére átengedett és besorozott személyeknek a behívóparancsot 
éppen úgy teljesíteniük kell, mintha a sorozás a m. kir. honvédség 
részére történt volna".99 

Ez a gyalázatos egyezmény 1944. május 30-án kiegészült egy pót
egyezménnyel, amelyet szintén Veesenmayer és Csatay írt alá 17—30 
éves német női önkéntesek toborzásáról, egy Németországban felállí
tandó női SS-segítőcsapat (SS-Helferinnenkorps) részére, híradó és 
egészségügyi feladatok ellátására. Ezek is megtartják magyar állam
polgárságukat. Toborzásukat a Volksbund végzi.100 

A III. SS-toborzóakció ünnepélyes bevezetését tulajdonképpen a 
Volksbund április 23-i bonyhádi országos nagygyűlése jelentette, ame
lyen mintegy 20 ezren vettek részt. Veesenmayer követ jelenlétében 
Rasch mondott beszédet. Ebben hangsúlyozta, hogy a legszentebb köte
lesség „a Führer katonazubbonyát viselni". Szervezett és szervezetlen 
németek most egy táborba kell hogy tömörüljenek; aki most gyávának 
mutatkozik, az áruló, s a győzelem után rossz napok várnak rá : úgy 
fognak elbánni vele, mint ellenséggel. A magyar kormánytól csak 
egyet kért : semmi ne akadályozza, hogy a népcsoport minden erejét 
bevesse a háborús győzelemért. A beszéd után egy nagyobbrészt ma
gyarországi önkéntesekből álló SS-alakulat, valamint a Deutsche 
Mannschaft dél-dunántúli alakulatai (mintegy 2000 ember) díszme
netben vonultak el Basch előtt.101 

1944. május 5-én Basch népcsoportvezető aláírásával toborzási fel-

97 OL. Filmtár. 10 944. doboz. E. 518 573—4. — Megállapodás újabb SS-alakulatok felállítá
sáról magyar államterületen. Budapest, 1944. április 14. 

38 statný Archiv v Nitre, 7117. doboz. — Komárom megyei főispáni bizalmas iratok. Ik
tatás nélküli OM (országmozgósítási) iratok. — A honvédelmi miniszter 29 610/eln. 10. — 1941. 
sz. rendelete. Budapest, 1944. április 27. 

99 Uo. 7179. doboz. — Komárom megyei főispáni bizalmas iratok. Iktatás nélküli OM 
iratok. — A belügyminiszter 9083/1944,/VII. res. sz. rendelete. Budapest, 1944. május 16. 

100 Uo. 7180. doboz. — Komárom megyei főispáni bizalmas iratok. 47í/,OM/l944. — A hon
védelmi miniszter 46 986/eln. 10. — 1944. sz. rendelete. Budapest, 1944. június 19. 

10J Südostdeutsche Rundschau, 1944. évf. 5. sz. 441—446. o. Dr. Krauss, Hans: Die deutsche 
Volksgruppe in Ungarn. 
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hívás jelent meg: „A Führer akarata, hogy mi, magyarországi néme
tek, még fokozottabb mértékben lépjünk be a Fegyveres-SS soraiba, 
a döntő háborús küzdelemre." S rögtön hozzátette: „Nagy ki tünte
tésként fogadjuk a Führer e döntését, mert ez egyúttal annak is bizo
nyítéka, hogy a Führer elégedett volt önkénteseink teljesítmé
nyeivel a Fegyveres-SS-ben." A továbbiakban arra mutatott rá, 
hogy az ország német lakossága az egyezmény értelmében katonai 
szolgálati kötelezettsége alapján kerül SS-sorozásra, mégis arra szó
lítja fel népének férfiait és már fegyverképes ifjúságát, hogy még 
e harmadik akció megkezdése előtt önként jelentkezzék e büszke 
kötelességvállalásra: ,,Boldog volnék, ha jelenthetném, hogy népünk 
fegyverképes férfiai kényszer és erőltetés nélkül, csupán az óra nagy 
parancsát követve öltötték magukra a Führer zubbonyát. De azt sem 
titkolom el, hogy a harmadik akcióról kötött egyezmény világosan ma
gában foglalja annak lehetőségét, hogy katonai szolgálati kötelezett
ségük teljesítésére népünkből azokat is besorozzuk, akiket nem a leg
keményebb fából faragták, akiknek nincs bátorságuk az önkéntes j e 
lentkezésre."102 

A Volksbundnak az SS-akcióval kapcsolatos propagandája során e 
felhívás mellett szerepet játszottak azok a röpcédulák, amelyek a leg
fontosabb részleteket emelték ki Basch április 23-i bonyhádi beszédé
ből. A falakon az SS-be szólító plakátok jelentek meg; a korábbi a k 
ciók során erre nem volt lehetőség. Annak ellenére, hogy általános 
gyűléstilalom volt Magyarországon, a Volksbund engedélyt kapott 
propagandaösszejövetelek tartására. Minden helyi szervezetnél pro
pagandavezetőt állítottak be. Ezek most is kérdés-felelet formában fel
dolgozott propaganda-anyagokat kaptak kézhez.103 Ezúttal sem hiány
zott a szociális demagógia: Basch az összes német segélyintézmény 
egységbe foglalásával ekkor hozta létre a Nemzetiszocialista Népjólét 
(NS-Volkswohlfahrt) intézményét.104 

Winkelmann május 16-án azt jelentette Himmlernek, hogy jól folyik 
a sorozás.105 Viszont ezúttal is viharos összeütközésekre került sor a 
volksbundisták és a magyar érzelműek között: a Baranya megyei Vo-
kány községben többen meg is sebesültek. A Pest megyei Hartán 
Palotai (Polster) Gyula evangélikus lelkész biztatására mintegy 150-en 
megtagadták a sorozó bizottság előtti megjelenést, tüntet tek az S S -
bizottság és a Volksbund ellen. A Fejér megyei Pusztavám községben 
Weinberger Gusztáv evangélikus lelkész vezette az ellenállást; alá
írásokat gyűjtöttek a következő listára: „Idegen államot nem szolgá
lunk." Az egyik aláírásgyűjtőt, Josef Hohmann gazdát, a Gestapo 
letartóztatta. A Baranya megyei Villányból Adam Grossmann gazdál
kodót a pécsi Gestapo-kirendeltség hurcolta el és ölte meg, mer t szer
zője volt egy, a magyar Honvédelmi Minisztériumhoz intézett kér 
vénynek, amelyben tiltakoztak az SS-sorozás ellen, s kijelentették, 

102 p i Arch. A. VII. 2/45. — „Aufruf des Volksgruppenführers ! Budapest im Mai 1944." 
103 p i Arch. 651. f. 9. es. A. VII/2/45. — Nemzetiségi összesítő. Budapest, 1944. május 30. 

(A röpcédulák mellékelve.) 
104 Mimics: i. m. 348. o. 
105 BA, NS 19 neu/2133. — Winke lmann je lentése H i m m l e r n e k . Budapes t , 1944. m á j u s 16. 
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hogy a honvédségben akarnák szolgálni. Az SS-akció elleni izgatásért 
és ellenpropagandáért letartóztatták Ries Ádám sváb gazdálkodót, aki 
kormánypárti (1939 előtt kisgazdapárti) képviselő volt.106 Dorogról a 
belügyminiszterhez intéztek beadványt, amelyben tiltakoztak az ellen, 
hogy a Volksbund beerőszakolja őket az SS-be, és az aláírók kifejez
ték ragaszkodásukat a magyar haza és a honvédség iránt.107 

A Minisztertanács 1944. június 1-i ülésén, ahol a honvédelmi mi 
niszter állandó helyettese, Ruszkiczay-Rüdiger Imre vezérezredes 
adott tájékoztatást a folyamatban levő SS-sorozásról, ezek a jelensé
gek aggodalmakat keltettek. Sztójay miniszterelnök azonban most 
is megértést kért : „ebben a kérdésben a legérzékenyebbek a néme
tek", s Himmler két SS-hadosztályt akar felállítani a most sorozás 
alatt álló magyarországi németekből.108 

Vörös János vezérkari főnök 1944. június 7-i tárgyalásán Keitel ve
zértábornaggyal a klessheimi kastélyban, a németek újabb követelés
sel álltak elő: a német nemzetiségűeken kívül további 100 ezer embert 
kértek a német hadseregnek. Abban állapodtak meg, hogy a német 
hadseregbe való besorozás céljára a román, és egyéb, főleg ruszin 
nemzetiségűeket bocsátják rendelkezésre.109 Jellemző, hogy a magyar 
kormány hozzájárulásának kérése utólagos és formális volt: Veesen-
mayer már május 31-én jelentette, hogy a románok besorozása a né
met hadseregbe Észak-Erdélyben, Beszterce-Naszód megyében javá
ban folyik: 6 ezret máris behívtak, további 5 ezret a közeli napokban 
hívnak be. Kéthetes kiképzés után viszik őket: román falvak egész 
sora fog teljesen elnéptelenedni.110 

Horthy arra ösztönözte a Sztójay-kormányon belüli bizalmi embe
rét, Csatay honvédelmi minisztert, hogy lépjen fel az SS-egyezmény 
módosítása érdekében. Ezt Csatay meg is tette az 1944. június 21-i 
minisztertanácsra benyújtott előterjesztésében. Ebben előadta, hogy 
„az egyezmény, de különösen annak az igénybevehetők körét megha
tározott 4. §-a, kétségtelenül magán viseli az idők jellegét", s három 
okkal magyarázta — és mentegette — az egyezmény magyar részről 
való elfogadását: 1. A tárgyalások idején még nem volt világosan 
látható, vajon a német csapatok és hatóságok jelenléte nem jelenti-e 
a magyar államigazgatás teljes szüneteltetését. 2. A megállapodás meg
kötésének indító okául tekinthető másrészt az a lelki kényszer, ame
lyet az orosz hadsereg dél-ukrajnai előretörése következtében hazánk 
határainak nem várt közvetlen fenyegetettsége jelentett. 3. E két 
okon kívül az egyezmény megkötésénél legelső sorban az a meggon
dolás játszott szerepet, hogy hadicéljaink közösek; a célhoz vezető 
eszközök közül pillanatnyilag hazánk emberfelesleggel rendelkezik, 
melyet átmenetileg felfegyverezni nem tud. A közös hadicélok érdeké
ben pedig minél több ember fegyverbe állítása mindkettőnk érdeke. 

lm PrA A-A I n l a n d - I L e- 328. — Veesenmayer jelentése. Budapest, 1944. június 13., 17., 20. 
w/ Harsányt János: Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen. Budapest, 1966., 296— 299. o. 
íno O L ' M i n i s z t e r t a n á c s i jegyzőkönyvek. 1944. június 1. 
10J ÓL. Filmtár. 16 732. doboz. — vörös János vezérkari főnök naplója, 1944. június 7-i 

tárgyalás Keitellel. 
«10 P A AA, Staatssekretariat l. Ung. 2155 (E 110 446—7) — Veesenmayer távirati jelentése. 

Budapest, 1944. május 31. 
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E rendkívül önleleplező okadatolás után az előterjesztés arra tér 
rá, hogy „a szándékolt eredménnyel ellentétben ezen egyezmény 
következményei az alábbiakban mutatkoznak: 1. Tömegessé váló 
jelenség a küldöttségjárás és kérvényezés. A legegyszerűbb emberek 
nagy csoportjai kifejezik azon óhajukat, hogy nem a Waffen-SS kö
telékében, hanem a honvédségben akarnak szolgálatot teljesíteni, és 
kérik, hogy a sorozás alól mentesíttessenek; nagy tömegekben kerül
nek a Waffen-SS kötelékébe olyanok is, akik minden vonatkozásban 
magyarnak vallják magukat. Ez a helyzet végeredményben annyit je
lent, hogy — a magyar kormány hozzájárulásával — olyan magyar ál
lampolgároknak, akik bizonyságot tesznek a magyar nemzethez való 
tartozásukról és magyar érzelmükről, magyarságukért való kiállá
sukért esetleg szenvedniük kell. 2. Az egyezmény — hatásaiban — 
nem alkalmas azon célok elérésére, amelyeket a birodalmi követ és 
meghatalmazott (Veesenmayer) a tárgyalások során hangoztatott: még
pedig, hogy a német véderő ezáltal ütőképes harci egységeket szerez
zen. Az olyan egyén ugyanis, akit akarata ellenére a német véderő-
höz vonultatnak be, holott a honvédségben akar szolgálni, sohasem 
lesz a korszerű háború ütőképes katonája. 3. Az egyezmény által elő
állott helyzet alkalmas lesz arra, hogy a m. kir. honvédség lelkierejét 
gyengítse, hiszen a nemzet tagjai látják, hogy a magyarságért élni, 
harcolni és meghalni kész egyéneket a magyar kormány idegen had
seregnek ad ki." 

Ezután következik az előterjesztés javaslati része: ,,A nem tisztá
zott politikai és hadászati helyzet kényszere alatt létrejött ezt az 
egyezményt tehát nemcsak közjogi okokból, hanem katonapolitikai 
okokból is meg kell változtatni, mégpedig akképpen, hogy lehetőleg 
csak azok legyenek kénytelenek a Waffen-SS kötelékébe bevonulni, 
akik a magyarországi Volksbund tágjai, vagy akik e célra önként je
lentkeznek. Ezzel a változtatással elérjük egyrészt azt, hogy a német 
birodalmi véderő tényleg ütőképes, megbízható egységekhez jut, más
részt megóvjuk a honvédség lelki erejét. A közös cél szükségleteinek 
pedig eleget teszünk, ha a m. kir. honvédség küzdő egységeit szapo
rítjuk, mely egységek felszerelésére a mai hadihelyzet szerint az idő 
rendelkezésre áll."111 

Csatay ezen előterjesztése jól tükrözi a háttérben álló Horthy, mint 
„legfelsőbb Hadúr" aggodalmát a magyar hadsereg szétzilálódása, te
kintélyének lezüllése miatt. A realitásérzék nagyfokú hiányára mutat 
azonban az az elképzelés, hogy a rendkívül súlyos katonai helyzetben 
a németek hajlandók lennének belemenni az egyezmény megváltoz
tatásába: a kényszersorozást a volksbundisták körére korlátozni, 
egyébként pedig visszatérni az önkéntesség elvéhez, amitől az adott 
viszonyok közt már alig várhatnak valamit. Veesenmayer június 17-i 
jelentéséből tudjuk, hogy ettől a III. SS-akciótól — az előző akciók
ban besorozott 40 ezren felül — további 40—50 ezer magyarországi 

ill OL. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1944. június 21. — Csatay honvédelmi miniszter 
előterjesztése „a Waffen-SS magyarországi sorozására vonatkozó, az 1944. év április 14-én 
létrejött egyezmény megváltoztatása tárgyában." 
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német besorozása függött,112 a románok, ruszinok és más nem-német 
nemzetiségek imént kialkudott 100 ezres kontingensén kívül! Az 
egyezmény következményeitől csak annak teljes félredobásával lehe
tett volna megszabadulni — a németekkel való általános szakítás ke
retében. De Csatay előterjesztéséből nagyon is kitűnik, hogy az a 
„lelki kényszer", amelyet számukra a szovjettől való rettegés jelen
tett, nemcsak belevitte Horthyt és Sztójayt az egyezménybe, hanem 
annak módosítására sem voltak képesek; s az előterjesztés sorsát is 
hamarosan eldöntötte az az alapvető meggondolás, hogy „hadicéljaink 
közösek"; „a közös cél szükségletei" az előállt helyzet tűrését, a szu
verenitáson esett sérelem elviselését kívánják. Amikor Csatay fellé
pett Winkelmannál az egyezmény módosítására__V-Ori átkozó kérelem
mel, az Veesenmayerrel együtt Horthyhoz fordult, s elérte a mó
dosítási kérelem elejtését. A kormányzó — úgy tűnik — azzal véde
kezett előttük, hogy az egész Csatay egyéni kezdeményezése volt, s 
így dezavuálta bizalmasát, honvédelmi miniszterét,113 

A következmény az lett, hogy a németek fokozták a nyomást és az 
egyezmény szabotálásával kezdték vádolni Csatayt. Az SS-Főhivatal 
főnöke, Gerger altábornagy, július 1-én Budapestre érkezett; megállapí
totta, hogy a sorozás rendkívül vontatottan halad, mert a magyar 
honvédségi szervek passzív ellenállást tanúsítanak és nehézségeket 
támasztanak. Sztójay ijedten magához kérette Winkelmannt és azon
nali támogatást ígért a nehézségek kiküszöbölésére.114 Keppler altá
bornagy, a magyarországi SS-főparancsnok, az egyezményre hivat
kozva azt követelte Csataytól, hogy a Magyarországon felállítandó SS-
lovashadosztály részére haladéktalanul bocsásson rendelkezésre 20 ezer 
lovat, s a kiképzéshez több fedett lovardát és kaszárnyaépületet, meg
felelő számú oktatótisztet és altisztet, valamint lóápolót. A július 12-i 
minisztertanács úgy határozott, hogy a kérdés gazdasági vonatkozásait 
előzetesen meg kell tárgyalni dr. Bodennel, a német birodalom ma
gyarországi gazdasági megbízottjával.115 

Veesenmayer 1944. augusztus 11-én levelet intézett Csatayhoz, 
amelyben erélyesen követelte az SS-akció elhúzódásával kapcsolatos 
német panaszok kivizsgálását. A honvédelmi miniszter augusztus 29-én 
válaszolt, magukat a németeket okolva a késedelemért. Ha nem a 
Volksbundra, hanem a magyar szervekre bízták volna a besorozandók 
kiválasztását, négy héten belül megkaptak volna 60—70 ezer embert, 
s így már május végére befejeződhetett volna az akció. így viszont a 
Volksbund — saját tagjait lehetőleg kímélve — olyanokat akar bevo
nultatni, akik ennek ellenállnak, s ebből viszályok támadtak. Nem a 
Honvédelmi Minisztérium szabotálja az ügyet; tőle minden támoga
tást (orvosok, járművek, üzemanyag) megkaptak; ha rajta múlna, a 

112 P A AA. Staatssekretariat 1. Ung. 2382 (E 110 539). — Weesenmayer távirati jelentése. 
Budapest, 1944. június 17. 

113 OL. Filmtár. 7889. doboz. BM. Szálasi-per, 5. tekercs. XVI—13/119—121. — Winkelmann 
tanúvallomása. 

114 P A AA, Staatssekretariat 1. Ung. sz. n. (E 110 049—50). — Veesenmayer távirati jelen
tése. Budapest, 1944. július 6. 

115 OL. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. 1944. július 12. 
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besorozottak már régen kiképezve és a fronton lennének. Augusztus 
25-ig a Volksbund 202 ezer németet vett fel a besorozandók listáira. 
Ezeket a Honvédelmi Minisztérium átvizsgálta, s közülük 131 ezer 
főt engedett át SS-sorozásra. Nem a Honvédelmi Minisztérium tehet 
arról, hogy az országban működő 30 német sorozó bizottság eddig 
csak 42 ezret sorozott be belőlük. Csatay hangsúlyozta, hogy a Honvé
delmi Minisztériumnak lenne legfőbb érdeke, hogy az SS-sorozás mi
előbb befejeződjék, s az emiatti nyugtalanság megszűnjék. Kérte is 
ezért, hogy a sorozás 1944 szeptember végéig fejeződjék be. Kérte to
vábbá, hogy német részről tekintsenek el azok besorozásának erőlte
tésétől, akik ez ellen tiltakoznak, és engedjék őket a honvédség köte
lékébe szolgálni. E kérését új mozzanattal támasztotta alá, amelyhez 
Románia augusztus 23-i fordulata szolgáltatott alkalmat: a honvédség 
10 százalékát kitevő román legénység megbízhatatlanná vált, a szük
ségszerűen kieső román nemzetiségű honvéd legénység pótlására en
gedjék a magyar érzelmű németeket felhasználni.116 

Csataynak ez a levele több szempontból is igen fontos. Először is 
kitűnik belőle: az egyezmény elfogadásával elestek ugyan attól a le
hetőségtől, hogy a volksbundistákat adják át az SS-nek, s egészében 
megtartsák a magyar érzelműeket, mégis, az egyezmény keretein be
lül maradva, az abban foglalt listafelülvizsgálati joggal élve, vissza
tartották a Volksbund által sorozásra kijelöltek 35 százalékát, akik 
nyilván zömmel magyar érzelműek voltak. A németek szemében ez 
az egyezmény nagyarányú szabotálását jelentette, hiszen az csak 
10,5 százalékos mentesítést tett volna lehetővé; magyar szempontból 
viszont csak gyenge — de mégsem elhanyagolható — korrekciója a 
magyar érzelmű németek elmulasztott hatékony védelmének. 

Figyelmet érdemel Csatay levelének az a számadata is, amely sze
rint a III. SS-akció során 1944. augusztus 25-ig ténylegesen 42 ezer 
németet soroztak be. Ez annyit jelent, hogy ez az akció már ekkor meg
haladta az előző két akció összesített eredményét. Ez a szám azonban 
szeptember végéig 55—60 ezerre emelkedett azáltal, hogy az SS éjjeli 
razziák sorozatát rendezte a német falvakban a „feketék", azaz a 
Volksbund-ellenes és az SS-be bevonulni nem akaró németek össze-
fogdosására. Minthogy a razziák a magyar hatóságok tudomása nél
kül történtek, s az elfogottak közt német nevű, de németül nem jól 
tudó, generációk óta magukat magyar nemzetiségűeknek valló egyé
nek is voltak, Lakatos Géza vezérezredes, az új miniszterelnök, ez 
ügyben német nyelvű feljegyzést készíttetett, és kivizsgálást kérve, 
október 4-én átnyújtotta azt Veesenmayernek.117 

Egy szeptember 30-i jelentés szerint a III. SS-akció már a Volks
bund apparátusát is igen érzékenyen — Basch szavai szerint katasztro
fálisan — érintette. Országosan mindössze 200 Volksbund-funkcio-
náriust hagyott meg, a többit besoroztatta. „Hogy nyerjen pár száz 
embert, bevonultatja a Volksbund funkcionáriusait, akik segítségé

in OL. Filmtár. 7886. doboz. BM. Szálasi-per, 2. tekercs. VIII/271—274. — Csatay levele 
Veesenmayerhez. Budapest, 1944. augusztus 29. 

117 OL. ME. Nemzet iségi o. 189. CS. C. 26 530/1944. 
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vei pedig a gyávák és meglapulok ezreit sorozhatná be!" — volt a 
Volksbund-vezetőség jellemző véleménye.118 

Az SS harmadik magyarországi „toborzó^akciója eredményeként 
jött létre egyrészt a 22. SS önkéntes lovashadosztály, amely — miután 
egyes részei már a debreceni csatában részt vettek — a 8. SS lovas
hadosztállyal együtt Budapest védelmében morzsolódott fel, másrészt 
a „Horst Wessel" elnevezésű 18. SS önkéntes páncélgránátos hadosz
tály, amelynek egyes részei 1944 őszén Horvátországban vettek részt 
a partizánok elleni harcokban, más részei Lemberg (Lvov) térségében 
harcoltak, majd onnan visszavonva, a Szlovák Nemzeti Felkelés el
fojtásában vettek részt; december közepén csatlakoztak a Budapesttől 
délkeletre harcoló zömhöz, amely súlyos harcok után Losonc irányá
ban 1945 januárjában elhagyta az országot.'10 

A ,,Südostraum" német lakosságának kiürítésére a romániai fordulat 
nyomán megindult akció további lehetőséget adott arra, hogy tömege
sen vonjanak be németeket Magyarországon az SS-be. Az Erdélyből. 
Bánátból, Bácskából érkező menekültoszlopokból javarészt még ma
gyar területen kiemelte és besorozta az SS a fegyverfogható férfiakat. 
A Bácskából kiürített németekből hozták létre a 31. SS-önkéntes grá
nátos hadosztályt, amely 1944 novemberében súlyos veszteségeket szen
vedett a Pécs térségében előnyomuló szovjet csapatoktól. Maradványai 
a Balatonnál gyülekeztek, majd gyalogmenetben nyugat felé elhagy
ták az országot.120 A szovjet előnyomulás következtében a Hitler-
Jugend megbízottai részéről a dél-dunántúli német fiataloknak a né
met birodalomba való „átmentésére" indult akció a jelentések szerint 
a szülők makacs ellenállása következtében „csak" 50 százalékos siker
rel járt. Itt fiatalkorúakról volt szó, akikből légvédelmi ágyúkhoz 
képeztek kiszolgáló személyzetet.121 De kíméletlenül besorozták az 
SS-be azokat a dél-dunántúli férfiakat is, akik a kiürítési parancs
nak ellenszegültek. Az erre vonatkozó utasítást október 28-án adták 
ki, Winkelmannal és Basch-sal egyetértésben.122 

Külön kell említést tenni a Volksbund saját fegyveres alakulatáról, 
a Heimatschutz-ról. Ez a németországi Volkssturm-nak volt a megfe
lelője, és a korábbi Deutsche Mannschaft-tól eltérően, amely az egyes 
helyi csoportok gyengén felfegyverzett, és egymással csak laza kap
csolatban levő alakulataiból állt, a Heimatschutz önálló századait a 
német hadseregtől igényelt komolyabb fegyverzettel — géppisztolyok
kal és páncéltörő fegyverekkel — akarták felszerelni és egységes ka
tonai vezetés alá helyezték. A Heimatschutz országos irányítója Win
kelmann lett, aki felett e vonatkozásban a VoMi főnöke, Lorenz SS-
tábornok gyakorolt felügyeletet; az alakulatok élére az SS adott 8 
tisztet és 15 altisztet.123 Négy kiképzőtábor létesült: a futaki, amelyet 

118 OL. Filmtár. 14 288. doboz. 408 966—73. — „Bericht über die Lage in Ungarn". 1944. szeptember 30. 
119 Klietmann: i. m . 215—216., 233—234. o. 
120 Uo. 275—276. o. 
121 P A AA Inland. II. g. 275. — Meckel: Situationsbericht, 1944. október 4., 23. és november 22. 
122 P A AA Inland. II. g. 271. — Weibgen SS-tábornok jelentése. Budapest, 1944. október 28. 
iá P A AA Inland. II. g. 271. — „Monatsbericht Oktober 1944 des Hauptamtes Volksdeutsche 

Mittelstelle. Volkspolitische Lage Ungarns", és Jelentés a „Südost" helyzetéről 1944. november 8. 
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Bácska elvesztése után Hidasra telepítettek át, a villányi, a német-
bolyi és nyergesújfalui. Lorenz 14—15 ezer embert akart a Heimat
schutz keretében Magyarországon fegyverbe állítani, ez azonban 
irreális volt, hiszen a III. SS-akció az emberanyagot már erősen igény
be vette. Problémák mutatkoztak a felfegyverzésben is; egyenruhában, 
sisakban is nagy volt a hiány, legnagyobbrészt saját polgári ruhájuk
ban katonáskodtak, ezért kapták a „Schlapphut-Division" („Puhakalap
hadosztály") gúnynevet. A Heimatschutz — részben — karhatalmi 
feladatokat látott el a kényszerkiürítéseknél; közreműködött az SS-
dezertőrök felkutatásában, elfogásában, kivégzésében a Szálasi ural
ma alatti országrészben. Utolsó kiképzőtábora Sopronban működött; 1945 
április elején alakulatai elhagyták az országot és beolvadtak a német 
birodalmi Volkssturm-ba.124 

Winkelmann és a nyilas kormány honvédelmi minisztere, Beregffy 
Károly, 1944. október 23-án egyezményt írt alá egy Hunyadiról el
nevezendő magyar SS-hadosztály, a 25. SS gránátos hadosztály felállí
tására. Ebbe a magyar vezényleti nyelvvel — az SS-egyenruhán a 
magyar jellegre utaló bizonyos megkülönböztető jelzés (nyilaskereszt 
és fölötte a ,,magyar szent korona") alkalmazásával — felállított mint
egy 12 ezer fős SS-hadosztályba, melynek parancsnoka Grassy József 
vezérezredes volt, sok olyan német származású magyar lépett be, akik
re az SS a harmadik akció során igényt tartott, de magukat magya
roknak vallván, inkább ide jelentkeztek, illetve — mivel a létszám 
az önkéntesekből nem telt ki — az egyezmény értelmében mint sor
kötelesek lettek ide beosztva.125 Felfegyverzésük a német Fegyveres-
SS feladata lett volna, de ennek már csak korlátozott mértékben tu
dott eleget tenni, így a hadosztálynak csak egyes alegységei kerültek 
harci bevetésre, pl. Sziléziában, a szovjet csapatokkal szemben.126 Egy 
másik — „Gömbös" elnevezésű — magyar SS-hadosztály (26. SS grá
nátos hadosztály) felállításának tervét már egyáltalán nem tudták 
megvalósítani.127 

A Magyarországon 1944 nyarán—őszén felállított SS hadosztályo
kon (22. lovas, 18. páncélgránátos, 31. gránátos) kívül a magyaror
szági harcokban részt vettek olyan SS hadosztályok, amelyekben már 
korábban besorozott magyarországi SS-önkéntesek is szolgáltak. Ezek: 
a Budapest védelmében felmorzsolódott, már említett 8. lovashadosz
tály, továbbá az 1945 februárjában az olaszországi, illetve belgiumi 
arcvonalról a Dunántúlra átdobott 2. páncélos („Das Reich"), illetve 
16. páncélgránátos („Reichsführer-SS") hadosztály. Ez utóbbiakat 
1945. március végén—április elején szorították ki az országból a fel
szabadító szovjet csapatok, súlyos veszteségeket okozva nekik.128 

Az SS magyarországi III. „toborzó"-akciójának számszerű végered
ményét illetően — mint az elmondottakból kitűnik — bizonytalanság

ai BM Arch. Basch Ferenc népbírósági pere, Basch vallomása. 
125 OL. F i lmtár . 10 944. doboz. E. 518 612—4. — Egyezmény m a g y a r SS-hadosztá ly felállí

tásáró l . Budapes t , 1944. ok tóber 23. 
126 Klietmann: i. m. 251—253. o. 
127 Uo. 255. o. 
128 Uo. 96, 204. o. 
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ban vagyunk, mert 1944. szeptember végétől már kaotikusak az álla
potok, s megfelelő szilárd támpontok híján nehéz megmondani, hány 
főt soroztak be még az akkori 55—60 ezerhez? Maga Basch lehetsé
gesnek tartotta, hogy végeredményben 80, sőt 100 ezer embert is be
soroztak a III. akció során az SS-be. Egyik történészünk becslése sze
rint az 1943—44-ben — tehát a II. és III. akció során együttesen — 
az SS-hez bevonultak száma 100 ezer.129 E szerint (az 1942. évi I. ak
ció 20 ezres eredményét is figyelembe véve) 120 ezer fő lenne a három 
magyarországi SS-akció összeredménye. Ez reális becslésnek tűnik. 
Magunk részéről azt hangsúlyoznánk, ami a rendelkezésünkre álló 
adatok alapján egészen bizonyos: hogy ti. a magyarországi három SS-
akció során besorozott németek száma nem lehetett kevesebb össze
sen 100 ezernél. Ezt a számot természetesen az 1942—44. közti Ma
gyarország területén élt német népesség 850 ezres lélekszámához kell 
viszonyítani. 
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ЛОР АНТ ТИЛЬКОВСКИ: 
ДЕЙСТВИЯ ПО ВЕРБОВКЕ В БОЕВЫЕ ЧАСТИ СС В ВЕНГРИИ 

Резюме 

В военной истории Венгрии периода второй мировой войны, да и вообще в истории 
страны важное место занимают акции по вербовке боевых частей СС в Венгрии, про
водившиеся сначала нелегально, а затем в 1942—44 годах — уже открыто, «в ле
гальных условиях». Допущение вербовки солдат для союзных немецких вооруженных 
сил, проводившиеся среди немецкого населения Венгрии, а затем разрешение ее, 
оговоренное в официальных межправительственных соглашениях, было особенно 
сильным дальнейшим ущемлением суверенитета страны, который в значительной ме
ре уже был продан, за что преступно ответственны тогдашние правители страны. 

Действия по вербовке в нацистские охранные части СС отрицательно воздейство
вали на пополнение венгерской армии, и мало-помалу ставили кадровый состав под 
угрозу развала. Однако правительство страны и высшее военное руководство все 
же дали свое согласие на ведение действий по вербовке в войска СС, надеясь, что 
допущение вербовки в войска СС позволит отразить требования немецкого командо
вания, заклинавшего бросить на фронт крупные части венгерской армии, и тем самым 
они смогут сохранить основные военные силы, элиту, для разрешения конфликтов с 
соседними государствами в заключительный период войны; и кроме того, они счи
тали, что подобные действия облегчат положение страны, если она освободится от 
тех, кто добровольно решается служить в армии другого государства. 

Однако они вынуждены были обмануться в обоих своих ожиданиях. Требования 
немцев по отправке на фронт венгерских войск не только не сократились, но и повы
сились. А организация «Фольксбунд», сплачивавшая предрасположенную к нацио-
наль-социализму часть немецкого населения Венгрии и проводившая пропаганду вер
бовки в СС, пыталась оберегать свои кадры, и поэтому предъявляемые со стороны 
СС потребности в живой силе все более старалась удовлетворять путем вербовки тех 
немцев, которые не входили в состав организации. Значительную часть их «Фолькс
бунд» действительно сумел завербовать в части СС — кого с помощью нацистской 
и социальной демагогии, а других путем запугивания. После оккупации страны нем
цами третья очередная акция по вербовке в СС была уже принудительным набором, 
проведению которого — в отличии от предыдущих акций — венгерское правитель
ство оказало активную помощь. 

Венгерская историография до сих пор не занималась обстоятельно историей вер-

120 когот МгНа1у: А *аз12тиз Ъиказа Ма§уагогзгаёоп. Вийарез*, 1961., 94. о. 



бовки в СС Венгрии. Лишь посредством изыскания и сбора отечественных и немец
ких архивных материалов по этому вопросу становится возможным подробное и мно
гостороннее исследование всей проблемы. Мы получаем более ясную, чем до сих пор, 
картину о предыстории этого дела, о работе органов «Фольксбунда», проводивших 
пропаганду и вербовку в СС, о тех межправительственных соглашениях, которые ре
гулировали время от времени условия вербовки, об условиях проведения вербовки, 
о численных результатах вербовочных акций. Весьма важным является лишение вен
герского гражданства добровольцев СС, что имело место лишь исключительно в Вен
грии, и во время третьей акции уже не применялось. С неизвестной до сих пор зна
чимостью выдвигается вопрос о выдаче пособия родственникам лиц, поступивших в 
СС, или же вопрос об их возможном переселении, что находилось во взаимосвязи с 
планами Гитлера о переселении всего немецкого населения юго-восточной Европы, в 
том числе и Венгрии, — планами, которые были отложены до конца войны. Ценным 
материалом по истории венгерского движения Сопротивления служат данные о про
явлении недовольства и выступлениях против вербовочных акций СС. К предыстории 
неудачного «мятежа Хорти» 15 октября 1944 года относится попытка модифициро
вать соглашение о вербовке в СС и оберечь немцев, чувствующих и считающих себя 
по гражданству венграми. 

Действия по вербовке в боевые части СС в Венгрии затрагивали всего до 100—120 
тысяч человек, и сыграли роль в формировании и пополнении нескольких дивизий 
СС. Призванные из Венгрии солдаты в составе этих дивизий за годы второй миро
вой войны побывали на ризличных театрах военных действий; многие из них погибли 
в Венгрии же, в кровопролитных боях 1944—45 годов. 
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LORANT TILKOVSZKY: 

DIE WERBEAKTIONEN DER WAFFEN-SS IN UNGARN 
Resümee 

In der militärischen Geschichte Ungarns im zweiten Weltkrieg, doch auch 
in seiner allgemeinen Geschichte bilden die — anfangs illegal, dann 1942—1944 
„unter legalen Umständen" — vorgenommenen Werbeaktionen der Waffen-SS 
eine wichtige Frage. Die Duldung der für die verbündete deutsche bewaffnete 
Macht unter der deutschen Bevölkerung Ungarns vorgenommene Anwerbung, 
dann die Bewilligung derselben durch offizielle Regierungsvereinbarungen bil
deten eine weitere besonders schwere Schmälerung der in bedeutendem Maße 
bereits veräußerten Souveränität des Landes, für die die damaligen Führer des 
Landes verantwortlich sind. 

Die Werbeaktionen der Waffen-SS tangierten immer schädlicher die Interessen 
der Ergänzung der ungarischen Honved—Armee und drohten langsam auch den 
Präsenzstand in Unordnung zu bringen. Die Regierung und oberste militärische 
Leitung des Landes gaben trotzdem ihr Zustimmung, weil sie hofften, die 
deutschen Forderungen, Honved—Truppen in größerem Maße einzusetzen, ab
wehren zu können und so für die Endphase des Krieges die Elite zur Erledi
gung der mit den Nachbarländern bestehenden Konflikte zu bewahren; auch 
meinten sie, es sei für das Land eine Entlastung, wenn es sich jener Leute 
entledigt, die aus freiem Entschluß den Dienst in der Armee eines fremden 
Staates wählen. 

Doch wurden sie in beiden Richtungen enttäuscht. Die militärischen Forde
rungen der Deutschen nach Einsatz ungarischer Truppen wurden nicht nur 
nicht herabgesetzt sondern sogar gesteigert. Und der Volksbund, der den natio
nalsozialistisch eingestellten Teil der deutschen Bevölkerung Ungarns in sich 
vereinigte und die Propagierung der Anwerbungen für die SS besorgte, war 
bestrebt, seine eigenen Kader zu schonen, und trachtete immer mehr, den 
Forderungen der SS durch die Anwerbung solcher Deutscher zu entsprechen, die 
nicht seiner Organisation angehörten. Es gelang ihm auch, einen bedeutenden 
Teil derselben teils durch deutsche nationalistische und soziale Demagogie, 



teils durch Einschüchterung in die SS zu führen. Die nach der Besetzung des 
Landes vorgenommene dritte SS-Aktion war schon eine Zwangsmusterung, 
zu der die ungarische Regierung — von den bisherigen Gepflogenheiten ab
weichend — aktive Hilfe bot. 

Die ungarische Geschichtsshreibung hat sich bisher mit der Geschicte der 
Werbeaktionen für die SS in Ungarn noch nicht eingehend befaßt. Eine detail
lierte und vielseitige Untersuchung der ganzen Problematik ist erst jetzt mög
lich, nachdem die Forschung und das Zusammentragen des bezüglichen Ma
terialis der heimischen und deutschen Archive ermöglicht wurde. Jetzt erhalten 
wir ein klareres Bild über die Antezedenzien der Sache, über die Tätigkeit der 
die Anwerbung und deren Propaganda vernehmenden SS- bzw. Volksbundorga
nisationen, über jene Regierungsvereinbarungen, welche die Bedingungen der 
Anwerbung von Fall zu Fall regelten, über die Umstände des Verlaufes der 
Anwerbung, über die zahlenmäßigen Erfolge der Werbeaktionen. Sehr wichtig 
ist auch jener — nur in Ungarn praktizierte Vorgang —, daß die SS-Freiwilli
gen ihre bisherige Staatsbürgerschaft verloren; bei der dritten Aktion wurde 
dieser Vorgang schon aufgegeben. Bisher wurde die Bedeutung der Frage der 
Unterstützung der Familienmitglieder der SS-Rekruten bzw. ihre eventuelle 
Umsiedlung nicht erkannt. Diese stand mit den Hitlerschen Plänen zur Umsied
lung des gesamten südosteuropäischen, darunter des ungarländischen Deutsch
tums in Zusammenhang, welche Pläne bis in die Zeit nach Beendigung des 
Krieges aufgeschoben wurden. Wertvolle Beiträge zur Geschichte der unga
rischen Widerstandsbewegung bilden die Daten über Kundgebungen, Auftritte 
gegen die SS-Werbeaktionen. Zu den Antezedenzien des mißglückten „Horthy— 
Putsches" vom 15. Oktober 1944 gehört der Versuch, das SS-Abkommen abzuän
dern und die ungarisch fühlenden Deutschen zu schützen. 

Durch die in Ungarn durchgeführten Werbeaktionen für die Waffen-SS wur
den insgesamt etwa 100—120 tausend Leute betroffen; diese spielten bei der 
Aufstellung bzw. Auffüllung mehrer SS-Divisionen eine Rolle. Im Rahmen dieser 
Divisionen sind sie auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen des zweiten 
Weltkriegs herumgekommen, und viele von ihnen sind gerade in den blutigen 
Kämpfen in Ungarn in den Jahren 1944—45 umgekommen. 
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