
NYIKOLAJ GYERZSALUK 

ADALÉKOK A MAGYAR PARTIZÁNOK KIKÉPZÉSÉHEZ NYÜJTOTT 
SZOVJET SEGÍTSÉG TÖRTÉNETÉHEZ 

A Nagy Honvédő Háború éveiben a fasiszta területrablók ellen vívott harc
ban a Szovjetunió népeivel együtt részt vettek a magyar emigránsok is. 

A Szovjetunió területén élő magyar kommunisták minden tevékenységüket a 
magyar népnek a szabad és független Magyarországért vívott antifasiszta har
cával kötötték össze. 

A magyar kommunisták e tevékenységükben a szovjet nép és kommunista 
pártja támogatására és segítségére támaszkodtak. 

1939-ben Moszkva mellett, főképpen az akkortájt a Szovjetunió területére ér
kezett magyar kommunisták számára, egy iskola kezdte meg működését. Ebben 
az iskolában képezték ki az ellenállás magyar harcosait, akik 1942—1943-ban, 
mint partizánok, az ellenség hátában kerültek bevetésre. 

A munkáját Moszkvában összpontosító Komintern a világ országai politikai- és 
gazdaságföldrajzának tanulmányozása céljából, 1941 januárjában, esti iskolát szer
vezett a nemzetközi internacionalisták számára. „A politikai oktatás célja tulaj
donképpen az volt, hogy komisszárokat, politikai megbízottakat képezzenek be
lőlünk — írja Földes Pál magyar kommunista — saját nyelvi, saját nemzeti 
adottságainknak megfelelően."1 Innen több magyar elvtársat (más nemzetiségűt 
is) vittek a rádióba szerkesztői, szervezői és propagandista munkára. 

A Magyarországgal foglalkozó témakörben a hallgatók áttekintették Magyar
ország gazdasági fejlődését, a munkásosztály és a parasztság helyzetét és azokat 
a kérdéseket, amelyek megmutatták, hogy Magyarország egész gazdasága a né
met imperializmus engedelmes kiszolgálójává vált. A magyar politikai emigrán
sok látták, hogy a Szovjetunió a világ védőbástyája, amely meg tudja védelmezni 
a szocializmus vívmányait a német területrablókkal szemben és tudták, hogy a 
világ közvéleménye, szimpátiája a szovjet nép oldalán van. 

A Szovjetunióban élő kommunisták, a szovjet kormánnyal egyetértésben, 1942 
januárja után a magyarországi antifasiszta harc egységes vezetésének megterem
tésére törekedtek. Ezt a feladatot azonban sem Rózsa Richárd, sem a Borkanyuk 
Aleksza és Pataki Ferenc által vezetett, sem más — Magyarországra küldött — 
csoportok nem tudták végrehajtani. 

A fasiszta elnyomók ellen háborúba lépve a Szovjetunió nemcsak saját népét 
védte, hanem segítette Európa népeinek felszabadulását is a német fasizmus 
igája alól. Amikor a Szovjetunió dolgozói saját felszabadulásukért harcoltak, mé
lyen internacionalista feladatokat is megoldottak, és — Lenin szavaival élve — 
a legjobb, legerősebb támogatást nyújtották „minden ország proletariátusának 
a saját burzsoáziája ellen folytatott hihetetlenül súlyos, nehéz harcban."2 

A legfőbb segítséget az jelentette, hogy a Vörös Hadsereg megsemmisítette 
a hitlerista csapatokat. A szovjet—német arcvonalon folyó harc kimenetelétől 
függött az ellenállási mozgalom sorsa Európában, 

1944 nyarán a Vörös Hadsereg felszabadította a Szovjetunió megszállt terü
leteit. A szovjet nép, a szovjet hadsereg előtt még egy igen fontos és bonyolult 
feladat állott: segítséget nyújtani a szomszédos népeknek a hitlerista iga szét
zúzásához, majd velük együtt befejezni a fasizmus megsemmisítését Európában. 
Ezen internacionalista feladatok megoldásának első lépéseként minden lehető 

1 Földes Pál: Partizánemlékek. Magyar antifasiszta mozgalom a Szovjetunióban 1940—1945. 
Budapest, 1970. 65' .o. 

2 V. I. Lenin összes Művei, 35. k. 395. o. 
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segítséget és támogatást meg kellett adni az Európa országaiban a kommunisták 
által vezetett antifasiszta ellenállási mozgalmaknak, közöttük Magyarország
nak is. 

Az internacionalista támogatás egyik leghatásosabb formája volt a szervező 
csoportok és osztagok kiképzése, majd ezek átdobása a hitlerista hadseregek há
tába, hogy vezessék országuk dolgozóinak antifasiszta ellenállási mozgalmát. 

Igen lényeges volt az a segítség, amelyet a Vörös Hadsereg fegyverzetben és 
élelemben nyújtott a tevékenykedő partizánosztagoknák. 

1944-ben az antifasiszta mozgalom segítésének minden feladatát a Partizán
mozgalom Ukrán Törzsére bízták. E végből elhatározták, hogy a nyár folya
mán, Kárpátukrajnában és Szlovákiában, létrehozzák és megszilárdítják a parti
zánmozgalom erős bázisát. Ezen a területen az antifasiszta harc a legerősebb és 
a legkiterjedtebb volt. A partizánosztagok és az illegális komszomolszervezetek 
itt már 1942 elején 10 000 embert számláltak.3 

Erre a bázisra tervezték azután a jelentősebb magyar és szlovák partizán
osztagok átszállítását, azzial a feladattal, hogy hazájukba való átvonulásuk után 
álljanak élére és erősítsék saját országuk dolgozóinak antifasiszta harcát. 

Meg kell jegyezni, hogy a Szovjetunió területén tartózkodó magyar antifasisz
ták is részt vettek a kárpátukrajnai partizánbázis feladatainak végrehajtásában. 
1944. május 10-én az 1. Ukrán Front haditanácsa mellett működő Partizán Törzs 
két osztagot, Maszlov és Melnyikov 11—11 főből álló osztagát dobta át a bá
zisra/' amelyek azután Irsava (Uosva) és Szvaljovo (Szolyva) környékén működ
tek. Az ellenséggel vívott harcban a parancsnok és a politikai biztos elesett. 
Ezt követően az alegységet A. F. Iljin vezette. Az osztag hamarosan az ismert 
tábornok, Vatutyin nevét vette fel. 

Ennek az osztagnak a soraiban harcolt a magyar Kovács István (apja neve: 
József), aki 1917-foen Magyarországon, Hajdú megyében született. Kovács a 9. 
munkászászlóalj állományában került ki a szovjet—német arcvonalra, ahol ha
marosan a Vörös Hadsereg fogságába került. Az antifasiszta iskola elvégzése 
után, 1944. januárjától, N. I. Naumov partizán-magasabbegységének „Cservonyij" 
csoportjában volt, majd 1944. május 1-től áthelyezték Melnyikov osztagába, mely
nek később Iljin lett a parancsnoka.5 

Az osztag partizánjai jelentős szerepet játszottak Kárpátukrajna lakossága an
tifasiszta mozgalmának kibontakoztatásában. A Vörös Hadsereggel való egyesülés 
napján — 1944. október 25-én — az osztag 192 harcost számlált. Működésük fo
lyamán a partizánok lefegyvereztek 200 megszállót és 7 falut megmentettek a fa
siszták kegyetlenkedésétől.6 

A. Vatutyin nevét viselő osztag eredményes munkát végzett a kárpátukrajnai 
Izvor és Dovge fennsík körzetében tartózkodó magyar katonai egységek bom-
lasztásában. Az általuk kiadott röplapokon a partizánok felszólították a magyar 
katonákat, hogy szökjenek meg a hadseregből, álljanak át a partizánokhoz és 
velük együtt forduljanak a német-fasiszta és magyar megszállók ellen. 

A partizánok egyik — a magyar katonák számára 1944. szeptember 28-án ki
adott — röplapja világítja meg a legmarkánsabban azt a célt, amelyet a parti
zánok a horthysta csapatok soraiban végzett munkájukban követtek: 

„A Vörös Hadsereg és a szövetséges csapatok, a német és magyar csapatok 
ellenállását leküzdve — olvashatjuk a röplapon —, győzelmes támadást foly
tatnak. A német, és a magyar csapatok egyik vereséget a másik után szenvedik 

3 «ripaBfla», 1942, 15 anpeAs; U J A O P <J>. 8265, on. 1, Ä. 163 A. 89. 

4 riA HHn npH UK Kny $. 62, on. 1, *. i , AA. 115, 116. 
5 FIA HHn nPH UK K n y *. 62, on. 2, Ä. 379, AA. 25. 40. 
6 U o . : A 88; YKpalHcbKa P C P y BeAHKlň BÍTIH3HHHÍH BÍÍÍHÍ PaflUHCbKoro CoH>3y. TOM 3. , Knea. 
1969. 319.' cTp. » 

6* — 711 — 



el. A magyar kormány fasiszta klikkje céltalan és hiábavaló harcba hajszolja 
önöket a Vörös Hadsereg ellen. 

Szökjenek meg a magyar hadseregből. Adják meg magukat a Vörös Hadsereg 
egységeinek, vonuljanak az erdőkbe, s & német és magyar fasiszta megszállók 
elleni közös harcra lépjenek be a partizánosztagok soraiba."7 

A Kárpátukrajnában elszigetelten tevékenykedő partizánosztagok és csopor
tok, a Partizánmozgalom Ukrán Törzsének 1944. június 23-án kelt határozata 
értelmében, az oda érkező A. V. Tkanko parancsnoksága alatt magasabbegységbe 
szerveződtek. Tkanko magasabbegysége hamarosan 883 embert számlált, akik 13 
osztagba és csoportba voltak sorolva.8 

A Tkanko-egység állandó rádiókapcsolatban volt az 1. és 4. Ukrán Front ve
zetésével, rendszeresen kapott fegyvert, lőszert és orvosságot. így például 1944. 
október 16-án Trosztjanicára (Munkácstól északra 22 km-re), Tkanko bázisára 
egy szovjet repülőgép 20 géppisztolyt, 100 kg robbanóanyagot, 18 000 töltényt, 
160 gránátot, 4 rádiótelepet és 2 zsák orvosságot szállított.9 

Igen nagy hasznára volt Tkanko magasabbegységének a magyar Dodaj Iván, 
aki értékes információkat adott az ellenségről. Három héttel a Vörös Hadsereg 
beérkezése előtt értesítette M. Ju. Turjanyica ukrán partizánvezetőt, hogy Mi-
kulovce faluban az ellenség a partizánok tőrbecsalására készül. Ebben a faluban 
őrizték és gyűjtötték Turjanyicáék az antifasiszták számára az élelmet. A parti
zánok — hála Dodaj Ivánnak — kivédték a túlerőben levő ellenség súlyos csa
pását, mely különben végzetes következményekkel járhatott volna,10 és a szov
jet hadsereg beérkezéséig rajtaütéseikkel arra kényszerítették a németeket, hogy 
jól megerődített állásaikat elhagyják. 

A történészek által kevéssé ismert „Sztugyent" nevet viselő illegális csoport 
1944. márciusától fegyverkészletét a magyar hadsereg egyik tisztje, a kárpát
ukrajnai magyar Csapej Vaszilij útján gyarapította. Március 15-én az illegális 
csoport 2 puskát és 20 gránátot, június 29-én 7 puskát és 1 géppisztolyt kapott 
tőle. Július 25-én Csapej Vaszilij a csoporthoz csatlakozott és azzal együtt ment 
át Tkanko magasabbegységéhez.11 

1944. július 9-től november 21-ig A. V. Tkanko osztagai megsemmisítettek és 
fogságba ejtettek több mint ezer ellenséges katonát és tisztet, levegőbe röpítet
tek 3 vasúti szerelvényt és kiszabadítottak néhány száz embert a koncentrációs 
táborokból. 

A harccselekmények mellett a magasabbegység partizánjai jelentős felvilágo
sító tevékenységet fejtettek ki a lakosság és a magyar katonák körében. Az 
egyik röplapjukban a következőket olvashatjuk: 

„Magyar Honvédek! 
A Vörös Hadsereg minden nap közeledik a Ti országotokhoz. Nem azért kö

zeledik, hogy Titeket elpusztítson, hanem felszabadítson a német vérszomjas 
imperializmus alól. 

Magyar Honvédek! 
Jól gondoljátok meg, hogy hogy lesz jobb, a német »Übermensch« vérszom

jasság alatt, vagy a szovjet testvériséggel egyetemben élni. 
Ne harcoljatok tovább! Ne féljetek, semmi bántódásotok a Vörös Hadsereg 

fogságában. 
Kárpátaljai partizánok."12 

7 IIA HHn nPH UK K n y $. 62. on. 2, a. 379, A. 84. 
8 A. H. HexuHCKuü — A. H. TJijuiKaui: Bopb6a BeHrepcKoro HapoAa 3a ycTaHOBAeHHe n ynpoMeHHe Ha-

poflHO-aeMOKpaTHHecKoro cTpoa. MocKBd, 1961., CTp. 162.; FIA H H n npH UK KÜY <J). 98, on. 1, a- 1, A. 97 
9 n A HHn np« UK Kny $ 62, on. 22, a. 2, A. 80, 94. 
10 n A HHn npn UK Kny *. 98, on. 1, a. 1, AA. 7, 8, 93, 95. 
11 Uo.: AA. 67, 68, 166. 
12 Uo.: A. 91. 
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Az 1944. július 9-én Kárpátukrajnába érkezett Tkanko-osztag az e területen 
működő valamennyi partizánerő törzsévé, az antifasiszta harc kiszélesítésének 
bázisává vált. „Végül bázisokat kellett létrehoznunk a további partizánosztagok 
kidobásának, fogadásának biztosítására."13 — emlékezik vissza Jakubovics An
dor, Tkanko csoportjának tagja. Ide érkeztek azok a nemzetközi osztagok, 
amelyek innen indultak bevetésre Csehszlovákiába, Magyarországra, Lengyelor
szágba és Romániába. 

A Partizánmozgalom Ukrán Törzse ezzel egyidőben Kijevben hozzálátott az anti
fasiszta partizánkáderek kiképzéséhez. A munkából nagy részt vállaltak a Szov
jetunióban tartózkodó magyar kommunisták. 

A KMP Külföldi Bizottsága 1944 elején — a Szovjetunióban működő más kom
munista pártok képviselőihez hasonlóan — azzal a kéréssel fordult SzK(b)P 
KB-hoz, hogy nyújtson segítséget a nemzeti partizánegységek kiképzéséhez. A 
kérést az Ukrán Kommunista (bolsevik) Párton keresztül teljesítették. 

Az UK(b)P Központi Bizottságának 1944. június 17-i külön rendelkezése a 
Partizánmozgalom Ukrán Törzsét bízta meg a csehszlovák, a magyar és a ro
mán antifasiszta ellenállási mozgalom segítésének minden munkájával és az
zal, hogy adja át a mozgalmaknak az ukrán partizánok gazdag tapasztalatait. 
A nemzeti partizánosztagok és szervező csoportok megalakításának és kiképzé
sének segítésére a csehszlovák, a magyar és a román kommunista párt Köz
ponti Bizottsága elküldte képviselőjét a Partizánmozgalom Ukrán Törzsébe. E 
pártok képviselői részt vettek országaik partizánmozgalma terveinek kidolgozá
sában, s a partizán szervezőcsoportok kádereinek a kiválasztásában. Oktató mun
kát végeztek és részt vettek a csoportok felkészítésében. A szervezőcsoportok lét
számát 15—20 főre tervezték, akiket a szükséges fegyverekkel, két adó-vevő ké
szülékkel és robbantó felszereléssel láttak el.14 

Ugyanezen a napon a KMP Moszkvában működő bizottsága a Partizánmozgalom 
Ukrán Törzséhez irányította Nógrádi Sándort, Révész Gézát, Gábor Józsefet, Abe-
lovszky Józsefet, Rácz Gyulát és Kellermant a fenti feladatok elvégzésére.15 

A Partizánmozgalom Ukrán Törzse különleges oktatóközpontokat hozott létre, 
ahol a magyar, a cseh, a szlovák, a lengyel és más nemzetiségű parancsnoki ál
lományt, robbantókat, rádiósokat és a partizánharc egyéb specialistáit képezték 
ki. Az ilyen központok egyike Kijev—Szvjatosino körzete lett. Felszabadulása 
után Kijev lett a Szovjetunió területén tartózkodó magyar és más kommunista 
emigránsok által létrehozott valamennyi antifasiszta csoport tevékenységének 
a központja. 

A Nagy Honvédő Háború éveiben a magyar kommunisták tevékenységé
nek legfontosabb láncszeme a magyar hadifoglyok között végzett munka volt. 
A legaktívabb hadifoglyok számára 1943. tavaszán Krasznogorszkban antifasisz
ta iskolát hoztak létre. A háború alatt, különböző oktatási időtartammal, nyolc 
hasonló antifasiszta iskola működött.10 

Az itt végzett hallgatók készek voltak a fasizmus elleni fegyveres harcra. Er
ről tanúskodnak Fábri József,, Fazekas József, Ihász-Kovács Sándor, Csizmadia 
Gyula, Práth Károly, Rácz Gyula, Szőnyi Márton, Solt Lajos, Markovics János 
és más antifasiszták „Igaz Szó"-ban megjelent levelei és nyilatkozatai.17 

Ezek az antifasiszták a tanfolyam alatt — a csehek, lengyelek, románok és 

13 A Párttörténeti Intézet Archívuma (a továbbiakban — PA) H—j—64. Jakubovics Andor 
visszaemlékezése. 2. o. 

14 MijKHapoAHa coAÍflapHicTb y 6opoTb6i npoTH $aiuH3My 1933—1945. KaeB, 1970. cTp. 39S.; IIA HHľl 
npH UK K n y <J> 62 on. 1, Ä. 1, AA. 114 115.; on 17, A. 17, A. 21. 

15 n A npH ÜK K n y <p. 62, on. 17, a. 17, AA. 21, 63. 
16 Fegyverrel a fasizmus ellen. Tanulmányok a magyar ellenállás és a partizánharcok tör

ténetéből. Budapest, 1968. 61. o. 
17 „Igaz Szó" 1943. november 16., 23., 30., december 7., 14. 
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németek példájára — közvetlenül részt vettek a Magyar Nemzeti Bizottság 
megalakításának előkészítő munkájában. 

A partizán-hadviselésről azonban a magyar antifasiszták nem rendelkeztek 
megfelelő ismeretekkel, tapasztalatokkal. Ezért a Partizánmozgalom Ukrán Tör
zse a krasznogorszki iskola első végzős hallgatóit a működő partizánegységek
hez irányította. Fazekas József vezetésével öten M. I. Naumov magasabbegy
ségébe, Dékán Sándor parancsnoksága alatt tizenhármán A. F. Fjodorov maga
sabbegységbe kerültek, Rácz Gyula nyolc fős csoportját pedig R. Satanowski 
lengyel ezredes egységébe küldték.18 

Ezzel egyidőben, 1943. decemberében, a kijevi partizániskolára irányítottak 
magyar antifasisztákat, az 1918—1922-es polgárháború internacionalistáit, s azo
kat, akik részt vettek a Spanyol Köztársaság fegyveres védelmében. 

1944. májusában ezeknek a száma elérte a 89 főt.19 A krasznogorszki antifa
siszta iskolát elvégzett hadifoglyok közül a legjobbakat szintén a kijevi partizán
iskolára küldték kiképzésre. 

A Partizánmozgalom Ukrán Törzse káderosztályának vezetője, L. P. Drozsin 
szerint: „A szervezőcsoportok feltöltésének két forrása volt: 1. a polgárháború 
és a Spanyol Köztársaságért folytatott harc magyar internacionalistái, akik az il
legalitás, a partizánharc stb. törvényeinek ismerete alapján a legmegbízhatóbb, 
legtapasztaltabb káderek voltak; 2. a hadifogolytáborokból gondosan kiválasztott 
személyek, közöttük mindenekelőtt azok, akik önként álltak át a szovjet hadsereg 
oldalára."20 

A magyar, a csehszlovák és a román kommunista párt központi bizottságá
nak kérésére az UK(b)P Központi Bizottsága 1944. májusában megbízta a Parti
zánmozgalom Ukrán Törzsét, hogy a partizániskolán képezzenek ki 350 magyart 
és románt azokból a hadifoglyokból, akik antifasiszta iskolát végeztek, valamint 
a Szovjetunió területén tartózkodó katonai egységekből odavezényelt csehek és 
szlovákok egy csoportját.21 1944. májusától a Partizánmozgalom Ukrán Törzse 
mellett működő partizándskola megkezdte a magyar, csehszlovák és román par
tizánkáderek fokozott kiképzését. 

A KMP Külföldi Bizottsága rendelkezése alapján a magyar partizánok ki
választásának és képzésének a munkájába bekapcsolódott Nemes Dezső, Sziklai 
Sándor, Garasin Rudolf és Hídvégi Ferenc is. 

A partizáncsoportok kiképzése Szvjatosinóban (a partizániskola helyén most 
a „Pobeda" gyermeküdülő működik), a következő napirend szerint folyt: Éb
resztő reggel 6 órakor. A reggeli torna és tisztálkodás után a hallgatók felsora
koztak, hogy meghallgassák a politikái helyzetelemzést a szovjet—német arc
vonal eseményeiről, a nemzetközi helyzetről, a magyarországi állapotokról, a hit
leristák által leigázott európai népek antifasiszta harcáról. A reggeli után a 
hallgatók osztályaikba vonultak, ahol 8 órakor elkezdődött a foglalkozás. A 
harckiképzés a következő ismeretek elsajátítására irányult: az *erők harci szer
vezeti formái (csoport, osztag), követendő taktika az ellenség hátában, a parti
zánharc módszerei. Ebéd után harcászati foglalkozások következtek a tereptan 
(a terep tanulmányozása, térképhasználat) tárgyköréből, s a partizánosztag 
különböző körülmények közötti harcának gyakorlásából, közel olyan feltételek
kel, amilyenek a partizánokra várnak. 

Az adó-vevő készülékek műszaki adatait és működési elvét főleg a nap első 

18 Lásd bővebben: Fegyverrel a fasizmus ellen. Budapest, 1968.; Harsányi János: Magya
rok a szovjet partizánmozgalomban. Magyar antifasiszta hadifogoly-mozgalom a Szovjetunió 
területén. 66—68. o. 

19 MiatHapoAHa coAÍaapHÍcTb y 6opoTb6i npoTH (pauiH3My 1933—1945 KHCB, 1970. cTp. 398. 
20 t&. C. PenpuHuee: BeHrepcKHe aHTHcpaumcra B napTHaaHCKoii 6opb6e coBeTCKoro Kapota (1941—1945), 

KneB, A H y C C P , KaHAHaaTCKa* AHccepTauH* 1966. cTp. 168—169. 
21 riA HHn nPH UK K n y $. 62, on. 1, a. 1, A. 114. 
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Az obarovi partizániskola magyar csoportja. Balról jobbra 1. sor: 6. Nógrádi 
Sándor, 8. Szőnyi Márton, 13. Gábor István; 2. sor: 6, Úszta Gyula, mögötte 

Horváth Sándor; 3. sor: 6. Fábry József. 

felében oktatták. Ezeken az órákon foglalkoztak a hallgatók a különböző (szov
jet és külföldi) fegyverek tanulmányozásával is. Az elmélet után a gyakorlati 
jártasság megszerzésére az iskola hallgatói kivonultak az erdőbe. (Erre általá
ban ebéd után került sor.) Az ismeretek besulykolása mellett a partizánok éj
jelente gyakorolták a robbanóanyagokról tanultak alkalmazását is. A partizán-
iskolái kiképzés programját 1—1,5 hónapra méretezték. 

A programban meghatározott feladatokkal a hallgatók főképpen az erdőben 
előkészített nyári oktatóközpontokban foglalkoztak. A kijevi partizániskola elő
adói között találjuk L. P. Drozsint, aki a rádióösszeköttetést és ia rádiósszolgá
latot tanította; Anyiszimovot és Tabulovicsot, akik a hadtápszolgálat oktatói 
voltak. Az iskola vezetője P. A. Vihogyec ezredes volt.22 

A KMP emigrációban élő képviselői a politikai kiképzéssel és a magyarországi 
illegális tevékenység megszervezésével foglalkoztak. Előadásokat tartottak és 
közreműködtek a munkában mindazon kommunisták, akiket 1944. június 17-én 
a Partizáninozgalom Ukrán Törzséhez irányítottak. 

Gyakran szerepelt a partizániskolán T. A. Sztrokacs, a Partizánmozgalom Uk
rán Törzsének a főnöke, aki a hadműveleti művészet kérdéseiről tartott előadás
sorozatot. A magyar antifasiszták ezen az,.iskolán tapasztalt szovjet partizánok, 
Sz. A. Kovpak, A. F. Fjodorov és mások előadásait is hallgatták. A szovjet parti
zánok tájékoztatókat tartottak a sztyeppén és az erdős-hegyes terepen sorra ke
rülő partizántevékenység taktikájáról. 

Visszaemlékezésében Garasin Rudolf kiemeli, hogy a szvjatosinói partizánis
kola „nagyméretű és jól felszerelt iskola volt, kiváló szovjet oktatókkal, akik 

22 TI. A. BtxxoAefi: OHH craAH napTHaaHSMH. B tenure cOcBo6o»ACHHe BeHrpHH OT 4>amH3Ma». MocKsa, 
1965. d p . 178. r 
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mind tapasztalt partizánok voltak".23 A kijevi iskolán mintegy 50 tapasztalt szov
jet tiszt adta át tudását a magyar, szlovák és román antifasisztáknak.24 

A kijevi iskolán kiképzett magyarok nagyon szorgalmasan tanultak, az isme
reteket jól elsajátították és alkalmazták a gyakorlati foglalkozásokon. Különösen 
az őrszolgálatot látták el kitűnően. Az iskola parancsnoka 1944. november 7-én 
kelt, 147-es számú parancsában a szolgálat kiváló ellátásáért és jó tanulmányi 
előmenetelükért a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 27. évfordulója alkal
mából 12 magyar hallgatót részesített dicséretben, amelyet az iskola felsorakoz
tatott személyi állománya előtt hirdettek ki.25 

A kijevi iskola a magyar antifasiszták — és valamennyi más hallgató — ki
képzésében két fő feladatot tűzött maga elé: megtanítani a legtapasztaltabb és 
jó szervezőkészséggel rendelkező hallgatókat partizánosztag vezetésére, képessé 
tenni őket az ellenséggel vívott harc eredményes irányítására és megtanítani va
lamennyiüket a műszaki és robbantó szakismeretekre. 

Az emberek kiválasztásánál a magyar kommunisták abból indultak ki, hogy 
a hősiesség és a harci tapasztalat önmagában az antifasiszták számára nem ele
gendő. Mindenekelőtt szervezőkészséggel megáldott, ideológiailag és erkölcsileg 
szilárd, edzett emberekre van szükség. „És meg kell mondani — jegyzi meg 
L. P. Drozsin —, hogy a magas követelmények meghozták a maguk gyümöl
cseit . . . " 

Azt követően, hogy a Magyar Nemzeti Légió — elsősorban a Horthy-barát 
tisztek hibájából — nem alakulhatott meg, a KMP emigrációban élő vezetői 
figyelmüket a szervezőcsoportok és osztagok létrehozására összpontosították. 
Ezeket később Magyarországon vetették be. 

A kijevi iskolán a magyarok közül összesen 57 partizánosztag-parancsnokot 
képeztek ki.2ti 

A kijevi iskolát elvégzett minden magyar antifasiszta a partizánharc módsze
reit, a hadviselés taktikáját, és (ami a partizánok számára rendkívül fontos), az 
aknatelepítést, robbantást jól ismerő, kiképzett partizán volt. A robbantócsopor-
tok vezetésére képes magyarok száma az iskolán elérte a 139 főt.27 Hazájukba 
érvé tudásukkal és tapasztalataikkal jelentősen megerősítették a helyi antifasisz
ta csoportokot és osztagokat. Az ellenség hátába érkezve sokan közülük azok
hoz az osztagokhoz kerültek, amelyek nem rendelkeztek ilyen specialistákkal. 

A kijevi iskola többi magyar partizánja, 495 fő, katonailag ugyancsak jól kép
zett harcos volt: minden fajta fegyverrel jól tudtak bánni, ismerték a különböző 
körülmények között folyó partizánharc módszereit és taktikáját, értettek az el
lenség hátában végrehajtandó partizánfelderítéshez. 

1944. augusztus 1-én a szvjatosinói partizániskolán 967 szovjet állampolgár .és 
507 külföldi (cseh, szlovák, magyar, román) vett részt a kiképzésen.28 

A kijevi iskolán ismereteket szerzett külföldiek közül legtöbben a magyar 
antifasiszták voltak. Az oktatás egész ideje alatt 666 magyar partizánt képeztek 
ki,29 és csak 264 volt a más nemzetiségű külföldi.30 Ezek közül 110 partizán 
Csehszlovákia, 28 Jugoszlávia népeiből került ki, 89 volt a' román antifasiszták 
száma, a fennmaradó 37 főt más nemzetiségek fiai adták.31 

23 Tanúság tevők . Visszaemlékezések a magyaro r szág i munkásmozga lom tör téne téből 1944— 
1948. V. k. Budapes t , 1975. 90. o. 

24 n A HHn npH UK Kny <p. 62, on 17, a. 17, A. 2. 
25 Ű5. C. PenpuHyea: i. m. cTp. 169. 
26 n A HHn npn UK K n y $. 62, on. 17 A. 17, A. 21B. 
27 Uo.: A. 21B. 
28 VicpaiHCbKa PCP y BCAHKÍÜ BÍT"iH3H5iHÍfi BÍHHÍ PaAüHCbKoro Cow3y. TOM 3., KHÊB, 1969. cTp. 308. 
29 n A HHn npn UK K n y $. 62, on. 17, a. 17, A. 216. 
30 noAbCKHö HCTopHK Nowak, Jerzy Robert B KHHre «Wçgry 1939—1969», Warszawa, 1971.; cTp. 64 

roBopiiT, MTo B KHCBCKOH napTH3aHcKofi niKOAe nponiAO Kypc oöyieHHS cBwine 2000 BeHrepcKHx aHTHcfiauiHCTOB. 
31 n A HHn npn UK Kny <p. 62, on 17, a. 17. A. 21. 
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A háború éveiben létrehozott antifasiszta iskolákban főképpen a rendfokozat 
nélküli katonatömegek képviselői vettek részt kiképzésen. 

Sok antifasiszta és Horthy-ellenes beállítottságú tiszt is volt azonban a hadi
foglyok között, akik az új, demokratikus Magyarországért folyó harcban támo
gatták a Magyar Nemzeti Bizottság létrehozását. Ezek egy része ugyancsak be
került az antifasiszta iskolák tanfolyamaira, így Krasznogorszkba is, ők később 
a kijevi partizániskola hallgatói lettek. 

Magyar tisztek jöttek a zbarazsi. antifasiszta iskolából is, amely 1944. május 
elején nyílt meg. Az első tanfolyamon a rendfokozat nélküliek mellett 27 ma
gyar tiszt vett részt, közöttük Érchhegyi József, Grubits Zoltán százados, Balázs 
Zsigmond, Molontai Károly, Koppány Sándor és Kovács Sándor hadnagy. Négy
hetes; tanulás után három csoportba osztották őket. Az első csoportot a kijevi 
partizániskolába irányították, ahol felkészültek a fegyveres, harcra, a második 
csoportot propagandamunkára küldték.32 A harmadik csoportba a betegek ke
rültek. Magyar tisztek érkeztek még a kijevi iskolára 1944. augusztusában Sztrij-
ből és Sztanyiszlav-ból (Ivano-Frankovszk), a frontok mellett működő antifa
siszta iskolákról is. 

Meg kell jegyezni, hogy az első zbarazsi iskola végzősei — azok a honvédek, 
akik 1944. április—májusában megadták magukat a Vörös Hadseregnek — a 
szvjatosinói partizániskola elvégzése után, Ja. M. Kuznyec vezetése alatt, fel
készültek a bevetésre. Három csoport felállítását vették tervbe, összesen mint
egy 60 fővel. Az; egyik 21 fős csoport (13 magyar és 8 szovjet partizán), parancs
noka Molontay Károly lett. A csoportot 1944. szeptember 6-án dobták le. Velük 
tartott Ja. M. Kuznyec is, de a másik két csoport Szvjatosinóban maradt. 

A zbarazsi iskola antifasisztáinak egy része, köztük 10 magyar'tiszt és katona, 

Magyar partizánok vasútrobbantási gyakorlata a kijevi partizániskolában. 

32 A zbarazsi iskola lett az 1. magyar hadsereg honvédéinek első antifasiszta iskolája. Kö
zülük kb. 150 embert irányítottak 1944. júniusa és augusztusa között a kijevi partizániskolá
ba. Nógrádi Sándor: Emlékeimből. Budapest, 1961. 245. o. ; Földes Pál: i. m. 322—323. o ; Had
történelmi Levéltár: 67. sz. Szabó Sándor visszaemlékezései. 4—5. o.; uo.: 20. sz Czeqlédi 
László visszaemlékezései. 1—2. o. 
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V. M. Kozlov osztagába került, amely a szvjatosinoi iskola sikeres befejezése 
után, 1944. szeptember 19-én, Szlovákiába indult.33 

A magyar antifasiszta tisztek készek voltak Magyarország területén a helyi és 
a Szovjetunió területéről érkező partizánosztagok vezetésére, irányítására. Ilyen 
hazafias magyar tiszt sok volt. Erről tanúskodik, hogy a kijevi iskolán a teljes 
oktatási időszakban a magyar antifasiszták összlétszámából 86 fő a tiszti állo
mányú, míg 114 fő a tisztjelöltek és a tiszthelyettesek soraiból került ki.34 össze
vetésül megjegyezzük, hogy például Csehszlovákia népeiből a kijevi iskolán ta
nultak között 12 tiszt és 36 tiszthelyettes volt.35 Figyelembe kell azonban venni, 
hogy a csehszlovák, lengyel és román antifasiszta tiszteknek csupán egy része 
tanult a kijevi partizániskolán. Többségük, nemzeti alakulataik soraiban, a szov
jet—német arcvonalon vett részt a harcokban. Mivel a magyar antifasiszta hadi
foglyokból katonai magasabbegységet létrehozni nem sikerült, a hazafiak leg
jobb erőit a kommunisták arra készítették fel, hogy a kijevi partizániskola el
végzése után partizánosztagokban kerültek bevetésre az ellenség hátában, Kár
pátukrajna, Szlovákia, Magyarország és Erdély területén. 

A hadköteleseken kívül a kijevi iskola hallgatója volt még a Szovjetunió te
rületén tartózkodó, magyar haladó emigrációból és a fogságba került munkaszol
gálatosokból mintegy 300 fő.36 Az emigránsok közül egyesek a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom győzelme és a polgárháború után maradtak a Szovjet
unióban, mások a Magyar Tanácsköztársaság leverése után találtak otthont a 
Szovjetunió területén. A magyar haladó emigránsok további csoportját azok ké
pezték, akik a második világháború előestéjén, illetve annak folyamán, külön
böző utakon jutottak a Szovjetunióba. Valamennyiüket egy cél vezette a kijevi 
partizániskolába: segíteni a Szovjetuniót és hadseregét a fasizmus végleges meg
semmisítésében, felszabadítani Magyarországot a német megszállók és horthysta 
lakájaik igája alól és elkezdeni az új, szabad és független Magyarország felépí
tését. 

A kijevi iskolát elvégzett magyar antifasiszták közül 128-nak volt felső-, 76-
nak közép- és 462-nek alsófokú végzettsége.37 

Ezek voltak azok az antifasiszta erők, amelyek először harcoltak fegyveresen 
a fasizmus feletti győzelemért, s amelyek a későbbiekben a KMP megbízható 
támaszai lettek az új magyar hadsereg és a népi rendőrség szervezésében és ve
zetésében. Az első sorokban dolgoztak a háború által tönkretett népgazdaság új
jáépítésében, és számosan kulcspozícióból irányították a népi Magyarország gaz
dasági életét. 

A Vörös Hadsereg 1944 nyári sikeres támadásának eredményeként a szov
jet—német arcvonal jelentősen nyugatra tolódott és teljesen megközelítette, 
illetve elérte Csehszlovákia, Románia és Magyarország határát. 

A Partizánmozgalom Ukrán Törzse elhatározta, hogy a kijevihez hasonló, 
ideiglenes partizániskolát hoz létre az arcvonalhoz közelebb eső területen. En
nek helyéül Rovnót, majd Obarov községet (Rovnó mellett) választották ki. Ide 
helyezte át tevékenységét P. A. Vihogyec, a kijevi iskola parancsnoka, valamint 
Nógrádi Sándor, Vas Zoltán és más magyar kommunisták, akik a Partizán-
mozgalom Ukrán Törzsével dolgoztak együtt. 

Obarovban kiegészítő kiképző tanfolyamot indítottak azon magyar hazafiak 
számára, akik 1943 végén elvégezték a krasznogorszki antifasiszta iskolát és aki-

33 n A H H n nPH UK Kľiy <J>. 62 on. 2, A. 571, AA. 3, 4, 6.; $ . 166, on. 3, a. 78, AA. 63-70. 
34 n A H H n nPH UK K n y * . 62, on. 17, A. 17, A. 21 r. 
35 U o . : A. 21 r. 
36 U o . : A. 21. 
37 npeACTasHTCAeü nemcKoro H CAOBaijKoro HapoflOB B KHCBCKOH napTH3aHCKofi uiKOAe 3a Becb n e p n o a o 5 y -

HeHHH c BWciiiHM o6pa30BaHHeM 6 M A O 1 9 aHTHijiaiiiHCTOB, co cpeAHHM — 2 4 HCAOBena, H ne noAHWM cpeAHHM 
o6pa30BaHHeM — 67 HeAOBeK. 
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két a partizánharcban való jártasság megszerzésére M. I. Naumov, A. F. Fjodo-
rov és R. Satanowski magasabbegységeihez irányítottak. Ezek száma elérte a 40 
főt.30 Rajtuk kívül Krasznogorszkból és más helyekről még egy magyar anti
fasiszta csoport érkezett a faluba. Sokan lettek az obarovi iskola hallgatói azok 
közül a magyar antifasiszták közül, akik átálltak a szovjet partizánokhoz, és ve
lük együtt harcoltak a Vörös Hadsereggel történt egyesülésükig. 

Obarovban mintegy 200 magyar antifasiszta részesült partizánkiképzésben.39 

Ez ugyanolyan program szerint folyt, mint Kijevben. Az obarovi iskolát néhány 
hetes működés után (májustól június közepéig) felszámolták. Hallgatóinak leg
nagyobb részét — nemzetközi osztagok felkészítése céljából — a kijevi köz
ponti iskolába irányították. 

A kijevi partizániskola működési ideje alatt magyar és más nemzetiségű par
tizánok öt tanfolyama végzett. Az első tanfolyam hallgatói a későbbiekben neves 
magyar partizánokká váltak. Ök Szőnyi Márton, Úszta Gyula, Dékán István, 
Ihász Kovács Sándor, Ösz-Szabó János, Markovics János, Priscsepa Iván osz
tagaiban és más csoportokban harcoltak a fasiszták ellen. Az 1944. jú
nius végén végzett első tanfolyam magyar partizánjainak létszáma 128 fő 
volt/'0 Augusztusban 65 magyar antifasiszta kapott kiképzést. A kijevi iskola 
harmadik tanfolyama Volt valamennyi közül a legnépesebb, erről 184 kiképzett 
magyar partizán került ki. A Partizánmozgalom Ukrán Törzse valamennyiüket 
a Szlovákia, Kárpátukrajna és Románia területén való bevetésre választotta ki, 
azzal a további feladattal, hogy jussanak el Magyarország területére.41 

A magyarokból, szlovákokból és románokból álló partizánosztagokat és szer
vezőcsoportokat főképpen Kijevből és részben Sztanyiszlavbol indították útnak 
működési területükre, mert itt jó repülőterek és nagy hatúsugarú szállítórepülő
gépek álltak rendelkezésre, és biztos összeköttetés volt a 4. Ukrán Front pa
rancsnokságával is. • 

1944. júniusában alakultak meg az első magyar partizánosztagok, amelyek azt 
kapták feladatul, hogy az ellenség hátában aktivizálják a helyi antifasiszta har
cot. Erre a célra az 1. Ukrán Front parancsnoksága 30 szállítórepülőgépet bo
csátott rendelkezésre. A feladat végrehajtásába bevonták a polgári légiflotta re
pülőgépeit is. 1944. májusától kezdődően a 8., a 44. polgári légiflotta és más re
pülőezredek gépei rendszeresen szállították a szervezőcsoportokat Magyarország 
területére.42 

A Partizánmozgalom Ukrán Törzse 1944. szeptember végéig Csehszlovákiába 
12, Magyarországra 8, Romániába 7 szervezőcsoportot dobott át.43 Ez a nyolc 
magyar ejtőernyős partizáncsoport, amelyet 1944. augusztus elejétől szeptember 
végéig bevetettek összesen 150 főt számlált.44 

Az osztagok szállítása a továbbiakban is folytatódott. Az egész 1944-es esz
tendő folyamán, a Partizánmozgalom Ukrán Törzse több mint 12 szovjet—magyar, 
illetve vegyes partizánosztagot és szervezőcsoportot vetett be az ellenség hátá
ban, amelyek állományában 180 volt a magyar partizánok létszáma. Ezek vala
mennyien elvégezték a kijevi iskolát. 

A Partizánmozgalom Ukrán Törzse az 1. és a 4. Ukrán Front haditanácsán 
keresztül a kijevi iskolán kiképzettekből légi úton 11 partizánosztagot irányí
tott Csehszlovákia területére, közöttük P. A. Velicßko, Je. P. Voljanszkij, Je. F. 

38 Fegyver re l a fas izmus ellen. i. m. 70—71. o. 
39 Magyarország felszabadí tása . Budapes t , 1975. 336. o. 
40 riA HHn nPH UK Kny <*. 62 on. 17, A. 17, A. 44. 
41 Uo. AA. 44, 45. 
42 UrAHX $. 9527, on. *, a. 2187, A. 132. 
43 BoHHa B TbiAy Bpara. BwnycK 1. MocKsa, 1974. cTp. 93—94. 
44 TIA HHn nPn UK Kny <p. 62, on. 1, a. 1, AA. 120, 134. 

— 719 — 



Bjelik, A. Sz. Jegorov, V. V. Kologyazsnij, A. I. Makarenko, A. A. Martinov, M. 
J. Sukajev és más parancsnokok osztagát; ezekben magyarok is harcoltak. 

A. A. Martinov osztagában, amelyet 1944. augusztus 15-én, dobtak le Kelet-
Szlovákiában (Humenné [Homonna] kerület), egy magyar antifasiszta volt, neve 
„Jánus", születési éve 1916.45 

A szovjet, szlovák és magyar partizánokból álló osztagok bevetésének jobb 
koordinálása céljából 1944 októberében a Partizánmozgalom. Ukrán Törzsének a 
4. Ukrán Front haditanácsa mellett működő képviselete a kijevi iskolán végzett 
valamennyi többi partizánt a Sztanyiszlav melletti Opresovce faluban vonta ösz-
sze. Erre az időre a különböző antifasiszta iskolákból még további magyar ha
zafiak érkeztek ide, továbbá a Galíciában állomásozó 1. magyar hadseregből ön
ként átállt katonák egy csoportja is, akik készek voltak arra, hogy a Vörös 
Hadsereg oldalán folytassák harcukat, Magyarország felszabadításáért. 

A Partizánmozgalom Ukrán Törzsének parancsnoka ugyanis október 6-án át
adta a magyar partizáncsoportokat a 4. Ukrán Front parancsnokságának, mert 
Sztanyiszlav közelebb feküdt a fronthoz — és Magyarországhoz —, továbbá re
pülőtérrel is rendelkezett. Innen indult bevetésre a Bujanov—Lencsés csoport 
(24 fő) és itt készült feladata végrehajtására az összes többi magyar partizán
osztag is. 

A Vörös Hadsereg 1944. októberében olyan gyors ütemben nyomult előre Ma
gyarország belseje felé, hogy a magyar antifasiszták újabb csoportjainak átdo
bása már nem volt célszerű. Az időköztien felkészített és bevetésre tervezett 5 
csoport 196 fővel már visszamaradt a bázison, és más irányú háborús feladato
kat kapott.46 

Ráadásul az időjárási viszonyok, különösképpen a Kárpátokban, hetekre meg
bénították a szállítórepülőgépek hosszabb távolságra való alkalmazását. 

A Sztanyiszlavban maradt magyar partizánok folytatták a kiképzést, s aktívan 
bekapcsolódtak abba a munkába, amit a magyar kommunisták az újabb hadi
foglyok között végeztek, akik egyenként, csoportosan vagy kötelékben, 1944. ok
tóberétől—decemberéig mentek át a Vörös Hadsereg oldalára. 

Az Opresovcében tartózkodó magyar antifasiszták fegyveresen védelmezték a 
terület lakosságának békés munkáját a garázdálkodó bandáktól. A magyarok 
egy része felkészült arra a munkára is, amely a moszkvai magyar kommunista 
emigráció magyarországi útját készítette elő. A magyar antifasiszták 126 fős 
sztanyiszlavi csoportja47 1944 végén megkezdte a felkészülést, hogy „Január vé
gén teljes felszereléssel haza, Magyarországra" érkezzék.48 1945. február 18-án 
lépték át a határt. 

Utánuk jöttek haza Révész Géza vezetésével az ejtőernyős magyar partizán
csoportok tagjai, körülbelül 80-an, akik Lokován, majd Zsukován gyülekeztek, 
továbbá a kijevi partizániskolások 128 tagú. csoportjának egy része, Görgényi 
Dániel őrnagy vezetésével. 1945. február 28-án indult haza Moszkvából a krasz-
nogorszki antifasiszta iskola majdnem teljes negyedik évfolyama — 70 fő —, 
csoportvezető asszisztenseik, Otta István és Polik István vezetésével.^9 

1945. februárjában Kijevből, Opresovcéból és más helyekről összesen 734 ma
gyar partizán érkezett Magyarországra.50 A Szovjetunióból hazatért magyar anti
fasiszták, közöttük a kijevi iskolán végzett partizánok is, az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány segítségére siettek Debrecenbe. Beolvadtak a népi rendőrség és az új 

45 FIA HHn npH UK K n y *. 157, on. 1, a. 1. A. 3. 
46 Magyarország felszabadí tása, i. m. 341 o 
47 Földes Pál: i. m. 362. o. 
48 Tanúság tevők , i. m. V. k. 93. o. 
49 Földes Pál: i. m. 361—362. o. 
50 Fegyver re l a fasizmus ellen. I. m. 70—71. o. ; Harsányl János: Magyar szabadságharcosok 

a fasizmus ellen. D o k u m e n t u m o k a magya r antifasiszta el lenállási mozgalom tör ténetéből . 
Budapes t , 1969. 735. o. • 
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hadsereg soraiba, aktív megvalósítói lettek a Magyar Kommunista Párt határo
zatainak, ö k voltak „az új magyar állam első katonai alegysége".51 

A Szovjetunió területén élő magyar kommunisták és haladó emigránsok aktív 
és gyümölcsöző munkája, a magyar hadifoglyok között kifejtett antifasiszta ne-
vel'őmunka, az 'antifasiszta és partizániskolákban folyó lelkiismeretes tevékeny
ség meghozta a maga eredményét. 

A magyar antifasiszták segítették a Magyarország határaihoz kijutó Vörös 
Hadsereg harcát, kivették részüket annak felszabadító küzdelmeiből. 

A magyar, szlovák és román internacionalistákból álló partizánosztagok képe
sek voltak a néptömegek antifasiszta harcának erősítésére és vezetésére. Szer
vezőcsoport jiaik és osztagaik soraiba vonták a helyi lakosságból hozzájuk csat
lakozott és a fasiszta hadseregekből kivált emberek ezreit. Október elsején Cseh
szlovákia, Magyarország és Románia területén már egy 45 osztagot magában fog
laló, 13 461 főt számláló magasabbegység, és 32 önállóan tevékenykedő osztag 
működött, 3540 fős összlétszámmal. Három hónap alatt (augusztusban, szeptem
berben és októberben) az említett területeken harcoló partizánok megsemmisí
tettek 10 050 fasiszta katonát és tisztet; felrobbantottak 42 vasúti szerelvényt, 
valamint 59 közúti és vasúti hidat; kiszabadítottak a fasiszták börtöneiből 970 
embert.52 

A Szovjetunióból 1944 őszén Magyarországra érkezett partizáncsoportok meg
semmisítettek 3—4000 fasisztát és mintegy másfélezer embert vontak be a fegy
veres harcba.53 

A felsorolt országok területén bevetett partizánosztagok sikerei a Szovjetunió
ban történt komoly felkészítésnek köszönhetők. Az antifasiszta internacionalis
ták a. Partizánmozgalom Ukrán Törzsétől, a magyar, csehszlovák és román kom
munistáktól 1944 folyamán a partizánharc taktikájának, módszereinek, harci ta
pasztalatainak gazdag ismeretét kapták, amelyet sikeresen hasznosítottak a fa
siszta területrablókkal vívott küzdelmükben. A partizánosztagok koordinálták 
tevékenységüket a támadó Vörös Hadsereg harcaival és élvezték annak minden 
oldalú segítségét. 

A magyar kommunisták munkájában fontos helyet foglalt el a kijevi parti
zániskola. Az innen kikerült antifasiszták megbízható harcosaivá váltak Ma
gyarországon a népi demokratikus rend győzelméért folyó küzdelemnek. 

A kijevi iskolán számos előadást tartó Vas Zoltán, a Szovjetunióban tevé
kenykedő magyar kommunisták nevében, 1944. augusztus 30-án levélben fe
jezte ki köszönetét a szovjetf népnek, a szovjet kommunista pártnak és a Parti
zánmozgalom Ukrán Törzsének azért a segítségért és gondoskodásért, amelyet a 
kiképzésben és a magyar partizánosztagok megalakításában nyújtottak. A Szov
jetunió segítségét kiemelve Vas Zoltán megjegyezte, hogy ezek az antifasiszták 
megbízható támaszai lesznek a magyar kommunistáknak és az ország más ha
ladó erőinek az új, demokratikus és független Magyarország felépítéséért folyó 
harcban.54 • 

Hasonló levelek érkeztek más magyar elvtársaktól, kommunistáktól és a ki
jevi iskola egyszerű hallgatóitól egyaránt.55 Közöttük találjuk Gábor József
nek, az MKP Külföldi Bizottsága képviselőjének 1944. november 18-ról kel
tezett levelét, amely kifejezi a magyar antifasiszták közös véleményét, a szov
jet nép iránti hálát mindazon segítségért, amelyet az a magyar dolgozóknak 
nyújtott a német és magyar fasiszták országukból való kiűzése, a magyar anti-

51 Magyarország felszabadítása, i. m. 389. o. 
52 IIA HHn nPH UK K n y <j>. 62, on. 1, a. 1, AA. 121, 122. 
53 HeMeiu Jleuie: ľlsiTHÄecaTHAeTHe CoBeTCKoro rocyflapcTBa H Betirpna. MocKBa, 1967. crp . 115—116.; 

HeMeux J[eiue: OcBOÖOHiÄeHne BeHrpHH. MocKBa, 1957. CTp. 13. 
54 Uo.: $. 62, on. 17, Ä. 17, A. 67. 
55 Uo.: A. 68. 

— 721 — 



fasiszták, partizánosztagok és csoportok kiképzése, valamint Kárpátukrajna, Szlo
vákia és Magyarország területére szállítása során. 

1944. október végén az Úszta Gyula vezette ..Rákóczi" partizánosztag találkozott 
a Vörös Hadsereg részeivel. 

E csoport magyar partizánjai a következő sorokkal fordultak a szovjet néphez, 
a Szovjetunió kommunista pártjához és a Partizánmozgalom Ukrán Törzséhez: 

„Osztagunk magyar partizánjai nevében köszönetünket fejezzük ki a Szov
jetunió népeinek, Kommunista Pártjának és a Partizánmozgalom. Ukrán Tör
zsének azért, hogy lehetővé tették számunkra a szovjet nép nagy küzdelmében 
való részvételünket, amelyet az emberiségnek a fasiszták barbár igája alóli fel
szabadításáért, a szabad, független, demokratikus Magyarország létrehozásáért ví
vott, ígérjük, életünket nem kímélve, a jövőben is minden erőnkkel küzdünk 
a német fasiszta területrablók és magyarországi csatlósaik végleges szétveréséért, 
harcolunk a magyar és a szovjet nép közötti barátságért és szoros szövetségért."56 

56 YKpaiHCbKHH icTOpHHHHH ÄypHaA. 1 9 7 5 . N« 2 , CTp. 7 6 . 


