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Doktori (PhD) disszertáció tézisei 

 

I. Témaválasztás, az értekezés időszerűsége 

Disszertációmban a két világháború közötti magyarországi egyetemi és főiskolai 

önkéntes munkaszolgálat (a továbbiakban: egyetemi munkaszolgálat) történetének és 

működésének feltárását tűztem ki célul. Vizsgálódásomat négy okból tartottam 

fontosnak és időszerűnek. 

1.  Egyrészt azért, mert a téma kétségkívül fontos és jellegzetes intézménye volt a 

Horthy-kornak, amely számos ifjúságtörténeti, társadalomtörténeti és 

eszmetörténeti adalékkal gazdagíthatja e periódusról alkotott ismereteinket; 

ehhez képest az egyetemi munkaszolgálat intézményrendszeréről eddig nem 

született összefoglaló munka és egyes részleteiről is csupán az utóbbi években 

jelentek meg publikációk. 

                                                 

 Szécsényi András disszertációját 2015. január 29-én védte meg, a doktori cím odaítélésének dátuma: 2015. 

március 19. 
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2. Másrészt, mivel az egyetemi munkaszolgálat kifejlődése az felsőoktatási 

ifjúsági mozgalomból, azon belül s az egyetemi bajtársi egyesületek 

legjelentősebb alakulatából, a fajvédő Turul Szövetségből eredt. Ezen 

mozgalom és egyesületek kutatása az utóbbi, mintegy két évtizedben lendült 

előre – elsősorban Ladányi Andor, majd Ujváry Gábor, Kerepeszki Róbert, 

Bartha Ákos – feltáró munkája révén oly mértékben, ami lehetővé tette, hogy 

az egyetemi munkaszolgálatot képesek legyünk elhelyezni a hazai ifjúsági 

mozgalom történetében.  

3. Nem elhanyagolható, hogy témám nemzetközi viszonyrendszerében 

ugyancsak az utóbbi tíz évben születtek olyan könyvek, tanulmányok 

(elsősorban Kiran Klaus Patel német történész munkásságát szükséges 

kiemelni), amelyek a hazai keretrendszeren túlmenően nemzetközi 

kontextusban való elhelyezésre is lehetőséget nyújtottak. 

4. Végül, de nem utolsó sorban témaválasztásomat indokolta a holokauszt 

historiográfiájában jelenlévő hiány, illetve tévedés. Az 1939. évi II. 

(honvédelmi) törvénycikkel létrehozott kötelező (kisegítő) munkaszolgálat 

történetét a hazai és nemzetközi kutatás (Karsai Elek, Randolph L. Braham, 

Szita Szabolcs és mások) az 1960-as évek óta behatóan tanulmányozták, ennek 

révén számos fontos publikáció született. Ezekben a történeti munkákban a 

„munkaszolgálat” fogalmát azonban szinte kizárólag a második világháborús 

zsidó (csekély részben kisegyház-tag, roma stb.) munkaszolgálatra 

alkalmazták, amely kétségkívül a honvédelmi törvényből sarjadt ki. E 

munkaszolgálat során – a holokauszt részeként – több tízezer zsidó magyar 

állampolgár szenvedett üldözést, illetve pusztult el. Az intézmény 

kialakulását azonban nem volt tárták fel, illetve nem tűnt megalapozottnak a 

ma is szívós állítás, hogy a kötelező munkaszolgálat teljesen új intézmény, 

jelenség volt. 
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II. A disszertáció tartalma és a kutatások eredményei 

Az egyetemi munkaszolgálat olyan európai jelenség, amely azért született, hogy az 

első világháború után, a társadalomban, elsősorban a középosztályban végbemenő 

lesüllyedési folyamatra, munkanélküliségre hathatós választ találjon. 

Értekezésemben – a forrásokról, szakirodalomról, valamint a módszertani 

kérdésekről szóló fejezet után – bemutatom, hogy egyes ifjúsági, egyetemi 

szervezetek mindezt úgy próbálták áthidalni, hogy munkatáborokat szerveztek, s a 

táborokban olcsó, a társdalom számára hasznos, individuálisan nem megoldható 

közmunkákat vállaltak, amelyekért az állam csekély munkabért fizetett. A civil 

önszerveződésben működő – néhány tucat fiatal értelmiségit, főként felsőoktatásban 

tanulókat foglalkoztató – táborokban főként utak karbantartását, erdőirtást, 

gátjavítást, mocsárlecsapolást, illetve nyári mezőgazdasági munkákat vállaltak. Az 

egyes európai államokban mindez különféle megoldásokat, szervezeti formákat 

szült. Volt, ahol megmaradt egyetemi ifjúsági szervezeti keretek között, ott ért el 

azonban valód sikert, ahol az állam, felismerve a benne rejlő potenciált, anyagilag is 

finanszírozta a működésüket. A legsikeresebb modellek Angliában 1920-tól 

(Voluntary Labour Service), 1925-től Svájcban (1935-től neve Schweizerische Zentralstelle 

für Freiwilligen Arbeitsdenst), Bulgáriában, majd 1931-től Németországban működtek. 

Angol mintára a „munkaszolgálat” intézménynév vált általánossá az 1939-ig húsz 

európai államban évente több tízezer főt foglalkoztató munkatábori rendszer 

megjelölésére. A munkaszolgálat a kontinensen túl is hódított: a roosevelti New Deal 

egyik vívmányaként – német mintára – az USA 1933-ban hasonló közfoglalkoztatási 

szisztémát valósított meg (Civilian Conservative Corps).  

Az egyes országokban kezdetben – korhatárral szabályozva – önkéntes alapon 

vehettek részt benne fiatal munkanélküliek, egyetemisták és főiskolások, az 1930-as 

évek közepétől azonban bizonyos országokban állami garancia mellett kötelezővé 

tették, hogy néhány hónapon keresztül a sorkatonai szolgálat előtt, illetve az 
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egyetemi tanulmányokat megelőzően minden fiatal munkatáborokban szolgáljon. 

Legtipikusabb példája a náci Németország, ahol Hitler a gazdasági világválság 

leküzdésének egyik módját látta meg benne, és az 1931 óta önkéntes 

munkaszolgálatos rendszert 1935-ben minden német 18‒24 év közötti férfi számára 6 

hónapos kötelező munkatábori szolgálattá változtatta. Az obligációt 1939-ben a 

nőkre is kiterjesztették. Az 1934-től Reichsarbeitsdienst (RAD) néven működő 

mamutszervezet hatalmas, központosított táborrendszerében ugyancsak 

közmunkákban (mezőgazdasági munkák, útjavítások, útépítések, városi épület 

felújítások, parkosítás stb.) dolgoztak. A RAD ugyanakkor eltért a korábbi és külföldi 

szisztémáktól: a német munkaszolgálatban komoly nemzetiszocialista ideológiai 

képzés folyt, emellett pedig militáris jegyeket öltött, egyfajta előképzésként szolgált a 

sorkatonai szolgált előtt.  

A munkaszolgálat híre és népszerűsége Magyarországon sem maradt 

visszhangtalan. Disszertációmban – egy külön, öt egységre tagolt fejezetben – 

számos, az ifjúságtörténeti kutatásokban először hasznosított forráscsoport 

bevonásával a magyarországi munkaszolgálat eszmei‒ifjúságtörténeti 

keretrendszerét vizsgálom és elemzem, amely elsősorban a felsőoktatásban tanulók 

(és diplomát szerzettek) legnagyobb, fajvédő alapú tömegszervezete, a Turul 

Szövetség történetével áll összefüggésben. A munkaszolgálat iránti érdeklődés 

hátterében a Turul Szövetségben, tágabban véve pedig az egyetemi bajtársi 

egyesületekben az 1930-as évek elejétől fogva bekövetkezett jelentős változások 

álltak. Az 1919-ben létrejövő fajvédő alapú bajtársi eszme a magyar parasztságot 

tartotta a nemzet megtartó erejének, amely évszázadokon keresztül ellenállt az 

idegen hatásoknak. Ezért ennek a társadalmi rétegnek a felemelést tűzték ki célul. 

Ez az alapgondolat alakult át az 1930-as évtized elejétől a hazai szellemi 

mozgalmak három jelentős áramlata (elsősorban a népi gondolat, valamint a nyilas 

típusú szélsőjobboldali eszmék és a beszüremkedő kommunista gondolatok) 
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hatására, amelyek az addig viszonylag koherens bajtársi eszmeiséget 

megváltoztatták. A népi mozgalom, a falukutatás eredményei és divatossá válása 

hatására a fajvédő parasztvédelem szociális töltetet kapott. Ez a lendület Gömbös 

Gyula 1932 októberében történt hatalomra jutása után teljesedhetett ki: a Turul 

Szövetség fővezérségében és tagegyesületeiben a régi antiszemita, fajvédő csoportok 

mellett erőre kaptak a népi mozgalom hatására új, a társadalmi-szociális kérdések 

iránt érzékeny közösségek is. E csoportok azonban korántsem voltak heterogének. A 

Turulon belül 1935-re Fitos Vilmos vezetésével egy „népi szárny” alakult, amely 

komoly elmozdulást akart elérni a Végváry József által vezetett szövetségben. A 

fővezérség azonban bizonyos mértékig szintén nyitott volt a társadalmi kérdések 

felé. Rövid ideig – 1935‒1937-ben – úgy látszott, a különféle irányok termékenyítőleg 

hatnak a Turulban: a bajtársi egyesületekben falukutató táborok, ankétok 

szerveződtek, a Gömbös- majd a Darányi-kabinetek támogatásával számos 

„népvédelmi akciót” indítottak el, amelyek fő célja a parasztság szociális és 

egészségügyi helyzetén való javítás volt. Az összefogás azonban nem maradt tartós, 

és a generációs ellentétekkel is terhes Turul Szövetségben több éves belső harc indult. 

Végül az 1941-es országos követtáborban (tisztújító közgyűlésen) a reformokban nem 

érdekelt, Ambrus József fővezér és Szabó Gyula által fémjelzett szélsőjobboldali 

csoportoknak sikerült leváltani az 1939 januárjában megválasztott Fitos Vilmost 

kulturális vezéri pozíciójából. Ettől fogva a Turul Szövetség végleg bomlásnak 

indult, és 1943-ban kettészakadt.  

Disszertációmban kimerítően tárgyalom a fentiekben vázolt polarizációt és 

bomlást. E fejezet utolsó alfejezetében tárgyalom a „népi szárny” által megindított, 

megvalósított parasztvédelmi törekvéseket, amelyek 1935-től fogva ‒ különösen 1939 

és 1941 között ‒ értek el kimagasló eredményt a Bolyai Kollégium létrehozásával. 

A nemzetközi háttér ismeretében, illetve a bajtársi szervezetekben bekövetkező 

évtizedes változások tükrében lehet megérteni a magyarországi munkaszolgálat 
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történetét. A munkaszolgálat megjelenéséről szóló terjedelmes fejezetben elsőként azt 

mutatom be, hogy a Turul már 1931-ben több megfigyelőt küldött ki svájci, német és 

angol táborokba, és viszonylag korán, 1932-ben felmerült a hasonló jellegű önkéntes 

munkatáborok felállításának az igénye. A fajvédő és népi gondolatok jegyében 

kifejtett ezirányú lobbitevékenység Gömbös Gyula kormányában és a Turul 

heterogén identitású tagegyesületeitől egyaránt támogatásban részesült. Külön 

alfejezetben tárgyalom azt is, hogy a táborozás fogalma az egyetemi‒főiskolai 

diákság körében nem volt ismeretlen fogalom, a nagy, több diákegyesületet 

összefogó ernyőszervezetek (a Magyar Nemzeti Diákszövetség és a Magyar 

Egyetemista és Főiskolai Hallgatók Szövetsége) a Horthy-korban rendelkeztek 

diáktáborokkal, amelyek működtetésében szerzett tapasztalatok sikerrel járultak 

hozzá a munkatáborok létesítéséhez.  

Kozma Miklós belügyminiszter a „népvédelmi” célokat felkarolta, és a Turul által 

létesítendő, egyetemi és főiskolai hallgatók jelentkezése alapján önkéntes 

munkatáborok mellé állt. A koncepciót végül a Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium bevonásával 1934 őszén dolgozták ki. Az első tábor felállítására 1935 

júliusában került sor, amelyben a román határ menti Magyarcsanád mellett a diákok 

és a helyi munkanélküliek közösen állították helyre a Maros gátrendszerét. A 

munkatáborokat innentől fogva kezdték (német tükörfordítás nyomán) 

munkaszolgálatnak nevezni.  

E fejezet második részében, a Turul Szövetség kezdeményezésére megalakult 

munkatáborokkal csaknem egy időben, 1935 nyarán – tőlük és a külföldi hatásoktól 

is függetlenül – a Sárospataki Református Kollégium faluszemináriuma által 

megszervezetett sárospataki „különutas” munkatáborokról értekezem. A kollégium 

neves teológus professzorai, Újszászy Kálmán és Szabó Zoltán professzorok 

vezetésével a Sátoraljaújhely és Sárospatak között fekvő Bodnárvölgyben felállított 

munkatábor mintegy 40 diákjának feladata a közeli Károlyfalva és Rudabányácska 
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közt épülő vármegyei út egy szakaszának megalapozása volt. A vallásos 

szellemiségű tábor a sárospataki főiskola sok évre visszanyúló falumunkájára, 

falukutatására alapozódott, amelynek homlokterében az agrárlakossággal való 

közösségvállalást tekintették fő célnak. Az 1935-ben és 1936-ban is létező tábor nem 

érte el kitűzött munkacélját, a közösség életében betöltött hatása ugyanakkor 

kiemelkedő jelentőségűnek tekinthető.  

A fejezet záró részében Kozma Miklósnak, a munkaszolgálat hazai apostolának 

elképzeléseit elemzem 1936 októberében Berlinben tett hivatalos látogatása kapcsán, 

amelynek hatására Kozma – a kormánypártban is megütközést keltve – a Turul 

munkaszolgálat államosított kiterjesztésére és a náci példát követve militáns 

átszervezésére és az egyetemista korosztály számára való kötelező jellegű 

kiterjesztésére tett javaslatot. 

Disszertációm követező fejezetében az 1935-ben kiépülő és 1936 nyarán női 

táborokkal tovább bővülő Turul munkaszolgálat fejlődését ismertetem. Az ekkor 

felállított négy munkatábort a Turul Szövetség sikerként könyvelte el, amelyekben a 

vidéki lakosság jólétét szolgáló olyan munkálatokra került sor, amelyek során a 

középosztálybeli fiatalok és a parasztság „sorsközösséget vállalt” egymással. 1937 

tavaszán a Turul munkatáborokat – Kozma Miklós korábbi terveit részben 

megvalósítva – államosították Egyetemi és Főiskolai Önkéntes Nemzeti 

Munkaszolgálat (EÖM) néven. E fejezet további részében az EÖM-re vonatkozó 

jogszabályokat elemzem, és egybevetem a Turul munkaszolgálattal.  

Másik alfejezetében pedig a politikájában német orientációt választó Imrédy Béla 

miniszterelnök kezdeményezésére az 1939. évi honvédelmi törvénnyel bevezetett, a 

honvédelmi munkára alkalmatlannak tartott polgárok számára kötelező 

munkaszolgálat intézményével való szoros összefüggéseket veszem górcső alá. 

Elemzésem során a bőséges levéltári- és sajtóforrás segítségével, forráselemzéssel 

igyekszem eloszlatni a történetírásban több évtizede szívós tételt, miszerint a 
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kötelező (s 1940-től fokozatosan a zsidóság ellen irányuló) munkaszolgálat teljesen 

új, gyökértelen intézmény lett volna. 

Munkám következő egysége a tartalmi és ideológiai okok miatt együtt kezelendő 

Turul- és EÖM-munkaszolgálatok belső világát tárja fel, nemek szerinti külön 

alfejezetekre bontva. Táblázatok, statisztikai adatsorok segítségével bemutatom az 

1935 és 1942 között mintegy 30 táborhelyszínen működött 60 férfitábor, és az 1936 és 

1942 között mintegy 70 helyszínen létesített 100 női tábor belső működését, 

munkavégzésüket, és ismertetem a külföldi (elsősorban a német) táborokkal való 

összefüggéseket és különbségeket is. A főként nyáron működő, néhány hetes férfi 

táborokban elsősorban útjavítást, gátjavítást, folyószabályozást végeztek, a női 

táborok lakói jellemzően falusi, családoknál eltöltött kisegítő munkákban, illetve 

mezei munkákban vettek részt. A férfi táborokban emellett katonai előképzés is folyt, 

míg a női táborokban a bajtársi eszmére alapozó ideológiai képzés dominált. A 

táborélet bemutatásában nagyban támaszkodtam a levéltári iratok, valamint a 

sajtóban és magángyűjtők birtokában lévő képi ábrázolások együttes használatára. 

Értekezésem következő fejezetében a Turul- és EÖM-munkaszolgálatra adott 

korabeli közéleti reakciókra reflektálok. Első részében az egyetemi ifjúság 

önreflexiójára voltam kíváncsi, amely a sajtóban, valamint nyomtatásban megjelent – 

meglehetősen homogén, pártoló – kiadványokban jelentkezett, de bemutatom a más 

munkatáborok létesítésére irányuló sikertelen kísérleteket is. Második részében 

pedig a szélesebb társadalmi visszhang néhány jelentős megnyilvánulását (például 

Kovács Imre íróét) és a különféle politikai orientációjú sajtócikkeket ismertetem, 

továbbá a korabeli filmhíradók tudósításait is felhasználom. 

A következő fejezet az egyetemi munkaszolgálat szimbólumaival, tárgyi 

megjelenésével (ruházat, jelvények) foglalkozik. Elemzésemben a kisebb részben 

múzeumokban, jórészt pedig magángyűjtők tulajdonában lévő anyagot írom le, 

hasonlítom össze egymással, teljességre törekedve a jelvények, plakátok, 
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igazolványok bemutatásában. A női és férfi munkaszolgálat öltözetét pedig 

fényképek és korabeli újságcikkek felhasználásával ábrázolom. 

Disszertációm utolsó fejezete – Zárás és összegzés – a második világháború alatti 

egyetemi munkaszolgálat történetére ad szerény kitekintést. Ez esetben a 

korábbiaknál is súlyosabb forrás- és szakirodalmi hiány miatt csupán töredékes 

ismeretekkel rendelkezünk, a háború alatti egyetemi munkaszolgálatot rekonstruálni 

nem lehet. Annyi azonban bizonyosan látszik, hogy a munkaszolgálat 1944 tavaszáig 

lényegében hasonló szervezetben és célokkal tovább létezett. A Turul-

munkaszolgálattal való kontinuitás tehát 1935 és 1944 között bizonyítható. Emellett 

Erdélyben pedig lokális kezdeményezésekre további munkaszolgálat-változatok is 

kialakultak. Az EÖM-öt 1944 tavaszán a Sztójay-kormány rendeleti úton feloszlatta. 

Értekezésem záró szakaszában az ekkor sarjadó Diákok Honvédelmi 

Munkaszervezetét ismertetem, valamint a dolgozat egyes fejezeteiben már levont 

következtetéseket összegzem. 

Dolgozatomat huszonöt – magánarchívumokból származó – becses forrásértékű 

képmelléklet teszi teljessé, amelyek jó része a munkatáborok működéséhez, belső 

világának megértéséhez ad fogódzót. 

 

 

III.  A disszertáció forrásai, szakirodalma és módszertana 

Témám forrásadottsága összefüggésben áll a mondott szakirodalmi fehér foltokkal. 

Amint tágabban az egyetemi bajtársi egyesületekre, a Turul Szövetségre is igaz, hogy 

a rá vonatkozó elsődleges levéltári források (a Turul Szövetség munkaszolgálata és 

az Egyetemi Önkéntes Munkaszolgálat központ iratai) a második világháborúban 

jórészt elpusztultak és a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában csak 

töredékesen fennmaradt dokumentumok álltak rendelkezésre. Körükből meg kel 

említeni a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium releváns 
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iratait, amelyek a kormányzat törekvések megértéséhez voltak elengedhetetlenek. 

Említeni kell továbbá az egyesületi állományt (Turul Szövetség, Hungária Magyar 

Technikusok Egyesülete, Foederatio Emericana, Magyar Egyetemi Diákszövetség és 

Magyar Egyetemisták és Főiskolások Országos Szövetsége) is. A központi 

iratpusztulásból adódóan felértékelődött az egyetemi levéltárak szerepe: kutatásaim 

során az összes (mintegy tíz) magyarországi egyetemi levéltár dékáni, kari 

tanácsülési és egyetemi tanácsülési anyagát (közülük forrásgazdagságuk okán 

kiemelendő a Pécsi Tudományegyetem Levéltára és a Corvinus Egyetem Levéltára) 

megvizsgáltam azért, hogy az egyetemi munkaszolgálatnak a felsőoktatásra 

gyakorolt „arculatát” megismerhessem. Mindezt két megyei levéltárban lévő 

közigazgatási iratokkal egészítettem ki. A sárospataki diákok bodnárvölgyi 

tevékenységéhez elengedhetetlennek bizonyult a Sárospataki Református Kollégium 

Tudományos Gyűjteményei Adattárában lévő faluszemináriumi iratokat áttekinteni. 

Az EÖM háborús időszakának feltérképezésében – meglehetősen csekély – irat állt 

rendelkezésemre a Hadügyminisztérium (HM) Hadtörténeti Levéltára elnöki és 

vezérkari főnökségi állományában. A Turul Szövetség és a Turul-munkaszolgálat 

kulcsfiguráiról hasznosnak bizonyult az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 

Levéltárában és Budapest Főváros Levéltárának elsősorban népbírósági irataiban 

való kutatás. A levéltári iratok sporadikussága indokolta, hogy jelentős mennyiségű 

– összességében mintegy 50, 1935-től megjelent lapot felölelő – sajtóterméket is 

bevonjak vizsgálódásaim körébe. Mind az országos, mind pedig – a 

munkatáborokról nyerhető lokális információk miatt – helyi érdekeltségű újságokat, 

folyóiratokat. Mivel a Turul munkaszolgálata és az EÖM is az állam érdekeltségébe 

tartozott és állami finanszírozású volt, értelemszerűen a kormányközeli lapok 

áttekintése súlyozottan fontos volt. A teljesség igényével dolgoztam fel az 1935 és 

1943 közötti egyetemi és főiskolai diáksajtót. 
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Disszertációm módszertanának sarokpontja, hogy a forrásokat nem 

szűkítettem le írott kútfőkre, hanem a rendelkezésre álló egyéb anyagokat a levéltári 

dokumentumokkal egyenrangúan kezeltem. Ennek érdekében igyekeztem a 

munkatáborok tárgyi anyagát (plakátokat, kisnyomtatványokat, numizmatikai 

anyagot), fénykép- és filmfelvételeket felgyűjteni és elemezni. A tárgyi‒képi források 

ugyanakkor hazai közgyűjteményekben roppant töredékesen (HM Hadtörténeti 

Múzeum, Néprajzi Múzeum, Magyar Nemzet Múzeum) lelhetők fel. Így 

magángyűjtők archívumaiban is sikeresen kutattam (hat személy anyaga), akik 

unikális forrásokat bocsájtottak rendelkezésemre. Végül haszonnal forgattam a 

korabeli, bőséges kiadott forrásokat is: almanachokat, parlamenti naplókat és 

irományokat, az egyetemi bajtársi egyesületek publikációit.  

A források komplex kezelése révén igyekeztem disszertációm témáját minél 

jobban beágyazni a honi ifjúsági mozgalom és köztörténet folyamataiba. Mindehhez 

képest meglehetősen szerény szakirodalmi fogódzó állt rendelkezésre, főként a már 

említett Ladányi Andor, Ujváry Gábor, Kerepeszki Róbert, Bartha Ákos, Laborc 

György Péter, Hajdú Béla és Zombor Zoltán művei, illetve a hazai népi 

mozgalommal, falukutatással kapcsolatos szakirodalmi termés, valamint a magam 

résztanulmányai. Az oral history módszerének kiaknázására az elmúlt évtizedekben 

felvett, kiadott interjúk (Tóth Pál Péter és Hajdu Tibor könyvei) és az Országos 

Széchényi Könyvtár 1956-os Intézetének Oral History Archívuma adott lehetőséget, 

amelyek felhasználása nemcsak színesítette, de kellő forráskritikával számos esetben 

pótolta is a szakirodalmi gyengeségeket. 

Dolgozatom nemzetközi kontextusának megrajzolásában elsősorban az 

angolszász szerzők (Timothy W. Mason, Rchard J. Evans, Jane Caplan és mások) 

újabb, 1980-as évek óta publikált  feldolgozásait és résztanulmányait hívtam 

segítségül. A nemzetközi horizont ábrázolása – mivel a magyar egyetemi 

munkaszolgálat közvetlenül a náci RAD-ot tekintette mintának – az utóbbi két 
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évtizedben született német nyelvű ifjúságtörténeti‒szociológiai munkák, 

forrásközlések felhasználását indokolta (Norbert Götz, Martin Broszat és mások 

művei).  

Körükből és a nemzetközi mezőnyből is kiemelkedik Kiran Klaus Patel 

munkássága, akinek a náci kötelező munkaszolgálatot (RAD) és az amerikai 

önkéntes munkaszolgálatot (CCC) összehasonlító monográfiájára („Soldaten der 

Arbeit“. Arbeitsdienste in Deutschland und den USA, 1933–1945., Göttingen, 

Vandenhoeck & Ruprecht, 2003. Angol nyelvű megjelenése: Soldiers of Labor. Labor 

Service in Nazi Germany and New Deal America, 1933–1945. New York, Cambridge 

University Press) leginkább támaszkodtam. E feldolgozásokat korabeli 

nemzetiszocialista kiadványok bevonásával egészítettem ki (például Peter Hussman, 

Hermann Müller-Brandenburg, Gertud Zypries műveivel), illetve hasznosítottam a 

korabeli nem német összefoglaló műveket is (elsősorban az 1938-ban Svájcban 

publikált Arbeitsdienst in 13 Staaten című munkát és az amerikai Kenneth Holland 

Youth in European Labor camps című, 1939-ben írt összefoglalását). 
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Az egyetemi önkéntes munkaszolgálat kiteljesedése a háborúban (1941–1944) 

 

Az egyetemi és főiskolai fiatalság egyesületeiben a parasztságon való aktív, 

táborszerű segítési szándék a háború során nem változott. A korabeli ifjúsági 

kiadványokban, sajtóban a középosztálynak a falusi lakossággal való törődő 

állásfoglalásaival találkozunk, és egyesek még ekkor is inkább a két társadalmi 

csoport egymástól való kulturális‒szellemi idegenkedésében, semmint a politikai‒

gazdasági problémák megoldatlanságában látták a társadalmi fejlődés rákfenéjét.1 Az 

egyetemi önkéntes munkaszolgálatnak az Egyetemi és Főiskolai Önkéntes Nemzeti 

Munkaszolgálat (EÖM) mellett ugyanakkor megjelentek kis hatósugarú társai.  

Mindenekelőtt Erdélyt kell említeni, ahol az ifjúsági falukutatás ekkoriban 

már komoly múltra tekintett vissza: a Dimitrie Gusti2 professzor inspirációjából 

merítkező magyarok ifjúsági egyleteiben komoly érdeklődés mutatkozott. A három 

főiskolai egylet közül az Ifjúsági Egylet 1921-es megalakulása óta, a Dávid Ferenc 

Egylet 1928-as létrejöttétől fogva, az Erdélyi Római Katolikus Népszövetség 

Egyetemi és Főiskolai szakosztálya 1929 óta végzett falukutatást. 1930-ban az Erdélyi 

Fiatalok már kizárólag e célból létesült Kolozsvárott. A falukutatást elsősorban 

felekezeti magyar orgánumok propagálták: az unitárius Kévekötés, a református Ifjú 

Erdély. Az Erdélyi Fiatalok falusi adatgyűjtő, szociográfus gárdáját 1933-ban 

feloszlatták, de a falukutatás mégis, titokban kiszélesedett. A háborús sajtó 

nemritkán a munkaszolgálatról mint általános magyar hazafi önkéntes 

munkakötelezettségről ír. Ilyennek tartották például a Légoltalmi Ligában való 

önkéntes szerepvállalást is. A sajtóban azonban gyakorta felrótták, hogy kevés 

információ áll rendelkezésre: nem lehetett tudni, hogyan lehet jelentkezni, nincs 

                                                 
1 Lásd pl. Hajba Sándor: Miért idegenkedünk egymástól. Ifjúságunk 1943. április, 2. 
2 Dimitrie Gusti (1880–1955) román szociológus, antropológus, e korszak legnagyobb hatású 

társadalomkutatója, aki az erdélyi falvak felmérésével szerzett hírnevet Magyarországon. 
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elegendő plakát, rádióhír stb. Egy cikkíró a fentiekkel összefüggésben komoly 

munkát követelt:  

 

„Tessék a rendelet szerint csoportokba osztani bennünket és minden csoportot 

más-más irányban alaposan kiképezni. és mindnyájunk helyét kijelölni. ne 

általános utakat, hanem egy utat mutassanak. […] Hiszem, hogy a rendeletnek 

az a része, hogy a »férfiakat a nők előtt kell igénybe venni« nem jelenti 

egyúttal azt is, hogy a nőket továbbra is játékszerként kezelik.”3 

 

1940-ben a visszacsatolt területeken mindez új lendületet vett a 

munkatáborokkal: Erdélyből Budapestre került egyetemisták 1941 nyarán „önkéntes 

kutató munkaszolgálatot” hirdettek. „A kutatómunka célkitűzései: mely irányban 

lehet a tanulmányozott társadalmi közösség segítségére, hogy segíthet és melyek a 

segítésnek eszközei és módjai. Ilyenformán tehát a kutatómunka gyakorlati téren 

munkaszolgálatot is jelent.”4 Ennek jegyében már 1941 nyarán mérnök, vegyész, 

építész és képzőművészeti csoportok külön munkatáborokban dolgoztak a 

Székelyföld falvaiban. Az anyagi alapok megteremtésében Bárdossy László akkori 

bukaresti követ nagy szerepet játszott. A munkát 1941 őszén a Székely Egyetemi és 

Főiskolai Hallgatók egyesülete (SzEFHE) ismertette, majd pedig a Honvédelmi 

Minisztérium (HM) is felfigyelt: Szabó István alezredes révén az 1942. évi 

munkatáborokat már a honvédelmi tárca finanszírozta. 1942-ben a vegyész és 

mérnök csoportok a M. Kir. Földtani Intézet földgázkutató munkálataiban 

segédkeztek. 1943-ban a munkaszolgálatosok újabb csoporttal bővültek: az 

állatorvosok csapatával. Ők felkészítő kurzuson vettek részt, és állattenyésztésre 

vonatkozó kérdőíveket vittek magukkal a falvakba. E táborok végső célját azonban 

                                                 
3 Somogyiné Kulcsár Blanka: Munkaszolgálat. Magyar Út 1939. október 14. 4. 
4 Kelemen Zoltán: Egyetemi hallgatók önkéntes erdélyi munkaszolgálata. Lehel 1943. október, 10–11. 



Modern Magyarország 4. évf. (2016) 1. szám 

 

 

188 

 

nem sikerült teljesíteni: „E szerteágazó munkakörök egy-egy falu monográfiájában 

találkoznak, melyek szerkezeti, társadalmi képét, továbbá szellemi és gazdasági 

életjelenségeit gyűjti össze és egyben nagyszabású falufejlesztő munkát végez.” A 

diákok az egyes falvakban nemcsak tudományos‒gyűjtő-, de – valamilyen mértékű – 

fizikai munkát is végeztek az EÖM férfitáboraihoz hasonló munkafeladatokkal. A 

képzőművészek egy-egy falu szokásait, viseletének, népművészetének adatait 

rögzítették. A zeneművészek ugyanígy dalokat gyűjtöttek; a mérnökök vízienergia-

felméréssel foglalkoztak, 1942-től pedig a Földtani Intézet által megindított kőolaj- és 

földgázvizsgálatokban segédkeztek nyolcas csoportokban (minden geológus mellett 

egy-egy csoport), a vegyészek egy cellulózgyár felépítésének előfeltételeit keresték. 

Az állatorvosok személyesen keresték fel a gazdákat, kitöltötték a kérdőívet, majd 

megbeszélték azokat, a gazdák által elmondottakat lejegyezték; az egyéb csoportok 

községekben vetítéssel egybekötött néprajzi, irodalmi, filmes előadásokat tartottak 

népművelő jelleggel.5  

1942-ben Baján tábori rendszerben a Miasszonyunk zárda növendékei is 

végeztek „munkaszolgálatot”. A városban a hadbavonult férfiak hátramaradt 

családtagjait segítették, részint pedig napközi otthonokat alakítottak ki, és vigyáztak 

a gyerekekre, illetve a zöldkeresztesek munkájába bekapcsolódva családgondozást 

folytattak.6 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Kelemen Z.: Egyetemi hallgatók i. m. 10–11. 
6 [Sz. n.]: A hadbavonultak hozzátartozóinak támogatásáról és a zárdai líceum tanulóinak önkéntes 

munkaszolgálatáról. Bácskai Újság 1942. június 27. 1. 
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Év 1941 1942 1943  

Létszám férfi nő férfi nő férfi nő Helyszín 

mérnökhallgató 5 -  - 40 - Maros-Torda, 

Beszterce-

Naszód, Kolozs, 

Szolnok-Doboka, 

Máramaros 

vármegyék 

gépészmérnök-

hallgató 

- - - -  

vegyészmérnök-

hallgató 

8 - - - Balánbánya 

építészmérnök-

hallgató 

9 - 10 - 10 - három székely 

vármegye 

képzőművész-

hallgató 

6 2 20 - 40 - Csík vármegye 

zeneművész-

hallgató 

- - 1 - - -  

állatorvostan-

hallgató 

- - - - 15 -  

egyéb - - - - 5 2 Szatmár 

vármegye 

rajztanár 2 - - - - -  

geológus - - 8 - 8 -  

irányító 2 - 2 - 2 -  

Összesen 34 81 122  

1. táblázat 

A munkatáborokban résztvevő hallgatók egyetemenkénti megoszlása 1941–1943 (töredékes 

statisztika) 

 

Az erdélyi diákok legnagyobb szervezete, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség 

az SzEFHE fenti munkatáborából merített inspirációt: 1941 júniusában, nem sokkal 

később azok indulása után a tagjai soraiból rekrutálódott 33 fő részvételével 

„falutanulmányozó munkatábort” rendezett, amelynek célja a település 

köztulajdonaiban lévő épületeinek javítása, gondozása volt. Az egy hónapig tartó 

táborozás egy év kimaradással 1943-ban folytatódott különböző helyszíneken, 
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megegyező részvételi adatokkal, ezúttal azonban két turnusban. E „kiszállások” már 

a falu életének néprajzi‒szociológiai leírására is törekedtek, az összegyűjtött 

felmérési iratokból azonban végül nem született meg a tervbe vett tudományos 

igényű monográfia.7 

 

Az EÖM háborús szerepvállalása és tevékenysége Magyarország hadba 

lépését követően is zavartalanul folyt: a munkavégzésben, irányításban nem történt 

változás. A rá vonatkozó szabályok – hasonlóan a honvédséghez – azonban 

kétirányúan is megváltoztak. Egyrészt szigorodás (militarizálódás) figyelhető meg az 

önkéntes munkaszolgálatosokra vonatkozó belső szabályozásban, másrészt viszont 

1941-től kitágították a részt vevő fiatalok körét: ekkortól minden olyan 16. életévét 

betöltött diák jelentkezhetett, aki elvégezte a gimnázium vagy a középiskola második 

osztályát, valamint megfelelő tanulmányi és valláserkölcsi előmenetel felmutatásával 

rendelkezett. 

Szinay Béla főparancsnok az összes csoportparancsnoknak és 

csoportvezetőnek szóló parancsában 1941 nyarán előírta: „Valamennyi férfi és női 

munkaszolgálatos bevonulása után fogadalmat tartozik tenni. A vezetőképző-

tanfolyam hallgatói a tanfolyamon, a többi munkaszolgálatos pedig abban a 

munkatáborban, amelybe beosztatott.” A fogadalom szövege a következő volt:  

 

„Ünnepélyesen fogadom, hogy Magyarországhoz és Kormányzó Urunkhoz 

mindenkor hű maradok, a Nemzetért a köz érdekébe [sic!] vállalt 

munkaszolgálatot legjobb tudomás szerint, becsületesen ellátom, 

elöljáróimnak engedelmeskedem, szolgálati parancsaikat híven teljesítem és 

összetartásban, és fegyelmezettségben, erkölcsi magatartásban, hazafiságban, 

magyar testvéri egyetértésben és összetartásban a legjobb példát mutatom.”  

                                                 
7 Imreh István: Közgazdászok Bálványosváralján. Március 1943. november, 11–12. 
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A parancs további részei tüzetesen szabályozták a katonás stílusú 

fogadalomtétel mikéntjét: „Katonás, ünnepélyes, fegyelmezett, kissé bonyolult 

fogadalomtétel ez. A parancs értelmében […] a fogadalomtételnek, amely lényegileg 

nyilvános tanúságtétel a bevonuló munkaszolgálatos országépítő, áldozatos, 

önzetlen munkakészsége és becsületes magyar hazafias érzése.” Aki a 

fogadalomtételt megtagadta, 24 órán belül el kellett bocsájtani az EÖM kötelékéből. 

(A fogadalomtétel napja munkaszolgálatos szünnap volt, és aznap a 

munkaszolgálatosok ünnepi ebédet kaptak).8 

Az (Ifjúsági) Turul Szövetség szerepe és összetartó ereje az egyetemi 

munkaszolgálat teljes fennállása alatt, így a háborús években ugyancsak 

meghatározó maradt, amire rávilágít egy 1944. április 15-én kelt fővezéri parancs is: 

„Az ifjúságnak a munkaszolgálatra való igénybevétele esetén a turulistáknak vezető 

szerepet kell betölteniök. A Turul-munkaszolgálatot teljesítő tagjait össze kell tartani 

s a Turul munkát lehetőség szerint folytatni kell.” Barabás Jenő mb. Turul-fővezér (a 

későbbi neves néprajzkutató) pedig 1944. június 6-án egyenesen az ez alól kibúvók 

szigorú megbüntetéséről határozott.9 

 

Az EÖM-táborok jelentősége a háborús honvédelmi feladatokkal lecsökkent, 

feladatuk pedig néhány vonatkozásban átalakult. Feladatkörét 1941-től részben 

átvette a HM fennhatósága alá tartozó, a honvédség kötelékébe sorolt, kötelező 

                                                 
8 Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (MNL OL), Polgári kori kormányhatóságok levéltárai, 

Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (K 636, VKM), 1039. doboz, 61 tétel. Egyetemi és főiskolai 

hallgatók önkéntes nemzeti munkaszolgálata 1942–1944. 3–4. A fogadalomtételből a VKM-en belül 

kisebb vita bontakozott ki. Kultsár István, az Értelmiségi Munkanélküliek Ügyeinek Kormánybiztosa 

ugyanis kifogásolta, hogy az beleütközik az egyesületi szabadságjogokról rendelkező 1938: XIII. tc-be. 

Hosszas vizsgálat után végül Szinaynak adtak igazat, az eskü szövege pedig maradt. MNL OL, K 636, 

VKM 1039. doboz, 61 tétel. Egyetemi és főiskolai hallgatók önkéntes nemzeti munkaszolgálata 1942–

1944. 4–14. 
9 MNL OL, Családok, személyek, testületek és egyesületek iratai, Turul Szövetség (A Magyar 

Egyetemi és Főiskolai Bajtársi Egyesületek Országos Központja) (P 1364), 5. tétel. Fővezéri parancsok. 

35–36. 
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kisegítő munkaszolgálat, amelynek századaiba és zászlóaljaiba ekkor már főleg a 

zsidónak minősülő állampolgárokat sorozták be. A korabeli sajtó ezért lényegesen 

kevesebb információt közölt róla, és legtöbb esetben (különösen a szélsőjobboldalon) 

a munkaszolgálat mozgalmi kiteljesedését szorgalmazták.10 

A női munkaszolgálatosok jelentősége a háború előtti évekhez képest 

mérséklődött, jószerével a fronton szolgáló honvédek ruháinak javítására, varrására 

redukálódott. 1941-ben Horthy Miklósné felhívására nemzetiszín szalaggal és 

hazafias feliratokkal (pl. „Győzelmes és dicsőséges hazatérést”) átkötött, piros 

pöttyös érmelegítőket horgoltak és varrtak a fronton harcoló honvédek számára.11 

Emellett mellékesen megmaradt a falusi háztáji kisegítőmunka, illetve kiegészült 

korábban ismeretlen tevékenységi formákkal is. Ez abból adódott, hogy az ország 

honvédelmi készültsége miatt a női munkaerőt az állami üzemek, vállalatok 

igényelték ki különféle segédmunkákra. 1942 decemberétől még a honvédelmi 

híradó szolgálathoz is beosztották az EÖM leánytagjait.12  

A délvidéki székely telepek szomszédságában felállított munkaszolgálatos 

táborokban (Ófutak, Horthyvára, Hadikföldje, Hadiknépe), Temerin és Szabadka 

térségében különleges táborok működtek: itt kollektíven az aratási munkálatokban 

vettek részt a „pirospöttyös kisasszonyok” a női önkéntes honvédelmi 

munkaszervezet és a leventék helyi erőivel együttműködésben.13 Azonban még az 

aratótáborokban is megmaradtak az alapfeladatok: a „kultúraterjesztés” és 

„mindazoknak a feladatoknak a megoldása, amely a nemzet sebeit gyógyítja [sic!] és 

                                                 
10 [G. N. Z.]: Egyre több hírt kapunk. Magyar Út 1942. június 25. 2.  
11 [Sz. n.]: A „pirospöttyös kisasszonyok” a magyar honvédekért! Fiatalok, 1941. október, 3. 
12 Hadtörténeti Intézet Levéltára (HIL), I. Vezérkari Főnökség (VKF) iratok, 1942. 1. oszt. 5954/eln. 

277/2648–2670 mikrofilm. Értekezletet hívott össze az egyetemi önkéntes munkaszolgálatos híradónők 

igénybevételéről. [o. n.] 
13 [Sz. n.]: Az ifjúság az új magyar kenyér szolgálatában. Délvidék 1942. július 14. 4.; [Sz. n.]: Piros 

pettyes lányok működnek a székely telepeken. Délvidék 1942. augusztus 21. 6.; [Sz. n.]: Aratnak a 

leventék. Az ifjúság az új kenyér szolgálatában. Délvidéki Magyarság 1942. július 11. 5.; [Sz. n.]: 

Szabadkán is megszervezik a női önkéntes honvédelmi munkaszolgálatot. Délvidéki Magyarság 1942. 

július 8. 4.; [Sz. n.]: Pirospettyes leány súlyos balesete Temerinben. Reggeli Újság 1941. augusztus 1. 3. 
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amelyre a magyar nő elhivatott és rátermett.”14 Tehát továbbra is megmaradt 

azonban a piros pöttyös egyenruha és a női jellegű munkák kihasználása a falusi 

lakosságnak nyújtott tevékenységben.  

Megjegyzendő, hogy az 1939. évi II. tc.-kel meghonosított honvédelmi 

munkaszolgálatban az 1939-ben készített tervek szerint az EÖM női 

munkatáborainak mintájára a HM elnöki osztályán komolyan számoltak a kisegítő 

munkaszolgálat női ágának megszervezésével is.15  

 

„Az önkéntes női munkatáborok szervezete párhuzamosan épül a kötelező 

munkaszolgálat szervezetével: a körzet- kerületi és főparancsnokságon 

megfelelő számú női előadó kap beosztást. »Munkatábor« helyett kifejezőbb a 

»munkáscsalád« elnevezés. […] Nem katonás egyenruhát viselnek, hanem 

magyaros formaruhát.”16  

 

Jóllehet a 18–21 éves lányok munkaszolgálatának kötelezővé tétele 1941-től 

vitéz Béldy Alajos vezérezredes, az ifjúság honvédelmi nevelésének országos 

vezetőjét (korábban a leventeintézmény országos vezetője) is foglalkoztatta, anyagi 

eszközök híján ez mégsem realizálódott.17 Béldy megbízásából Kokas Eszter női 

országos leventevezető 1943. március elején letárgyalta Istvánffy Klárával, hogy a 

július–augusztusi munkatáborokba a leventeleány-ügyosztály adja a tábor 

élelmezéséhez és a főzéshez szükséges munkaerőt azok közül, akik korábban a női 

                                                 
14 [Sz. n.]: A magyar nő áldozatkészsége. Megkezdték munkájukat a bácskai egyetemi női 

munkatáborok. Délvidéki Magyarság 1942. július 17. 3.; [Sz. n.]: Diáklányok kapálnak egy székely 

faluban. Szilágyság 1943. július 30. 1. 
15 Szinay Béla: Magyar Nemzeti munkaszolgálat. Bp. 1939. 34–43. 
16 Dr. Tharnói Kostyál László: Főiskolai önkéntes munkatábor. Bp. 1935. 54. 
17 Dr. Blasszauer Róbert: Az IHNETOV naplója. Vitéz Béldy Alajos vezérezredes a Hadtörténeti 

Levéltárban őrzött irataiból 1941–1943. Bp. 2002. (több bejegyzés). Megemlítendő végül az 1940-ben 

EÖM-ből sarjadó „nők önkéntes honvédelmi munkájának szervezete” is. Sturm Dénes: Női 

munkaszolgálat. In: A mai magyar honvédelmi igazgatás. A IX. közigazgatási továbbképző tanfolyam 

előadásai. (A korszerű közigazgatás útjai 15.) Szerk. Mártonffy Károly. Bp. 1943. 93–103. 



Modern Magyarország 4. évf. (2016) 1. szám 

 

 

194 

 

levente ilyen irányú háztartási tanfolyamát már elvégezték. Emellett a női 

főiskolások vezetésével „feladatuk lenne még, hogy szabad idejükben kijárnak a 

faluba, környezettanulmányt végeznek, amennyire lehetséges, megkezdik a 

felvilágosító munkájukat a korszerű háztartás-vezetéssel, élelmezéssel és 

egészségvédelmi [munkával] kapcsolatban.” Béldy Alajos Rajczy Imrét bízta meg, 

hogy a továbbiakban a kérdéssel foglalkozzék, és megszabta, hogy Palkovics Pál 

miniszteri osztálytanácsos vezetésével értekezletet tartsanak e kettős kérdés 

rendezéséről. Az ülésen felszólaló Rajczy kifogásolta ezt a megoldást, ennek ellenére 

nyártól a közös munka megvalósult.18 

A férfitáborokról még csekélyebb ismeretekkel rendelkezünk. A Hungária 

Magyar Technikusok Egyesülete – a háború előtti periódushoz hasonlóan – szinte 

minden rendezvényén felszínen tartotta a „parasztkérdést”, vagyis esetükben azt, 

hogy tavaszi és nyári szünetben, néhány napos falujárások során a műegyetemista 

hallgatók vegyék ki részüket az agrárlakosság technikai, gazdasági, egészségügyi 

felvilágosításából.19 Emellett az egyesület folytatta a táborozást, továbbá az EÖM-ben 

külön toborzófelhívásokat tett közzé. Újdonságot jelentett, hogy a kettőt, a munkát és 

a felvilágosítást igyekezett összekapcsolni: A Hungária „Maszataba” csoportja 1942 

tavaszán a Szilágy vármegyei Bogdándban falukutató tábort szervezett tucatnyi 

egyetemista résztvevővel. Azért esett a választás erre a színmagyar falura, mert 

fogyó lakosságát féltették az azt körülölelő román tömbtől. A bajtársi egyesület 110 

könyvet ajándékozott a falunak, továbbá – vélhetően csekély értékű – etnográfiai 

leírásokat is készített. A budapesti vezetés ellenben a munkát olyannyira értékesnek 

ítélte, hogy különleges munkatáborrá akarták szervezni, amelynek keretében az ott a 

bekötőutak rendezésével megbízandó diákság a munka mellett a 

                                                 
18 HIL I. 116. Az ifjúság honvédelmi nevelésének és testnevelésének országos vezetője naplója, 1943. 

március 8. 4–5. 
19 [Sz. n]: [c. n.]. Hungária 1941. május 1. 4. 
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gyümölcskonzerválás propagálására és egyéb egészségügyi propagandára is 

figyelmet szentelne.  

 

„Tekintettel arra, hogy célunk ezt a kis magyar szigetet számbelileg is 

megerősíteni, mindent elkövetünk, hogy a község számára zöldkeresztes 

házat szerezzünk. Az általunk kivizsgált adatok ugyanis világosan 

bizonyítják, hogy az óriási gyermekhalandóság oka a legelemibb kérdésekkel 

szemben is megnyilatkozó nagyfokú tudatlanság.”20  

 

A tábort a Hungária elnöksége augusztusban kiterjesztette a Székelyföldön 

Kászon és Háromszék vármegyék mintegy háromtucatnyi településére: a profil 

ekkorra azonban a fizikai munkavégzés mellett a falusi épületek mérnöki, illetve 

néprajzi fölmérésében csúcsosodott ki. A mérnökhallgatók munkáját az Erdélyi 

Tudományos Intézet koordinálta. A néprajzi profilú munkatáborok pedig a Táj- és 

Népkutató Intézet támogatásával dolgoztak Csíkkászonban és Csíkmenaságon. 

Községenként négy-öt lakóházat mértek fel. A cél: megismerni a magyar falu 

építkezését, tanulmányozni egyes vidékekre jellemző építési módot és mindezekből 

az új magyar építkezési stílus kialakulásához hozzájárulni.21  

 

A munkaszolgálatosok tevékenységével kapcsolatban a továbbiakban 

töredékesek az ismereteink. Annyi bizonyos, hogy 1943-ban és 1944-ben a 

munkaszolgálatosok feladata szinte kizárólag a szovjet Vörös hadsereg 

megfékezésére irányult: erőltetett munkatempóban tankcsapdákat ástak a Keleti-

Kárpátok védvonalain. Munkájuk azonban nem lehetett sikeres, és fokozatosan 

szorultak vissza a Tisza vonaláig. Az ekkori kaotikus viszonyokról már csupán 

                                                 
20 [Sz. n]: [c. n.]. Hungária 1941. április 4. 3–4. 
21 Erőss István: Kutatómunka Erdélyben. Hungária 1942. szeptember 15. 1–2.  
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néhány dokumentum tudósít. Az Ifjúsági Turul országos vezére még áprilisban is 

bizakodó volt, s kijelentette: „Az ifjúságnak a munkaszolgálatra való igénybevétele 

esetén a turulistáknak vezető szerepet kell betölteniök. A Turul-munkaszolgálatot 

teljesítő tagjait össze kell tartani s a Turul munkát lehetőség szerint folytatni kell.”22  

Egyetlen munkateljesítmény-előírásuk maradt fent, amely szerint a 

„földmunkákhoz szokott napszámos teljesítésének 50–70%-át” kellett elérni. A 

munkateljesítmény kalkulálásához az EÖM főparancsnoksága pontos számításokat 

végzett. Ebben egyebek mellett szerepelt: 1 fő óránként 5 köbméter földet vagy 

homokot vagy 2,25 köbméter tömör agyagot kell, hogy megmozgasson lapátjával, 

csákányával, s az elhordott talajt talicskával, csillével, kocsival kellett elszállítani. A 

munkaidő ekkorra nyolc órára emelkedett.23 

 

Az EÖM sorsa Magyarország német megszállásával pecsételődött meg. A 

Sztójay-kormány – sajnos nem tudni, miért –, nem látott fantáziát a további 

fenntartásában. Ebben (feltehetően) a romló munkateljesítmények és a drasztikusan 

megcsappant állomány egyaránt szerepet játszhatott.24  

A helyében a Honvédelmi Minisztérium által 1944 áprilisában – az EÖM 

egykori, Klotild utcai székházában – létesített Diákok Honvédelmi Munkaszolgálata 

(DHM) nyomokban hasonlított az EÖM-re, úgy is fogalmazhatunk, hogy annak 

kisebb, leegyszerűsített és szélsőjobboldali retorikával mélyen átitatott záróakkordja 

volt. Az Ifjúsági Turul tagsága más diákegyesületek mellett ennek a szervezetnek is a 

gerincét képezte. A táborok helyszíneivel, a munka mibenlétével kapcsolatos 

források közül egyetlen iratot ismerünk: a Pécsi Egyetemi Ifjúság (PEI) egyik 

                                                 
22 MNL OL, P 1364 Turul Szövetség. 1. doboz, 5. tétel. Fővezér parancsai 1939–1944. 1944. április 15. 
23 HIL II. Elnöki B osztály. 1044/1636. A 12.452/170. sz. Kt-1944.-rendelet munkateljesítménye a 

diákmunkaszolgálatosok részére (átszámított kivonat). 
24 1944. évi 8.830. VKM sz. rendelet az Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Önkéntes Nemzeti 

Munkaszolgálatának megszüntetéséről. Magyarországi Rendeletek Tára, 1944. II. kötet. Bp. 1944. 1021. 
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munkaszolgálatos tagjának ismeretlen helyszínről küldött, június 21-ei levele az 

egyre leromló munkakörülményekről árulkodik:  

 

„Sietve kell írnom, mert mindjárt indul az ember, aki Pécsre hazautazik. Csak 

így írhatom meg őszintén a dolgokat, mert cenzúrázzák a leveleket. A helyzet 

majdnem a lehető legrosszabb. Rengeteg munka, napi 8–9 óra, sziklát 

csákányozunk. A koszt nagyon gyönge, szinte zsírtalan. Az emberek már alig 

bírják a munkát. Az elszállásolás is meglehetősen pocsék, éjjel vacog a fogunk. 

[…] Most jött az újabb rendelkezés: a munkaidő 10 óra.”25 

 

Mindösszesen csupán két dokumentumot ismerünk a tagságról, s ezekből nem 

vonhatunk le messzemenő következtetéseket: a József Nádor Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának Széchenyi István 

Bajtársi Egyesületének vezére 1944. július 19-én levelet írt a fővezérségnek:  

 

„Már előzően bejelentettem, hogy egy munkaszolgálatos csoporttal Ojtozban 

tartózkodom. Kértem a fővezérséget, hogy amennyiben lehetséges, segítse elő 

az Erdélyben dolgozó egyetemi hallgatók újsághoz juttatását. Annak ellenére, 

hogy ez ideig választ erre a levelemre nem kaptam, kérem, járjon utána a 

Fővezérség, mi módon lehet a nemrégen lefoglalt zsidó rádiókból [azaz az 

1944 tavaszán elvett zsidó vagyonból] az itteni munkásszázad részére egy 

telepes, vagy detektoros rádiót igényelni. Ez az ojtozi tábor a legtávolabb eső. 

Természetes, hogy a hazai híreket is legkésőbben kapja meg. Ennek 

következtében a legkülönbözőbb rémhírek kelnek itt lábra az otthoni 

                                                 
25 MNL OL, P 1364 Turul Szövetség. 1. doboz, 6. tétel. Fővezérség levelezése, szolgálati jegyek 1938–

1944. A PEI tagjának kérelme, 1944. június 21. 52–53. 



Modern Magyarország 4. évf. (2016) 1. szám 

 

 

198 

 

állapotokra vonatkozóan, ez viszont a munkamennyiség és minőség rovására 

megy.”26  

 

A másik forrás a Turul utolsó ismert dokumentuma, 1944. június 6-án kelt, 

Barabás Jenő mb. fővezér a DHM-be való belépésre buzdított, ívet vonva a Turul 

munkatáborai és a DHM között:  

 

„Bajtársak! T[i], akik mától kezdve a belső front legkülönb katonái vagytok és 

nem üres szólamokat hirdettek, hanem tettekkel szolgáljátok az országot, 

legyetek méltók azokhoz a turulistákhoz, akik tíz évvel ezelőtt önkéntes fizikai 

munkavállalással mutattak irányt az országnak. A Turul Szövetség küzdött 

egyedül egy évtizeden át azért, hogy bevezessék Magyarországon a kötelező 

munkaszolgálatot. Rádióban, sajtóban, kongresszusokon, az egyetemeken és 

főiskolákon rendezett tájékoztató előadásokon is 1935 óta hirdette, hogy a 

jövőben a nemzet vezetésére hivatottak meg kell, hogy ismerkedjenek a 

kétkezi munka verejtékével és áldásaival. 1935- és 1936-ban a Turul Szövetség 

rendezte az első munkatáborokat Magyarországon, amelyekben fiatalságunk 

legjobbjai olyan lelkesedéssel vettek részt, mint 1848-ban a magyar történelem 

legnagyobb ifjúsága a függetlenségi harcban. Mert Ti vonultattok [Értsd: 

titeket hívnak be. – Sz. A.] be honvédelmi munkára, méltóan a hősi elődökhöz, 

boldogan vállalva minden erőfeszítést. Példát adtok az országnak és az egész 

magyar ifjúságnak. Szükség is van erre, mert sajnos akadtak, akik olyan 

defetista, lelkiismeretlenül szabotáló naplopók, akik csalárd módon 

igyekeznek családi és minden egyéb összeköttetést felhasználva az országot 

védő kötelességteljesítés alól kibújni. Legyetek meggyőződve, arról, hogy a 

                                                 
26 MNL OL, P 1364 Turul Szövetség. 1. doboz, 5. tétel. Fővezérség levelezése. A József Nádor Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának Széchenyi István BE vezére 1944. 

július 19-én levelet írt a Fővezérségnek, 44. 
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Turul Szövetség nemcsak megbélyegzi, hanem fel is kutatja ezeket a 

hazaárulókat és felszólít minden becsületesen gondolkodó magyar arra, hogy 

segítsen ennek az aljas társaságnak a leleplezésében. A történelem ítél a 

nemzetek felett. Mi, akik részben katonai szolgálatot teljesítünk, részben a Ti 

soraitok között vagyunk, hisszük, közös munkánk a külső és belső arcvonalon 

meghozza a győzelmet!27  

 

Források teljes hiányában azonban a tagság relációjában több nem mondható. 

Az egyetemek részéről is csupán néhány elszórt utalással találkozunk. Antal István 

vallás- és közoktatásügyi miniszter 1944. április 6-án kelt levelében értesítette az 

egyetemek, főiskolák és akadémiák rektorait és főigazgatóit, hogy a honvédelmi 

törvény alapján minden hallgatót, beleértve a nőket is, az oktatási szünetek alatt 

honvédelmi munkaszolgálatra kívánja igénybe venni. Ezért kimutatást kért az 

alkalmasság felmérésére. A kitöltött névjegyzékeket haladéktalanul meg kellett 

küldeni a DHM-nek.28 A levente kiképzésre vonatkozó adatokat a leventevezetőnek 

kellett kitölteni. A teológusok közül pedig csak az önkénteseket akarták felvenni.29  

A M. Kir. Honvéd Erődítési Parancsnokság 4155/eln. V. K. 1944. sz. átiratában 

az erődítési munkákra a HM 184286/eln. 41-1944. sz. rendelete értelmében készített 

kimutatást az igénybeveendő egyetemistákról.30 Június 24-én újra hallgatókat kért a 

DHM-től a honvédelmi tárca, a szervezet pedig a rektoroktól,31 s az igényt a nyár 

                                                 
27 MNL OL P, 1364 Turul Szövetség. 1. doboz, 5. tétel. Fővezér parancsai 1939–1944. 
28 A szervezet az 1940. évi 10.80. ME. sz. rendelet alapította meg az Országos Honvédelmi Tanács alatt, 

majd különféle csapattestek felügyelete alá került. A szervezeteknek létezett külön női egysége is. HIL 

I. VKF iratok, 1940. hdm. csf. 327/eln. Önkéntes Honvédelmi Munkaszervezet. [o. n.] 
29 Képzőművészeti Egyetem Levéltára (KEL) 1/b. Képzőművészeti Főiskola, Rektori Hivatal iratai. 

Hallgatók igénybevétele honvédelmi munkára. 3. d., 216/1944. 1–6.  
30 KEL 1/b. Képzőművészeti Főiskola, Rektori Hivatal iratai. Az erődítési parancsnokság névjegyzéket 

kérelme a rektoroktól, 1944. július 28,. 3. doboz, 334/1944. 1–4. 
31 KEL 1/b. Képzőművészeti Főiskola, Rektori Hivatal iratai. Az erődítési parancsnokság a hallgatók 

munkaszolgálatáról, 1944. június 27., 3. doboz, 339/1944. 1–2. 
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folyamán újabbak követték.32 Az egyetemisták erődítő munkaszolgálata ellen az 

emberségesebb oktatók a dékánoknál tiltakoztak, ezt néhány dokumentum 

bizonyítja.  

Mártonffy Károly, a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Közgazdaságtudományi Karának dékánja augusztus 16-án a kultuszminiszternek 

írott levelében jelezte, hogy a VKM és a HM illetékeseinek közös értekezletén a 

honvédelmi munkaszolgálatra bevonult egyetemistákat és középiskolásokat a 

katonai hatóságok legkésőbb 1944. szeptember 20-ig veszik igénybe. Biztosítani 

kívánta, hogy a leszerelt hallgatók tanulmányaikat azonnal folytathassák, és ennek 

érdekében „felvételük, illetőleg beiratkozásuk tehát egyszerűsített és gyorsított 

formák között eszközlendő. Az ezirányban szükséges intézkedéseket minden 

egyetem (főiskola) a saját hatáskörében teszi meg.” Mártonffy leveléből tudható, 

hogy a munkaszolgálatot végzetteket akkor s fel kellett venni az első évfolyamra, ha 

egyébként a keret addigra betelt volna. Érdekvédelmükben Mártonffy Diákvédő 

Irodák nyitását javasolta. Emellett az egyetem számos más tanára ugyancsak a 

dékánhoz fordult egy-egy munkaszolgálatos hallgató megmentése céljából.33  

A M. Kir. Honvéd Erődítési Parancsnokság néhány esetben válaszolt: eszerint 

fellebbezést kizárólag a miniszter adhat, egyébként 1944 nyarán minden hallgatónak 

be kellett vonulnia munkaszolgáltra. Több irat szól arról, hogy a József Nádor 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Mártonffy Károly dékánnak 

aggodalmát fejezi ki a rektor, hogy a munkaszolgálatosok szeptember végétől 

szemeszterveszteség nélkül teljesíteni tudják a félévet. Az Erődítési Parancsnokság 

                                                 
32 KEL 1/b. Képzőművészeti Főiskola, Rektori Hivatal iratai. A Diákok Honvédelmi Munkaszervezete 

alkalmazott hallgatók névsorát kéri, 1944. július 9,. 3. doboz, 399/1944. 1–2.; KEL 1/b, Rektori Hivatal. 

A Diákok Honvédelmi Munkaszervezete az idén abszolvált hallgatók névsorát kéri, 1944. augusztus 

3., 3. doboz, 386/1944. 1–2. 
33 Corvinus Egyetem Levéltára (CEL) 6/b. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar, Dékáni Hivatal iratai. Tanárok kérelmei a M. Kir. Honvéd Erődítési 

Parancsnokság részére. 20. doboz, IV. 1176, 1. 
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leveleiben minden esetben megnyugtatta az érintetteket. Az erről szóló, a VKM által 

jóváhagyott szövegeket kifüggesztették az egyetemek faliújságjaira: 

 

„A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a honvédelmi munkára igénybe vett 

ifjúságot megnyugtatja, hogy érdekeik védelméről a legmesszebbmenő módon 

gondoskodik. Biztosítja őket, hogy szeptember 20-iki leszerelésükből 

kifolyólag nemcsak, hogy semmiféle hátrányt nem szenvednek, de máris 

intézkedett aziránt, hogy az egyetemi (főiskolai) felvétel, illetőleg beiratkozás 

részükre mindenképpen meggyorsíttassék és leegyszerűsíttessék.”34  

 

Az egyetemeknek rendszeresen névjegyzékeket kellett küldeni az erődítési 

Parancsnokság részére a bevonult hallgatókról.  

A DHM vezetőjének az egyetemek rektorainak és dékánjainak 1944. május 25-

én írott tájékoztatása szerint a munkásszázadok parancsnokai az 1944. május 23-ai 

184214/eln. 41-1944. HM sz. rendelet értelmében adjunktusok vagy tanársegédek 

lehettek csak. E parancsnokok listáját minden felsőoktatási intézmény ugyanúgy 

köteles volt a Diákok Honvédelmi Munkaszervezetének címére (V. Klotild u. 10/c) 

bejelenteni. Az érintetteknek a tartózkodási helyük szerint illetékes népmozgalmi 

nyilvántartónál kellett jelentkezniük, majd bevonultak az illetékes helyi honvéd 

állomásparancsnoksághoz. Budapesten a Ludovika volt a bevonulási központ, ahol 

ruhával, fehérneművel kellett megjelenni, és előzetesen három hónapnyi távollétre 

kellett készülni.35 

 

A DHM-mel utoljára 1944 szeptemberében találkozunk, miután a VKM 

kibocsájtotta azon egyetemi és főiskolai hallgatók szociális- és tandíjkedvezményeiről 

                                                 
34 Uo. 4–5. 
35 Uo. 6–10. 
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szóló rendeletet,36 akik önkéntes munkaszolgálatban a HM kötelékében továbbra is 

részt vesznek. Mester Miklós kultuszminisztériumi államtitkár ennek alapján 

szeptember 5-én az egyetemek, főiskolák, jogakadémiák és más felsőoktatási 

intézmények vezetőségéhez intézett leiratában felhívást fogalmazott, amelyben 

szigorúan elítélte azokat a hallgatókat, akik kötelező honvédelmi 

munkaszolgálatuknak nem tettek eleget, és ezeket kizárta minden ösztöndíjból és 

tandíjmentességről „egyszer s mindenkorra”. Aki viszont „becsületes honvédelmi 

munkát végzett”, az nagyobb ösztöndíjra lett jogosult. Az államtitkár kinyilvánította, 

hogy ösztöndíjat és szociális támogatást ezentúl csak azok kaphatnak, akik önkéntes 

munkaszolgálaton továbbra is részt vesznek. A munka mibenlétét erődítési 

feladatokban, repülőtér-építésben, illetve honvédelmi munkajeggyel esetleges 

vármegyei, önkormányzati közigazgatási, mezőgazdasági, hadiüzemi feladatokban 

jelölte meg.37  

Az Erzsébet Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának dékánja 

arra kérte a diákvédő irodákat, hogy pártolják a munkaszolgálaton oklevelet szerzett 

hallgatókat, valamint közölte, hogy az indexekbe is beírásra kerül, ha valaki EÖM-

munkaszolgálatban vett részt, illetve tisztséget diákegyesületben ezentúl csak az 

viselhet, aki – EÖM- vagy kötelező honvédelmi – munkaszolgálatot teljesített. Utóbbi 

kitétel azért érdekes, mert ekkoriban már kizárólag zsidók és romák voltak kötelező 

munkaszolgálatosok (jórészt a Dunántúlon és Budapest környékén),38 akik közül 

elenyésző számban tanultak ekkor a felsőoktatásban, ezért úgy véljük, ezek a 

rendelkezések jórészt továbbra is az önkéntesekre vonatkoztak. Mester Miklós 

utasításában a fentieket az egyetemi karok faliújságjain kellett kihirdetni. Szeptember 
                                                 
36 A 60.469. VKM sz. rendelet az egyetemi és főiskolai munkaszolgálatosok kedvezménye tárgyában.  
37 Lásd pl. Pécsi Tudományegyetem, Egyetemi Levéltár (PTL) 10/b. Erzsébet Tudományegyetem, Jog- 

és Államtudományi Kar iktatott iratai, 614/1937–38. Mester Miklós államtitkár utasításai a dékánnak, 

1944. szeptember. és PTL 104/b. Erzsébet Tudományegyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Dékáni 

Hivatal iratai. 1944/45. tanév 36. doboz, 26. iktatószám.  
38 L. összefoglalóan: Szita Szabolcs: A munkaszolgálat Magyarországon 1939–1945. Hadtörténelmi 

Közlemények 117. évf. (2004) 3. 830–857. 
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11-én és 25-én mindezt (hangsúlyosan a kötelező honvédelmi munkaszolgálatos 

diákokra vonatkozóan, de minden bizonnyal az önkéntesekre is) a dékánok számára 

megküldött utasításában külön megerősítette.39 

 

 

 

                                                 
39 PTL 10/b. Erzsébet Tudományegyetem, Jog- és Államtudományi Kar iktatott iratai, 614/1937–38. 

Mester Miklós államtitkár utasításai a dékánnak, 1944. szeptember és PTL 104/b. Erzsébet 

Tudományegyetem, Jog- és Államtudományi Kar, Dékáni Hivatal iratai. 1944/45. tanév 36. doboz, 26. 

iktatószám. Egyetemi és főiskolás munkaszolgálatosok kedvezményei. 
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