
1944. március 19. 
„Megkívánják a mezőket és elrabolják, és 
a házakat és elszedik; és nyomorgatják a 
gazdát, és az ő házanépét az embert és az 
ő örökségét.'' 

(Mikeás próféta k ö n y v e 2.) 

1944. március 19-e napjának, s következményeinek történéseit összeállításunk nem tárja fel 
a maga teljességében. Nem szól a megelőző eseményekről, az akkori magyar vezetörétegnek, 

Kállay Miklós nevével fémjelzett - „hintapolitikai" titkairól. Nem idézi fel azokat 
a történeti stúdiumokat és elemzéseket, amelyek a németek katonai-politikai szándékairól, 
a hírhedett , ,Margarethe"-terv előkészületeiről, diplomáciai lépéseiről, majd végrehajtásáról 
szólnak. Eképpen nem láttatja sem a jelentős státuszférfiak cselekedeteit, sem pedig az 
antifasiszta ellenállás élményanyagát. Mindazonáltal bevezetőként, és a bemutatásra kerülő 
szemelvények háttérkeretének röviden fel kell rajzolnunk ezeket az előzményeket. 

A sztálingrádi és voronyezsi vereségek nyomán megtört a németek háborús ereje. 
A második magyar hadsereg szétverettetett. Ebben a helyzetben a magyar politikai vezető ré-
teg egy része lazítani igyekezett a Németországhoz, a fasiszta blokkhoz fűződő kapcsolatain és 
hangsúlyozta a különleges magyar érdekeket. Kiváltképpen a Kállay-kormány magatartása 
vonta magára a német politikai és katonai tényezők nagyfokú gyanakvását. Ugyanakkor 
miként Ránki György értékeli — „Kállay külpolitikai céljait teljesen a régi rend fenntartásával 
kötötte egybe, söt annak rendelte alá"; ezúton került szembe élesen mindazon antilasiszta, 
baloldali és demokratikus törekvéssel, mely a külpolitikai változásokat a belpolitikával 
összekapcsolni tartotta szükségesnek.1 

Hogy az egyiknek óhatatlanul szüksége van a másikra, azt éppen egy esetleges német 
megszállás kivédésének érdeke is diktálta — erre utalt Bajcsy-Zsilinszky nevezetes memo-
randuma.2 Kezdeményezések másfelöl is kibontakoztak. Az illegálisan küzdő kommunista párt 
kifejezte azt a szándékát, hogy minden Hitler-ellenes erővel kész együttműködni a háborúval 
való szakítás érdekében és a demokratikus Magyarország létrehozásában. Az 1943-as nyárvégi 
balatonszárszói konferencia pedig olyan „sokféle szellemi batyuval, hittel, tévhittel . . ." vérte-
zett gyülekező hely volt, ahol ugyancsak egy „másik" Magyarország készülődött.' 
A demokratikus-értelmiségi csoportokban, a munkásmozgalomban, a kommunisták között 
egyaránt érlelődött a cselekvés vágya. 

Az ország német megszállása súlyos csapást mért rájuk, de nem némította el őket. 
1944 tavaszán létrejön a Magyar Front, a demokratikus pártok, s velük a kommunisták 
szövetsége, s kibontakozott az antifasiszta ellenállás. 

Magyarországot alighanem földrajzi helyzeténél fogva is stratégiai jelentőségűnek ítélte 
meg a német hadvezetés. De vezető köreik egy újabb „olasz" példa meglepetésének sem 
kívánták kitenni magukat. Magyarország katonai megszállásását tehát elhatározták. 1944. 
március 19-e hajnalán három irányból benyomultak csapataik Magyarországra. 

Szemtanúink története e szomorú vasárnapon veszi kezdetét, többnyire negyven év 
távlatából visszatekintve. 

Tanúságtevöink, akik jóllehet a társadalmi-politikai-katonai események közvetlen sod-
rásába kerültek, néhány kivételtől eltekintve nem tartoztak az akkori áramlatok élvonalá-
ba. A hétköznapok közegében éltek látszólag, de életük nem úgy folytatódott, mint annak 
előtte. Hirtelen rájuk zúdult egy történelmi élmény, amelynek így vagy úgy szenvedő ala-
nyaivá lettek. A félelemé, a kiszolgáltatottságé, a megaláztatásé. Visszaemlékezéseikből 
úgy válogattunk, hogy személyes átélésük valamiképp az „egésznek" tartson tükröt: a ma-

' Ránki György: 1944. március 19. Kossuth, 1978. 9. old. 
Századok, 1965. 1—2. számában tette közzé Pintér István Bajcsy-Zsilinszky Endre 
memorandumát. Idézi: Ránki György. 
"Szárszó 1943. Szerk.: Győríty Sándor, Pintér István, Sebestyén László, Sipos Altila. 
Kossuth, 1983. 18. old. 
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gyar gazdaság háborús célra való maximális kihasználásának, a magyar katonák újbóli har-
ci bevetésének, az emberi sorsok katasztrofális elmélyülésének, antifasiszták, munkásmoz-
galmi férfiak s a zsidó lakosság üldözésének. Reméljük, hogy a közölt részletek dióhéjnyi 
anyaga is képes minden különösebb magyarázat nélkül érzékeltetni a légkört, az egész tra-
gikumát. 

A közölt részleteket a Magyar Munkásmozgalmi Múzeumban elhelyezett iratokból, 
dokumentumokból, visszaemlékezésekből válogattuk. Előbb tömör krónikát mutatunk be azzal 
a szándékkal, hogy na márciusi napnak (napoknak) zaklatottságát, sötét tónusú ritmusát 
érzékeltessük. Majd ezután következnek a memoár-részletek. Az idézett lapok erejét 
a személyes átélés hitele adja , s nem a historikus szigorú mércéje. 

Fancsovils György 

1944. március-április hava néhány napjának orosházi krónikája: március 15.: a díszünnepség 
légiveszély miatt elmaradt, március 19. de.: Marosán György előadása a Munkásotthonban, 
du.: a függetlenségi és 48-as Politikai Párt Olvasókör megemlékezése Kossuth Lajos halálának 
50. évfordulójáról, este: Német páncélos egység érkezése, március 23.: a helyi lap közli: 
„kölcsönös megegyezés alapján német csapatok érkeztek Magyarországra", március 27.: 
a Magyar Parasztszövetség feloszlatása, március 31.: a legtekintélyesebb zsidó férfiakat 
összeszedik és munkaszolgálatra Debrecen alá Szent György-pusztára viszik, április 3.: 
a baloldali személyek internálása a meszes-kisközi iskolába. 

,,A németek egy tankoszloppal érkeztek a községbe március 19-én, késő délután. Dr. Sándor 
Béla orvos házát (Pacsirta u. 20.) még aznap kiürítették és híradós osztag szállásolta be magát, 
nagy antennákat felállítva. A kapu előtt állandóan őrszem állt vérebbel, és nem engedett senkit 
a ház előtt elmenni."4 

„A lakosság nem tudta, hogy ez német megszállás lesz . . ." 
,,A lakosság nem tudta, hogy ez német megszállás lesz, hiszen máskor is keresztülvonultak 

itt német csapatok . . . Kimentem kaput nyitni, hát két csendőr szuronyosan belépett egyenesen 
a lakásba. Azzal jöttek, hogy rögtön öltözzek fel és vegyek magamhoz pokrócot és három 
napra való kenyeret. Akkor végigkísértek a Táncsics utcára, ahol Soós Gyula lakott, azzal 
összekötöztek és bevittek a Meszes-közbe levő iskolába. Akkor már sokan voltak bent. 
Orosháziak és Rákóczi-telepi elvtársak. Ez történt 1944. március 21-én, amikor is a német nácik 
megszállták az országot . . . Néhány hét után katonai büntető-munkaszolgálatra kaptunk 
behívót. Bevonultunk Debrecenbe" ' 

„Akkoriban szokás volt gyermekháborúkat viselni . . ." 
„1944. március 25-én egy 130 főből álló német katonai egység szállta meg a községet. Az 

iskolában és a színházteremben szállásoltak, így abban az évben számunkra befejeződött az 
iskolai tanév. Innen kezdve szinte hetenként ú jabb német csapatok jöttek, a régiek elmentek. 
A kaszinó és az iskola ar ra volt berendezve, hogy a pihenő német egységeket fogadja . . ." 

„Akkor láttunk életünkben először igazi hadigépezetet . . . olyan autók gördültek utcáinkon, 
amelyeknek lánctalpai voltak, de gumikerekük is; hosszú csövű légvédelmi ágyúk álltak 
a kertekben. Nekünk játék volt az egész. Felkéredzkedtünk a tankokra, autókra, s visítoztunk 
egy-egy éles kanyarban . . . A német helyőrség labdarúgó-csapata néhányszor összecsapott 
a helyi Vasas SC csapatával. Jó futballisták voltak, mert csak egy döntetlent tudtak a helyiek 
kiharcolni, a többi mérkőzést elveszítették. Nagy ovációval szurkoltunk a hazai gárdá-
nak . . . A bányaműhelyben német tankokat , páncélkocsikat javítottak; a Polyankán 
próbálgatták a páncélöklöket néhány ártatlan csillén . . . 

Apám is megkapta a SAS-behívót, a putnoki gyülekezőhelyre kellett indulnia; vele 
30—35 bányásznak . . ." „Akkoriban szokás volt gyermekháborúkat viselni a többi teleprész és 
a falu ellen Nagy csatákat vívtunk az ördögsziget tel a Tarackossal, gyúrt sárgolyókkal, 
botokkal . . . Így vívtuk háborúinkat akkor, amikor a világtörténelem legvéresebb csatáiban 
már százezrek pusztultak el . . ."6 

'Részlet Formann István Orosháza a második világháború idején c. tanulmányából. 
Kézirat, Magyar Munkásmozgalmi Múzeum Adattára (MMM AD) II — 981 76. 132. 
Vö. Marosán György: Tüzes kemence Magvető, 1968. 683—85. old. Marosán emliti, hogy 
19-én Orosházán tartózkodott, másnap 20-án, hétfőn reggel indult Szegedre, s csak ott az 
állomás előtti téren döbbent rá - a német páncélkocsik láttán —, hogy valami történt. 
•'Kolarik Ede emlékezéseiből. Kézirat. MMM AD—II —1927. 79. Kolarik az 1938-as 
„szegedi kommunista per" egyik vádlot t ja volt, illegális mozgalmi tevékenységéért 
rendőri megfigyelés alatt állott. 
''Viktor Gyula Eletem a bányászok szolgálatában c. munkájából. Rudabánya. Kézirat. 
MMM AD—II - 2491 83. 20 25. Viktor Gyula 1944-ben tízéves fiú volt. 
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Hadiüzem személyzeti parancsnok napiparancsa7 

M. kir. 1/11. hadiüzem személyzeti parancsnok 
12. sz. napiparancs 

Kispest, J944. évi március hó 24-én 

A német birodalmi hadsereg részeinek Magyarországon való tartózkodásával kapcsolatban 
közlöm, hogy az kifejezetten hadműveleti jelleggel bir és éppen ezért mindenkit higgadtságra 
és nyugodtságra intek. 

Ugyanakkor figyelmeztetek mindenkit , hogy amennyiben az az eset fordulna elő, hogy 
német katonai közegek akár egyedül, akár a csendörséggel, vagy rendörséggel karöltve valakit 
igazolásra szólítanának fel, ezen felhívásnak higgadtan és nyugodtan tegyenek eleget. 
Általában minden súrlódás a legmesszebbmenő megértéssel elkerülendő. 

Ezzel kapcsolatban felhívom a hadiüzemi alkalmazottak figyelmét a vállalat által kiadott 559. 
számú körözvényre, (katholikus lelkigyakorlat a HSCS. alkalmazottak részére), hogy ezen 
a lehetőség határain belül, éppen a nehéz időkre való tekintettel, lehetőleg nagy számmal 
vegyenek részt. 

Kolarovszki Mihály (: 224.117. szül: 1927.:) segédmunkás, 1944. III. 17-én munkahelyétől 
igazolatlanul távol maradt, (Először fenyítve:) 1 nap szigorított fogsággal, 

Martinák Imre (: 24.063; szül: 1923.:) segédmunkás, 1944. III . 16-án munkahelyétől 
igazolatlanul távol maradt (:Először fenyítve:) 1 nap szigorított fogsággal, 

Magyar János k(: 26.065, szül: 1923.:) gyárimunkás, 1944. III. hó 12-től 14-ig munkahelyétől 
igazolatlanul távol maradt. (:Elöször fenyítve:) 2 nap szigorított fogsággal fenyítette meg az 
illetékes zlj. parancsnok. 

Büntetésük megkezdése tekintetében már intézkedtem. 

Aláírások. 

„A nyugtalanság növekedett a gyárban" 

„Mindennap azzal hagytam ott a gyárat , hogy nem tudom, mire megyek haza. Munkahelyem 
hadiüzem volt, ezért némileg biztonságot is nyújtott , gépemtől nem vihettek el. Falumban, 
otthonomban minden másképp volt. Az elöljáróság tudta, hogy a világon vagyok, életkorom 
szerint katonaköteles, tehát bármikor beállíthat a postás a behívóval. 

Igen, nap mint nap szomorú, baljóslatú érzésekkel végtam neki a hazafelé vezető útnak. 
Mindennapos — és elég siralmas esemény volt, ahogy egy-egy évfolyamos segédtársam 
leszámol, visszaadja a személyes használatra kapott szerszámokat, és egy-egy odavetett szóval 
búcsúzik — „holnap visznek . . ." Nem azt mondta, „hogy megyek", hanem „visznek", amiben 
kifejeződött, hogy nem a maga jószántából hagy fel tanult mesterségével. 

A gyári kapusok mellett csakhamar megjelentek a fegyveresek, itt is, ott is betonbunkerek 
lőrésekkel, és az elhibázott munkát már nem selej tnek kezdték emlegetni, hanem szabo-
tázsnak . . . A nyugtalanság növekedett a gyárban. 

Az idősebb szakik szüntelenül várható sorsukról beszélgettek, életkorukat méricskélték, és 
ránk, fiatalokra is úgy tekintettek, mint valami bizonyosságra — amig minket látnak, addig 
őket biztos békén hagyják . . ."8 

Részletek egy pesti polgár háztartási füzetéből' 
1944. március hó 

14. nap Villany- és gázszámlák 129' P 
16. nap koszorú 20. 

Papír 51. 
Katonai légó veder 34. 

20. nap Élelem 40. 
70 db tojás 15. 

21. nap Háztartás 184. 
26. nap Pince hurcolkodás 24. 
27. nap Háztartás 120. 

Telefonfellebbezés 6. 
Vederjavítás 5. 

30. nap Légó homokhordás 40. 

'Hadiüzemi személyzeti parancsnok napiparancsa. Kispest. Eredeti. MMM Így. 3869. sz. 
8Németh Gyula: Tettük, amit tennünk kellett. Visszaemlékezés, Ózd. Kézirat. 
MMM AD—II—23—83. 1—6. old. 
'Háztartási füzet. Eredeti. M M M Így. szn. 
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„Ló- és szarvasmarha-begyűjtést tartottak . . ." 

„Az enyhe tél után igen kellemetlen hideg március volt 1944-ben. Március 19-én ló- és 
szarvasmarha-begyűjtést tartottak az olvasókörben, amikor jött a híre, hogy a németek 
megszállták Magyarországot . . . 

Még aznap este ismét a plébános úrnál találkoztunk néhányan . . . A rádió állandóan 
indulókat játszott és a hírekben közölték, hogy a kormány lemondott. Az esti híradásban 
publikálták, hogy Horthy kormányzó Sztojákovich Sztójai Dömét, Magyarország berlini 
nagykövetét bizta meg az ú j kormány megalakításával . . . Márciusban jött meg a bogárzói 
szövetkezeti géptársulás traktora, ekével. A gazdaság földjét március végéig felszántotta."1" 

„Bánat és aggodalom egy újabb katonai behívó ... ." 

„1944. márciusa háromszorosan emlékezetemben maradt. Az első kettő öröm. ö r ö m volt 
a mestervizsga sikeres letétele, és a lányom születése. Bánat és aggodalom egy újabb katonai 
behívó, amely kötelez a frontszolgálatra, most már másodízben . . . 

Elmondhatom azt is, hogy volt egy kis szerencsém is. Mielőtt kimentünk volna a frontra, 
megláthattam az újszülöttet édesanyjával együtt . Anyósom segített feleségemnek a kisbabát 
kihozni a kilenc kilométeres útszakaszon, gyalogosan. A kis Marikát abroszba kötve, nyakába 
akasztva hozta, szerencsésen értek Kál-Kápolna vasútállomásra, s onnét jutottak el az apósom 
egyik testvéréhez, aki a maklártályai uradalomban lakott. Ugyancsak cselédek voltak 
a kápolnai bir tokon. Mindez szülés után nyolc napra történt. Én kimaradást kaptam, hogy 
meglátogathassam őket. Másnap már be is vagoníroztunk Egerbe. Indultunk újból a front-
ra . . ."'1 

„Munkásdalokat énekelve jöttek, mint valami bibliai hösök" 

,,A megszállás hire hozzánk csak 20-án reggel érkezett le a hírzárlat miatt. Hetipiac volt és 
suttogva mindenki azt tárgyalta, a piactéren megerősített csendörjárör cirkált mindenkit 
figyelve. Nyolc óra után érkeztem be a községbe én is a piacra, amikor két fegyveres 
csendőr igyekszik felém, de már hátul is volt kettő az örparancsnokkal együtt . . . Az őrszobán 
mindenemet átkutatva közölték velem, hogy le vagyok tartóztatva állambiztonsági okok 
miatt ... A szolgabírói hivatal előszobájában . . . a legnagyobb meglepetésemre egy sereg 
ismerős embert találtam őrizetben . . . Gyomáról őrizetben volt kívülem Kner Imre nyomdász, 
Varjú Imre földmunkás, Endrédről: Szabó Péter, Fülöp István földmunkások, Libényi Béla 
ügyvéd . . . Március 31-én már délután észrevettük, hogy valami történik velünk, mert ebéd 
után megjelent a csendőrparancsnok . . . 

Budapestre korán reggel érkeztünk meg, és nyomban átkísértek bennünket a Mosonyi utcai 
fogházba . . . a pincébe, ahol már voltak vagy negyvenen . . . a sarokban találtam rá Takács 
Józsefre, a szociáldemokrata párt egyik vezetőjére. Érkezésünk délutánján meghozták Rónai 
Sándorékat is Miskolcról. Munkásdalokat énekelve jöttek, mint valami bibliai hösök. Néhány 
nap múlva hozzánk került Marosan György is, aki már friss híreket is hozott a külvilágból. 
Kner Imrét pár nap múlva kivették közülünk . . .' 

'"Katona Sándor: Történelmi idők tanúja c. emlékezése Kézirat. Baktö—Bogárzó. MMM 
AD—II—2507—83. 31—32. old. 
"Krancziczky Pál emlékezése. Kézirat. Maklártálya. MMM —AD—II—888 -76. 120— 
121. old. 
'-Rácz Lajos emlékezése. Kézirat, Gyoma-Endröd. MMM AD—II—1648 78. 86—87. 
old. Rácz Lajos parasztpolitikus, előbb a Bajcsy-Zsilinszky-féle Radikális Párt, utóbb 
a Kisgazda Párt választmányának tagja. Antifasiszta tevékenységéért tartóztatták 
le. Emlékezésében megemlíti többek mellett Takács József szociáldemokrata 
politikust, agrármozgalmi történetírót, Rónai Sándor miskolci szociáldemokrata titkárt 
is. Vó. Beránné Nemes Éva: Miskolc politikai élete a német megszállás hónapjaiban 
c. tanulmányát. Borsodi Történelmi Évkönyv, Miskolc, 1971. 23. old. 

15 



„Mi a nemzet szemetei vagyunk . . ." 

„Azokban az időkben, amikor itt a Sági-bazaltbányában, mások szerte az országban vagy az 
országhatárokon túl igazságtalanul szenvedtek a náci börtönökben, rab és megalázott lett az 
egész magyar nép, az egész ország. Különösen 1944. március 19-e után, amikor a hitlerista 
csapatok megszállták az országot . . . 

Közülünk többen már korábban is megjár ták a hírhedt börtönök egyikét, s ezért kapta 
a 410-es század a „különleges" büntetőszázad nevet . . . 

Rendes katonai SAS-behivót kaptunk. Azt hittük, hogy katonának visznek minket, de már 
Alsódabason sorakoztatás és névsorolvasás után, amikor szétválasztották a behívottakat 
rabokra és örökre, megtudtuk bevonulásunk igazi okát, tisztába voltunk sorsunkkal . . . 

Bevagonirozáskor egy katonatiszt beszédet intézett hozzánk. Kifejtette, hogy nem kell 
rólunk elszámolni, mert mi a nemzet szemetei vagyunk, hazátlan bitangok, aki ellenszegül, 
vagy szökni próbál, azt lelövetjük . . . 

Késő éjszaka érkeztünk meg az Alsósági bazaltbányába, szálláshelyünkre a Bagolyvár-
b a . . . voltak itt az egész ország területéről szerbek, oroszok, zsidók, kommunisták, 
szakszervezeti tagok, katolikusok, reformátusok, ateisták . . . és mindenféle képzettségű ember , 
lakatos, kubikos, kisiparos, cigány, Rideg Sándor író, Veres József vasmunkás. 

Előbb megpróbáltuk a köveket lapáttal a csillébe rakni, ez nem ment. Egész tes tünk 
izomlázas lett. Majd kézzel raktuk a köveket, u j junkró l lekopott a bőr . . . Amikor már jól 
ismeretségbe kerül tünk a bányászokkal, oktattak bennünket, engem is, hogy mire kell nagyon 
vigyázni a váltónál. Lenéztünk a hegy körül elterülő földekre. Hány holdja van, szenvedő társ? 
Néha így szólítottuk a bányászokat. Volt akinek egy sem volt, volt akinek egy vagy kettő. 
Jövőre vége lesz a háborúnak mondtuk neki, és maguk is kapnak földet ingyen. Csóválták 
a fejüket, hitték is meg nem is . . . " ' 3 

Az ötvenéves orosházi gimnázium 
Zászlódíszbe öltözötten várta 1983. szeptember 10-én Orosházán a Táncsics Mihály 

Gimnázium, az ország minden részéről, sőt a tengerentúlról is hazalátogató öregdiákokat és 
tanárokat. Az iskola előcsarnoka valóban „zsibongó" volt, ahol könnyezve ölelték át egymást 
a rég nem látott tanárok és diáktársak. Az ötvenéves jubileumi ünnepséget hosszú előkészület 
előzte meg. 1983. június 8-án Budapesten, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa Belgrád-
rakparti székházában, a fővárosban élő egykori orosházi gimnazisták alakították meg az 
„öregdiákok Baráti Egyesülete" budapesti szekcióját. Az iskola igazgatója: Keller Józsel. Az 
orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Ipari Szakközépiskola rövid története című ta-
nulmányban (mely érdemes lenne arra, hogy nyomtatásban, teljes egészében, széles körben 
megismerjék) örökítet te meg az alapítástól napjainkig eltelt évtizedek történetét. Ennek 
alapján elevenít jük most fel az iskola előtörténetének és történetének néhány mozzanatát. 

„Iskolánk küzdelmes múltra tekint vissza. Már 1840-ben Orosházán létesült egy reáliskola, 
mely professzor hiányában rövid életű volt. A szabadságharc leverése után a törökországi 
bujdosásból visszatért volt huszár százados, Horváth János az Evangélikus Egyház pártfogásá-
val 1862-ben létesített magángimnáziumot, melynek az 1863/64-es tanévben húsz első és 
második osztályos tanulója volt. Néhány év múlva azért szűnt meg ez az intézmény, mert 
Horváth Jánost meghívták a csabai gimnáziumba, ahol több évtizeden át fejtet te ki ered-
ményesen pedagógiai munkásságát. Tiszavirág életű volt az 1882/83-as tanévben dr. Kálnai 
Adoll vezetésével indított középiskola is. Az első világháborút követően ismételten kísérle-
teztek gimnázium létesítésével. Dr. Oravecz ödön, a besztercebányai evangélikus gimnáziumot 
akarta »áttelepíteni« Orosházára. Próbálkozása nem járt eredménnyel, mert a község nem 
tudott megfelelő épületet adni. 

'^Andrásti Gyula beszédéből, melyet a Sághegyi „Bagolyvár" emléktábla avatásakor 
mondott el 1974. május 19-én. MMM—AD—II—1311—77. Andrásfi Gyula illegális 
kommunista, nyug. nagykövet. Beszédében, visszaemlékezésében többek között 
megemlékezett Rideg Sándor íróról (1903—1966) és Veres József vasmunkásról 
a későbbi munkaügyi miniszterről. 

16 




