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RECENZIÓ

Megyeri Gergő

Bognár Zalán: Hadifogolytáborok és (hadi)fogolysors  
a Vörös Hadsereg által megszállt Magyarországon, 1944–1945.  

Kairosz Kiadó. Budapest, 2012

A kötetet kézbe véve igényes keménykötés, izgalmas grafika ragadja meg a figyel-
münket: a kiadó ügyelt arra, hogy egy külalakjában is vonzó, piacképes mű szüles-
sék. A kötet hátoldalán az ajánlás mellett két történész ad hangot véleményének a 
monográfia páratlan értékéről és mellőzhetetlenségéről.

Maga a monográfia tíz nagy fejezetből áll, melyek a két bevezető fejezet után a 
táborba érkezés, a tábori élet és a táborból szabadulás eseményeit mutatják be. Ez 
a narratív keret az első, bevezető passzusokat (I. – A hadifogolykérdés jelentősége Ma-
gyarországon a második világháború után, II. – A hadifogság és annak a második világháború 
idején érvényben lévő nemzetközi intézménye, III. – A magyar állampolgárok hadifogságba 
jutása Magyarországon) követően a IV. fejezettel (Gyalogmenetek), a táborokba vezető 
gyalogmenetek bemutatásával válik hangsúlyossá. Az V. rész (A táborok) a táborok 
történeti, helytörténeti és földrajzi vázlatát rajzolja meg. A VI. fejezetben (Élet és 
halál a magyarországi fogolytáborokban) a táborokba érkezés és az ottani mindennapi 
élet kerül bemutatásra, míg a VII-ben (Táborból táborba) a táborok területi összefüg-
géseivel ismerkedhetünk meg. A VIII. (Szabadulás a táborokból) a táborokból való 
szökéseket és a szabadulások módjait írja le részletesen, a IX. (A foglyok szállítása…) 
a hazai és a Romániába irányuló fogolytranszportokkal foglalkozik (a hangsúly az 
utóbbin van), a X. (A hadifogolytáborok emlékezete) pedig nagyon röviden a hadifo-
golytáborok mai állapotát mutatja be, emlékhellyé válásuk vonatkozásában. A kötet 
végén összefoglalásokat találunk magyar és angol nyelven.

A témáról nagyon röviden, a kötet alapján: 1944. szeptember 23-án léptek elő-
ször szovjet csapatok hazánk területére, és hamar felmerült a frissen ejtett hadi-
foglyok elhelyezésének problémája. Megoldásként az első hazai hadifogolytáborok 
egyikét a szegedi Csillagbörtönből alakították ki. Októberre már a debreceni Pavi-
lon laktanyában és az alföldi Mezőtúron a városháza épületében is hadifoglyokat, 
civileket tartottak. A civilek kitétel fontos, ugyanis a szovjetek mind a gyalogme-
netek, mind a táborok tekintetében csak a létszámmal törődtek; a szökött és halott 
hadifoglyok helyére erőszakkal bárkit befogtak. 1944 november-decemberében 
Szolnokon, Jászberényben, Kecskeméten és Baján táborokat alakítottak ki. Ceglé-
den két tábort is létesítettek 1944 decemberében, és 1945 január elsején.

A monográfia 2. számú mellékletét figyelembe véve ezeknek az elsősorban tran-
zitlágeri céllal Magyarország területén létesített táboroknak a száma nagyságren-
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dileg 50–60-ra tehető (főként Románia felé vagoníroztak embereket). A foglyok 
létszámában viszont nagy különbségek voltak: Sirokon pl. 3–400, Gödöllőn kb. 
40 000, Cegléden 1945 májusában (igaz, több táborban) 130 000 fő tartózkodott.  
A viszonyokat tekintve a legnagyobb táborok Győrben, Székesfehérváron és Ceglé-
den voltak, melyekben nagyságrendileg 40–45 000 főt őriztek. Összesen több mint 
600 ezer ember került ezekbe a táborokba, közülük a gyalogmenetekben és a tá-
borokban 70–100 ezer fő halt meg, 120–140 ezernek viszont sikerült kiszabadulnia 
vagy elszöknie.

A kötet egyik legnagyobb erénye a források gazdagsága és azok kiváló szövegbe 
ágyazottsága. A felhasznált források nagyon sokfélék, a levéltári anyagok mellett a 
legnagyobb részt a Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetségének (VHBSZ) visszaemlékezés-
gyűjteményének 1992-ben és 1993-ban rögzített, érdekes, jó színvonalú darabjai 
adják, amelyekből a legkülönfélébb mozzanatokról értesülhetünk, a szélpostától 
az állítólag Szibériába (valójában csak Foksányba) indulók nótaszóval való búcsúz-
tatásáig. A szélposta a vonuló hadifoglyok rövid, szeretteiknek szóló leveleit jelen-
tette egy segítségkérő üzenet kíséretében, amely arra kérte a megtalálót, hogy adja 
fel a galacsinná gyúrt és menet közben eldobott levelet a címzetteknek. Az interjúk 
mellett szintén gazdagon szerepelnek levéltári anyagok, érdekes vagy fontos kézira-
tos dokumentumok, levelek, táborokból kőpostával kijuttatott üzenetek hol gépel-
ve és fotóval is, hol pedig csak az utóbbival illusztrálva. A kötetben találunk továb-
bá beékelt képmellékleteket: a 161. oldalon (főként táboroknak helyt adó épületek 
mai fotóit), a 272. oldalon (foglyok által készített téglafeliratokat és karcolatokat) 
és a 393. oldalon (fotókat hadifogolytábor-emlékhelyekről, valamint egy térképet).  
A magyarországi táborokat jelölő térkép nincs eléggé hangsúlyos helyen; kár volt az 
utolsó képmelléklet utolsó lapjára, a könyv hátsó negyedébe helyezni.

A műben emellett érezni a szerzőnek a hadifoglyok sorsa felett érzett részvétét, 
ami némi bölcselkedő, irodalmi ízt is ad a kötetnek: „Útközben az ismeretlen em-
berek között ismeretségek, barátságok alakultak ki a fogolysors túléléséhez, hiszen 
baráttal, társsal könnyebb volt átvészelni a megpróbáltatásokat, mint magányosan, 
és ugyebár az ember társas lény.” (99. o)

Emellett Bognár drámai hangnemben – ami teljesen érthető a személyes érin-
tettség és honfitárs-volta miatt – fűzte össze a forrásokat, interjúkat, így a monográ-
fia nagyon olvasmányossá és izgalmassá vált. 

A szerzői előszóban olvassuk: „Eddigi kutatásaimmal [...] e témának csak az 
alapjait tudtam lerakni.” A monográfiával megismerkedve ez annyiban érezhető, 
hogy a tárgy – hadifogolytáborok és hadifogolysors – időben ugyan korlátozott-
nak tűnik (1944–1945), de Bognár Zalánnak a téma első kutatójaként sokféle te-
rület feldolgozására volt szüksége: kezdve a táborok kiépülésével, a mindennapi 
élet momentumainak rekonstrukcióján át, egészen az egyéni sorsok megrajzolásá-
ig. Ezeket az egyéni sorsokat azonban inkább csak felvillantja. A monográfiát nem 
az összefüggő történetek, hanem a „gyalogmenetek – táborok – szabadulás a tá-
borokból” hármas szerkezete fogja össze. Az anekdotarészleteknek köszönhetően 
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természetesen a személyes történetek szálai is jelen vannak a monográfiában, ám 
azokból nem egyes személyek sorsa, hanem sokkal inkább a százezrek elszenvedte 
„hadifogoly-sors” rajzolódik meg. Így a címben tett vállalás az egyéni portrék nél-
kül is teljessé válik: az egyik fogoly „mesél” a táborba kerülésről, egy másik a benti 
élet valamely mozzanatáról, egy harmadik pedig a szabadulásról.

A téma egyik szakértője, Szakály Sándor így fogalmaz ajánlásában: „megkerül-
hetetlen munka”. Ez nyilvánvaló egy olyan monográfia esetében, amelynek tárgya 
a múlt században még tabunak számított, ma pedig már sok kutatást és körülte-
kintést igényel, hiszen politikai vonatkozásokkal is erősen terhelt. Mindazonáltal 
a különböző területekre elágazó kutatás nem nehezedik rá a monográfia szerkeze-
tére. A sokféle jelenet, mozzanat, téma, történet jól megfér egymás mellett, és ha 
néhol valamivel több drámai kommentárral is, mint amennyire a közölt források 
feltétlenül rászorulnának, Bognár Zalán monográfiája mégis kiváló könyv és egy 
kibontakozóban lévő kutatómunka látványos keresztmetszete.
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Formai kéréseink szerzőinkhez

A szöveget Word formátumban, rtf kiterjesztéssel kérjük elektronikus úton megkül-
deni a következő címre: orpheusnoster@googlegroups.com. Általában maximum 
1 szerzői ív (40 000 leütés szóközökkel, jegyzetekkel, bibliográfiával együtt) ter-
jedelmű cikkeket várunk, de ennél jelentősen rövidebb cikk közlését is szívesen 
vállaljuk. Recenziók esetében a várt terjedelem körülbelül 5–10 000 leütés. 

A szöveget a lehető legkevesebb formázással kérjük. A főszövegben használt 
alapbetűtípus 12 pontos Times New Roman legyen, a lábjegyzetben 10 pontos 
Times New Roman. Ha a szöveg különleges fontkészletet is igényel, kérjük csatolni 
a fontkészletet, valamint a cikket pdf formátumban is. A főszöveget sorkizártan, 1,5-
es sortávolsággal, a bekezdések elején behúzás nélkül kérjük; a lábjegyzetet sorki-
zártan, szimpla sortávval.

Hivatkozásokat lábjegyzetben és nem végjegyzetben kérünk. Külön irodalom-
jegyzék, bibliográfia a tanulmány végén nem feltétlenül szükséges, de szívesen 
vesszük, különösen, ha egy szerzőtől több művet is idéznek. Ilyen esetben javasol-
juk a jegyzetekben a szerző és évszám alapján történő rövid hivatkozást. Ha nincs 
külön irodalomjegyzék, az első alkalommal való idézést teljes formában kérjük, 
utána pedig szerző és évszám alapján történő rövid hivatkozással. Kérjük, az i. m. 
hivatkozást csak abban az esetben használják, ha az adott szerzőtől csak egy művet 
idéznek. Kereszthivatkozások ne legyenek. 

A szerző vezetéknevét kiskapitálissal kérjük, folyóiratcikk, könyvfejezet címét 
idézőjelek között, normál betűvel, folyóirat, könyv címét dőlt betűvel.

Hivatkozások teljes lábjegyzetben:

– könyvek, könyvfejezetek esetében
Szerző: Cím, Kötetszám, Kiadás helye, Kiadó, Évszám, Hivatkozott oldalak.
Szerző: „Fejezetcím”. In Uő: Könyvcím, Kötetszám, Kiadás helye, Kiadó, Év-

szám, Hivatkozott oldalak.

– gyűjteményes kötetek és bennük megjelent írások esetében
Szerkesztő – Szerkesztő (szerk.): Cím: Alcím, Kiadás helye, Kiadó, Évszám.
Szerző: „Cím”. In Szerkesztő – Szerkesztő (szerk.): Cím: Alcím, Kiadás helye, 

Kiadó, Évszám, Hivatkozott oldalak.

– folyóiratcikkek esetében
Szerző: „Cím”. Folyóirat címe, Évfolyam római számmal, Évszám/Sorszám. Hi-

vatkozott oldalak. 
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– heti- és napilapokban megjelent cikkek esetében
Szerző: „Cím”. Lap címe, Évfolyam, Lap száma, Évszám. Hónap. Nap. Oldal-

szám.

Hivatkozások rövid lábjegyzetben:

– egy szerző egy művének használata esetén
Szerző: i. m. Hivatkozott oldalak.

– egy szerző több művének használata esetén
Szerző (Évszám): Hivatkozott oldalak.

– az előző lábjegyzetben hivatkozott irodalom másik szövegrésze esetében
Uo. Hivatkozott oldalak.

Minden esetben pontos irodalmi hivatkozást kérünk, megjelölve a kezdő és záró 
oldalszámot (tehát nem 230sqq. formában), a kettő között gondolatjellel [–]. Kér-
jük, az oldalszámot csak abban az esetben egyértelműsítsék p. (pp.) betűkkel, ha 
az idézett mű jellegéből (katalógus, képkötet) következően egyébként nem volna 
világos, hogy oldalszámról van szó. Internetes hivatkozások esetén kérjük ellen-
őrizni, hogy az idézett oldal elérhető-e még, s kérjük a hivatkozás, ill. az ellenőrzés 
dátumát is feltüntetni.

Kérjük, klasszikus auktorok idézésénél ne alkalmazzanak kiskapitálist. Az auk-
torok nevét és műveik címét lehet a szakmában bevett rövidítésekkel külön magya-
rázat nélkül alkalmazni. Tudományos közéletünkben kevéssé ismert folyóiratok, 
sorozatok, kézikönyvek címét vagy ne rövidítve írják, vagy az irodalomjegyzék (il-
letve ennek hiányában a cikk) végéhez csatoljanak rövidítésjegyzéket.

Az idegen nyelvű, latin betűs kifejezéseket és idézeteket kérjük dőlt betűvel 
szedni, a görög, héber, kopt és szír idézeteket a megfelelő betűvel (más nyelvű szö-
vegeket is szívesen látunk eredeti írásmóddal). Kérjük, hogy ne külön görög, héber 
stb. betűkészletet használjanak, hanem unicode betűket (ha egyes ékezetes betű-
ket az alapbetűtípussal nem tudnak létrehozni, Palatino Linotype betűt ajánlunk)! 
Dőlt betűs idézet elején és végén nem szükséges idézőjelet használni. Ha az idézet 
zárójelen belül szerepel, a zárójel is legyen dőlt.

A görög neveket a szerző szándéka szerint tudományos vagy magyaros (az Aka-
démiai Helyesírásnak megfelelő) átírásban, egy cikken belül következetesen kér-
jük. Kérjük, görög neveket – latin auktor idézését kivéve – ne írjanak át latinosan 
(pl. Achilles, Homerus).

Képek esetén a képaláírásokat a szöveg legvégén beszámozva kérjük megadni.  
A képeket ne ágyazzák be a dokumentumba, hanem külön képfájlban, a lehető leg-
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nagyobb méretben és felbontásban (min. 1000x1000 pixel) küldjék, és a szöveg-
ben jelöljék meg, hová szerkesszük be azokat.

A tanulmányokhoz kérünk kb. 10–15 soros angol, német, francia, olasz vagy la-
tin nyelvű rezümét a cikkel közös fájlban, a szöveg végén. Kérjük, hogy szerzőink 
nevük mellett adják meg a következő információkat: születési év; tudományos fo-
kozat; a tudományág, melynek művelőjeként a „Számunk szerzői” rovatban szeret-
nék magukat azonosítani; oktatási-kutatási hely. Recenziók esetében a recenzeált 
mű minden könyvészeti adatát kérjük a cikk címében, ill. alcímében megadni.

A korrektúrát a Word Eszközök menüjének Változások követése gombja alatt a Módo-
sítások elfogadása vagy elvetése lehetőségnél, az Elfogadja, ill. Elveti gombokkal az adott 
helyen jelezve kérjük vissza.
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Guidelines for Our Authors

Authors should submit Word or rich-text files (written in a recent version of 
MSWord) to the email address <orpheusnoster@googlegroups.com>. Articles and 
essays should not normally exceed 40 000 characters (including spaces, notes, and 
bibliography), however The Editorial Board welcomes much shorter manuscripts, 
too. Book reviews should be between 5 000 and 10 000 characters in length.

The following general rules should be followed: text alignment is left and right 
justified (centered text); non-indented paragraphs; use as little formatting as pos-
sible, and italics where appropriate; do not add extra space between paragraphs; 
if using special fonts and characters, font file(s) and a copy of the manuscript in 
PDF format should be sent to the given email address. Main text: Times New Ro-
man 12-point type; line spacing is 1.5. Footnotes: Times New Roman 10-point type; 
should not be separated by a full blank line; line spacing is single. 

Use footnotes, not endnotes (i. e. eliminate from the main text unnecessary 
bibliographical data or parenthetical references to sources). Give complete bib-
liographical information the first time a work is referenced (opening and closing 
pages of an article, then the specific pages referred to, using the bare number only, 
no „p.” or „pp.”) and also give an individual footnote for each detail to be docu-
mented. Subsequent citations should use a short reference; decide on a standard or 
clear abbreviation for use after the first occurrence, but avoid complicated or ugly 
acronyms. The title of an article in journal or collection should be in single quota-
tion marks. The title of a journal or book (including collections) should be in italics.

Cross-references should be avoided. References should not be necessarily gath-
ered into a bibliography at the end of the manuscript. In that case the author’s name 
and the year of publication should be given in the subsequent mentions (in foot-
notes only).    

Manuscript references include the location of documents, description and folio. 
Online references should include URL and followed by the date accessed in square 
brackets.

Quotations should be given within single quotes (use double quotes only inside 
single quotes). Longer ones of more than three lines should be indented as a sepa-
rate paragraph without quotes. Foreign-language texts in Roman type should be 
in italics. For non-Roman texts (Greek, Hebrew, Coptic, Syrian, etc.) use Unicode 
fonts. 

Figures (tables, illustrations, photos and other artworks) should not be embed-
ded in the text, but submitted separately in JP(E)G or TIF format; properly cropped 
line drawings should have a resolution of at least 600 dots per inch, greyscale and 
colour of at least 300 dots per inch at their final size. Colour figures should be sup-
plied in CMYK (not RGB) colours.
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Put placeholders into the text to show where the image should appear. Type 
these placeholders on their own line, flush left, and bracketed (e.g., [Table 1]). Fig-
ure captions (with source information) should be numbered, for easy reference, 
and listed at the end of the document.

The manuscript should be followed by an abstract of 15 lines maximum (i.e. in 
the same document) in one of the following languages: English, German, French, 
Italian, or Latin, and accompanied by the Author’s name, year of birth, academic 
degree, current or preferred discipline, and place of employment/research. In the 
case of book reviews the title should be followed by full bibliographic information.

Proofs will be sent via email to the Authors for checking. Changes to the text 
should be made by enabling Word’s change-tracking mode (under the ‘Review’ 
tab), and by accepting or rejecting the Editor’s modifications. Corrections should 
be returned to the Editorial email address.
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Következő számunk tartalmából

Vassányi Miklós
Eriugena (Johannes Scottus) élete és művei különös tekintettel a Periphyseon I. könyvére

Gerd Van Riel
A Foreword to Eriugena’s Periphyseon

Stéphane Kalla
La khóra platonicienne & l éspace absolu de Newton, étude comparative

Erdei Ildikó
Isaac Newton antitrinitárius krisztológiája kiemelten a Twenty-Three Queries about the 
Word Ὁμοούσιος kézirat tükrében a korai felvilágosodás kontextusában

Zsengellér József
Az emberáldozat formái az ókori Közel-Keleten és azok kiváltása a JHWH-vallásban

Tüskés Anna
Adalékok Pázmány Péter ikonográfiájához
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