
történeti szemle

A z utóbbi években több érdekes és fontos forrás 
került a szélesebb nyilvánosság elé a két világ
háború közötti korszak állambiztonsági tevé

kenységével kapcsolatban. 2007-ben jelent meg 
nyomtatásban Ujszászy István (1894-1948?) vezérőr
nagynak. a Vezérkari Főnökség (Vkf.) 2. (hírszerző és 
kémelhárító) osztálya és az 1942-ben létrehozott 
Államvédelmi Központ vezetőjének feljegyzéseiből 
összeállított kötet.1 majd 2009-ben a korszak másik 
államvédelmi szerve, a m. kir. rendőrség egyik megha
tározó vezetőjének, Dr. Sombor-Schweinitzer József
nek a magyarországi szélsőjobboldali/nemzetiszocia- 
lista/nyilas mozgalmakról készített összeállítása. A két 
forrásmunkát -  a két „szerző” alapvetően náciellenes 
beállítódásán, a német megszállás utáni letartóztatásán, 
továbbá feljegyzéseik tárgyán, a két világháború közöt
ti magyar államvédelem szervezeti, személyi viszonya
inak, tevékenységének bemutatásán túl -  keletkezési 
körülményeik is érdekes párhuzamba állítják. Mindkét 
iratanyag a II. világháború utáni politika céljait szolgál
ta: Ujszászy az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) 
fogságában, kényszerből, a túlélés reményében. Fekete 
Iván fedőnéven készített feljegyzéseket a Horihy- 
korszak katonai elhárításának működéséről, módsze
reiről. személyi állományáról, Sombor-Schweinitzer 
írása pedig -  miként Kovács Tamás megállapítja -  az 
angolszász hatalmakkal folytatandó béketárgyalásokra 
(az utolsó. 1943-as bejegyzés alapján 
valószínűleg 1943 márciusa után) 
készült bizalmas háttéranyag, amely 
125 gépelt oldalon a szélsőjobboldali 
mozgalmak és pártok, szövetségeseik, 
illetve riválisaik tevékenységét foglalja 
össze 1932-től kezdve 1943 elejéig. (A 
Gecsényi Lajos által írt Elősző 
némiképpen ellentmondásban van 
Kovács Tamás megállapításával: az 
Előszóból ugyanis az a következtetés 
vonható le, hogy Sombor-Schweinitzer 
feljegyzése a világháború befejezése 
után, a párizsi béketárgyalásokra való 
felkészülés során keletkezett).

Sombor-Schweinitzer feljegyzésé
nek előszavában lényegében a Kállay- 
kormány politikáját fogalmazta meg; megindokolja „az 
új Németországgal” való együttműködés elkerül
hetetlenségét („a Trianon által létalapjában sújtott Ma
gyarországon bizonyos együttérzésre talált a Harmadik 
Birodalom vezéreinek az az elhatározása, hogy a Párizs 
környéki békeszereződések bilincseit széttöri, és a bol- 
sevizmust kiszorítja Európából. Ez a megfontolás hatá
rozta meg Magyarország helyét a tengelyhatalmak 
oldalán. [...] A revíziós szempontok mellett az is
meretes földrajzi adottságok is nagy szerepet játszottak 
abban, hogy Magyarország nem tudott kitérni a ten
gelyhatalmakkal való együttműködés elöl.”), ugyanak
kor felhívja a figyelmet ennek a veszélyére („a nem
zetiszocialista világeszme, amely a német nép 
újjászületésének döntő tényezője lett, más népek, főleg
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pedig a birodalommal szomszédos 
népek számára politikailag, gazdasági
lag és katonailag is a teljes kiszolgálta
tottságot vonhatja maga után. [...] 
Ilyen körülmények között érthető, hogy 
a m. kir. kormány még a legszorosabb 
katonai együttműködés idején is gon
dot fordított arra, hogy a német 
nemzetiszocialista propagandahálózat 
itteni érvényesülését elnyomja, és a 
politikai életből kiküszöbölje minda
zokat az erőket, amelyek menthe
tetlenül kiszolgáltatták volna az ide
gen uralmi elgondolásoknak. Itt első
sorban a nyilaskeresztes [hungarista] 
mozgalmat kellett számításba ven
ni.”). A szövegben jelen van az iga

zolási szándék, ha úgy tetszik magyarázkodás, hogy 
Magyarország miért lett Németország szövetségese, 
Németország miképpen igyekezett ezt befolyásolni (a 
nemzetiszocialista, illetve nyilas pártok, mozgalmak 
támogatásával), és a magyar kormányok hogyan 
próbálták elkerülni a szövetségi kötelezettségeket, s a 
rendőrség milyen sokat tett a szélsőjobboldal kiik
tatására.

A feljegyzés döntő része A magyarországi nemzeti 
szocialista mozgalmak története időrendben című (1.) 
fejezet, amelyben a szerző havonkénti bontásban sorol
ja az eseményeket a Bartha Miklós Társaság és a Bö
szörményi Zoltán vezette kaszáskeresztes mozgalom 
megalakulásától (1932) kezdve a Nyilaskeresztes Párt 
1943 év eleji „agóniájáig”. A második részben a Német.
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történeti szemle

Sombor-Schweinitzer József 1895. március 
13-án, Fehértemplomban született. Jogi tanul
mányai után harcolt az I. világháborúban, majd a 
kispesti rendőrkapitányság beosztott lisztje lett. 
1918-tól a M. Kir. Allamrendőrség Budapesti 
Főkapitányságának politikai osztályán dolgo
zott, 1925-től tanácsosi, utóbb főtanácsosi rang
ban. 1938-ban, Dr. Hetényi Imre utódaként, 
főkapitány-helyettesként átvette a rendőrség 
politikai osztályának a vezetését. A magyar 
rendőrség egyik meghatározó személye vo|t 
egészen a német megszállásig, 1944 márciusáig. 
Karrierjét elsősorban a kommunista mozgalom 
tagjai elleni nyomozásokkal alapozta meg (pl. a 
hazatérő Rákosi Mátyás és Vas Zoltán elfogása 
1925-ben), de kezdettől fogva figyelemmel 
kísérte az általa sokkal veszélyesebbnek tartott 
szélsőjobboldali mozgalmakat. Tevékenységét 
sok támadás érte, részben zsidó származású 
felesége, részben pedig a szélsőjobboldal ellen 
indított eljárásai (pl. Szálasi hároméves börtön- 
büntetése) miatt. A támadások miatt is 1940-ben 
áthelyezték a bűnügyi osztályra, de tovább foly
tatta a politikai szélsőségesek elleni nyomozá
sokat. Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter 
egyik bizalmasa, angolbarát és náciellcncs volt, 
de a németekkel -  alább ismertetett munkájának 
előszavában is kifejtett „reálpolitika” alapján -  
együttműködött. 1943-ban a német megszállás 
előkészítése céljából Magyarországon tartóz
kodó későbbi követ és teljhatalmú megbízott 
Edmund Veesenmayer tevékenységét is figyel
tette. Az ország német megszállása után a buda
pesti német Biztonsági Rendőrség és Biztonsági 
Szolgálat Főparancsnoksága (Kommandeur dér 
Sicherheitspolizei und des SD) munkatársaival 
együtt letartóztatta, s Bécsbe, majd a mauthau- 
seni, utóbb a flossenbürgi koncentrációs táborba 
szállította -  az angol titkosszolgálattal való 
összejátszás és az angolszász hatalmakkal való 
összeköttetést lehetővé tevő rádiókészülék rejte
getése vádjával (irodájában a németek megtalál
ták az angol eredetű, Veress Lászlónak az 
angolokkal folytatott béketapogatózásai során a 
Special Operations Executive ügynökeitől 
kapott rádiókészüléket). Feleségét ugyancsak 
deponálták. A háború befejezését Salzburgban 
érte meg, ahol az amerikai OSS (Office of 
Strategic Services) megkeresésére, Himler Már
ton magyar származású amerikai ezredesnek, a 
7. amerikai hadsereg kihallgató lisztjének a cso
portjában közreműködött a magyar háborús 
bűnösök felkutatásában. 1948-ig az OSS utóda, 
a Counter Intelligence Corps (CIC) salzburgi 
kirendeltségén dolgozott, ezután a bajorországi 
Chiemsee közelében fekvő Grabenstattben élt, 
majd -  miután a döntően jobboldali magyar emi
gráció nem tanon igényi szolgálataira -  1950- 
ben kivándorolt az Amerikai Egyesült Államok
ba. 1953. november I6-án, Washingtonban halt 
meg.

Birodalom szolgai kiszolgálásában vezető szerepet ját
szó nemzeti szocialista mozgalom tevékenységére, pro
pagandájára sorakoztat fel adatokat, a harmadik 
részben pedig arra vonatkozóan közöl általa ismert 
tényeket, „Hogyan támogatta Németország a nyila
sokat?". Ez utóbbi részben bemutatja a külföldi magyar 
nyilaskeresztes (hungarista) szervezeteket, a birodalmi 
németek támogatásának formáit, a nyilas mozgalom 
vezetőinek német gazdasági kapcsolatait és jövedel
meit. Külön fejezetet szentel a magyar kormány 
zsidókérdésben elfoglalt álláspontjának és tevékeny
ségének. kiemelve a zsidóság állam által garantált élet
vagyonbiztonságát, amely „a gyűlölködő európai 
tengerben nyugodt szigetet biztosított számára”, va
lamint azt, hogy „a zsidóellenes közhangulatot elsősor
ban a nyilaskeresztes (hungarista) mozgalom akarta 
mesterségesen felcsigázni....” Ugyancsak a béketár
gyalásokon való captatio benevolentiae-t célozza a 
Mennyire adtunk szabad mozgást a szociáldemokraták
nak és a baloldalnak? című fejezet, amelyben hangsú
lyozza, hogy a kormány szervezkedési szabadságot biz
tosított a szociáldemokratáknak és a demokratikus, 
baloldali pártoknak is, de a rend fel forgatására törekvő 
tömörüléseket, így a „kommunista és félkommunista 
szervezkedéseket” nem engedélyezte.2 A záró fejezet
ben adatsorokat közöl a németek Magyarországra 
gyakorolt gazdasági nyomására, terjeszkedésére vonat
kozóan.

A Sonibor-Schweinitzer feljegyzései elé írt 
bevezetőjében Kovács Tamás a szerző életpályájának 
összefoglalása után felvázolja a politikai hírszerzés 
intézményi hátterét a budapesti főkapitányság politikai 
osztályától (1919. augusztus 6-ától) az Államvédelmi 
Központon át a nyilas Nemzeti Számonkérő Szerveze
tig, ismerteti az információszerző tevékenységet, ír 
Sombor-Schweinitzer heti rendszerességgel készített 
összefoglaló jelentéseiről (ezek jó része megtalálható a 
Magyar Országos Levéltárban), kiemelve, hogy a 
Sombor-Schweinitzer-féle feljegyzés nem más, mint a 
nemzetiszocialista, nyilas pártokról készített korábbi 
feljegyzések rendszerezése.

Talán jó lett volna -  főként a nem szakmabéli ol
vasók számára -  a Bevezetésben röviden szembesíteni 
Sombor-Schweinitzer adatait a történettudomány ered
ményeivel, azaz valamiféle szövegkritikát fűzni a kia
dott feljegyzéshez. Voltaképpen ezt hivatott pótolni a 
szövegközlést kiegészítő gazdag jegyzetanyag, amely 
kiterjed a szövegben említett személyek életrajzi ada
taira, fogalom- vagy eseménymagyarázatokra, adott 
esetben levéltári forrásokra is. Sajnos az életrajzi 
jegyzetek nem konzekvensek. Kovács Tamás láthatóan 
törekedett a teljes életrajzi adatsorok (születési és 
halálozási hely, év, hó, nap. foglalkozás, életpályaada
tok) közlésére, ezt azonban nem következetesen tette, 
sokszor olyan személyek esetében sem szerepel minden 
adat, ahol azok a közkeletű lexikális forrásokban meg
találhatók."' Néhány további, a jegyzetekben nem ada
tolt személy is beazonosítható, pl. a 125. jegyzetben 
említett Grieger Miklós valójában -  Sombor-Schwei-
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nitzer szövegében is helyesen -  Griger, s adatai is elér
hetők (született 1880. november 22-én Körmöcbányán, 
meghalt 1938. február 28-án Budapesten). Névazono
sítási probléma található pl. a 230. jegyzetben Csia 
Sándor esetében, akit Kovács Tamás az orvos, egész
ségügyi főtanácsos czófalvi vitéz Csia Sándorral azo
nosít. de aki helyesen: czófalvi Csia Sándor (Hegy
bánya. 1894. február 4. -  Budapest, 1946. március 19.) 
országgyűlési képviselő. Ugyancsak problémás a 241. 
jegyzetben említett Szalay Pál azonosítása: az 
Alacskán, 1913-ban született Szalay Pál mellett joggal 
merülhet fel Szalai (vagy Szalay) Pál (Budapest, 19Í5. 
szeptember 3. -  Los Angeles, 1994. január 16.) könyv- 
kereskedő, nyilas ifjúsági vezető (Sombor-Schwei- 
nitzer is így említi!), 1944-1945-ben a Nyilaskeresztes 
Párt rendőrségi összekötője, a budapesti gettó fegy
veres rendőrségi védelmének megszervezője is, aki 
2009-ben Izraelben megkapta a Világ Igaza kitüntetést. 
Kisebb szerkesztői figyelmetlenség pl., hogy Kozmov- 
szky Tibor adatai a 216. és a 263. jegyzetben is szere
pelnek (az utóbbi helyen részletesebb adatokkal), a 63. 
jegyzetben szereplő Oltvány Imre valójában Oltványi 
(eredetileg Ártinger) Imre; a 85. jegyzetben említett 
Odoaker, aki az utolsó római császárt, Romuius

Jegyzetek._____________________________________
1 Vallomások a hallak házából. Ujszászy István vezérőrnagynak, a 
2. vkf Osztály és az Államvédelmi Központ vezetőjének az ÁVH 
fogságában ín  feljegyzései. A szövegeket közreadja, a kötetet 
szerkesztette, a névmutatót készítette: Haraszti György. A 
bevezető és a kísérőtanulmányokat Haraszti György, Kovács 
Zoltán András és Szita Szabolcs írta. A jegyzetek, a kép- és doku
mentumválogatás Haraszti György és Kovács Zoltán András 
munkája. Kiadja az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 
Levéltára és a Corvina Kiadó. Budapest, 2007, 661 p„ ISBN 
978 963 135336 5)

: Sombor-Schweinizternek a baloldali mozgalmakról készített 
összefoglalóját Konok Péter adta ki: Dr. Sombor-Scliweiniizer 
József előadása az államellenes mozgalmakról <1937). (Múltunk. 
2003. 2. sz„ 199-230. p.)

Augustulust lemondatta hatalmáról, valójában nem 
koronáztatta magát császárrá, csupán az Itália királya 
címet vette fel.

A fentiek természetesen nem kisebbítik Kovács Ta
más érdemeit: a szövegben szereplő személyek, pártok 
azonosítása kemény, hangyaszorgalmat igénylő kutatói 
feladat, s nemcsak a történelmi kontextus, hanem a 
lexikális szakirodalom széleskörű ismeretét is 
feltételezi. Arról pedig Kovács Tamás nem tehet, hogy 
az életrajzi adatok dokumentálása -  néhány biztató 
kezdeményezés (az on-line elérhető Magyar Életrajzi 
Index. Magyar Életrajzi Kalauz stb.) ellenére -  
Magyarországon még nem nevezhető kielégítőnek, 
amit a jegyzetekben szereplő számos személy esetében 
a teljes adatsorok vagy halálozási adatok hiánya is 
mutat.

Összegezve: Sombor-Schweinitzer feljegyzésének 
teljes szövegű közlése -  Kovács Tamás eligazító 
bevezetésével és a szöveg értelmezését, feldolgozását 
elősegíteni hivatott jegyzeteivel -  a magyar történetku
tatás fontos forráspublikációja, amely azonban kissé 
több szerkesztői figyelmet érdemelt volna.

Élesztős László

3 Néhány példa (kiegészítve az elérhető teljes adatsorokkal): a 132. 
jegyzetben gróf Széchenyi Lajos született 1902. október 28-án 
Erdőcsokonyán. meghall 1963. június 21-én Buenos Airesben: a 150. 
jegyzetben Payr Hugó született 1888. augusztus 24-cn Budapesten, 
meghall 1976. május 18-án Budapesten: a 155. jegyzetben Sulyok 
Dezső születeti 1897. március 28-án, meghalt 1965. május 18-án: a 
176. jegyzetben Törcky Dezső halálának adatai helyesen: Luzern. 
1960. szeptember 14.: a 195. jegyzetben nagymegyeri Rátz Kálmán 
meghalt 1951. július 13-án a svájci Bischofzellben; a 222. jegyzetben 
Mokcsay Dezső meghalt 1943. február 8-án Budapesten; a 228. 
jegyzetben Matolcsy Mátyás született 1905. február 24-én, meghalt 
1953. január 20-án: a 239. jegyzetben aranyosrákosi Borbély Andor 
született 1901. szeptember 20-án. meghalt 1974. augusztus 29-én az 
ausztriai Bad Aussccben; stb.

Mindig öröm, ha jelentős, de évek óta hoz
záférhetetlen jogtörténeti művet vehet kezébe az 
olvasó, különösen, ha a figyelemreméltó tar

talomhoz igényes kivitelezés is társul. Ilyen öröm érheti 
azokat az érdeklődőket, akik a Magyar Közlöny Lap- és 
Könyvkiadó által gondozott, A magyar jogtudomány 
klasszikusai címet viselő sorozat köteteit forgatják. Á 
könyvsorozattal, amelyet Dr. Király Tibor, Dr. Máthé 
Gábor és Dr. Mezey Barna szerkeszt, a Kiadó azt a nemes 
célt kívánja megvalósítani, hogy a szerkesztőbizottság 
által „újra-felfedezésre” érdemesnek tartott jogi és 
jogtörténeti művek ismét a közönség rendelkezésére áll
janak.

A 2008 májusában, a budapesti Károlyi Palotában 
tartott könyvbemutatón Szabó Béla Honunk státusjogi 
állása, valamint Beöthy Zsigmond Elemi Magyar 
Közjog című műveit mutatta be a Kiadó. Mindkét 
könyv a közjogtörténet klasszikusai közé sorolandó, 
annak ellenére, hogy napjainkban ritkán említik őket.

Jogtörténeti újdonságok a 
Magyar Közlönykiadónál
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Beöthy Zsigmond: Elemi magyar közjog 
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 2008, 142 p.
ISBN 978 963 9722 46 0

Szabó Béla 1848. április 30-án nyomdába adott 
könyvének értékét növeli az is, hogy a szerkesztők 
függelékként annak a Concha Győzőnek a recenzióját 
csatolták az eredeti mű reprint szövegéhez, aki Szabót
gyakorlatilag elsőként emelte ki a feledés homályából - __
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