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Jelentős kötetet bocsátott útjára a 
Zrínyi Katonai Kiadó. A könyv olyan 
történelmi időszakot tárgyal, amely
nek eseményeiről már eddig is sokat 
írtunk és mégsem ismerjük kellően. 
Sajnos, még felszabadulásunk után két 
évtizeddel sem rendelkezünk olyan ki
advánnyal, amely összefüggően dol
gozza fel a magyar ellenállási mozgal
mat. Pedig a jelen dokumentumkötet 

is bizonyítja, hogy a magyar ellenállási 
mozgalmat nem lehet csupán ezzel a 
mondattal elintézni: „Sajnos, nálunk 
nem bontakozott ki olyan széles fegy
veres ellenállási mozgalom, mint a kör
nyező államokban és Európa más or
szágaiban." Ez így önmagában véve 
tény, de mégsem kell róla olyan túlzott 
szerénységgel beszélni, mint eddig tet
tük. Az ilyen szerénységgel nemcsak 
a történelmi tényeknek mondunk el
lent, hanem igazságtalanok vagyunk 
azokkal a honfitársainkkal szemben is, 
akik a fasiszta terror legsötétebb nap
jaiban hazájuk és népük iránti szere
tettől vezéreltetve vállaltak minden 
kockázatot, hogy csökkentsék azt a fe
lelősséget, amelyet a szabadságszerető 
népekkel szemben a háborúban való 
részvételünkért viselnünk kellett. 

Harsányi János és Gazsi József igen 
komoly feladatra vállalkoztak, amikor 
azt a célt tűzték maguk elé, hogy 246 
dokumentum bemutatásával kereszt
metszetét adják a magyar antifasiszta 
ellenállási mozgalom történetének. Vé
leményem szerint a vállalkozásukat si
ker koronázta. A közzétett dokumen
tumok fényes bizonyítékai a magyar 
társadalom szinte minden rétegében 
kibontakozó, majd lezajló ellenállási 
mozgalomnak. A dokumentumkötet a 
magyar antifasiszta ellenállási mozga
lomnak — ha kezdeti lépésnek is szán
ták — méltó emléket állít. 

A szerzőknek a kötet munkálatai so
rán sok problémával kellett megküz-
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deniük. A nehézségek már a gyűjtési 
munka során jelentkeztek. Ismeretes 
ugyanis, hogy az illegális munka és a 
partizánharc körülményei között csak 
egészen minimális írásos anyag kelet
kezett. Ezek közül — a tárgyalt esemé
nyek óta ugyanis már több mind két 
évtized telt el — sok dokumentum el is 
kallódott, illetve eddig még nem sike
rült őket feltárni. Tehát egyrészt maga 
a feltáró munka jelentett gondot. A 
másik problémát az összegyűjtött do
kumentumok rendszerezése, válogatá
sa, illetve azoknak a kijelölése okozta, 
amelyek az olvasónak a legplasztiku
sabban mutatják meg a társadalom 
minden rétegében kibontakozó ellen
állást és annak különböző formáit: a 
passzív ellenállástól a fegyveres har
cig. Véleményem szerint Harsányi Já
nos és Gazsi József e nehézségeket si
kerrel oldották meg. 

Külön kell szólni a kötet jegyzet
apparátusáról. Az egyes dokumentu
mokhoz adott jegyzetek ugyanis mesz-
sze meghaladják a velük szemben tá
masztott követelményeket. A szerzők 
ezekben a jegyzetekben pótolják az 
egyes okmányok hiányos adat- és 
eseményközlését, olymódon, hogy, a cse
lekmények egész történeti vonatkozá
sait tömören összefoglalják. 

A kötethez Harsányi János írt beve
zetőt. Ez a munka az eseményeket ke
vésbé ismert olvasó számára is átfogó 
képet ad az ellenállási mozgalom ki
alakulásának nemzetközi és hazai 
problémáiról. De ezen túl a bevezető 
tanulmány mintegy összefoglalója azok
nak a dokumentumoknak, amelyek a 
kötetben helyet kaptak. Ezzel az egyes 
írások sokszor nagyon is tömören meg
fogalmazott mondanivalója világosabbá 
válik az olvasók számára. 

A közreadott dokumentumokból vi
lágosan kitűnik, hogy a Horthy-fasiz-
mus háborúba lépésével egy időben — 
a kommunista párt felvilágosító mun
kájának eredményeként — megkezdő
dött e rendszer politikájával szemben 
álló mozgalom is. Ám az okmányok 
visszatükrözik azokat a hihetetlenül 
nehéz viszonyokat is, amelyek a ma
gyar ellenállási mozgalom kibontako
zását akadályozták. Az a tény, hogy 
az 1941-es évből mindössze négy írás 
került a kötetbe, nem a szerkesztők 
szubjektív döntésének a következmé

nye, hanem maga az a történelmi 
tény, hogy az ellenállási mozgalom ek
kor még csak a kezdeténél tartott, s a 
nagy soviniszta, nacionalista propa
ganda orkánjában még csak a legön-
tudatosabbak, a kommunisták voltak 
azok, akik szót emeltek az uralkodó 
osztályok nemzetvesztő politikája ellen. 

A magyar uralkodó osztályokban is 
oly nagy reményeket keltő villámhá
ború csődje, a háború elhúzódása és 
egyre több anyagi áldozatot követelő 
ténye a lakosság egyre szélesebb töme
geit késztette gondolkodásra a háború 
tulajdonképpen célját és értelmét il
letően. Az 1942—43-as években kelet
kezett dokumentumok számának nö
vekedése már arra utal, hogy a töme
gek számvetése nem állt meg a tények 
puszta tudomásul vételénél, hanem kö
vetkeztetéseket is vontak le abból, ami
nek következtében fokozódott az aktív 
szembehelyezkedés azzal a politikával, 
amelynek hatásaként ez a helyzet ki
alakult. Az ellenállási mozgalom egyre 
szélesebbé és mélyebbé vált. Ha kis
mértékben is — és nem is az országon 
belül —, de már találkozunk azokkal 
a jelenségekkel, amelyek arra utalnak, 
hogy a fegyveres ellenállás gondolata 
sem volt idegen az emberektől. Ezt 
azok a dokumentumok tanúsítják, ame
lyek egyrészt arról szólnak, hogy a 
magyarok harcolnak a különböző szov
jet partizánalakulatokban, másrészt 
azok az írások, amelyek arról tudósí
tanak, hogy a magyar katonák megta
gadják a szovjet partizánok elleni 
fegyveres harcot. 

A kötet dokumentumai vitathatatla
nul alátámasztják azt a tényt, hogy 
Magyarországon az ellenállási mozga
lom kiteljesedése — s ez a többi euró
pai ország ellenállási mozgalmával 
azonos jelenségre utal — hazánknak a 
német fasiszták által történt megszál
lása után kerül sor. A szóban forgó 
időszak ellenállási mozgalmáról a szer
zők közel másfélszáz dokumentumot 
mutatnak be. Ez a kiadványnak több 
mint a felét teszi ki. 

Ha lehet egyáltalán különbséget 
tenni — érzelmi szempontból — az el
lenállási mozgalom különböző idősza
kai között, úgy azt kell mondanunk, 
hogy ez az időszak az, amelyik leg
jobban megragad bennünket, amikor 
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az egyéni és tömeges hősiességnek, a 
hazaszeretet legszebb megnyilvánulá
sainak lehetünk a tanúi. 

Ebből az időszakból közölt dokumen
tumok már olyan képet vetítenek elénk, 
amikor az ellenállási mozgalom a leg
szélesebb rétegekre terjed ki és for
mái is a legváltozatosabbak. S hogy 
ennek ellenére a magyar ellenállási 
mozgalom mégsem olvadt egybe egy 
hatalmas népi felkeléssé, arra a kö
vetkeztetésre kell jutnunk, hogy ebben 
nem a néptömegek aktív tenniakará-
sának a hiánya, hanem valami egé
szen más okok játszottak közre. Azok a 
dokumentumok, amelyek az ellenállási 
mozgalommal szembeni megtorlásról 
szólnak, utalnak az egyik ilyen okra. 
Mivel a terror elsősorban az ellenállási 
mozgalom legkövetkezetesebb szerve
zője, a Kommunisták Magyarországi 
Pártja ellen irányult, nem nehéz le
vonni azt a következtetést sem, hogy 
az ellenállási mozgalom egységbevo
násának egyik szubjektív tényezője, a 
párt, e terror következtében hatalmas 
veszteségeket szenvedett. 

Nagyon jelentősnek tartom a kötet 
ama dokumentumait, amelyek a fegy
veres ellenállási mozgalom mélységét 
és szélességét vetítik elénk. Nem arról 
van szó, hogy az ellenállás e legmaga
sabb formájának jónéhány részlete — 
elsősorban a budapesti és a jelentő
sebb vidékiek is — ne lettek volna is
meretesek előttünk már eddig is. A 
most közölt okmányok azonban olyan 
csoportok tevékenységével is megis
mertetnek bennünket, amelyekről ed
dig nem volt tudomásunk. Ez vonatko
zik a hazai csoportokban és a külön
böző országok fegyveres ellenállásában 
részt vett magyarok tevékenységének 
történetére egyaránt. De nem túlzás 
állítani azt sem, hogy a kötet doku
mentumai a már eddig ismert fegy
veres ellenállási csoportok, partizán
egységek történetének ismeretét is je-
jelentősen gazdagítják. Gondolunk itt 
Nógrádi, Úszta és Fábry elvtársak ál
tal vezetett partizánegységek rádió
grammjaira és harci naplóinak rész
leteire. 

E kötetben kerül publikálásra elő
ször több olyan dokumentum is, ame
lyek honfitársainknak a különböző or
szágok fegyveres ellenállási mozgal
mában való részvételéről bővítik is
mereteinket. Számunkra az a tevé

kenység, amelyről ezek az írások be
szélnek, nemcsak azért értékesek, mert 
népünk fiai nagyszerű hősiességéről 
tanúskodnak, hanem abból a szem
pontból is nagy jelentőségűek, hogy 
ismételten bizonyítják azt a tényt: az 
internacionalizmusnak népünk történe
tében mély gyökerei vannak. Ezek a 
magyarok megértették, hogy Európa 
bármely országában küzdjenek is a fa
sizmus ellen, harcuk közvetve hazánk 
felszabadulását is elősegíti, és végered
ményben a magyar nép becsületét erő
síti. E gondolat jegyében nem lesz ta
lán érdektelen két dokumentumból 
idézni. Az egyik cikk franciaor
szági honfitársaink megemlékezése ä 
franciaországi magyar mártírokról. 
Többek között a következőket írták: 
„öt magyar mártír a francia szabad
ságharc jegyében, az ellenállás olda
lán! Mennyire kicsinynek tűnő szám 
ez, és mégis milyen nagy valójában, 
ha viszonyítva nézzük. Az ő gyászba 
vont nevük, az ő tragikusan betelt 
sorsuk mekkora erkölcsi tartalékot, s 
milyen felbecsülhetetlen értéket jelent 
valamennyiünk, s a hazánk számára 
is. örök cáfolatai lesznek ők annak a 
sajnos még ma is széltében terjengő, 
rosszindulatúan táplált balhiedelem
nek, mintha a magyarok, ,en bloc' a 
fasizmus táborába tartoznának."1 Tóth 
József a Versigora által vezetett par
tizán-magasabbegység egyik zászlóal
jának politikai biztosa így fejezte ki 
naplójában ezeket az érzelmeket: „Én 
büszke vagyok arra, hogy a magyar 
nép fia vagyok. Az a nagy megtisztel
tetés és szerencse jutott osztályrészül, 
hogy védelmére kelhetek második ha
zámnak, Oroszországnak. Az ő ellen
sége — a mi ellenségünk. Oroszorszá
gért harcolva közelebb hozom a, ma
gyar nép felszabadulásának napját. 
Milyen kár, hogy nem minden honfi
társam érti ezt m e g . . . Eljön az idő, 
hogy megér t ik . . . Oroszország nélkül 
Magyarország szabaddá válása lehe
tetlen."2 

A dokumentumok olvasása közben 
nagyon őszinte emberi közelségbe ke
rülnek hozzánk azok a mártírok, akik 
itthon vagy más országokban estek ál-

1 Harsányt János: Magyar s zabadságha r 
cosok a fas izmus ellen. Budapes t , Zr ínyi Ki
adó, 1966. 64. o. 

2 Uo. 50. o. 
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dozatul a fasizmus terrorjának. Em
berek jelennek meg előttünk, akik na
gyon szerették a szabad életet, ame
lyeknek megvalósításáért harcoltak — 
és nagyon szerették volna megérni an
nak győzelmét. Ám az életnek e ki
mondottan mélységes szeretete sem 
ingatta meg őket akkor, amikor azért 
a legnagyobb áldozatot kellett hoz
niuk. 

A kötet ugyanakkor vádirat is azok 
ellen, akik könyörtelenül és a legna
gyobb hidegvérrel írták alá azok ki
végzését, akik a nép, a nemzet érde
kében próbálták felrázni embertár
saik lelkiismeretét. Ezekből a doku
mentumokból látható, hogy a burzsoá
zia, a fasizmus soha, egy pillanatra 
sem habozott, amikor arról volt szó, 
hogy uralma fenntartása érdekében 
bárkit is megsemmisítsen. 

A dokumentumkötet tehát minden 
vonatkozásban nagyon értékes és bi

zonyára a legszélesebb rétegek fogad
ják majd megbecsüléssel. 

Már előzőleg utaltunk rá, hogy a 
jelen kötet nem tartalmazza az ellen
állási mozgalomról eddig előkerült 
minden dokumentumot, például vissza
emlékezéseket sem közöl, amelyek pe
dig ugyancsak szép számban állnak 
rendelkezésünkre. Reméljük, hamaro
san lehetőség nyílik arra is, hogy a 
már összegyűjtött, de ebbe a kötetbe 
„bele nem fért" dokumentumok és 
visszaemlékezések is az olvasó kezébe 
kerüljenek. 

A kiadvánnyal kapcsolatban még 
annyit, hogy a mellékletek, (bibliográ
fia, tematikus mutató, időrendi táblá
zat és képmelléklet) egyenként is al
kalmasak arra, hogy elősegítsék a mun
kát azok számára, akik alaposabban 
kívánják tanulmányozni a magyar el
lenállási mozgalom történetét. 

M. S. 
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