
GAZSI JÓZSEF—PINTÉR ISTVÁN: 

FEGYVERREL A FASIZMUS ELLEN 

(Budapest, Zrínyi Katonai Kiadó, 1968. 316 o.) 

Neves történészek, ismert szakembe
rek fogtak össze, hogy az utóbbi évek 
kutatási eredményei alapján tudomá
nyos igényű tanulmányokban feltárják 
a magyar antifasiszta ellenállási és 
partizánmozgalom számos megoldásra 
váró problémáját; hogy az események 
mozaikjaiból megírják a magyar ellen
állók küzdelmének történetét. 

A szerzők korábbi ismereteinktől el

térő új megvilágításba helyeznek több 
fontos elvi és gyakorlati kérdést. Köz
kinccsé tesznek több, eddig ismeretien 
tényt, s a történeti események időrendi
ségének, térbeliségének és az összefüg
géseknek megfelelően rendezik az itt-
ott szétszórtan már megjelent anyagot. 
Ily módon megőrzik a jövő számára 
mindazt, ami olyan elevenen kapcsoló
dik történelmünk és jövendőnk vérke
ringésébe. 

Bár a kötetben közölt tíz tanulmány 
külön-külön is egy-egy témát átfogó 
alkotást képvisel, a szerkesztők jól 
megfontolt,' közös társadalmi, politikai 
indítékokra visszavezető rendező elve 
azonban összefüggő egésszé alakította 
őket. Ily módon művük — az eszmei 
tartalom azonasságára épülő cikkek ré
vén — elsőként ad átfogó képet a ma
gyar antifasiszta harc és az ellenállási 
mozgalom történetéről. 

Az eseményeket előidéző, alakulásu
kat befolyásoló társadalompolitikai 
erőkről és indítékokról Pintér István 
szól a kötetet bevezető, elvi jellegű ta
nulmányában. A szerző mindenekelőiJt 
elemzi azokat a sajátosságokat, ame
lyek lényegesen eltértek az európai és 
az ázsiai országok viszonyaitól, amelyek 
szinte meghatározták a magyar anti
fasiszta mozgalom fejlődését, amelyek 
késleltették a kibontakozását, és a 
szomszédos országokénál jóval szúk-
körűbbé tették a fegyveres ellenállást. 

Rámutat, hogy a világuralomra törő, 
a népek és nemzetek szuverenitását, a 
civilizációt megsemmisítéssel fenyegető 
német fasizmus és szövetségesei elleni 
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harcot a második világiháború előtt és 
alatt hazánkban is mindvégig a Kom
munisták Magyarországi Pártja szer
vezte és vezette. 

A sajátos magyar viszonyok figye
lembevételével kidolgozta a hazai el
lenállás programját, s a változó hely
zethez alkalmazkodva megmutatta 
a követendő taktikát. A harmincas évek 
közepétől népfront politikát hirdetett a 
háború megakadályozására. Magyar
ország hadbalépése után pedig a Hit
ler- és a háborúellenes tömegek össze
fogásával az antifasiszta nemzeti egy
ség megteremtéséért küzdött. Az 1944. 
március 19-i német megszállás után 
fegyveres ellenállásra szólította a nem
zetet, s hatékony erőfeszítéseket tett, 
hogy a Magyar Front és a KMP kato
nai bizottsága segítségével felszítsa a 
fegyveres harc tüzét. 

Már ebből a tanulmányból kitűnik, 
hogy a további írásokban tárgyalt küz
delem ihletője (a harc szervezője és 
vezetője) a Kommunisták Magyaror
szági Pártja volt. 

Korom Mihály összefoglaló, rendező 
jellegű tanulmányt írt a magyarországi 
ellenállókról és partizáncsoportokról. 
Számba veszi a fővárosi és a vidéki cso
portokat. Közli létszámukat, ismerteti 
működési körzetüket, elemzi tevékeny
ségüket és rámutat sajátos harceljárá
saikra. Számos osztagról ebben az írás
műben esik szó először. 

A jelentőségének megfelelő súllyal ír 
a Szovjetunióból hazatért ejtőernyős 
csoportok történetéről is. Ujak a szerző 
számításai is, mely szerint Magyaror
szágon 38 fegyveres partizáncsoportban 
mintegy 2500—2600-an harcoltak a né
met fasiszták és hazai csatlósaik ellen. 

Harsányi János írása a szovjet nép 
partizánháborújában részt vett magya
rokról és az antifasiszta hadifogoly
mozgalom történetéről szól. 

A mű érdekessége, hogy a „Magyar 
szabadságharcosok a fasizmus ellen" cí
mű dókumentumkötetet kiegészítve 
(megjelent a Zrínyi Katonai Kiadó 
gondozásában 1966-ban) átfogóan is
merteti a szovjet kötelékekben harcoló 
magyar partizánok történetét. 

Kún József Magyarország németek 
által történt megszállásával és a kato
nai ellenállás lehetőségeivel foglalkozik. 
Tanulmányában több új, eddig nem 
ismert adatot közöl a megszállás tervé
ről, előkészítéséről és végrehajtásáról. 

Ismételten bizonyítja, hogy a magyar 
kormány tudott a megszállás előkészü
leteiről és mégsem tett hatékony intéz
kedéseket. 

Beránné, Nemes Éva tanulmányának 
címe: „Ellenállási mozgalom és a par
tizánharc Borsodban". A szerző a há
ború kezdetétől végigkíséri a kommu
nista, szocialista munkások harcát a 
háború és a fasizmus ellen. Szabotá-
zsokra, sztrájkokra került sor. 1943. 
szeptember 9-én, majd 1944. szeptember 
21-én a gyár dolgozói nagy tüntetésen 
tettek hitet békevágyukról. Ezekből a 
társadalmi megmozdulásokból sarjadt 
ki a miskolci partizánok szervezete, a 
MOKAN komité, amely 1944 őszén 
fegyveres harcot folytatott a fasiszták 
ellen. A szerző részletesen, az esemé
nyek sorrendjében írja le a diósgyőri 
gyár és a borsodi üzemek megmentésé
nek izgalmas történetét. 

A csepeli munkások 1944. évi harcá
ról Baksay Zoltán írt tanulmányt. A 
fegyveres harcot itt is a passzív ellen
állás előzte meg. Meggátolták a nyilas 
munkaügyi szervek felállítását, szabo
tálták a termelést, meghiúsították az 
ún. „Szálasi röppentyű" gyártását. 
Mentették a gyár gépeit, felgyújtották 
a magnéziumkészletet, rejtegették a 
szovjet hadifoglyokat. A felszabadulás 
előtt megalakult a „13-as bizottság". 
amely szervezte és vezette az ellenál
lást. Bár a fegyveres harc nem vált ál
talánossá, Csepel népe mégis meghiúsí
totta az ipari város tervezett kiüríté
sét. 

Gazsi József „Az ellenállási moz
galom a hadseregben" című tanulmá
nyának bevezetőjében azt elemzi, hogy 
a haladó erők milyen nehéz körülmé
nyék között tevékenykedhettek a hon
védségben. A megszállás után a balol
dali pártok is fokozták a felvilágosító 
munkát a katonák megnyeréséért. A 
háborúból való kiválás esetén a hadse
regre fontos feladatok hárultak volna. 
A fegyverszüneti kísérlet előkészítésé
ben is nagyobb számban vettek részt 
katonák. A tanulmány elemzi az ok
tóber 15-i események kudarcát, beszá
mol néhány ellenállási kísérletről, 
így a testőrség fegyveres harcáról is. 
Szól az 1. hadseregben és a Bajcsy 
Zsilinszky vezette Felszabadító Bizott
ságban tevékenykedő antifasiszta kato
nák tetteiről. A szerző számos, eddig 
nem ismert katonai partizáncsoport tör-
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ténetét tárja elénk, imajd bemutatja a 
Száliasi-íhadsereg morális és szervezeti 
szétesését, s az ellene alkalmazott ter
rort. 

A következő tanulmányok a magya
rok részvételét mutatják be más orszá
gok náciellenes harcaiban. Pintér Ist
ván a Csehszlovákiában küzdött hon
fitársainkról szól. Ismerteti a Petőfi-, 
a Nógrádi-, a Scsorsz-osztag életét' és 
harcát. Beszámol a Szlovákiában rekedt 
1. hadsereg felbomlásáról, a partizá
noknak adott támogatásairól. Az ada
tok sokaságával igazolja, hogy alig 
akadt olyan szlovák egység, amelyben 
ne lettek volna magyarok, főként szö
kött katonák. 

Godó Ágnes munkájának címe: „Ma
gyarok a Jugoszláv népfelszabadító há
borúban." Művében rövid áttekintést ad 
a háború okairól, jellegéről, menetéről, 
a Jugoszláv Kommunista Párt nemzeti
ségi politikájának fő vonásairól, s így 
érthetővé válik a nemzetiségi alakula
tok létrehozásának szükségessége is. 
Sorra bemutatja azokat a forrásokat, 
ahonnan magyarok Jugoszláviába ke
rülhettek. Harcoltak közöttük kanadai 
magyarok, Budapestről átszökött ifjú
munkások, a bori tábor munkaszolgála
tosai, Baranya megyei fiatalok, csángó 
magyarok és nagy számban szökött 
honvédek. Külön kitér a magyarországi 
felszabadító hadműveletekben résztve
vő XV. „Petőfi Sándor" Népfelszabadí
tó Rohamdandár tör ténetére . . . Ez az 
egység a verőcei és bolmányi harcok 
alatt bizonyította be hősies bátorságát. 
Ez a tanulmány is számos új adattal és 
megállapítással egészíti ki, illetőleg 
módosítja az erről a témáról eddig 
megjelent munkákat. 

Pécsi Anna tanulmánya a francia
országi és belgiumi magyarok anti

fasiszta küzdelmét tárja az olvasó elé. 
Az ottani magyarok nyomban a német 
megszállás után, harcra keltek az ide
gen hódító ellen. A kezdeti propagan
da- és agitációs munkájuk csakhamar 
fegyveres ellenállásba nőtt át. Harcuk 
szervezője és irányítója a Magyar Füg-
vgetlenségi Mozgalom volt. Számos 
sajtóterméket jelentettek meg illegáli
san, amelyben a német hadsereg bom-
lasztiására és a megszállókkal szembe
ni ellenállásra szólították fel a lakos
ságot. Ezen túl részt vettek diverziós 
és szabotázsakciókban is. önálló cso
portok működtek a francia fővárosban, 
valamint Brüsszelben is. Párizs kato
nai parancsnokát pl. a nyílt utcán lőt
ték le. Harcuk legszervezettebb kerete 
a felszabadulás után a francia hadse
reg kötelékében létrehozott magyar 
század volt. A franciaországi emigráció 
119 hősi halottat vesztett a fasiszták 
ellen vívott öt évig tartó harcban. 

Belgiumban a volt spanyolországi 
harcosok álltak a küzdelem élén. A 
belga partizánhadseregen belül önálló 
magyar század küzdött, amelynek kö
zel 50 tagja áldozta életét a népek sza
badságáért. 

A magyar ellenállási mozgalom ese
ményeinek valamennyi mozzanatát még 
mindig nem sikerült féltárni és köz
kinccsé tenni. Egy azonban bizonyos: 
ez a kollektíva nagy és nemes feladat
ra vállalkozott, és 'műve a témával fog
lalkozó eddigi legátfogóbb, az esemé
nyek összefüggéseit legalaposabban 
vizsgáló és kimutató munka. 

A magyar társadalom történetének 
egy hősi szakaszát örökíti meg jó ered-
mérunyel. Ezért nyújtjuk át e könyvet 
szivélyes ajánlással a kedves olvasónak. 

Sztana Béla 
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