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Megválaszolatlan kérdések – 
megkérdőjelezhető állítások

Ungváry Krisztián: Magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban, 
1941–1944. Esemény, elbeszélés, utóélet. 

Budapest, Osiris Kiadó, 2015. 

Ungváry Krisztián 2015 decemberében megjelent kötete élénk vitát 
váltott ki a magyar sajtóorgánumokban. A médiában elsősorban a 
könyv emlékezetpolitikai jelentőségét hangsúlyozták. én egy mélyebb 
történeti kritikát kívánok felvázolni.

Források és szakirodalom

Ha megtekintjük a mű forrásjegyzékét és lábjegyzeteit, alapvetően 
magyar és német forrásokkal találkozunk. Különösen jelentős a német 
levéltári iratanyag, amely a mű gerincét adja. A hadtörténeti levéltári 
források esetében dicséretet érdemel a hadbíróságok és a kitüntetési 
javaslatok bevonása, viszont sajnálatos az Országos Levéltár irat-
anyagának hiánya, ami több résztéma esetében is (például a magyar 
politikai elitnek a megszállt területekre vonatkozó tervei vagy a háború 
utáni felelősségre vonás) fontos forrásokkal egészíthette volna ki a 
könyvet. A szerző jelentős számban használta fel a Budapesti Népbíró-
ság és az állambiztonsági szervek iratanyagát, viszont teljes mértékben 
hiányzik a műből az 1945 utáni magyar hadbírósági iratanyag. Ez a 
hiány bizonyos korlátokat szab az elemzésnek.

Tévedésekre ad okot, hogy Ungváry többször megelégedett az Ál-
lambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában fellelhető vizsgálati 
dossziék felhasználásával, miközben elmulasztotta megnézni magát a 
peranyagot. Például Csaba László pere kapcsán megjegyzi, hogy „az 
eljárás anyagában nincsen utalás arra, hogy Csaba mikor vonta vissza 
első vallomását” (421.), noha Csaba a tárgyalás során megváltoztatta 
álláspontját,1 a Katonai Felsőbíróság előtti fellebbviteli tárgyalási jegy-
zőkönyvben pedig szó esik a vallomás koncepciós jellegéről.2 Egy má-
sik példa: Ungváry a 210. oldalon idézi Joó Imre vallomását, miközben 
Joó erről a tanúvallomásról a Csendes Imre elleni per tárgyalásán már 
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0 úgy nyilatkozott, hogy „én nem olvastam el a jegyzőkönyvet, csak elém 
tették, hogy írjam alá és én aláírtam.”3 Egy-egy vallomás koncepciós 
jellege gyakran kiderül a tárgyalási jegyzőkönyvekből is, nem pusztán 
a perek utóélete során (418.).

A szovjet források hiányát a szerző azzal magyarázza, hogy, úgy-
mond, az orosz levéltárakban nem lehetséges a kutatás – miközben 
számos angolszász, német és magyar kutató is megfordult már orosz 
levéltárakban. Való igaz, az orosz levéltári és főleg irattári rendszer-
ben fennállnak bizonyos kutatási korlátozások, viszont nem felel meg 
a tényeknek az az állítás, hogy a megszállás történetének minden 
forrását elzárják a külföldi kutatók elől. A szerző egyáltalán nem tesz 
különbséget Oroszország, Ukrajna és Fehéroroszország között, mint 
ahogyan azt sem tisztázza, milyen különbségek vannak a levéltári és 
irattári (pl. CAMO) iratanyag kutathatósága között.4 Ezt a problémát 
úgy kívánja megoldani, hogy néhány, az utóbbi években megjelent 
orosz nyelvű kiadványban – elsősorban Alekszandr Gogun munkájá-
ban – hivatkozott forrásokra bízza magát (21.), ami vizsgálódásaiban 
komoly egyoldalúságot eredményez.

Miközben Ungváry csupán a partizánháború és a holokauszt té-
májában támaszkodik – egy-két kiválasztott – szakmunkára vagy 
forrásra, nem vesz tudomást arról, hogy az utóbbi években magára a 
megszállásra vonatkozóan is fontos kutatási eredmények születettek 
Oroszországban.5 érdekes ellentmondás, hogy míg a szerző szalon-
képtelennek tartja a posztszovjet történetírás műveit, több alkalommal 
is idézi az 1950-es években megjelent partizán-visszaemlékezéseket. 
Megjegyzem, a szerző többször is kiemeli, hogy az „1989-ig érvény-
ben lévő hivatalos pártdoktrína” lehetetlenné tette a megszálláshoz 
kapcsolódó kérdések – mint kollaboráció, holokauszt, partizánháború 
– feldolgozását. Miközben ezek a tényezők valóban fennálltak külön-
böző politikai és emlékezetpolitikai indíttatásból, meg kell említenünk, 
hogy a hidegháború idején egy hasonló emlékezetpolitika Nyugaton 
is létezett. Azok a német és angolszász munkák, amelyek az elkö-
vetők körét nem csupán a megszállt területeken tevékenykedő SS 
alakulatokhoz kötötték, csupán az 1980-as és 90-es években jelentek 
meg. A szerző számon kéri a „tettes kutatás” elmaradását a Magyar 
Királyi Honvédség tekintetében – „ami nyilvánvalóan az 1990 előtti 
pártállam sajátosságaival függ össze” (440.) –, miközben maga is 
megjegyzi historiográfiai áttekintésében, hogy a német és az amerikai 
publikációk esetében is csupán az 1980-as évektől van jelen ez a fajta 
szemléletmód (16.). érdekes kérdés lenne annak megválaszolása 
is, hogy az NSZK-ban az 1950-es években emlékirataikat megíró s 
nem ritkán reaktivált német tisztek és az amerikai és nyugat-európai 
emigrációban élő balti, ukrán vagy fehérorosz emigránsok mennyiben 
határozták meg a nyugati közvélemény keleti front képét. Az sem te-
kinthető egyedinek, hogy egy állam misztifikálja ellenállóit, miközben 
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1elhallgatja a kollaborációt. Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy csupán 
az utóbbi évtizedekben kezdték el részletesen megvizsgálni a Vichy-
Franciaország történetét.

A kérdés historiográfiájának bemutatása felületes. Igaz, hogy a szak-
irodalom nem túl bőséges, annál azonban mégis nagyobb, mint amit 
a szerző bemutat. Először is érdemes lett volna reflektálni azokra a 
tanulmányokra, amelyek még a háború alatt jelentek meg a megszállás 
és a partizánháború kérdésköréről.6 Az 1989 előtti irodalomból legalább 
két művet mindenképpen meg kellett volna említeni. Háy Gyula először 
1943-ban Moszkvában kiadott, Partizánok tükre című munkája ugyan 
brosúra jellegű, ám olyan, a szovjet zsákmányanyagban fellelhető 
információkat tartalmaz, amelyek más forrásból is ellenőrizhetők.7 Az 
1950-es évek végén kiadott A 2. magyar hadsereg megsemmisülése 
a Donnál című forrásgyűjtemény 2. kiadása azért megkerülhetetlen 
forrásmunka, mert ennek utószava foglalkozik először a partizánhá-
ború, valamint a megszálló csapatok és a lakosság viszonyának kér-
déskörével.8 Egy historiográfiai áttekintésben a szerzőnek ugyancsak 
érdemes lett volna reflektálnia az utóbbi években kifejezetten a német 
megszállás témakörében magyarul megjelent kiadványokra is.9 

Eseménytörténet

Noha a kötet műfaja monográfia, a terjedelmet, a forrásanyagot és 
az elmélyültséget tekintve mégis egyenetlenek az egyes fejezetek,10 
s az egész könyv mintha részmonográfiák összegzése lenne, nem 
pedig egy egységes egész.11 Az olvasót még jobban elbizonytalanítja, 
hogy az egyes fejezetek eltérő műfajban és elbeszélőmódban vannak 
megírva. Néhány alfejezet kifejezetten szűkszavú: például a 2. hadse-
reg megszálló tevékenységének bemutatása 14 oldalon, úgy, hogy a 
szerző a partizánvadász műveletekre is reflektál. Ezzel is összefüggés-
ben áll, hogy sok vonatkozásban a történések okaira nem derül fény.  
A magyar megszálló tevékenység ismertetésének elején Ungváry rá-
mutat a galíciai határváltoztatás kérdésére, viszont nem kerülnek szóba 
a magyar politikai elit egyéb politikai és gazdasági12 megfontolásai a 
megszállt területekkel kapcsolatban. A magyar parancsnokságok című 
szakasz a kötet kulcsfejezete lehetett volna, így sajnálatos, hogy ter-
jedelme nem éri el a 40 oldalt sem. A megszálló erők magyar vonalon 
kapott irányelvei alfejezetben alfejezetet a szerző, sajnos, csupán a 
Krausz Tamással való régi vitájának felélesztésére használja fel,13 s 
kísérletet sem tesz arra, hogy a csapatanyagokban megmaradt irány-
elvek alapján próbálja meg rekonstruálni a magyar megszálló politikát. 
A könyv legmaradandóbb teljesítménye, hogy – német és magyar for-
rásanyag alapján, bár az orosz, ukrán, belorusz iratanyag hiányában 
– mintegy 100 oldalon keresztül a szerző részletesen rekonstruálja a 
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2 magyar megszálló alakulatok eseménytörténetét. A Nyugati Megszálló 
Csoport címet viselő fejezetben a szerző egy esettanulmányt készített 
a „tettes kérdés” vizsgálatára, amelyben a Gajszin14 környéki gettófel-
számolásokban való magyar részvételt vizsgálta.15

Hosszabb kritikát kíván a partizánmozgalom bemutatása. A szerző 
egyik fontos célja a kötetben, hogy revideálja a partizánháború történe-
tét. Ungváry fő törekvése azonban nem a partizánmozgalom bemuta-
tása, hanem az, hogy leszámoljon a partizánháborút glorifikáló szovjet 
identitáspolitikával és az ezt a szemléletet – állítólag – továbbvivő 
„posztszovjet emlékezetpolitikával”. Ezáltal viszont nemcsak a partizán-
mítoszt rombolja le, hanem létrehoz egy ellenkező előjelű, diszkreditáló 
és kriminalizáló narratívát. Ennek az elbeszélésnek három központi 
eleme van: a) a partizán mozgalom tevékenysége katonai szempontból 
kudarcnak minősíthető (erről főleg a sínháborúról szóló alfejezetben 
szól); b) a partizánmozgalom működését normaszegések sorozata 
kísérte (97–109.); c) a partizánok elsősorban nem is a megszállók 
ellen harcoltak, hanem a sztálini hatalom nevében terrorizálták a la-
kosságot (351.). Helyhiány miatt nem reflektálok a szakirodalmakban 
egymásnak ellentmondó adatsorokra, megállapításokra; mindössze 
három megjegyzésre szorítkozom:

1) Amikor a szerző a Tiszta lelkiismeretű emberek címet viselő fe-
jezetben a partizánok magatartását értékeli, akkor tevékenységüknek 
csupán negatív vonásait emeli ki. Ez egyrészt vonatkozik a gerilla-
hadviselés „szabályszerű” működésére (az arcvonal mögötti tereptár-
gyak elpusztítására, illetve az önfenntartásához szükséges élelmiszer 
elrekvirálására), másrészt a partizáncsapatok fegyelmezetlenségére. 
Ez utóbbi tényező vizsgálata minden katonai alakulat működésénél 
szükséges, viszont ennek kizárólagos bemutatása egyoldalú képet 
mutat. Ezt az eljárást a szerző azzal indokolja, hogy „a partizánok 
mindennapjaira leginkább azok a fegyelmi eljárások vetnek fényt, 
amelyek belső ügyeiket tárgyalják.” Itt a szerző tehát a normaszegést 
azonosítja az általánossal. Különösen problémás ez a módszertan 
annak tükrében, hogy Ungváry mindezt olyan iratok alapján teszi, 
melyek „reprezentativitásáról” maga sincs igazán meggyőződve (101.). 
Természetesen a recenzens tisztában van azzal, hogy „a kötet nem 
vállalkozott és nem is vállalkozhatott a partizánháború összes as-
pektusának feltárására”(9.), viszont ennek tükrében kérdéses, hogy 
ilyen terjedelmi korlátok mellett – a partizánokra vonatkozó szakasz 
maga 23 oldalas – vajon indokolt-e három oldalon keresztül foglal-
kozni a partizánok alkoholizálásával.2) Amikor a szerző részletesen 
bemutatja a partizánmozgalom, úgymond, katonai értelemben vett 
eredménytelenségét, a partizáncsoportok fegyelmezési problémáit 
és a kollaboránsokkal szembeni terrorját, nem derül ki, hogy milyen 
kritériumok szerint ítélkezik. Egy reguláris haderőhöz viszonyítva szük-
ségszerűen kisebb eredményességet és több fegyelmezési problémát 
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3tapasztalhatunk egy irreguláris alakulatnál, viszont kérdéses, hogy 
egy gerilla-hadviselést folytató féltől menyiben várhatók el ugyanazok 
az eredményességi mutatók, mint egy reguláris alakulattól. A szovjet 
ellenállás „eredményességét” igazán csak akkor lehetne megítélni, 
ha a szerző összehasonlító vizsgálatot készített volna arról, hogy a 
világháború más ellenállási mozgalmai milyen hatékonysággal tudtak 
működni a megszállt területeken.

De kérdéses egyáltalán az is, hogy egy polgárháborús szituációban 
a gerilla-hadviselést folytató fél elsődleges céljai katonaiak-e. Deák 
István helyesen jegyzi meg, hogy minden fegyveres ellenállás célja, 
„egy félelemmel es megfélemlítéssel terhes légkörben olyan kiélezett 
helyzetet teremteni, amely kizárja a semlegességet, s amely arra 
kényszeríti az átlagembereket, hogy állast foglaljanak valamelyik oldal 
mellett.”16 Ha a második világháború ellenállómozgalmait áttekintjük, 
akkor igazi jelentőségüket nem felderítő, esetlegesen szabotázs tevé-
kenységükben találjuk meg, hanem abban, hogy egy alternatív autori-
tást közvetítettek a lakosság, illetve a szövetséges hatalmak felé, hogy 
meggyengítették az ellenség hátországát, társadalmi támogatottságát, 
s megszervezték az ellenállást.

3) A szerző több alkalommal is szovjet sajátosságnak mutat be olyan 
jelenségeket, cselekvéseket, amelyek elsősorban nem a sztálinizmus-
ból, hanem a gerilla-hadviselésből, a keleti front körülményeiből és a 
német megszállási politikából fakadtak. A szerző Wilhelm Kube meg-
gyilkolásának körülményeit mint a sztálini vezetésre „jellemző” dolgot 
mutatja be (81–82.), miközben hasonló megfontolások játszottak közre 
akkor, amikor az emigráns csehszlovák vezetés elhatározta a Reinhard 
Heydrich elleni merényletet. A második világháborús francia ellenállás 
tagjai 1943 őszétől a D-Day-ig 2 500 kollaboránssal és feketézővel 
végeztek, a legjelentősebb merényletet is egy francia kollaboráns, 
Philippe Henriot ellen követték el. 

„Elbeszélés” és „utóélet”

A fentiek mellett a szerző fontosnak tartja, hogy adalékokat nyújtson 
„a háború társadalomtörténete iránt érdeklődőknek” (11.). Ungváry 
ennek szellemében szerepelteti az az alcímben az „elbeszélés” és az 
„utóélet” fogalmát.

Vizsgálatának „fontos szempontja volt, hogy ugyanarról az esemény-
sorról időben és perspektívában is különböző narrációt” jelenítsen meg 
(11.) Ehelyett azonban alapvetően a német felettes hatóságoknak a 
magyar megszálló csapatokról kialakított képét ismerjük meg, amely 
kritikákkal és panaszokkal a szerző lényegében azonosul. Így például, 
amikor Ungváry a 6. hadosztály bevetését vizsgálja a Donhoz való 
felvonulása során (312–319.), idézi a német panaszokat, a milicisták 
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4 és a magyar katonák konfliktusát, a magyar csapatok harácsolásait 
és vérengzéseit, de teljes mértékben hiányoznak a magyar csapatok 
panaszai a német vezetéssel kapcsolatban.17 Talán ennél is fontosabb 
probléma, hogy nem jelenik meg a helyi lakosság hangja. A civil lakos-
ság reakcióit a könyvből legtöbbször csupán német és magyar források 
alapján ismerjük meg, noha a helyi lakosság megnyilatkozásának 
vizsgálatára éppen az általa vitatott magyar kötet, Krausz Tamás és 
Varga Mária szerkesztésében, nem kevés anyagot kínál.

Az „utóélet” tárgykörét részben a Gajszin környéki tömeggyilkossá-
gokban (holokauszt) résztvevők felelősségre vonása kapcsán (231–
245.), de főképp A felelősségre vonás címet viselő fejezetben bontja ki 
a szerző. A könyv utolsó előtti fejezetében elvileg a téma „első vázlatos 
összefoglalás kísérletét kapja az olvasó” (407.), miközben gyakorlatilag 
egy tendenciózus, prekoncepciókkal terhes, mindössze egyes elítél-
tek egyéni sérelmeit felvonultató tablót kapunk. Semmit nem tudunk 
meg a Rendkívüli Állami Bizottság (RÁB), vagy a szovjet felelősségre 
vonási szervek működéséről, ezek jogszabályi alapjairól, a magyar 
szervekkel való kapcsolatáról, a magyar szervekhez eljuttatott háborús 
bűnös listákról. A RÁB-ról azt megtudhatjuk, hogy „felső vezetéséről 
sok minden elmondható, de az nem, hogy szavahihető szakértőkből 
állt volna”, arról viszont semmit, hogy ez a szerv helyi és középszinten 
miképp működött, és egyáltalán miért szüntetik meg, s miért titkosítják 
ennek jelentéseit, annak ellenére, hogy legfontosabb alapjai lehetné-
nek az antifasiszta propagandának. Különösen visszás, hogy a szerző 
a szovjet szervek működését – a 2013-ban kiadott forrásgyűjtemény 
nagyon szelektív és nagyon szűkös idézésén kívül – csupán a szovjet 
bíróságok által elítéltek Magyarországon tett vallomásai alapján próbál-
ja meg rekonstruálni. Ungváry a magyar felelősségre vonási eljárások 
esetében is elsősorban „reprezentatívnak tekinthető” büntetőeljárások 
vázlatos ismertetésével kívánja bemutatni a háborús bűnökkel vádolt 
személyek elleni eljárásokat. A szerző nem vagy csak utalás szintjén 
foglalkozik ezen eljárások jogszabályi hátterével, a bizonyítási eljárás 
nehézségeivel, vagy a perek narratív motívumaival.18

Ungváry szerint, azért indult relatíve kevés eljárás a megszállt terü-
leteken elkövetett háborús bűnökkel kapcsolatban, mert a népbírósági 
törvény szerint az eljárások célcsoportját azok képezték, „akik a »ma-
gyar nép ellen« vétkeztek”.(416.) Azontúl, hogy a népbírósági törvény-
ben külön pont foglalkozik a megszállt területeken elkövetett háborús 
bűnökkel (11. § 5.), mind a szovjet, mind a magyar szervek eljárásaival 
kapcsolatban elfelejti megemlíteni azt a tényt, miszerint az összes, a 
háborús bűnösök felelősségre vonására vonatkozó egyezmény a forum 
delicti commissi jogelvet helyezte előtérbe, azaz a bűncselekmény 
elkövetésének helye szerinti felelősségre vonást preferálta, amihez 
a jogszabályi alapokat Magyarországon az 1945. évi 4770. sz. M. E. 
rendelet adta meg. Emiatt értelmetlen annak a kérdésnek a feltevése, 
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5hogy a magyar szervek miért nem kértek ki magyar katonákat szovjet 
hadifogságból (416.).

A fejezet egyes részei, sajnos, túllépnek a történettudományi szak-
szövegek műfaján. Az 1945 és 1948 közötti magyarországi eljárásokat 
vizsgáló fejezet második bekezdésében a szerző az Ideiglenes Nem-
zeti Kormány tagjai kapcsán megjegyzi, hogy „részben ugyanazokat 
a bűncselekményeket követték el hivatali idejük alatt, mint amelyeket 
az általuk életre hívott népbíróságoknak üldöznie kellett volna”, ezért, 
úgymond „az 1945 utáni politikai rendszernek nem volt a morális 
alapja ahhoz, hogy mások felett legitim módon ítélkezni tudjon.” (415.) 
Azontúl, hogy de iure a svábok elleni uszítást kivették a népbíróságok 
jogköréből,19 illetve az ilyen morális alap elvárása bármely politikai 
rendszerrel kapcsolatban életszerűtlen, a szerző ezzel az érvvel ve-
szélyes vizekre evez, ugyanis a háború utáni „Siegerjustiz” felfogásnak 
megfelelően érvel.

A könyv végén a szerző szakirodalmi vagy forráshivatkozás nélkül 
összehasonlítja, úgymond, a szovjetunióbeli magyar és a magyaror-
szági szovjet megszálló tevékenységet. „Végkövetkeztetésképpen” a 
Vörös Hadsereg „félázsiai” jellegéről ír, amit, szerinte, a sztálinizmus 
tovább „radikalizált”. A magyar megszállók esetében pedig azon saj-
nálkozik, hogy a megszállók nem tudtak élni „kulturális előnyükkel”. 
Hogyan magyarázzuk akkor annak a német forrásnak a megállapítá-
sát, ami „osztrák hunoknak” (178.) nevezte a magyarokat? A gettó-
felszámolásokban való részvételt követő felelősségre vonási eljárás 
bemutatását is kritikával kell illetnem. A pereket megvizsgálva a szer-
ző leszögezi, hogy „az első (per ) 1946–1950 között folyt, és ehhez 
kapcsolódott a Pápay Alajos, Tarnay Béla, Csaba László, Mészáros 
Lajos és társai elleni eljárássorozat.” (232.) Ez az állítás így nem igaz, 
mivel a Pápa Nándor és társai elleni perhez csupán Pápay Alajos és 
Tarnay Béla pere kapcsolódott, a többi pernél szóba sem került a 49/
II. zászlóalj tevékenysége. Egy ettől független és párhuzamosan zajló 
eljárássorozat tárgyát képezte az 50/I. zászlóalj tevékenysége, aminek 
része volt – egyfelől – a Mészáros Lajos és társai elleni népbírósági 
per, másrészt, a szovjet szervek megkeresésére, a Csupity Bélával 
szembeni nyomozás, illetve – a szerző által nem említett – Mádi 
György és társai20 elleni népbírósági, illetve a Csaba László elleni 
hadbírósági per. 

Ezek közül a szerző csak a 49/II. zászlóalj perét vizsgálta meg rész-
letesebben, a többi per és eljárás csupán érintőlegesen jelenik meg a 
kötetben. A szerző elsősorban a főbb „faktorok” – gyanúsítottként Pápa 
Nándor, Luczi István, kihallgatóként Busztin Gábor – tevékenysége, 
vallomásai, intenciói alapján tárta fel a pert, miközben érdemes lett 
volna rávilágítani a vádlottként és tanúként megjelenők társadalmi 
hátterére, vagy éppen arra, hogy milyen nehézségek álltak fenn a 
nyomozati, bírósági és ügyészi munkánál.
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6 Külön érdemes reagálni a szerzőnek arra a „teóriájára”, amely szerint 
1989-ben a Pápa Nándor-per vizsgálati dossziéját (V-120267), a fényké-
pekkel együtt, az állambiztonság szándékosan semmisítette meg, mivel 
az kompromittáló volt számára. (245.) Még ha el is fogadnánk azt a 
képtelenséget, hogy az állambiztonsági szolgálatok „tevékenységükkel 
is a nácizmus szövetségeseinek bizonyultak”, több belső ellentmondást 
találunk a szerző „elméletében”. Egyrészt valószínűsíthető, hogy a fény-
képek a bírósági iratanyagból tűntek el és nem a vizsgálati dossziéból. 
Hiszen – amint Ungváry is említi – az Európa Könyvkiadó a Fővárosi 
Bíróság elnökének közbenjárásával kérte ki a képeket, a képek kiadá-
sának is a bírósági iratanyagban van nyoma.21 Másrészt az is kérdéses, 
hogy a vizsgálati dosszié bezúzásával mennyi olyan irat pusztulhatott 
el, mely más forrásokból ne lenne pótolható. Ungváry szerint, „szeren-
csére az akta fényképek nélküli példánya, valamint néhány elszórt irat 
elkerülte ezt a sorsot.” Ez a „néhány elszórt irat” az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Irattárában 5 vizsgálati és egy operatív dossziét 
foglal magába, míg a Budapest Főváros Levéltárában fennmaradt a 
per mintegy 700 oldalas iratanyaga és a népügyészségi anyag töredé-
kei. A bezúzott vizsgálati dosszié tartalmazhatott kihallgatási terveket, 
esetlegesen zárkajelentéseket, de ezeken túl aligha volt benne olyan 
információ, amely jelentősen módosítaná eddigi ismereteinket a perről.

 
Megválaszolatlan kérdések

A kötet végére érve, az olvasó két alapvető kérdésre nem kap lényegi 
választ: kik szolgáltak a megszálló erőknél és miért lettek, lehettek 
tömeggyilkosokká? 

Alig tudunk meg valamit a megszálló alakulatoknál szolgáló kato-
nákról. A szerző többször is utal a katonák hiányos felszerelésére és 
ellátására, rossz kiképzettségére és a magas nemzetiségi arányra, de 
nem tisztázza, vagy elemzi mélyebben, hogy milyen viszonyok alakul-
tak ki a magyar csapatokon belül.22 Milyen viszonyrendszer alakult ki 
a magyarok és a nemzetiségiek, a tisztek és a legénység, a magyar 
és a német katonák között? Egyáltalán milyen társadalmi, kulturális 
miliőből érkeztek ezek a katonák? Ez az adat különösen érdekes an-
nak tükrében, hogy a megszálló erők halottainak mintegy 9 százaléka 
lett öngyilkos. (404.) Amíg a német tisztikaron belüli töréspontokat 
elég részletesen ábrázolja a szerző, a magyar katonai parancsnokok 
esetében a kép hiányos marad.

Nincs kielégítő magyarázat arra, hogy miért voltak a magyar csapa-
tok nemcsak sokkal fegyelmezetlenebbek, hanem jóval erőszakosab-
bak is a polgári lakossággal, mint a németek.

Amellett, hogy a szerző több helyen kiemeli, hogy ezeket az alaku-
latokat nem képezték ki az ellátandó feladatokra, szinte alig jelenik 
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7meg az a kérdés,23 hogy a magyar katonákat milyen propagandával 
készítették fel a keleti fronton történő bevetésre,24 milyen előítéletekkel 
viseltettek a partizánokkal, a szovjet rendszerrel, katonasággal, lakos-
sággal szemben. Különösen fontos ez annak tükrében, hogy, bár a 
szerző kiemeli, hogy „a magyar megszállás és a szovjet partizánháború 
története egymástól elválaszthatatlan” (9.), mégis – még ha hivatalosan 
partizánharc keretében is – legnagyobb vérengzéseiket a katonák 
1941–1942 fordulóján követték el, amikor a megszállt területeken még 
nem létezett jelentősebb partizánmozgalom.

Előítéletekben pedig kétségtelenül nem volt hiány. Például a 2. 
magyar hadsereg összefoglaló ellenséges helyzetképeiben olyan 
partizánkép kerekedik ki, amely szerint a partizánok tömeges arzén-
mérgezéseket okozó ügynököket, nőket, „fejletlen, vézna gyereket” és 
nyomorékokat béreltek fel, aminek más célja nem volt, mint az, hogy a 
partizánokkal szemben a hadvezetés elűzze a szánalom bármilyen ér-
zését. Mindezeket egy olyan területen adták ki, ahol gyakorlatilag nem 
volt partizánmozgalom. A 12. könnyű hadosztály kiképzési útmutatója 
leszögezte, hogy „tekintettel arra, hogy minden bennszülött partizánnak 
tekinthető, megatartásunkat a legnagyobb fokú bizalmatlanság, óva-
tosság és meggondoltság jellemezze, mely szükség esetén erélyes, 
kíméletlen cselekvéssé változzék.”25 A 6. gyalogezred Kaposváron 
brosúrát adott ki a harctéren való magatartásról, amelyben legitim esz-
köznek tekinti a helyi férfiak aknagyanús házakba való előreküldését.26 
De a partizánkép előítéletességét leginkább az mutatja, hogy a VKF 
már 1941. június 26-i, tehát még a Szovjetunió magyar megtámadása 
előtti helyzetjelentésében arról ad hírt, hogy a „terrorcsoportok” feladata 
„a határsávban, majd Kárpátalja területén gyújtogatások, robbantások 
útján zavargásokat kelteni, kutakat mérgezni, a lakosságot orosz 
irányba befolyásolni.” A június 29-i jelentés a magyarellenes propa-
gandát folytató galíciai zsidóságról is beszámol. Tehát a katonák már 
a partizánmozgalom megjelenését megelőzően tudták, hogy ki az az 
ellenség, amelyet mindenáron meg kell semmisíteni.

Különösen fontos ennek kérdésnek a vizsgálata, hiszen a német 
politikai vezetés is deklaráltan ilyen tág értelemben, egyfajta ürügyként 
kezelte a partizánkérdést. Ahogy Hitler megfogalmazta: „A partizánhá-
borúnak is megvannak a maga előnyei: lehetőséget biztosít mindazok 
megsemmisítésére, akik ellenünk vannak.” És azt ők határozták meg, 
kik vannak ellenük – még azelőtt, hogy megtámadták volna a Szov-
jetuniót.

Ennek megfelelően, megkerülhetetlen a magyar katonák fejében 
kialakított Szovjetunió-kép vizsgálata, a szovjet lakossággal szembeni 
előítéletek megléte már a megszállás előtt. Feltétlenül meg kell vizs-
gálni, milyen összefüggés van a Horthy-korszak antikommunizmusa, 
antiszemitizmusa és ezen előítéletek között, mint ahogyan azt is, hogy 
mennyiben épült a szovjetellenes kép a korábban kialakult russzofób 
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8 hagyományokra, vagy hogy a szovjet partizán jellemzése mennyiben 
feleltethető meg az 1941–1942-es szerb partizán, az első világhá-
ború komitácsi vagy galíciai-ruszin kém képének.27 Ezen kérdések 
vizsgálata nélkül nem kapunk teljes választ arra a kérdésre, hogyan, 
milyen körülmények között válhattak egyszerű, hétköznapi emberekből 
tömeggyilkosok. 

Jegyzetek

1  HL XI. 22. 146/1953.46. (Budapesti Hadbíróság tárgyalási jegyzőkönyv. 
Budapest, 1953. március 11.)

2 HL XI. 1. 212/1953. 8. (Fellebbviteli tárgyalási jegyzőkönyv. Budapest, 1953. 
május 28.)

3 BFL XXV.1.a 4579/1949. 76. (Budapesti Népbíróság tárgyalási jegyzőkönyv. 
Budapest, 1949. június 30.)

4 Az témára vonatkozó iratanyagokat lásd: Varga éva Mária: A holokauszt 
magyar aspektusa a Szovjetunióban: források és levéltárak. 77–90. In: Barta 
Tamás-Krausz Tamás (szerk.): Az antiszemitizmus történeti formái a cári 
birodalomban és a Szovjetunió területén. Budapest, Russica Pannonica, 
2014. (Ruszisztikai Könyvek XXXIX.)

 Az orosz levéltári források hungaricakutatása volt a témája a Magyar 
Levéltáros Egyesület 2015. évi vándorgyűlésének. Az erre vonatkozó 
beszámolót lásd: http://hungaricana.hu/media/uploads/reports/2015/ma-
gyar_lev%C3%A9lt%C3%A1rosok_egyes%C3%BClete_3508_01320.pdf

5 Lásd erről pl. Sz. Bíró Zoltán informatív tájékoztatását: Akik meggyőződésből 
kollaboráltak. In: Gémesi Ferenc (szerk.): A magyar megszállás – vajúdó 
nemzeti önismeret. Válasz a kritikákra. Budapest, Russica Pannonica, 2013. 
(PosztSzovjet Füzetek XX.) 68–88.

6 Lásd például a 10. sz. füzet alapját adó tanulmányt: Schell Zoltán: Megszálló 
csapataink Ukrajnában. Katonai Szemle, 1942. 5. sz. 225–258.; Más folyó-
iratból vett példaképpen: Toldi Árpád: Csendőrök a szovjet elleni háborúban. 
Csendőrségi Lapok, 1941. (21.) 18. sz. (1941. szeptember 15.) 597–602.

7 Például Háy kiadványa is utal az Ungváry könyvében is említett Buki térségé-
ben lefolytatott akcióra (227.). Lásd: Háy Gyula: Partizánok tükre. Budapest, 
Athenaeum, 1945. 50.

8 Horváth Miklós (szerk.): A 2. magyar hadsereg megsemmisülése a Donnál. 
2. kiad. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1959. 351–372. 

9 Különösen az alábbi művekre, amelyek a magyar megszálló tevékenységgel 
is foglalkoznak: Bálint József: A Szovjetunió gazdasági kifosztása dokumen-
tumokban elmesélve (1941–1944). Budapest, Russica Pannonica, 2011.; 
M. I. Filonyenko – Sz. I. Filonyenko: Lélektani háború a Donnál. A fasiszta 
propaganda mítoszai 1942–1943. Budapest, l’Harmattan Kiadó, 2012.

10 Bár a mű bő 430 oldalán található 1130 lábjegyzet tekintélyes jegyzetap-
parátusnak tűnhet, a szöveg mégis nem egy alkalommal alulcitált. Például 
egy közel egyoldalas leírást olvashatunk a Trubcsevszkben a helyi rendőr-
parancsnok, Melnyikov által szervezett milícia Normandiáig tartó útjáról, de 
semmilyen forrást nem kapunk arra vonatkozólag, hogy minek alapján írta 
meg ezt a szerző (75–76.).



o
lv

a
s

ó
je

l
14

911 Egy megjegyzés erejéig szükséges reflektálnom arra, hogy a szerző több 
fórumon is 40 százalékra tette a szovjet önkéntesek arányát a Sztálingrádnál 
harcoló 6. hadseregben. Ungváry a kötet 39. oldalán 51 783 szovjet önkén-
tesről és 139 832 élelmezési létszámban lévő németről ír a Das Deutsche 
Reich und der zweite Weltkrieg 6. kötete (Boog, 1003.) alapján, mely adatait 
Manfred Kehring alapművéből (Kehring, 662–663.) vette át. Viszont ezen 
adatok alapján „csupán” 27 százalékra tehető a szovjet önkéntesek aránya 
(ugyanerre jut: Overmans, 441.). A 40 százalék körüli értéket (37%-ot) csupán 
akkor kaphatjuk meg, ha a német élelmezési létszám részeként fognánk fel a 
Hiwiket, mely eljárás viszont nem helyes (például a 76. gyalogezred esetében 
magasabb a Hiwik létszáma, mint az élelmezési létszám). Lásd: Horst Boog 
et. al. (szerk.): Das Deutsche Reich und der zweite Weltkrieg. 6. köt. DVA, 
Stuttgart, 1990.; Manfred Kehring: Stalingrad: Analyse und Dokumentation 
einer Schlacht. DVA, Stuttgart, 1974. 662–663.; Rüdiger Overmans: Das 
andere Gesicht des Krieges: Leben und Sterben der 6. Armee. In: Jürgen 
Förster: Stalingrad, Ereignis, Wirkung, Symbol. Piper, München, 1992. 
419–455., különösen: 439–446. 

12 Erre vonatkozólag lásd: Bálint: i. m. 306–393.
13 Mélyebben nem elemezve az ún. 10-es számú, Partizánharcok alcímmel 

megjelenő füzet jelentőségét, csupán két észrevételt tennék. Először, 
miközben a szerző szerint a segédlet „rendkívül radikális hangvételében” 
nem volt szerepe az orosz- illetve ukránellenes rasszizmusnak, addig az 
előző oldalon – még ha pozitívan is – a dokumentum az idézett részében 
faji terminusokkal illeti az ukrán népet. Másodszor, a szerző is említi, hogy a 
füzetet széles körben kiosztották a csapatok között: az említett 50. sz. Keleti 
Megszálló Csoportparancsnoksági parancs könnyű hadosztályonként 80-
80 példánnyal számolt. Aligha hihető tehát, hogy a 105. könnyű hadosztály 
parancsnoka ne látta volna a segédletet.

14 A szerző következetesen Gajsinként jelöli meg a ma Ukrajnában található 
települést, viszont a település orosz nevének – Га́йсин – fonetikus átírása 
alapján a Gajszin megnevezés lenne a megfelelőbb.

15 Ungváry Krisztián a kötet 198. oldalán azt a valótlan állítást tette, hogy a 
megszálló csapatok és a holokauszt kapcsolatát „Magyarországon e sorok 
szerzőjét kivéve senki nem kutatta”. Mélyebben nem reagálva a 68. láb-
jegyzet tartalmára szükséges megjegyeznem, hogy jelen recenzió szerzője 
két konferencián és három publikációban ismertette eredményeit a témával 
kapcsolatban a kötet megjelenését megelőzően.

16 Deák István: Szabadságharcosok vagy terroristák? In: História, 26. évf. 
(2004.) 4. sz. 3.

17 A 6. könnyű hadosztály parancsnokának helyzetjelentése a német katonai 
vezetésről és a hadosztály veszteségeiről a partizánok elleni harcokban 1942. 
V. 23–25. Idézi: Horváth M. (szerk.): i. m. 64.

18 A szerző csupán a németkérdést boncolja, s azt is csupán a megszálló ala-
kulatok kérdésköre szempontjából irreleváns Szálasi-per kapcsán (416–417.)

19 „A [13. § – F. Á.] 7. pont már átnyúlik a háború utáni időkre is. Célja, hogy 
megtorolja a szövetségesek elleni hazugságokat, amelyek alkalmasak a 
megértést gátolni. A környező államok vagy azok emigrációban élő antifa-
siszta vezetői ellen elkövetett rágalmak a nemzetiségek (de nem a svábok) 
elleni izgatások, irredenta propaganda stb. mind ide tartoznak.” In: A népbí-
ráskodásról szóló 81/1945. M. E. számú és az ezt kiegészítő 1440/1945. M. 



o
lv

a
s

ó
je

l
15

0 E. számú rendelet szövege és magyarázata. Magyarázatokkal ellátta: Ries 
István, Előszót írta: Major Ákos. Budapest, Politzer Zsigmond és fia Könyv-
kereskedés, 1945. 31.

20 BFL XXV.1.a 4100/1948.
21 Bár a népbírósági iratanyag az 1950-es években az állambiztonsági szer-

vekhez került, és a Belügyminisztériumból került az irattárba, ahol valóban 
kivehették az anyagból a képeket, az kijelenthető, hogy nem a vizsgálati dosz-
sziékban lehettek a képek, miképp más perek esetében is a bizonyítékként 
lefoglalt képeket a peranyagban találhatjuk. Lásd. pl. BFL XXV.4.f 0756/1952.

22 Ungváry ezt a kérdést kötetének végén a mikroszintű vizsgálatok körébe 
utalja (440.).

23 Kérdésként ez csupán a gajszini cselekmények értékelésénél jelenik meg 
(248–249.). A szerző érintőlegesen említi, hogy „a magyar megszállók mű-
ködésének más aspektusaiból is úgy tűnik, mintha az angol gyarmatosítók 
indiai működését tekintették volna mérvadónak.” (35.)

24 Különösen érdekes ennek a kérdésnek a megkerülése annak tükrében, hogy 
Ilja Ehrenburg A német címet viselő brosúrájának hatását viszont kiemeli a 
szerző. (97–98.)

25 Fóris Ákos: A magyar 2. hadsereg megszálló tevékenysége a Szovjetuni-
óban – Adalékok a magyar partizánellenes politikához a keleti fronton. In: 
Máté Zsolt (szerk.): Háborúk és békekötések a 18-20. századi orosz-szovjet 
történelemben. Konferenciakötet. Pécs, PTE BTK TTI MOSZT Kutatócsoport, 
2014, 288–290.

26 Tájékoztató az orosz harctéren való magatartásra. M. kir. 6. honvéd gyalog-
ezred parancsnokság, Kaposvár, 1942. 12.

27 Utalás szintjén a szerzőnél is megjelenik ez a probléma, lásd: 57., 437.


