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(BevezetQ) A történeti irodalomban és a tudományos közvéleményben az a tévhit terjedt 
el, hogy a munkaszolgálat intézménye Magyarországon az 1939. évi honvédelmi törvény-
nyel (1939: II. tc.) jelent meg, holott ez a Turul Szövetség nevéhez kötQdik. Tény, hogy a 
(kisegítQ honvédelmi) munkaszolgálat a második világháború éveiben jórészt a hazai zsi-
dóság ellen irányult, de nem tekinthetünk el attól, hogy ifjúsági (egyetemista és fQiskolás 
korosztályt célzó) munkatáborok, munkaszolgálat önkéntes alapon 1935 nyarán létesült 
és egészen 1944 tavaszáig létezett a Magyar Királyság területén, s utóbbi szolgált mintául 
az elQbbi számára.1

E téma fQképp azért nem került a történeti vizsgálatok homlokterébe, mert az 1935-ben 
létesített Turul Munkaszolgálat, valamint az annak 1937-es államosítása utáni Egyetemi 
Önkéntes Munkaszolgálat (EÖM) központi iratanyagai nagyrészt elégtek, a források 
így töredékesek és szétszórtak, s csupán részeredményekrQl beszélhetünk.2 Történetét 
elsQsorban azért indokolt mégis bemutatni, mert számos adalékkal szolgál a korszak 
társadalomtörténetéhez, újdonsággal a honvédelmi munkaszolgálat, valamint a népi moz-
galom históriájához. Tudni érdemes, hogy az alapjául szolgáló közmunkavégzés a 19. 
század derekára, pontosabban az 1844: IX. törvénycikkbQl eredt. A bizonyos társadalmi 
csoportokra kötelezQ érvénnyel bíró közmunkavégzés, más formában az ellenforradalmi 
korszakban már komoly hagyományokra tekintett vissza.3 Tanulmányomban az egyetemi 
munkaszolgálat intézményének csupán egyik – elsQ, az egyetemi bajtársi mozgalomban 
gyökerezQ – szakaszának lényeges elemeinek bemutatására teszek kísérletet.

(Európai alapok) A munkaszolgálat eszméje az elsQ világháború idején alakult ki és 
csakhamar elterjedt egész Európában. Anélkül, hogy a kétségkívül elemzésre méltó elQz-
ményeket és példákat számba venném, ehelyütt csupán arra szorítkozok, hogy érzékel-
tessem: a középosztályban is megnövekvQ munkanélküliek számára az ifjúság egyes cso-
portjai olyan önszervezQdQ akciókat indítottak, melyek segítségével az állásukat vesztett 
polgárok jövedelemhez jutnak, mégpedig úgy, hogy közben nem vontak el munkalehetQ-
séget a felvevQpiacról sem. A diákok munkatáborokban dolgoztak és jellemzQen vidéken, 
ahol a helyi közösség számára hasznos útépítései, útjavítási munkálatokban vettek részt. 
A szisztéma a háborút követQ másfél évtizedben Európa-szerte elterjedt, legerQsebb gyö-
kerekkel azonban Svájcban, Németországban, Bulgáriában, Olaszországban és a skandi-
náv államokban rendelkezett. Ezekben az államokban az ifjúság saját létesített munka-
osztagokat, hogy helyi szinten segítsék az önkormányzatokat az útépítési, fakitermelési, 
folyószabályozási munkák Az egyetemista és fQiskolás diákok jellemzQen a nyári szünet-
ben önkéntesen vállalták a néhány hetes fizikai munkát, amiért cserébe az önkormányza-
toktól ellátást, munkaeszközöket, néhol szerény zsebpénzt is kaptak. Az évek elteltével a 
legtöbb államban kiépült az egyetemi/diák munkaszolgálat professzionális rendszere. A 
diákok néhány hétig szabályos táborokban nyertek elhelyezést az adott település finan-
szírozásában, cserében pedig ingyen segédmunkaerQt biztosítottak. Az intézmény megje-
lent másutt is, 1939-ig összesen 13 országban.4 A mozgalomnak tekinthetQ egyetemi és/
vagy munkanélkülieket foglalkozató munkaszolgálat, munkatáborozás azonban kiterjedt 
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a kontinensen túlra, a két világháború között – különféle eszmei tartalmakkal – m_ködött 
az USA-ban, Új-Zélandon, Kanadában, Ausztráliában, Japánban is.5 A kezdeményezések 
jelentQsnek, néhány országban pedig kifejezett sikernek bizonyultak: Bulgáriában, ahol 
1922-tQl kezdve kötelezQ volt a részvétel, a következQ években évi 45-50 000 ingyen-
munkást jelentett (Kovács Imre számításai szerint).6 Mivel azonban a Népszövetség ezt a 
neuilly-i béke felrúgásának tekintette, rövidesen pénzen megválthatóvá minQsítették, ami 
lassú elhalásához vezetett.7

A tendencia azonban a kötelezQvé tétel volt, amely Európa néhány államában (köztük 
Magyarországon) az 1930-as évekre megvalósult és sikeresen m_ködött a második világ-
háborúig.8 A németországi munkaszolgálatot éppen a bolgár munkaszolgálat inspirálta, de a 
korabeli szakirodalom ezt is 19. századi gyökerekre vezeti vissza, s létesítésének döntQ oka 
az óriási munkanélküliség felszívása volt. M_ködtetésének jellege azonban az ifjúsági moz-
galomból eredt.9 A kezdeményezésekkel szemben a német kabinetek sokáig elutasítóak vol-
tak, végül a Brüning-kormány 1920-ban megalapította a Freiwilliger Arbeitsdienst (FAD) 
intézményét, melynek táboraiban 1922-ig már mintegy 200 000 fiatal, munkanélküli önkén-
tes dolgozott.10 A nemzetiszocialista törekvések nagy szerepet szántak a munkaszolgálatnak, 
Nagy-Britannia és Franciaország azonban megtiltotta a bevezetését. Csupán 1935-ben sike-
rült elérni, hogy minden 18 és 25 év közötti férfi és nQ az állami munkatáborokban kötele-
zQen (Reichsarbeitsdienst-RAD) 6 hónapot fizikai munkát dolgozzon.11 A náci diákmunka-
táborok természetesen csakhamar militarista jelleget öltöttek, ahol a közmunkavégzésen túl 
a besorozottak kiemelt katonai kiképzést is kaptak.12 Érdekségképpen megemlítjük, hogy 
az USA-ban a roosevelti New Deal-hoz kötQdQ, 1933-ban alapított Civilian Conservative 
Corps részben a FAD mintájára alakult és m_ködött 1941-ig évi 2-300 000 munkanélküli 
számára. (A svéd nQk 1938 és 1944 között m_ködtetett állami munkaszolgálatát viszont 
egyértelm_en a náci minta másolása jellemezte).13

(A Turul Szövetség változásai, a munkaszolgálat bevezetése) A munkatáboroknak orszá-
gonként létezett önkéntes és kötelezQ változata, a legtöbb államban nemek szerint elkü-
lönítve. Tharnóy László tipológiáját követve a közmunkaszolgálat is tovább bontható 
munkatáborrá és munkástáborrá.14 Magyarországon e kettQ nem vált még szét, hiszen 
meghatározott célmunkáknak-közmunkáknak olyan rendszere jött létre, amelyeket vidé-
ken néhány hetes munkatáborok keretében egyetemista fiatalokkal önkéntesen, részben 
pedig munkanélküli falusiakkal napszámbérért közösen végeztek. A bért, eszközöket, 
étkezést és szállást a Turul Szövetség központi költségvetése finanszírozta. Intézményes 
elnevezésére német tükörfordítás ([Frewilliger] Arbeitsdienst) alapján kezdettQl a mun-
kaszolgálat elnevezést használták, míg a munkatáborok fogalmat jobbára csak konkrét 
esetekben alkalmazták.

A legtöbb diákszövetség a Horthy-korban szervezett nyári munkatáborokat, saját üdülQ-
ket üzemeltetett, vagy bérelt. A Testnevelési FQiskola ezekben rendszeres nyári táborokat 
tartott.15 A két nagy ernyQszerv, a Magyar Nemzeti Diákszövetség (MNDSZ) és Magyar 
Egyetemisták és FQiskolások Országos Szövetsége (MEFHOSZ) az 1920-as évek elejétQl 
üzemeltetett olyan üdülQtáborokat, ahol a környezQ állami földeken munkaszázadokba oszt-
va – önkéntes alapon – fizikai, jobbára gazdakörök szervezésében létesülQ munkán is részt 
vettek. A MEFHOSZ-ban már 1921-ben felmerült a munkaszázadok felállítása mezQgaz-
dasági üzemekben, útépítésekben való kisegítQ segédmunkák alkalmazásában. Ez azonban 
nem valósult meg, mert a magyar kormány létrehozta a Nemzeti Munkavédelmet, mely 
részben hasonló célokat szolgált.16 A gazdasági világválság hozott fordulatot ebben is, ekkor 
újra megszaporodtak a munkatáborok felállítását szorgalmazó hangok.
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A jobboldali bajtársi egyesületek viszonylag hamar felismerték a munkatáborokban rejlQ le-
hetQségeket. ElsQsorban a Turul Szövetség sajtójában, kiadványaiban olvashatunk a bevezetést 
sürgetQ cikkekrQl.17 Ehhez azonban szükséges volt az, hogy a szervezetben az 1930-as évek elsQ 
felében változások történjenek. A korábbi sematikus fajvédQ ideológia mellett – a gazdasági 
világválság, értelmiségi munkanélküliség mintegy melléktermékeként – a Turul is megterméke-
nyült az ekkorra szárba szökkent falukutatók, népiek gondolataival: felkarolta a magyar nemzet 
megtartó erejének vallott parasztság védelmét.18 Emellett tagegyesületi szinten a marxista és nyi-
las eszmék is befurakodtak a fiatalok közé és ezáltal bajtársi eszmeisége polarizálódott. Az égetQ 
problémát a fQvezérség kezdetben az egyes erQcsoportok összebékítésében látta. A kiöregedQ (25 
és 35 életévük közötti) „ifjúsági vezérek”19 azonban nem engedtek korábbi – jórészt egyetemi 
zsidóverésekben, provokációkban kimerülQ, úgynevezett „burschenschaftos” – felfogásukból. 
(Mindez a feszítQ erQ lett a fQ oka a Turul 1943-ban bekövetkezett kettészakadásának.)20 A 
Turulnak változása is kellett ahhoz, hogy az elnyomottnak mondott parasztság érdekeiért síkra 
szálljon. Ennek fQ eszközét az egyetemi munkaszolgálatban látták.

Salló János országos propagandavezér, illetve Végváry József (1935–1939-ig MÉP-
képviselQ) fQvezér a munkatáborok lelkes szorgalmazói voltak. A szövetség Salló ösztön-
zésére 1931-ben létrehozta a Magyar Egyetemi és FQiskolai Ifjúság Nemzeti Munkatábor 
Bizottságát.21 Ez a fedQszerv juttatott el 1932 és 1934 között több memorandumot a mi-
niszterelnökségre, illetve a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) különbözQ 
osztályaihoz – ahol szintén több vezetQ tisztviselQ segítette a bajtársi egyesületeket ekko-
riban – a svájci vagy német munkatáborok állami bevezetésének igényével. A Bizottság 
roppant nagyigény_ elképzeléseit a VKM ugyanakkor eleinte nem támogatta.22

A munkatáborok gondolatát Gömbös Gyula (aki maga is a Turul magistere volt) kormányfQ-
ként felkarolta. ElsQként a kultuszminisztérium a szövetséggel egyeztetve megfigyelQket küldött 
Nagy-Britanniába. Végül 1934. október 27-én a Szily Kálmán kultuszállamtitkár elnökletével 
tartott tanácskozáson kimerítQen tárgyalták a kérdést. Az itt meghozott pozitív döntés nyomán a 
VKM bevonta a Honvédelmi Minisztérium (HM) illetékeseit és gazdasági szakembereket, majd 
1934–1935 fordulóján elkezdték a munkatáborok kiépítését.23 Kozma Miklós belügyminiszter 
különösen lelkes támogatója volt és különösen 1936 Qszi németországi útját követQen, ahol ma-
ga is megtekintette a RAD-táborokat, lett eltökélt támogatója a munkaszolgálat kötelezQ formára 
való átültetésének� fia is részt vett németországi munkaszolgálaton.24

A Turul érdekérvényesítQ képessége tehát Gömbös alatt azért lehetett hatékony, mert a 
kormányzat lehetQséget látott benne a munkanélküliség bizonyos mérték_ levezetésére, más-
részt alacsony költségráfordítással kiváló propagandalehetQséget nyújtott, harmadrészt jól il-
leszkedett a népiekkel kacérkodó kormány politikai céljaihoz, nem utolsósorban pedig a népi 
írók egy része is felkarolta a munkatáborok eszméjét. A megvalósítás legfQbb tényezQjeként a 
Turulnak a fajvédQ kormányzattal való már említett kiváló kapcsolatait kell kiemelni.

Ennek ellenére az elsQ diákmunkatáborokat nem a Turul, hanem a Sárospataki 
Református FQiskola diákjai létesítették Szabó Zoltán és Újszászy Kálmán tanárok ve-
zetésével 1935 és 1936 nyarán, mégpedig a falukutatóktól ihletett belsQ motivációktól 
vezérelve. Sátoraljaújhely és Sárospatak határában, a Bodnárvölgyben útépítQ munkát 
végeztek (a munkálatok a következQ években nem folytatódtak).25 A Turul Szövetség a 
sárospataki táborvezetés felkérése ellenére ezeken nem vett részt megfigyelQként, mégis 
figyelemmel volt rá (Kostyál László levele, 1935. június 22.) és üdvözölte azt.26 A német 
sajtófigyelés a két munkatábort ugyancsak összekapcsolni igyekezett.27

Az elQzQkben mondottak miatt a kérdés csak Gömbös miniszterelnöksége idején került 
ismét napirendre. Salló Jánost a Turul FQvezérsége már 1929-ben kiküldte egy angliai mun-
katáborba, hogy személyesen gyQzQdjön meg szerepükrQl. 1930-ban tarnói Kostyál László 
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ment ki terepszemlét tartani Svájcba.28 1931 és 1934 között Salló további három külföldi 
(svájci, walesi, illetve angol) útépítQ munkatáborban vett részt, szerzett tapasztalatot.29 1932 
májusában már részletes és nagyszabású terv állt az illetékes minisztérium rendelkezésére.30 
A Turulban a tagegyesületek 1935-tQl munkatáborozás céljaira anyagi támogatást is kértek 
a dékántól.31 Hosszú egyeztetések után végül 1935 júniusában a honvédelmi- és kultusztárca 
jóváhagyta a végleges tervezetet is.32 Eszerint 50 diák és 50 helyben lakó munkanélküli föld-
munkás, vagy napszámos dolgozna 4 hétig a Maros mentén, melynek során a románok által 
az 1932-es árvízben szándékosan megrongált gátakat helyreállítanák. A célkit_zés egyezett 
a Turul falukutatóktól ihletett népi irányzatának elképzeléseivel, mind a kormány szólamo-
san ismételt propagandacéljaival. Ugyanakkor leszögezzük, hogy a kétségtelenül meglévQ 
demagóg, populista elképzelések mögötti súlyos társadalmi gondok megoldásának Qszinte 
igénye is munkálkodott mindkét oldalról. megjegyzendQ az is, hogy a német minta nem lett 
volna lehetséges a szövetség nácibarát körei nélkül. Összességében elmondható: a Turul 
markáns érdekcsoportjai megtalálták benne a számításukat. A táborok sikerén felbuzdulva 
az egyesület vezetése évente vezetQképzQ munkatábort rendezett.

(Szervezet, propaganda, fogadtatás) A Turul Szövetség nem ért volna el komoly sikert, ha 
nem részesül állami támogatásban. Az elsQ év után olyan jelentQs politikusok álltak mellé, 
mint Gömbös Gyula miniszterelnök („legfQbb védnök”), Bornemisza Géza miniszter („fQvéd-
nök”). A kisebb rangú, informális támogatók közül védnökként szerepet vállalt számos neves 
közéleti és tudományos nagyság, köztük Kornis Gyula, Kuncz Ödön és Magyary Zoltán is.33 
A Munkatábor Bizottság (Budapest, VIII. kerület Múzeum krt. 6–8., késQbb IX. FQvám tér 1.) 
elnöke Végváry József fQvezér volt. Az egyes ügyosztályok élére sikerrel nyertek meg patró-
nusokat, neves egyetemi oktatókat, akik a politikai síkú fQvédnökség mellett immár az egye-
temi elfogadottságot, sok esetben pedig a munkaszolgálat tolóerejét biztosították.34 A Bizottság 
tényeleges vezetQi posztjára az ultrafajvédQ Kostyált, helyettesévé a népiekhez kötQdQ Somlai 
Mihályt állította a Turul fQvezérsége,35 amelynek patrónusai, valamint más befolyásos támo-
gatói közül szép számmal voltak jelen a kormánykörökben és a NEP-ben, de a szélsQjobb-
oldal egyes csoportjaiban is, így a szövetség lobbi-érdekét – ahogy más estben is – ezúttal is 
sikeresen kamatoztatta.36 MegjegyzendQ, hogy a kapuvári nQi tábor m_ködését a késQbb for-
mális posztot is betöltQ Istvánffy Klára táborparancsnok irányította. A minisztertanács ennek 
nyomán 1936. május 16-án (1938. májusi kiegészítéssel) anyagi támogatást teremtett. Néhány 
évvel késQbb Szinay Béla nyugalmazott altábornagy így emlékezett vissza: „Az a tény, hogy 
egy kivételével minden 1936-os munkatábort a Turul Szövetség rendezte, mindenki elQtt érthe-
tQvé teszi ezeknek a táboroknak erQsen nemzeti és Qszintén népi szellemét.”37 Gömbös Gyula 
támogatását bírva Kozma Miklós belügyminiszter a munkaszolgálat német mintájú beveze-
tését szorgalmazta a kormányban, 1936 decemberében maga is megtekintett egy náci tábort, 
Darányi Kálmán miniszterelnököt azonban mindez hidegen hagyta.38

Jelmondatai a teendQket és az ideológiai összetevQket egyként szimbolizálták: 
„Munkaszolgálat-Országépítés”, „Célunk a segítés, eszközünk a munka sportja”, illetve 
Mindenható Isten! Adj munkát, adj kenyeret minden dolgozó magyarnak”.39 Ehhez társult 
a nQk esetében az „Áldásos munkát!” köszönés, amely a táborok elvárt vallásos életvite-
lét is mutatta.40 A táborok reklámja igen szerénynek mondható, kisebb plakátokra, illetve 
a parancsnokság által rendszertelenül megvalósuló, a Turul Szövetség tagegyesületeiben 
zajló ismertetQ-elQadásokra korlátozódott.

Nincs módunk részletesen ismertetni, mégis annyit érdemes megjegyezni, hogy a munka-
szolgálat hazai fogadtatása viszonylag széles kör_ és meglehetQsen heterogén volt.41 Az ifjúsági 
lapokban, napilapokban és igényes folyóiratokban folyó jóindulatú polémia mellett (elsQsorban 
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Hilscher RezsQ szociálpolitikus és Kovács Imre szociográfus-író nevét érdemes kiemelni) né-
hány olyan könyv is született, amely megkísérelte szakpolitikai síkon, széles nemzetközi kite-
kintéssel tárgyalni a munkaszolgálat ügyét. A munkaszolgálat célját egyesek nemzetgazdasági, 
szociális, pedagógiai, etikai és nemzetvédelmi (politikai) okokban látták.42 Pozitívumait az alábbi 
érvekkel támasztották alá: közelebb hozza a középosztály gyermekeinek szemléletét az alsóbb 
néprétegekéhez� munkalehetQséget teremt a helyi szegényparasztság számára� a mezQgazdasá-
gi dolgozók idegenkedését csökkenti az értelmiséggel szemben. LehetQséget nyújt a paraszti 
munka és életmód megismerésére, benne néprajzi és nyelvi vizsgálatokra. Utóbbira van példa, 
és a Turul Népkutatási Füzetekben bizony komoly munkák is megjelentek (pl. Cs_ry Bálint: A 
népnyelvi búvárlat módszere 1936-ban részben munkatábori gy_jtésekre épült).43 A munkaszol-
gálatnak ugyanakkor nem kevés kritikusa volt. Közös bennük talán az, hogy baloldali-liberális 
és konzervatív oldalról egyébként nem kevéssé méltánytalanul, egyszersmind nem is alaptalanul 
nemzetiszocialista törekvésnek vélték,44 másrészt a munkát nem tartották hatékonynak, az egye-
temisták „m_kedvelQ vakációzásának” titulálták.45 Az egyébként támogató Kovács Imre szerint 
is a „rendes munkás teljesítményének 60 %-át érték el”).46

(Munkaszolgálatos táborélet. Férfi táborok) Amint a külföldi minták is mutatják, az ön-
kéntesen jelentkezett fiatalok minden esetben fizikai munkát végeztek.47 A nyugalmazott 
katonatisztek irányította férfitáborokban ugyanakkor a munkavégzés tartalma a földrajzi 
viszonyok szerint változó volt. JellemzQen útépítést és útjavítást, mocsárlecsapolást, fa-
kitermelést, talajrendezést, gátépítést, néhol községek vízelvezetQ árkainak kiásását, köz-
területek (temetQk, templomok) egyes épületeinek felújítását jelentette. Arra törekedtek, 
hogy egy-egy község számára hasznos munkát végezzenek úgy, hogy az egyébként is igen 
szegényes munkalehetQségeket a napszámosoktól és kubikusoktól ne vonja el. A népiséggel 
ötvözött fajvédelem jegyében néhány esetben megvalósították azt az elvet, hogy a keresz-
tény értelmiségiek és a parasztok közösen dolgozzanak. A végsQ cél azonban nem ez, hanem 
a nincstelen szegényparasztok tízezrei számára egész falvak – elsQsorban az Alföldön való 
– telepítése lett volna. „eljön az idQ, amikor […] a Turul bajtársi tömegei csákánnyal és 
ásóval, kalapáccsal és dalos munkakedvvel megindulnak felépíteni az elsQ Turul-falvát.”48

A Turul Nemzeti Munkaszolgálat 1934/35-ben országos adatgy_jtést végzett, hogy annak 
alapján állítsa össze, melyek a részproblémákon belül is a legsürgQsebb tennivalók. A ki-
küldött körlevelekre adott válaszok 327 sürgQs munkafeladatot jeleztek. Így körülbelül 300 
rangsorolt — említett típusú — munkaleírás készült, melyek közül elsQ helyen községi utak 
javítása és csatornaépítés szerepeltek.49

A Turul Szövetség munkatáborai

• 1935 Magyarcsanád (Bökénypuszta): gátjavítás a Maroson
• 1936 Bugac: iparvasút töltésének alapozás
• 1936 Sopron: terepjavítás és vízi munkálatok a FertQ-tónál
• 1936 Magyarcsanád: gátjavító munkák
• 1936 Kapuvár (nQi)

A fennmaradt bQséges statisztikákból, leírásokból kiviláglik, hogy a szervezQk az emlí-
tett eszmei közösségvállaláson túl gazdasági hasznot is vártak a táborlakók munkájától.50 
A férfi munkatáborok május végétQl szeptemberig tartottak. Egy-egy településen több 
turnusban zajlott a munka, és többféle, átlagosan egy fQ 5 féle munkafolyamatban vett 
részt munkatáborozásonként. Az elsQ évet kivéve egyszerre több, ún. folytatólagos tábor 
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m_ködött az országban. A turáni eszme a szimbolikában is megjelent: minden tag számo-
zott jelvényén, hivatalos iratokon, kiadványokban, a végzettek díszoklevelein fémásókba 
vágott turulmadár pajzson szerepelt.

A férfi táborokban hozzávetQlegesen napi 6 órai földmunka mellett kötelezQ szellemi 
kiképzés is folyt (naponta egy-egy óra), illetve – források hiányában ismeretlen tartalmú 
– sajtószemle-olvasás és megbeszélés. Alkalmanként néprajzi-szociográfiai gy_jtésekre is 
sor került. Minden hétvégén jelentQs mennyiség_ szabadidQ állt rendelkezésre, valamint 
kötelezQ istentiszteleten kellett részt venni. A munkatáborokban részt vettek díszokleve-
let51 az egyetemen-fQiskolán pedig – a központilag kiállított munkaszolgálatos igazolvány 
felmutatásával – szociális és tanulmányi kedvezményeket kaptak.52

Heti munkarend53

idő Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

5-6 Ébresztő reggelivel - Reggeli torna – Tisztálkodás – Sorakozó – Ima - Első reggeli
alvás

6-7

Munka
7-8 Reggeli

8-9
Vallásos 

elmélkedés

9-10 Fél óra szünet-Pihenő-Második reggeli Szabadidő

Munka
10-11 Istentisztelet

11-12 Szabadidő

12-13
Ebéd Bevonulás - 

Ebéd
Ebéd

Bevonulás a munkahelyről Pihenő

13-14 Tisztálkodás – Ebéd

Munka

Táborrend

14-15 Kötelező pihenő Kihallgatás

15-16 Sport, 
játék

Nemzet-
védelmi 
kiképzés

Sport, 
játék

Szellemi 
kiképzés

Szabadidő

16-17

Szellemi 
kiképzés

17-18 Szabadidő, 
pihenő

Sajtó-
szemle

18-19
Készülődés a napiparancshoz – parancskiosztás - 

Kihallgatás Napi-
parancs

19-20
Vacsora

Szabad
foglalkozás

Tábortűz
Szabad

foglalko-
zás

Szakasz-est
Pihenő

Szabadidő, kimaradás
20-21

21-22
Takarodó – Éjszakai pihenő

22-5
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A munkatábor-rendszer katonai fegyelmet, hierarchikusságot tükröz – erQsen szemben 
állva e téren a RAD-táborokkal – a militarizmus nem jellemzQ. A náci kötelezQ munka-
szolgálat irányítása továbbá a „polgár- és néptársi gondolatkör” jegyében lényegesen gaz-
dagabb és kidolgozottabb oktatási célokat határozott meg és ehhez kapcsolódó csomagok-
kal látta el a táborait.54 Tény ugyan, hogy a diákok pontos és többnyire szigorúan felügyelt 
munkarend szerint dolgoztak, de a kötelezQ elemek mellett sok szabadon választható 
tevékenység is volt. Tisztséget csak turulisták viselhettek, beleértve a katonai végzett-
séggel is bíró táborvezetQt is, akinek egészségügyi- és m_szaki felügyelQk referáltak. A 
táborok alapja a 12 fQs raj, melyek szakaszokba tagozódtak, élükön a munkamesterekkel. 
A táboronként átlagosan három munkamester egymással összhangban szervezte meg a 
tényleges munkát� a táborvezetQ napi és heti tisztségviselQket nevezett ki, akik a precíz 
adminisztrációért feleltek.

A férfi munkatáborok turnusonként 2–3 hétig tartottak. Az étkezés mindig bQséges és 
tápanyagban gazdag volt. A bajtársi szellem erQsítése érdekében a munkanapok kötelezQ 
tábort_zzel záródtak, ahová – a minduntalan hangoztatott társadalmi szolidaritás jegyé-
ben, ahol voltak – a napszámos dolgozókat is meghívták. A résztvevQk magyaros egyen-
ruhát viseltek, a táborba eleve kötelezQen meghatározott minimális csomagot, élelmiszert 
hozhattak.

A Turul Munkaszolgálat és utódszervezetei Ásó címmel saját lappal rendelkeztek, de 
fQbb híreit, közleményeit a legtöbb egyetemi újság is rendszeresen közölte (közülük érde-
mes kiemelni a Bajtársat, amely az egyesület központi orgánumaként 1937 nyaráig külön 
mellékleteket szentelt az intézménynek).55

(A nQi táborok prototípusa: Kapuvár) A munkaszolgálat, munkatáborozás rendszere 
eleinte csak férfiak számára volt nyitott. Ez annál inkább különös, hiszen számos or-
szágban, így a mintául szolgáló – és ott a militarizmus jegyében m_ködQ – németorszá-
gi egyetemi munkaszolgálat esetében is már kezdettQl fogva nQk számára is alapítottak 
táborokat, sQt, 1938-tól fogva minden 14 és 16 év közötti lányt köteleztek arra, hogy 
egy évet családoknál letöltendQ házimunkával töltsön.56 Az 1937-ben az elisabenthöhei 
táborba látogató Oláh György szélsQjobboldali politikus-újságíró benyomásai egybe-
vágnak a hazai leánytáborokban tapasztaltakkal: „Pirosarcú, szQke, mosolygó leányok 
jönnek elénk. Valamennyi fQiskolát [középiskolát] végzett és most maga kötötte zöld 
parasztdrindlikben, piros fejkendQcskékben sietnek ki a faluból, hogy egy-egy paraszt-
gazdának vagy kertésznek segédkezzenek. Egyszer_ cselédmunkát vállalnak a paraszt-
családoknál. Ha az anyának künn a mezQn akad dolga, a csecsemQt gondozzák. Ha 
nincs, aki megfQzzön, Qk készítik az ebédet a pitvarral egybekötött régi német paraszt-
konyhákon.”57

A Turul Szövetségnek egyetlen nQi táborhelyszíne volt: Kapuvár.58 Házi, házkörüli, 
könnyebb mezei munkákban segítettek egy-egy parasztcsaládnál: feladatuk így egye-
dül, ritkán kettes- kisebb csoportokban, egy-egy parasztcsaládnál való fQzés, mosás, 
kapálás, gyomlálás a ház körül és a kertben, az állatok etetése, néha aratás is, valamint 
középületek (temetQ, templomkert) takarítása. A táborban csak azok maradtak, akik az-
napra a konyhára voltak beosztva, illetve az itt kialakított napköziben a falusiak gyere-
keit, csecsemQit napközi otthonban gondozták.59 Utóbbival kapcsolatban egy 1939-ben 
készül riportban így vallott egyikük: „Még sohasem csináltam ezt. […] De meg akarom 
tanulni. KettQs célom van vele: hogy készüljek az életre és hogy helyettesítsem az édes-
anyját, amíg Q távol van. Most én vagyok a mamája. Fürdetem, etetem, öltöztetem és még 
a csecsemQgondozóba is elviszem, ha valami bajt észlelek nála.”60 FQparancsnoki jelenté-
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sek szerint táboronként/falvanként ebben az idQben 40 kisgyermek felügyeletét látták el. 
Ez nem jelentett mást, mint a nQi munkaszolgálat céljának: a társadalmi osztályok közötti 
megértés és együttm_ködés megvalósulását.

Kapuvárott – három nyári turnusban, 3-3 héten át – egy idQben 24-25 leány dolgozott. 
A korabeli tudósítások visszatérQ elemeként szerepel, hogy kezdetben a falubeliek ide-
genkedtek az önként felajánlott segítségtQl, ám ez a tartózkodó attit_d (legalábbis a saj-
tóbeszámolók szerint) egy-két hét elteltével teljesen feloldódott. A munkaszolgálatosok 
saját költségen érkeztek meg, ahol ünnepélyes fogadalomtételt követQen Istvánffy Klára 
parancsnok és Sartoris Margit táborvezetQ tartott eligazítást és beosztotta a következQ 
hetek munkafeladatait. A munkaidQ napi 6-7 órát tett ki. Az esti órákban minden nap 
tábortüzet gyújtottak, amelynek fényénél népdalénekléssel múlatták az idQt a bámész és 
lelkes falubeliek társaságában. További differencia a férfiak táborozásához képest, hogy 
nem sátrakban, illetve barakkokban éltek a munkaszolgálatos lányok, hanem valamely 
család egyik melléképületében közösen, esetenként pedig, ahol volt, a település iskolájá-
ban laktak. A férfitáborokra jellemzQ szoros napi beosztás, katonás fegyelem sem érvé-
nyesült, jóllehet Qk is kötött idQrendben dolgoztak. Ugyancsak eltérést mutat, hogy a nQi 
táborokban nem volt napi szint_ ideológiai képzés a számukra, hiszen a munkájuk jellege 
ezt nem tette lehetQvé, valamint a férfiaktól eltérQen a leányok munkaszolgálatot nem is 
a katonai kiképzés közvetlen elQzményének tekintették. Esténként a munkaszolgálatosok 
maguk vállaltak valamelyik ház udvarán, vagy iskolák termében elQadásokat a helyes 
táplálkozásról, tisztálkodás fontosságáról stb.61 Az étkezést és a személyes felszerelést 
a Turul Szövetség Munkatábor Bizottságának költségvetésébQl, 1937-tQl az EÖM maga 
fedezte. Végül különböztek a nQi táborok abban is, hogy esetükben nem valósult meg 
nemzetek közötti diákcsere, amely a férfi táboroknál szokásban volt. Azonosságot jelent 
ugyanakkor, hogy a nQi munkaszolgálatosok munkatábori életét is meghatározott mun-
karend jellemezte.62 A résztvevQk számára a beszámolók tanúsága szerint nagy élményt 
jelentQ munkaszolgálatról a részvevQk egyesületeik fórumain is számot adtak.63

A kapuvári tábor a következQ években mintát jelentett a nQi munkaszolgálat számára, 
s lényegében 1944 tavaszáig hasonló módon m_ködött a (becslésünk szerint) következQ 
70 tábor. Lehettek állandó, egy évben felállított táborok és folytatólagos, két-három éves 
munkát jelentQ táborok is. Kizárólag nyáron m_ködtek (pontos beosztásukról a minden-
kori rendeletek rendelkeztek), mert a lányok legnagyobb segítséget az aratás idején tudtak 
biztosítani a gazdálkodó parasztcsaládok számára. IdQtartamuk a Sartoris Margit vezette 
kapuvári táborban 3, majd 1937-ig 4 hét volt, melyet csupán a pihenQnapnak minQsülQ 
vasárnapokon szabadott elhagyni.64 A fennmaradt statisztikákból, leírásokból kiviláglik, 
hogy a szervezQk a falusi népességgel való értelmiségi eszmei közösségvállaláson túl 
gazdasági hasznot is vártak a táborlakók munkájától. A turulista turáni eszme és a né-
piség elegye a szimbolikában is megjelent: minden tag számozott jelvényén,65 hivatalos 
iratokon, kiadványokban, a végzettek díszoklevelein pajzsra helyezett, fémásókba vágott 
turulmadár szerepelt, egyenruhájuk pedig piros pöttyös blúz és ezzel megegyezQ mintájú 
magyaros szoknya volt.66 Az egymást kötelezQen „pajtás”-nak szólító, munkaszolgálaton 
részt vett hallgatónQk az egyetemi és fQiskolai tanulmányaik során tandíj- és szociális 
kedvezményekben részesültek, részükre – elsQsorban e célból – állították ki a végzést 
igazoló oklevelet.67

EgyelQre nincs forrás, amely alátámasztaná, miért éppen Kapuvárott állították fel a nQi 
munkaszolgálatos tábort, de okkal feltételezhetQ, hogy a Turul Szövetség, késQbb pedig 
más bajtársi egyesületek korábbi szociográfia és néprajzi gy_jtései, javaslatai befolyásol-
ták kijelölését.68 
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(Zárás) Ismételten hangsúlyozzuk: a Turul munkatáborai csupán bevezetQjét jelentették 
annak a növekedésnek, amely szervezeti kiterjedésben és létszámbeli gyarapodásában a 
következQ években bekövetkezett. A megsemmisült levéltári iratok nem teszik lehetQvé, 
hogy pontos statisztikát közöljünk a táborozók létszámról. Annyi bizonyos, hogy 1937-
ben 511 fQ vett részt benne, becslésem szerint az elsQ két évben hasonló arányról beszél-
hetünk, így mintegy másfél ezer hallgató volt a Turul Szövetség önkéntes munkaszolgála-
tának részese.69 Ez a létszám a strukturáltabb m_ködéssel jelentQsen növekedett: az állami 
EÖM munkatáborai (melynek m_ködését 1937-tQl fogva három rendelettel szabályozták) 
1942-ig évi 800-1200 férfi és nQi hallgatót foglalkoztattak.

Ami a kötelezQ munkaszolgálatot illeti: Kozma terveit Gömbös utódja, Darányi 
Kálmán miniszterelnök nem patronálta: javaslatait Imrédy Béla 1939-ben váltotta valóra, 
midQn az 1939:II. (honvédelmi) törvényben, ismeretes módon a sorkatonai szolgálatra 
alkalmatlanok számára az EÖM-táborok mintájára létrehozta a kisegítQ munkaszolgálat 
intézményét (amely, mint a BevezetQben utaltunk rá, rövidesen a zsidók elleni megkü-
lönböztetés, kirekesztés egyik terepévé vált). Az önkéntes és köztelezQ munkaszolgálat 
szoros történeti összefüggéseinek vázolása azonban nem tárgya jelen írásnak.70

Zárásképpen csupán megjegyezzük: az egyetemi önkéntes munkaszolgálat szerteágazó 
története nemcsak a Horthy-kori ifjúságtörténete és a társadalomtörténet számára rejt fon-
tos adalékokat. Jóllehet tanulmányunkban nem térhettünk ki, csupán néhány mozzanatra, 
megismerése új összefüggésekben helyezi a második világháború alatti kötelezQ munka-
szolgálat kialakulásáról olvasható korábbi narratívát, a két szisztéma összehasonlító vizs-
gálata pedig további következtetésekre adhat módot, gazdagítva ezáltal a holokauszttal 
kapcsolatos történeti irodalmat. Tanulmányomban igyekeztem rámutatni, hogy a Turul 
Szövetség munkaszolgálata részben építQtábor-, részint pedig katonai-jelleg_ volt. Igaz, 
az államszocialista évtizedek KISZ-táborai (melyek története ugyancsak feltáratlan) nem-
csak az alapvetQen más társadalmi, politikai és ideológiai viszonyok, de a résztvevQk tö-
megesedése és a militarizmus hiánya okán is gyökeresen mások voltak.71 Mégsem minden 
alapot nélkülözQ az összevetés, melynek elvégzése a jövQ feladata lehet.72
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