
GERHARDT ÉVA 

Adalékok a magyar hadifogoly kérdés 
alakulásáról a II. világháború után 

A Debreceni Hadifogoly Átvevő Bizottság 

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány ,1944. december 22-től a Nemzetgyűlés által el
fogadott programja alapján a legfontosabb feladatának tekintette egyrészt, hogy 
haladéktalanul fegyverszünetet kössön a Szovjetunióval és mindazoklkal az or
szágokkal, amelyekkel hadiállapotban volt, másrészt, hogy a magyar független
ség és állami szuverenitás legfőbb biztosítékaként megszervezze és felállítsa az 
új magyar honvédséget, mellyel részt kívánt venni a magyarországi felszaba
dító hadműveletekben, a fasizmus megsemmisítésében a Szovjetunió és a szö
vetségesek oldalán. 

Mindezek alapfeltételeként az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1944. december 
28-án hadüzenetet küldött Németországnak és 1945. január 20-án a kormány 
megbízásából a Gyöngyösi János külügyminiszter vezette küldöttség aláírta 
Moszkvában a fegyverszüneti egyezményt magyar részről, a szövetségesek ne
vében pedig Vorosilov marsall. 

1944. december vége és 1945. január vége között Vörös János honvédelmi 
miniszter vezetésével kialakították a Honvédelmi Minisztérium szervezeti és 
személyi kereteit, továbbá elkészítették az új magyar honvédség felállításának 
a tervezetét. Még 1944. december 23-án elhatározta a kormány, hogy az új had
sereg személyi állományának megteremtéséhez és a felfegyverzéséhez, ellátásá
hoz kérik a lakosság segítségét és toborzási felhívással fordulnak hozzájuk. To
vábbá katonai tárgyalások útján a magyar vezetés azzal a kéréssel fordult a 
szovjet kormányhoz, hogy a szovjet hadifogságba esett magyarok közül adja 
át az új magyar honvédség részére azokat a hadifogoly katonákat, akik önként 
vállalkoznak a fasizmus elleni harcra és a tőlünk zsákmányolt fegyverek áten
gedésével tegye lehetővé felszerelésüket. 

Mindezen intézkedésekkel párhuzamosan még 1944. december végén az Ide
iglenes Nemzeti Kormányt támogatva a magyarországi hadifogolytáborokban 
is megindult a hadifogoly katonák körélben a szervezkedés az új magyar had
sereg létrehozására. Így történt, hogy a debreceni Pavilon laktanya magyar ha
difoglyai már 1944. december 27-én gyűlést szerveztek, és kinyilvánították a 
szovjet táborparancsnokság felé azt a szándékukat, hogy harcolni kívánnak Ma
gyarország felszabadításáért. Kezdeményezésük kedvező fogadtatásra lelt a szov
jet hadvezetés részéről és a szovjet parancsnokság 1945. január első napjaiban 
megalakította a debreceni első magyar hadifogoly önkéntesekből az 1. magyar 
vasútépítő hadosztályt 3662 fővel. Parancsnokuk Gyöngyössy Gábor százados 
volt. Ezt követően több magyarországi táborban kezdték meg a szovjet csapa
tokkal együttműködő alakulatok megszervezését, így többek között a gödöllői 
és a ceglédi hadifogolytábor 3755 hadifogoly önkéntes katonájából Cseney Iván 
ezredes parancsnokságával a 3. magyar vasútépítő dandárt. 
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1945 januárjában egyre több tiszt és partizán érkezett Debrecenbe. Ezért az 
orosz parancsnokság 1945. február 3-án átadta a Honvédelmi Minisztériumnak 
a debreceni Pavilon laktanyát. A hadifogolytábor ugyan a Honvédelmi Minisz
térium alá tartozott, a felügyeletét ekkor a január végén, február elején meg
érkező Szövetséges Ellenőrző Bizottság látta el, melynek vezetője szovjet részről 
Vorosilov 'marsall volt, a tábor élelmezését, ellátását és őrzését pedig a szovjet 
parancsnokság biztosította. Ekkor érkezett meg az a döntés is a szovjet hadve
zetés részéről, hogy a Honvédelmi Minisztérium felügyelete alatt megkezdődhet 
az új magyar honvédség első hadosztályának megszervezése a debreceni hon
véd kerület területén Debrecen központtal, melynek neve 6. debreceni honvéd 
gyaloghadosztály lett, összlétszámukat 10 479 főben állapítva meg. 

Á 6. debreceni honvéd kerület parancsnoksága először azonban a 6. honvéd 
őrzászlóaljat alakította meg február 25-ével, mely részben a február 17-én a 
Szovjetunióból hazaérkező magyar partizánokból és részben a közeli falvakból 
és városokból bevonultatott önkéntesekből állt. Feladatuk március l-jével az 
Ideiglenes Nemzeti Kormány védelme volt. 

A 6. debreceni honvéd gyaloghadosztály felállításához február 6-án, 7-én, 
8-án és 11-én a jászberényi, a gödöllői és a mezőtúri hadifogolytáborokból 8488 
hadifogoly érkezett Debrecenbe a Pavilon laktanyába. A Szovjetunióból kato
nának jelentkező magyar hadifoglyokat pedig Nyíregyházára, Nyírbátorba és 
Berettyóújfaluba szállították az ottani táborokba az alakulattá szervezés érde
kében. Hogy mennyire fontos volt a magyar kormány és a honvédelmi vezetés 
számára e hadosztály mielőbbi felállítása, ezt példázza a Malevszkij és Kéry 
vezérkari ezredesek közötti megbeszélés is március l-jén, melynek eredménye
ként végül is a Szövetséges Ellenőrző Bizottság megbízottja átadta a szerveződő 
6. honvéd hadosztályt és a Pavilon laktanyát március 4-én ünnepélyes keretek 
között.a honvédelmi miniszter megbízottjának. A hadosztály parancsnokául Szé
kely László ezredest nevezték ki. A Honvédelmi Minisztérium 1945. ált. 2028. sz. 
leiratában ekkor utalja a debreceni hadifoglyok és a Pavilon laktanya ügyeit a 
6. kerületi parancsnokság hatáskörébe, és gondoskodik az élelmezés, a hadifog
lyok ellátása, a személyi és dologi kiadások pénzfedezetének kiutalásáról is. 
Majd március 7-én a Honvédelmi Minisztérium intézkedik arról, hogy a debre
ceni hadifogolytáborban megszervezett 6. hadosztály létszámának biztosításá
val azok elmeneteléig a debreceni tábor ne fogadjon átmenetileg újabb hadi
fogoly-szállítmányokat, s utasítja a parancsnokságot, hogy ezt követően kezd
jék meg a 13. gyaloghadosztály megszervezését a további hazaérkező hadifog
lyokból.1 

Február folyamán az orosz hadvezetés elhatározta, hogy egy további had
osztály felállításához szükséges létszámú hadifoglyot fog átadni, így március 
22-e és 26-a között a jászerényi fogolytáborból 10 503 magyar katonát bocsátot
tak szabadon, belőlük megalakítva másodikként az 1. honvéd gyaloghadosztályt 
Szalay Tibor tüzér alezredes parancsnoksága alatt. . 

Szintén még februárban kezdték el megszervezni a szegedi 5. honvéd ke
rületben az 5. honvéd gyaloghadosztályt, melynek parancsnokául Szász Ferenc 
ezredest nevezték ki és miskolci központtal a 7. gyaloghadosztályt Kaffka Zol
tán ezredes parancsnoksága alatt szintén hadifoglyokból. 

Mindezek alapján világosan körvonalazódik, hogy a magyarországi hadmű
veletek nyomán a felszabadult területéken a Szövetséges Ellenőrző Bizottság
gal egyetértésben a Honvédelmi Minisztérium létrehozta a honvéd kerületeket, 
a katonai közigazgatás területi szerveit, melyek elsősorban a hadifoglyok haza
szállítását, fogadását, átvételét, ellátását, nyilvántartásba vételét, leszerelésüket 
s egy részük hadosztályi kötelékbe való beosztását végezte el. Másodsorban pe
dig a közigazgatás helyreállítását és a polgári lakosság normális életének meg-
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indítását segítette elő többek között a különböző építő zászlóaljak felállításával, 
a földek aknátianításával, és a hadigondozás megszervezésével és koordinálá
sával. 

Először a 6. debreceni, majd az 5. szegedi, a 7. miskolci, az 1. budapesti, a 
4. pécsi, a teljes felszabadulás után pedig a 2. székesfehérvári és a 3. szombat
helyi honvéd kerületi parancsnokságok alakultak meg. Ennek megfelelően, mi
vel az első hadifogoly-szállítmányok a Szovjetunióból, illetve az általa felszaba
dított területékről érkeztek, a Honvédelmi Minisztérium az 1945. eln. 2231. sz. 
leiratában intézkedett a hadifoglyok irányításának ügyében, úgynevezett vasúti 
belépő állomásokat hoztak létre Aradnál, Lökösházán, Sátoraljaújhelyen és Zá
honynál, melyek a kerületi parancsnokságok területén működő állomásokra to
vábbították a hazaérkezőket. Így például a Záhonynál belépőket zömmel Deb
recenbe, a többi hadifoglyot Nyíregyházára, Berettyóújfalura, Nyírbátorba 
küldték, és még Karcag területén helyezték el. Az Aradnál belépőket nagyrészt 
Szegedre irányították, a többit pedig Békéscsabára, Gyulára, Orosházára, Ba
jára, Kecskemétre vitték. E hadifogolytáborok, illetve átvevő állomások mellé 
a Honvédelmi Minisztérium felállította a Vöröskeresztes üdítő és étkeztető ál
lomásokat is a hadifoglyok ellátása, gondozása, fertőtlenítése érdekében. 

A Honvédelmi Minisztériumban létrehozott hadigondozási csoportot és a 
hadigondozási és segélyezési ügykört, melyet még a régi Honvédelmi Miniszté
rium országos hadigondozási szervezettel intézett, az Ideiglenes Nemzeti Kor
mány 1945. március 13-án kelt 335/1945. ME. rendelettel 1945. február 1-jei ha
tállyal a Honvédelmi Minisztériumtól a Népjóléti Minisztérium hatáskörébe so
rolta át. Ekkor hozták létre a Népjóléti Minisztériumon belül a Hadigondozási 
Főosztályt, mely mellett még az Elnöki Főosztály és a Szociálpolitikai Főosztály 
is foglalkozott ezzel az ügykörrel. — De elmondható, hogy 1945 és 1950 között 
a minisztériumok és a különböző társadalmi szervek szinte mindegyike tevéke
nyen kivette a részét a hadifogolykérdés megoldásában és a hadigondozásban, 
hiszen a háború okozta vérveszteségek az elcsatolt területeken kisebbségben 
maradt magyarság sorsa és a lakosságcsere sokkhatásai közepette sínylődő la
kosság számára a legnagyobb megrázkódtatást a hadifogságba elhurcoltak visz-
szaszerzéséért folytatott küzdelem jelentette. 

A hadigondozási ügykör átadásával több irat is foglalkozik, mindezekből 
kitűnik, hogy a hadifogoly-gondozó szolgálatban továbbra is szorosan együtt
működik a Honvédelmi Minisztérium és a Népjóléti Minisztérium, később ebbe 
a munkába kapcsolódik be a Belügyminisztérium is. Ugyanis intézkedés törté
nik arra vonatkozóan, hogy a keletről jött hadifoglyokat már hagyományosan 
a magyar honvédség szervei fogadják továbbra is, míg a nyugatról jötteket a 
Belügyminisztérium szervei veszik át a belépő állomásokon és a szűrőtáborok
ban, amelyek többek között a következők: Hegyeshalom, Szob, Sopron, Sopron-
ágfalva, Szentgotthárd, Kaposvár, Székesfehérvár, Zalaegerszeg és Győr. To
vábbá intézkedés történik arra vonatkozólag is, hogy a volt honvédség hivatá
sos állományába tartozó kitelepült vagy nyugatra elvonult honvédeket hazaér
kezésük után a komáromi szűrőtáborba kell irányítani. 

1945-től a hadifoglyok, deportáltak és a felszabadító hadműveletek elől nyu
gatra menekültek hazaszállításával a Hazahozatali Kormánybiztosság foglalko
zott, amely mellé 1945-ben a népjóléti miniszter miniszteri biztost rendelt ki a 
hazatértek egészségügyi ellátásának irányítása érdekében. Az 1945. december 
17-én kelt 48519. sz. rendelet alapján az 1945. eln. 49216. sz. irat kimondja, hogy 
a honvédség által felállított hadifogoly-gondozó szolgálat 1946. január 5-től kez
dődően a nyugati országrész területén a Hazahozatali Kormánybiztosság irá
nyítása alá tartozik, melyet a rendőrség és a Magyar Vöröskereszt útján lát el. 
Továbbá az ország többi helységében működő vöröskeresztes hadifogoly-gon-
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dozó szolgálati állomásokat is a Magyar Vöröskereszt veszi át. Ekkor adta át 
a Magyar Vöröskereszt kérésére a honvédség azokat az állomásokat, melyek 
még a felügyelete alá tartoznak, és azokat a személyeket, akik a hadifogoly
gondozás területén teljesítettek szolgálatot. Természetesen azonban a Magyar 
Vöröskereszt kezelésébe került hadifogoly-fogadó és -étkeztető állomásokon az 
átvonuló szállások élelmezését továbbra is (a Honvédelmi Minisztérium 1946. 
január 22-én kelt 401516/eln. sz. rendelete értelmében) a területileg illetékes 
honvéd kerületi parancsnokságok látták el.2 

Az 1945 és az 1946 eleji jelentések egy része a magyar hadifoglyok rend
kívül rossz egészségi állapotát, általános legyengült voltát, elrongyolódott, hiá
nyos ruházatát emeli ki. A hazaérkező hadifogoly-szállítmányok között sok volt 
a betegszállítmány is, így például a 71. kiegészítő parancsnokság jelentése sze
rint: 1945. március és április között hozzájuk 522 beteget hoztak, a halottak 
száma 13 fő volt. Elhelyezésükről és ellátásukról a városi hatóságok és a Vörös
kereszt gondoskodott. A kórházak betelte után a helybeli elemi iskolát és a 
csendőr laktanyát alakították át kórházzá.3 

Egy másik jelentésben az 516 fős hadifogoly betegszállítmány megérkezé
sekor megállapították, hogy a betegek nagy része tífuszjárványban szenved, a 
katonák 40%-a igen leromlott állapotban van. S ehhez tegyük hozzá azt is, hogy 
az 1945 elején átadott hadifogoly katonák azzal a céllal kerültek átadásra, hogy 
felgyógyulásuk után visszakerüljenek az új magyar honvédség soraiba, azon
ban a minisztérium jelentős részüket felgyógyulásuk után szabadságolta és le
szerelte. 

A Románián és Erdélyen át hazatérő magyar hadifoglyok helyzetéről, meg
próbáltatásaikról 1945—1946 fordulóján több jelentés is igen riasztó képet fest, 
melyet csupán az erdélyi magyarság összefogása és erőfeszítései mérsékelték. 

1945. december 20-án Varga György konzul ezt írta a jelentésében: „A ro
mániai magyargyűlölet a magyar hadifoglyokkal szemben a legkirívóbban nyil
vánul meg. Ügy a hatóságok, mint a magánszemélyek legnagyobb fokú rossz
akaratról tesznek tanúságot a hazatérő hadifoglyainkkal szemben."4 — Ezt kü
lönösen a betegekkel való bánásmód példázza, ugyanis a román egészségügyi 
hatóságok megtagadták a visszatérő hadifoglyok kórházakban vagy klinikákon 
való elhelyezését, az orvosok pedig a betegek ellátását. Megdöbbentő tény az 
is, hogy az orosz—román határtól Kolozsvárig terjedő úton a hadifoglyok sem 
gondozásban, sem ellátásban nem részesültek — így a hazatértek vesztesége 
csak az úton minimum 5—10% volt. Feltétélezhető azonban, hogy ennél sokkal 
nagyobb a hazatérő hadifoglyok embervesztesége, ugyanis igen nagy volt a ro
mán területen betegen lemaradók száma, s náluk az elhalálozottak aránya nem 
állapítható meg. 

Gyallay-Pap Domokos bukaresti konzuli attasé jelentésében külön foglal
kozik a román hadifogolytáborban lévő magyar hadifoglyokkal, így például a 
Buzau-i táborban levőkről a következőket írja: „Ruháik rongyosak, illetve hiá
nyosak, nincs cipőjük, kiéhezett állapotúak." így ezen állapotok miatt 1945 vé
gén felkeresi a Romániai Szövetséges Ellenőrző Bizottság hadifogoly osztályát, 
ahol Leoniev ezredessel tárgyalt, aki kijelentette, hogy „a hadifoglyok haza
szállítása a Vörös Hadsereg feladata a hadifogolytábortól a magyar átvevő ál
lomásig." ígéretet tesz arra, hogy a román területen lemaradó betegek számá
nak csökkentése érdekében a későbbiekben több lesz a zárt 'hadifogoly-szerelvé
nyeknek a száma és tájékoztatja a magyar félt arról is, hogy „ők 15 napi éle
lemmel indítják útnak a hadifoglyokat, amely sajnos a romániai területen le
lassuló szállítás miatt válik kevéssé".5 

Még 1945 végén a magyar konzulátussal dr. Steiger, a Nemzetközi Vörös
kereszt romániai delegátusának vezetője közölte, hogy a genfi központ távira
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tilag megtiltotta minden hadifogoly segélyezését. 1946jban pedig el is hagyták 
Romániát. 1946 elején Groza ígéretet tett a hadifogoly-szállító szerelvények 
soron kívüli átengedésére, a segélyezésükre és a magyar feliratú vöröskeresztes 
állomások kiépítésére. 

A hivatalos szervek előfeszítése mellett a legnagyobb segítséget az erdélyi 
magyarság nyújtotta, ugyanis Kolozsváron, Aradon és Erdély más városaiban 
először a Magyar Népi Szövetség karolta fel nemzetiségre való tekintet nélkül 
a hadifoglyokat, majd az erdélyi magyarság elsősorban az egyházi karitatív 
központokba vitte a magyar hadifoglyok részére az élelmet. Aradon például 
minden állami támogatás nélkül közadakozásból szervezték meg a rajtuk ke
resztül átmenő hadifoglyok élelmezését, naponta többször is egyszerre 500 1 ételt 
készítettek. A jelentések kiemelték a román nemzetiségű Botis Aurél főorvos 
és Baloghné Balázs Margit áldozatkész szervező munkáját. Kolozsváron Deák 
Ferenc magyar református lelkész irányításával megalakított vasútállomási ét
keztető, amelyet szintén a környező falvak lakossága látott él élelemmel, 1945. 
január 22-től október 31-ig 66 240 hadifoglyot, novemberben pedig 11 546 főt 
részesített gondozásban. — Hozzávetőlegesen hasonló nagyságrendű adatokkal 
számolhatunk Aradon is. 

A román terület szétszóródott lemaradt hadifoglyokért jelentős tevékenysé
get fejtett ki a Vöröskereszten kívül a Magyarországról Deportáltak Antifa
siszta Mozgalma, mely 1945 és 1946-ban szervezte a magyar és más nemzetiségű 
hadifoglyok és zsidó deportáltak segélyezését, hazahozatalát, orvossal, gyógy
szerrel és élelemmel való ellátását, valamint a román területen elakadt MÁV 
vagonok visszaszerzését és a hadifogoly ̂ szállításba való visszakapcsolását. 

* * * 

1946-ban a gazdaságilag teljesen kimerült országba a hazatérő magyar ha
difoglyok részére az élelmezés megszervezése, a hadifogolytáborok ellátása és a 
hadigondozás kiépítése óriási erőfeszítéseket követelt a különösen nehéz hely
zetben levő magyar kormánytól, amelyet ezéken túlmenően az is sújtott, hogy 
Magyarország területén igen nagyszámú hadifogoly tranzitszerelvény futott ke
resztül, amelyeket szintén a Magyar Vöröskereszt Hadifogoly Gondozó Szolgá
lat kirendeltségei egészségügyi gondozással és élelemmel láttak el, míg a külál-
lamok a rajtuk keresztül szállított magyar hadifoglyok élelmezését gyakran 
megtagadták. Ráadásul komoly gondot okozott azoknak a magyar nemzetiségű, 
de az elcsatolt területeken lakó hadifoglyoknak a haza juttatása és ellátása is, 
akiket a szomszédos országok kormányai nem kívántak hazaengedni. 

Lengyelországgal sikerült a legjobb együttműködést kiépíteni kölcsönösségi 
alapon. Csehszlovákia kezdetben visszaengedte az elbocsátott magyar hadifog
lyokat, azonban 1946—1947 átmeneti időszakában havonként változó módon 
egyáltalán nem, vagy csak egy részük térhetett haza, s csak 1948-tól vált vi
szonylag zökkenőmentesebbé a csehszlovákiai magyarok visszatérése lakhe
lyükre. A legtöbb gondot Jugoszlávia jelentette, ugyanis kormányuk szívósan 
ellenállt a magyar nemzetiségű jugoszláv állampolgárságú hadifoglyok átvéte
lének, így őket lényegesen lassúbb ütemben sikerült hazajuttatni, éppen ezért a 
magyar kormány az ő részükre a szegedi hadifogoly átmeneti otthont jelölte ki 
központként, ahol például 1947. február 1-je és 1948. december 9-e között 1267 
személy élt hosszabb ideig. 

Már 1946-ban rákényszerült a magyar kormány, hogy a Romániából be
özönlő magyar nemzetiségű erdélyi hadifoglyok ellen védekezzen, s csak azok
nak a határon való átengedéséhez járult hozzá, akiket a román fél elbocsátó ok
mányokkal látott el, másrészt a Magyarországról hazatérni szándékozó erdélyi 
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magyar hadifoglyokat Románia sem szívesen fogadta vissza, különösen akkor, 
ha a magyar hadseregben szolgáltaik a háború folyamán. 

Az ország területén így felhalmozott hadifogolytömegeket átmeneti hadifo
golyotthonokban és -táborokban helyezték el, egy részük ha rendelkezett ma
gyarországi rokonokkal, vagy a lakosságcsere folytán idekerült a családjuk, 
megkapta a letelepedési engedélyt, míg a nagyobb részük sorsát külügyi tár
gyalások útján fokozatosan 1948-ra rendezték el, másrészt a kormány úgy véde
kezett a későbbiekben, hogy csak azokat a hadifoglyokat engedte be az országba, 
akik vagy ide térteik haza, vagy akik számára Magyarország csak a tranzitállo
más szerepét töltötte be, s rendelkeztek a célországba történő belépési enge
déllyel. 

A későbbiek során az is könnyebbséget jelentett az ellátás szempontjából, 
hogy Ausztria bejelentette: a Szovjetunióból hazatérő osztrák hadifoglyok élel
mezését ő kívánja ellátni Magyarország területén. Egy tájékoztató jelentés sze
rint: 1948 végéig körülbelül 70 000 osztrák hadifogoly utazott 'keresztül hazán
kon. A más országokba rajtunk keresztül hazatérő külföldiek száma nem volt 
jelentős, — havonként néhány tucat, 1948 táján már csak néhány fő volt. 

Lényegében ezt a helyzetet bonyolította az is, hogy a nyugatról hazajövő 
hadifoglyokkal szemben ellentmondásos intézkedések és rendelkezések sora lá
tott napvilágot már a kezdetéktől. így például felvetődött az a kérdés is, hogy 
közülük kiket kell hadifogolynak tekinteni, s így kik részesülhetnek a hadifog
lyokat megillető segélyekben. Megállapítható azonban, hogy igen jelentős volt a 
nyugatról hazatértek száma is, igaz ezek egy része deportált volt. A következő 
számadatok összesítve közlik a nyugatról hazatértek számát: 

1945-től 1946. január 29-ig 173 004 fő6 

1945-től 1946. október 31-ig 288 659 fő7 

* * * 

1946 közepén ismételten jelentős szervezeti változások történtek a magyar
országi hadigondozás területén. A Honvédelmi Minisztérium átszervezte a hét 
kerületi parancsnokságot, s belőlük 4 honvéd kerületi parancsnokságot alakított 
ki, melyek továbbra is segítették a hadifogolyfogadó és -gondozó szolgálat mun
káját, irányították a nyilvántartásbavételt, és a hadifoglyok leszerelését végez
ték, továbbá jelentős segítséget nyújtották az élelmiszer-ellátásban. 

Anna<k érdekében, hogy a hadifogoly-gondozás lehetőség szerint egy kéz
ben összpontosuljon, 1946. július l-jétől a hazatérő hadifoglyok fogadásának és 
szociális gondozásának a hatósági feladatát is a Népjóléti Minisztérium vette át. 
Ugyanezen időponttal intézkedett a népjóléti miniszter az iratváltások tanú
sága szerint arról is, hogy saját hatáskörébe vonja a Magyar Vöröskereszt kor
mánymegbízottjától, dr. Antall Józseftől — aki ekkor egyben újjáépítési mi
niszter is volt —, a Magyar Vöröskereszt Hadifogoly Szolgálatát személyi és do
logi állományával együtt. 

Ez az átszervezés és központosítás részben a már kiépült hadigondozói háló
zatok egységes irányítás alatti összehangolt munkáját segítette elő, részben az 
állami pénzek a hazai és külföldi segélyek, adományok hatékonyabb felhasz
nálását és gyorsabb eljuttatását szolgálta a rászorulók részére, s részben lehe
tőséget teremtett területi központok kiépítésére és továbbfejlesztésére, annak 
tudatában, hogy az elkövetkezendő időszakban a hazatérő hadifoglyok száma 
egyre növekedni fog. 

A hadifogságból hazatért hadifoglyok fogadását és gondozását a 9010/1946. 
ME. rendelet szabályozta részletekbe menően. 

A legnagyobb nehézséget a hazatérő hadifoglyok igen súlyos, leromlott 
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egészségi állapota jelentette, ugyanis főleg ebben az évben igen sok beteg és 
rokkant tért haza, akiket el kellett helyezni kórházakban és gyógyszanatóriu-
mokban. Éppen ezért a Népjóléti Minisztérium utasítása alapján egészségügyi 
vonalon a hazatérő hadifoglyokat, menekülteket és deportáltakat az átvevő ál
lomásokon, szűrőtáborokban és a pályaudvari kirendeltségeken elsődlegesen 
fertőtlenítésben, majd egészségügyi szűrésben kellett részesíteni. 

A legfontosabb feladat elsősorban a fertőző betegek kiszűrése és a járvá
nyok megelőzése, valamint a lakóhelyükre visszatérő hadifoglyok szakszerű or
vosi ellátásra való beutalása volt. így a népjóléti miniszter 145481/1946. sz. le
iratában rendelkezett arról, hogy a hazatérő hadifoglyok orvosi kezelésének és 
gyógyszerellátásának biztosítása érdekében a hazatéréstől számított 6 hónapon 
át minden volt hadifogoly és hazatérő ingyenesen jogosult orvosi gyógykeze
lésre és ellátásra. 

1946 október végéig 259 322 fő érkezett haza keletről. Tehát a Népjóléti Mi
nisztérium az alája tartozó hadifogoly-gondozó szolgálat pályaudvari kirendelt
ségein és a hadifogoly-átvevő táborain keresztül a hadifoglyoknak hatékony 
segítséget kellett hogy nyújtson a gyors hazatérésük érdekében, ezért az orvosi 
vizsgálat mellett el kellett látni Őket meleg étellel, nagy részüket éjszakai szál
lással, ruhával, igazoló okmányokkal, pénzbeli gyorssegéllyel — mely kezdetben 
5 forint volt, majd a későbbiek folyamán sikerült ezt felemelni 20 forintra —, 
valamint ingyenes vasúti jeggyel, amelyet a hazahozatali kormánybiztos bocsá
tott a minisztérium rendelkezésére.8 

Az 1946-os satisztikák alapján a Pénzügyminisztérium átlagban 45 forintot 
tudott biztosítani a hadifoglyok ellátására fejenként, társadalmi gyűjtésből és 
nemzetközi segélyekből sikerült ezt jelentősen kiegészíteni, így például átlago
san napi 2000—3000 kalóriát tudtak biztosítani étkeztetésnél, s ezen belül 45 
dkg kenyeret tudtak adni a hadifoglyoknak fejenként. 

1946-ban az ország igen jelentős mennyiségű külföldi segélyt kapott körül
belül 22,2 millió dollár értékben a különböző nemzetközi segélyszervezetektől, 
mely elsősorban gyógyszer, kötszer, élelmiszer, takarók, ruha és pénzadomány 
volt, ezek egy jelentős részét szintén a hadifogoly-szolgálat útján osztották szét 
a hazatérő rászorulók között. A segélyszervezetek közül a legnagyobb támoga
tást a Nemzetközi Vöröskereszt, a Svéd Vöröskereszt, a Dán Vöröskereszt, az 
Amerikai Magyar Segélyakció és a Joint adta, az utóbbi jelentős pénzbeli át
utalásokkal segítette többek között a kórházak és hadifogolytáborok felújításá
nak, helyreállításának költségeit is, így például 1946-ban a Pavilon laktanya 
felújításához is Hozzájárult. 

Ezek a támogatások és segélyadományok 1947—1948-ban is folytatódtak, s 
nagyban hozzájárultak a hadifoglyok ellátásának és gondozási költségeinek fe
dezéséhez. 

A Szovjetunióból hazaérkező, Záhonynál átadott magyar hadifoglyok gon
dozásáról, orvosi ellátásáról, étkeztetéséről, nyilvántartásbavételéről és leszere
léséről Debrecenben a Népjóléti Minisztérium Debreceni Hadigondozói Kiren
deltsége, a Magyar Vöröskereszt Hadifogoly Szolgálata és a Honvédelmi Mi
nisztérium 4. honvéd kerületi parancsnoksága gondoskodott, melynek vezetője 
1946 közepétől Szász Ferenc vezérőrnagy volt. 

* * * 

1947. február 10-én Magyarország aláírta a békeszerződést. Ezzel új feje
zet kezdődött a hadifogoly ügy történetében, mivel a békeszerződés 21. cik
kelye értelmében a hadifoglyok hazaszállítását a hadifoglyokat visszatartó ha-
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talmak és Magyarország között erre vonatkozólag kötött megállapodások alap
ján kellett rendezni. 

Sztálin _és Rákosi 1947. májusi levélváltása után itthon 1947. május 17-én 
megalakult a hadifoglyok hazatérését előkészítő bizottság, melynek elnöke dr. 
Újhelyi Szilárd miniszteri osztályfőnök lett. Működését 6 albizottság útján koor
dinálta, — ezek a következők voltak: 1. Pénzügyi albizottság, 2. Közlekedésügyi 
albizottság, 3. Egészségügyi albizottság, 4. Munkaügyi albizottság, 5. Élelmezési 
albizottság, 6. Államrendészeti albizottság. Alapfeladatuk, hogy megszervezzék 
a £ét nagy gyűjtőtáborból, Foksánból és Máramarosszigetről a magyar hadi
foglyok minél gyorsabb hazahozatalát a szovjet és a román területeken ke
resztül.9 

A Honvédelmi Minisztérium részéről Sólyom László vezérőrnagy és Lite-
ráty Ervin ezredes vett részt a bizottság 'munkájában, s élénken nehezményez
ték, hogy az albizottságok közül csak az egészségügyi albizottság munkájába kí
vánták bevonni őket. Arra való hivatkozással tiltakoznak, hogy „a 9010/1946. 
ME. sz. rendelet a hadifoglyok fogadásával és szociális gondozásával bízta meg 
a népjóléti minisztert. Nem tartalmaz azonban rendelkezést arra vonatkozólag, 
hogy a hadifoglyok szervezett hazaszállításának és átvételének ügye a népjóléti 
miniszter főhatósága alá tartozik". Így a bizottsági és külügyi munkában aktív 
tevékenységet fejtett ki a honvédség a továbbiak folyamán is. 

Ekkor szinte párhuzamosan folytak tárgyalások itthon a koordinációs mun
kálatok a hadifoglyok fogadása érdekében, a Szovjetunióban az egyezmény alá
írása érdekében és Romániában a szállítás technikai megszervezéséért. 

Szekfű Gyula moszkvai nagykövetünk Golubov vezérőrnaggyal folytatott 
előzetes tárgyalásai nyomán körvonalazódott a Szovjetunió feltételrendszere. így 
tehát „a szovjet fél részéről az egyezmény megkötéséig a Szovjetunióval folyó 
folyamatos hadifogoly hazaszállítás önkéntes gesztus volt". Az egyeztető tár
gyalások után a két gyűjtőtáborba érkezett hadifoglyokat a magyar kormány
nak kell ellátnia fejenként 15 napi élelemmel és dohánnyal. Ekkor a szovjet fél 
a napi fejadagot a következő mennyiségben határozta meg: 65 dkg kenyér, 19,5 
dkg hús vagy hal, 1 kg főzelék, 20 dkg rizs, 4 dkg zsír, fűszerek és megfelelő 
ruházat. Ez az élelmiszermennyiség 1947 év közepén szinte teljesíthetetlen volt, 
ugyanis a magyarországi lakossági fejadagon belül csak a kenyér 15 dkg volt, 
éppen ezért kérték a szovjet kormányt, hogy az ellátáshoz járuljon hozzá, s 
Magyarország a későbbiekben ezt természetben fogja majd visszafizetni. 

Az élelmiszer gyors és folyamatos előteremtésén kívül a magyar kormány
nak sok gondot okozott a szállítás is, mivel a román hatóságok gyakran meg
akadályozták a szállítmányok átvitelét a határon valamilyen ürüggyel, vagy 
hosszabb várakozási időkkel lassították az élelem eljuttatását a hadifogolytábo
rokig. S végül tetemes összeget kellett fizetnünk a román sínek használatáért 
is, melyet az államnak svájci frankban kellett megfizetni az ottani hatóságok
nak. 

A hadifoglyok hazaszállításához még a következő feltételeket szabták: a 
szerelvények törzsét a konyha, a raktár, az egészségügyi és a kísérő személyzet 
kocsijai alkossák, a vasúti kocsikba fapriccseket szereljenek be, a betegszállító 
vagonokba pedig szalmazsákokat vagy matracokat rakjanak be. Végezetül a ha
difogoly-szerelvények szovjet kísérettel érkeznek Záhonyon keresztül Debre
cenbe, s itt történik az átadásuk szovjet részről 2 katona, 1 tolmács és egy or
vos jelenlétében. 

Az 1947 közepén megkötendő magyar—szovjet megállapodás 10 pontban 
határozta meg a közös teendőket, így többek között a tervezet értelmében min
denkit hazaszállítanak, s ez folyamatosan fog megtörténni, a szállítás szervezé
sét és végrehajtását s a gyülekező pontokból Magyarország határáig a Szovjet-
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unió végzi, továbbá engedélyezi a magyar szervek közreműködését a hazaszál
lítás lebonyolításában is, — ugyanis a Szovjetunió „hozzájárul ahhoz, hogy a 
Magyar Köztársaság kormánya a hadifoglyok kiválogatásának s folyamatos ha
zaszállításának megkönnyítése céljából a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szö
vetsége területére bizottságokat küldhessen."10 

Tehát részben e tervezet alapján indulhatott meg végre jelentősebb szám
ban a hadifoglyok hazaszállítása Magyarországra. 1947—1948-ban a magyar ha
difoglyok hazaszállítását a Moszkvában székelő repatriációs bizottság irányí
totta, melynek vezetői Golubjev altábornagy, Baszilov vezérőrnagy, Gavrilov 
ezredes és Bogdanov ezredes volt. Az egyezmény értelmében két nagy gyűjtőtá
bort alakították ki szovjet őrizettel a magyar hadifoglyok részére, az egyik Fok-
sánban, a másik Máramarosszigeten volt, s itt csoportosították a hazatérőket 
azokba a vasúti szerelvényekbe, amelyekkel Debrecenbe érkeztek. 

1947 júniusában elindult az az 5 tagú magyar hadifogoly-bizottsági delegá
ció, amely Bukarestben a Romániai Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnökétől, 
Szuszejkov vezérezredestől megkapta a két gyűjtőtáborban a működési enge
délyt. Ezzel lehetővé vált, hogy közvetlenül érintkezésbe lépjenek a hazatérő 
hadifoglyokkal, s már a gyűjtőtáborban felmérjék egészségi állapotukat, egyéb 
igényeiket, és előzetes nyilvántartásokat készíthessenek az itthoni munka meg
könnyítésére. 

A magyar—szovjet megállapodás alapján a szovjet hatóságok magyar ké
résre a hazaszállítandó magyar hadifoglyok többségét a máramar osszigeti gyűj
tőtáborba vitték, mivel innen igen rövid távon kellett román területen átmenni, 
majd Kárpátukrajnán keresztül jöhetett a szerelvény Záhonyon át Debrecenbe. 
Ennek megfelelően itt a szovjet hatóságok biztosították a szállító eszközök leg
nagyobb részét is, mivel ezek a szerelvények részben Magyarországon keresztül 
Ausztriába mentek a szovjet katonák hazahozataláért. A szovjet fél alapvetően 
3 szerelvényt működtetett ingajáratban Máramarossziget és Debrecen között, ez 
az út átlagban 12—16 órát vett igénybe. 

A jelentések szerint az ekkor hazaérkező hadifoglyok egészségi állapota ki
elégítő, ruházatuk viszonylag jó és tiszta volt. Itt a máramarosszigeti táborban 
a beérkezettéket ismét fertőtlenítették, majd az orosz táborparancsnokság ek
kor választotta ki a nem Magyarországon lakó magyarokat, akiket lényegében 
szabadon is bocsátott, míg Debrecenbe már csak a magyarországiakat küldte. 

A foksáni gyűjtőtáborból az első szerelvények 1947 júniusa végén indultak 
el kétnaponként és Biharkeresztesen lépték át a magyar határt, — ezek a ha
difoglyok szintén jó ruhával voltak ellátva, és nagy részüket a Kisenyev kör
nyéki táborokból hozták. 

A hadifoglyok hazaszállításánál a hivatalos román szervekikel történő meg
állapodások mellett ismételten jelentős segítséget nyújtottak a Magyar Népi 
Szövetség tagjai, akik román területen kísérték a magyar szerelvényeket, s a 
magyar hadifogoly-bizottság delegációjának kérésére részt vettek az erdélyi ma
gyarok kiválasztásában, és segítették hazajutásukat a két gyűjtőtáborból. 

Az első jelentősebb hazaérkező hadifogoly hullám után a szovjet fél nyo
matékosan kérte a magyar hatóságokat, hogy a hadifogoly-szerelvények, ame
lyek szovjet őrizet alatt állnak, ne álljanak meg Záhonytól Debrecenig, mivel 
egyrészt a magyar polgári lakosság szinte megrohamozza ezeket a szerelvénye
ket, s többször is úgy kellett a civil lakosság közül kigyűjteni a hadifoglyokat, 
másrészt igen sok romlandó élelmiszert ajándékoznak a hazatérőknek. 

A debreceni átadó-átvevő állomáson a hazatérő hadifoglyok átvételével dr. 
Vadász Sándor szociális felügyelőt, dr. Major Pál szociális titkárt, Szendrő 
László miniszteri titkárt, Nagy Lajos szociális előadót és Szász Ferenc vezérőr
nagyot bízták meg. A beérkező hadifoglyok számára biztosítani kellett az azon-
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nali ismételt fertőtlenítést, a tiszta ruhát, az orvosi vizsgálatokat és a nyilván-
tartásbavételt, a hadifogoly-igazolványok kiadását és segélyek kiosztását, to
vábbá átmeneti szállást. A táborban naponta 3000 személyre voltak képesek 
főzni, azonban átlagosan 1650 fővel számolhatunk néhány kirívó periódust ki
véve, amikor közel 3000 személyt is elláttak. A tábor egy heti étrendje 1947-
ben például a következő ételekből állt.11 

Nap Reggeli Ebéd Vacsora 

Hétfő Kávé kenyérrel Bableves, 
pörkölt burg. 

Babfőzelék 
hagymás zsírral 

Kedd Kávé kenyérrel Köményleves, 
káposztástészta 

Tejfölös 
burgonya 

Szerda Kávé kenyérrel Hagymaleves, 
húsos burizs 

Burgonyás 
tészta 

Csütörtök Kávé kenyérrel Borsóleves, 
lekváros tészta 

Köles 
burgonya 

Péntek Kávé kenyérrel Lebbencsleves, 
babfőzelék, 
fasírozott 

Paprikás
burgonya 

Szombat Kávé kenyérrel Burgonyaleves, 
túróstészta 

Borsófőzelék, 
pirított hagyma 

Vasárnap Kávé kenyérrel Zöldségleves, 
székelygulyás 

Pirított tarhonya 
burgonyával 

Debrecenben még 1947 folyamán a felújítási munkálatok mellett hozzá
kezdtek a Pavilon laktanyában egy hadifogoly átmeneti otthon építéséhez is, 
így növelve a hadifogoly szállás férőhelyek számát. 

A hadifoglyokról való gondoskodást a honvédség több módon is segítette, 
részben élelmezés útján, részben a beteg hadifoglyokat katonai kórházakban 
helyezte el, továbbá a legyengült hadifoglyok részére saját üdülőit alakította 
gyógyszanatóriumokká. Kiemelést érdemel Szász Ferenc vezérőrnagy tevékeny
sége, aki a debreceni 4. honvéd kerületi parancsnokság parancsnokaként a ke
rület zenekarával nagyszabású jótékonysági koncertkörutakat szervezett, s ezek 
bevételét mind a hadifoglyok javára fordította, többek között ő hozatta rendbe 
a hajdúszoboszlói gyógyüdülőt is. 

1947 és 1948 elején a keleti átadó-átvevő állomás Debrecen, a nyugati szű
rőtábor pedig Komárom voli. Munkájukat segítendő a népjóléti miniszter fel
ügyelete alatt 19 pályaudvari kirendeltség működött és mellette 6 önkéntes ál
lomás, amely a hazautazó hadifoglyokat látta el útközben a fontosabb vasúti 
csomópontokon meleg étellel. 

Az 1948-as év az utolsó nagy hadifogoly hazaszállítások éve volt keletről. 
Nyugatról ekkor már lényegében jelentős számban nem volt várható hazatérő. 
Például Franciaországban még 1947-ben felszámolták a deportált és hadifogoly-
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táborokat. így a Népjóléti Minisztériumnak lényegesen szélesebb látókörrel kel
lett meghatároznia a további feladatait az elkövetkezendő időszakra. Hiszen a 
hadigondozás ügykörén belül a hadifoglyok érkeztetése a minisztérium felada
tainak csupán egyik kezdeti lépcsőjét jelentette, ugyanis gondoskodnia kellett 
az egyre nagyobb számban hazatérő hadifoglyok körházi, szanatóriumi elhelye
zéséről, különös tekintettel a tüdőbetegek nagy számára, a jelentős foghiányos 
betegek fogpótlásáról, valamint gondoskodnia kellett a hadifoglyok segélyezé
séről, — a külföldi ruha és élelmiszer segélyek szétosztásáról —, továbbá mun
kahelyi elhelyezésükről és kölcsönökkel való ellátásukról annak érdekében, hogy 
minél hamarabb visszailleszkedjenek a polgári életbe. De gondoskodnia kellett 
a rokkantakról és a csökkent munikaképességűekről is, elsősorban mozgáskorlá
tozottságuk csökkentése érdekében művégtaggal való ellátásukról, segélyezésük
ről és gondozásukról, valamint új szakmára való átképzésükről a társadalomba 
való visszailleszkedésük érdekében, éppen ezért e feladatok ellátására az ország 
területén egyre több helyen hadiotthonokat hoztak létre számukra. 

1948 és 1949 folyamán a Népjóléti Minisztérium fő célkitűzése tehát az volt, 
hogy fokozatosan felszámolja a hadifogoly átmeneti otthonokat és pályaudvari 
kirendeltségeket, ugyanis a nyugati területen .működők már jórészt kihasználat
lanok voltak, és a kerületi területen is felmerült az igény a csökkentésre: így 
1948 januárjában megszüntetik a ceglédi, a mátészalkai, majd szeptemberben a 
bajai és békéscsabai kirendeltségeket egészen az összes állomás felszámolásáig 
folytatva. 1949 márciusában megkezdődött a Debreceni Hadifogoly Átadó-Át
vevő Állomás fokozatos felszámolása is, bár még 1950-ben is érkeztek ide cse
kély számban hadifoglyok. Ezzel a folyamattal párhuzamosan a súly áthelyező
dött a kórházak, szanatóriumok és különböző szociális otthonok felújítására, 
kibővítésére, újak kialakítására, — tehát az egészségügyi és szociális gondozás 
területére. A hadigondozás szerteágazó féladatainak megoldására 1948 augusz
tusában a 9090/1948/199. Korm. rendelettel létrehozták az Országos Hadigon
dozói Hivatalt, mely 1949 januárjában magába olvasztotta a Népjóléti Miniszté
rium Szociális Főosztályának hadigondozással foglalkozó részlegét is. 

Ezzel lényegében lezárult a hadifogoly kérdés kiemelt feladatként való ke
zelése, mivel az egyre csökkenő hazatérők fogadását és ellátását már egy ki
sebb apparátus is el tudta látni. 

A téma sokrétű és szerteágazó volta miatt nem térhettem ki az egyes mi
nisztériumok, szervezetek közreműködésére, mint például a Belügyminisztérium 
a Külügyminisztérium Hadifogoly Osztálya, a Hazahozatali Kormánybiztos, a 
Gazdasági Főtanács ez irányú tevékenységére, sem az országban működő tábo
rok életére, sem az országon kívüli hadifogolytáborok működésére és a magya
rok ottani helyzetére. Célom csupán az volt, hogy a dokumentumok alapján fel
villantsak néhány mozaikképet a magyarországi hadifogolykérdés köréből. 

A Debreceni Hadifogoly Átvevő Bizottság fennmaradt levéltári anyaga két 
részből áll: 

1. 1945—1950 között a Debreceni Hadifogolytábor iratai. 
2. 1946—1949 közötti évekből nyilvántartókönyvek. 
A tábor iratainak jelentős részét az orosz nyelvű hadifogoly-átadási név

jegyzékek alkotják, amelyek a záhonyi határon hazaérkező magyar hadifoglyok 
adatait tartalmazzák. E csoporton belül kb. 0,05 iratfolyóméter a jugoszláv 
nemzetiségű hadifoglyok igazoló iratainak a mennyisége, akik számára Debre
cen csak tranzitállomás volt. Ezek az igazolványok azért jelentősek a számunkra, 
mert a magyar hadifoglyokkal együtt azonos táborokból tértek haza, s a többi 
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nyilvántartás sajnos elvétve közli a hazatértek volt tábori számát és helységét, 
itt viszont a jugoszláviai személyek igazolványainak 90%-án ezt a nagyon fon
tos adatot is megtaláljuk. 

A debreceni hadifogolytáborra vonatkozó megmaradt iratok elsősorban gaz
dasági jellegűek: pénztárnaplók, ellátmányi nyilvántartások, anyag- és élelmi
szerszámadások. E töredékesen fennmaradt pénztárnaplók többsége 1—2 hónap 
költségeinek a kimutatását összesíti. Ezen belül külön 'két Ikisebb csoportot ké
peznék azok a töredékesen fennmaradt kézipénztári naplók, amelyek a SAS 
segélyek elosztási, és az 5 Ft-os, majd később 20 Ft-os gyorssegélyek kiutalá
sát rögzítik. Mindezek a gazdasági kimutatások lehetőséget nyújtanak arra is, 
hogy töredékes adataik alapján rekonstruálható legyen egy-egy rövidebb idő
szakban a tábor életének és fenntartásának az átlagos költségvetése. 

Egy másik kisebb napló, számadás és tanúsítványsorozat — mely szintén 
nem teljes —, 1947—48-tól a máramarosszigeti és foksáni hadifogoly gyűjtő
táborba kiszállított élelmiszerek fajtáját, mennyiségét és költségeit regisztrálja. 
Ehhez kapcsolódik egy jegyzőkönyv sorozat is, amely fényt derít arra, hogy 
egyes esetekben milyen nehézségekbe ütközött a magyar hatóságoknak az élel
met még frissen eljuttatni a magyar hadifoglyokhoz, mivel a román hatóságok 
ezeket a szerelvényeket igen gyakran veszteglésre kényszerítették Románia te
rületén. 

Végezetül a megmaradt iratoknak még két csoportja érdemel megkülön
böztető figyelmet: az egyik, a Magyar Vöröskereszt Hadifogoly Szolgálat Pá
lyaudvari Kirendeltség iratai, amelyek az 1945—46 közötti időszakban feltár
ják a hadifogoly-szolgálat felállításának és az étkeztetés megszervezésének, a 
hadifoglyok ellátásának és továbbításának kiépítési rendszerét és körülményeit 
a kezdetekben. 

Ebből az időszakból fennmaradt a hadifogoly-szolgálat pályaudvari kiren
deltség állományába tartozók névjegyzéke is, mely alapján tudjuk, hogy az első 
állomásvezető Musza Ferenc és Kaposy József volt, a személyzet létszáma pe
dig az orvosokkal és ápolónőkkel együtt 20 és 30 fő között mozgott, nem szá
mítva az önkéntes segítőket. Az iratok többsége a hadifoglyok ellátásával, köt
szer-, gyógyszer-, élelmiszerbeszerzéssel és -felhasználással foglalkozik, valamint 
pénzszükségleti előirányzatok felterjesztésével. 

A legértékesebb e csoportból a Debreceni 6. honvéd kerületi parancsnok
ság hadifogoly átvételi bizottságának a nyilvánvaló füzete, mely 1945. szeptem
ber l-jétől 1946. július 23-ig Összesített formában a következő adatok felvéte
lével rögzíti a legfontosabb tudnivalókat a hazatérő hadifoglyokról: 

— év, hónap, nap, óra, perc, 
— a vonat száma, 
— csoport (szórványosan, egyenként, zártszállítmányban, gyalogmenetben 

hazatérők), 
— honnan érkeznek Debrecenbe (keletről, nyugatról és helységnév megadás), 
— összlétszámuk: ebből Debrecenben leszállt, ebből tovább utazók száma, 
— hová térnek haza, 
— hány főt étkeztettek Debrecenben, 
— milyen élelmet kaptak, 
— fertőtlenített személyek száma, 
— betegen kórházba került személyek száma, 
— megjegyzés (nemzetiségi hovatartozás bejegyzése). 

Sajnos a füzet vezetése nem egyenletes — az 1945-ös év részletesebb, az 
1946-os évben egyszerűsítik az adatok kezelését. 

A másik figyelmet érdemlő iratcsoport a Debreceni Hadifogolytábor Gond
noki iktatott iratait tartalmazza, melyben a tábor gazdasági életéről, a velük 
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együttműködő szervezetekről, a minisztériumok által nyújtott segítségről és el
lenőrzéseikről szólnak, s ez utóbbit rögzíti a Debreceni Hadifogoly Gondozó Ki
rendeltség Táborparancsnoksági Szemlekönyv is 1947 és 1949 között. — Sajnos 
ez az iratcsoport is igen töredékes. 

A Debreceni Hadifogoly Átvevő Bizottság nyilvántartó könyvei 1946-tól 
maradtak fenn, ezek adatai alapján: 19464ían 16 581 fő, 1947-ben 100 400 fő, 
1948-ban 84 310 fő, 1949-ben 5055 fő, 1950-ben 8497 hadifogoly érkezett Záho
nyon keresztül Debrecenbe. 

A hadifogoly nyilvántartó könyvök közül a legteljesebb adatsorokat az 1949. 
évi tartalmazza, bár itt is sok helyen hiányosak maradtak a rubrikák. 

A volt Űj Magyar Központi Levéltárban kísérletet tettünk arra, hogy szá
mítógépes adatbank létrehozásával egyszerűsítsük a hadifogoly-igazolások meg
adásához a kikeresést egy számítógépes mutató segítségével. Ez jelenleg a Deb
recenben 1949-ben nyilvántartásba vett 5055 személyt tartalmazza. Az ügyfél
szolgálat gyorsabb és egyszerűbb ellátásán túl szerettünk volna élni azzal a szá
mítógép adta lehetőséggel is, hogy statisztikailag is kiértékeljük ennek az 5055 
személynek az adatait modellként egy nagyobb szabású történeti feldolgozás
hoz annak bemutatására, hogyan lehetne a Magyarországra hazatért összes ha
difogoly adatait statisztikai szempontok szerint feldolgozni annak érdekében, 
hogy hitelesebb képet festhessünk erről a kérdéskörről. 

Az 1949. évi nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza: 
— nyilvántartási szám, 
— név, 
— rendfokozat, 
— anyja neve, 
— születési hely és idő, 
— visszatérési hely és vármegye, 
— foglalkozás, 
— fogságba esési hely és idő, 
— a tábor száma és neve (igen hiányos). 

Először megnéztük, hogy milyen ütemben engedték haza ezt az 5055 főt: 

109 fő 
4 fő 
6 fő 
60 fő 
65 fő 
120 fő 
530 fő 
19 fő 
2 fő 

1147 fő 
1836 fő 
1157 fő 

Az 5055 főből megnéztük, hogy hány fő volt a katona, és hány fő volt a 
civil, s a civileken belül hány férfi és nő, valamint hány gyermek volt. 

Civil 
3907 fő 

77,3% 

— január 
— február 
— március 
— április 
— május 
— június 
— július 
— augusztus 
— szeptember 
— október 
— november 
— december 

íja táblázat 
Katona 
1148 fő 

22,7% 
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I/b táblázat 
Civil összesen: 3907 fő 77,3% 

Férfi Nő Gyerek 
2617 fő 1234 fő 56 fő 

67% 31,6% 1,4% 
Mint a táblázatból is kitűnik, igen magas a civilek aránya, s a civileken 

belül 1/3-os a nők aránya. 
A hadifogoly katonákat rendfokozatuk szerint is csoportosítottuk. 

í/c táblázat 

Katona összesen: 1148 fő 22,7% 
Rendfokozat szerint fő % 

Alezredes 6 0,5 
Ezredes 1 0,1 
Őrnagy 7 0,6 
Százados 15 1,3 
Főhadnagy 31 2,7 
Hadnagy 30 2,6 
Alhadnagy 2 0,2 
Zászlós 38 3,3 
Főtörzsőrmester 0 0,0 
Törzsőrmester Ü 0,0 
Őrmester 60 5,2 
Szakaszvezető 90 7,8 
Tizedes 74 6,4 
Őrvezető 87 7,6 
Honvéd 668 58,2 
Munkaszolgálatos 19 1,7 
Levente 20 W 

Elkészítettük ennek az 5055 főnek a kor szerinti megoszlását a születési 
évük alapján. 

II. táblázat Kor szerinti me< gos zlás évenkénti bontásban 
1—5055 személy adatai születési évük alapján 

Katona Férfi Nő 
Gyer
mek Civil 

össze
sen 

Év nélkül 2 34 9 0 43 45 
1883 1 0 0 0 0 1 
1886 0 1 0 0 1 1 
1887 1 Ü 0 0 0 1 
1893 2 0 0 0 0 2 
1894 1 1 0 ü 1 2 
1895 1 0 ü 0 0 1 
1896 2 0 u 0 0 2 
1897 1 0 0 0 0 1 
1898 3 0 0 0 0 3 
1899 3 1 0 0 1 4 
1900 6 9 0 0 9 15 
1901 6 4 0 0 4 10 
1902 7 8 0 0 8 15 
1903 13 25 0 0 25 38 



Év Katona Férfi Nő Gyer
mek Civil össze

sen 

1904 14 21 0 0 21 35 
1905 13 35 0 0 35 48 
1906 23 29 2 0 31 54 
1907 18 58 0 0 58 76 
1908 31 74 0 0 74 105 
1909 25 70 0 0 70 95 
1910 56 93 0 0 93 149 
1911 32 78 1 Ü 79 111 
1912 42 99 6 0 105 147 
1913 56 77 1 0 78 134 
1914 52 96 2 0 98 150 
1915 40 61 2 0 63 103 
1916 32 50 3 0 53 85 
1917 34 39 3 Ü 42 76 
1918 53 44 22 0 66 119 
1919 86 84 79 0 163 249 
1920 101 99 86 0 185 286 
1921 92 70 114 0 184 276 
1922 104 114 129 Ü 243 347 
1923 48 136 136 0 272 320 
1924 37 235 146 0 381 418 
1925 50 252 210 0 462 512 
1926 32 230 213 0 443 475 
1927 17 271 45 0 316 333 
1928 8 100 19 1 120 128 
1929 • Ü 14 3 0 17 17 
1930 0 2 1 Ü 3 3 
1931 1 0 U Ü 0 1 
1944 0 Ü 0 3 3 3 
1945 0 0 0 4 4 4 
1948 0 0 0 8 8 8 
1949 0 0 0 47 47 47 
összesen 1148 2617 1234 56 3907 5055 

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy mely időpontokban estek a legtöbben ha
difogságba. Sajnos 1615 személynél hiányzott ez az adat. Ezt az adatsort tartal
mazza a III. sz. táblázat. 

III. táblázat 

Fogságba esés ideje szerinti megoszlás évenkénti, illetve havonkénti bontásban 

Gyer összeEv Hónap Katona Férfi Nő mek Civil sen 

1940 Június 1 0 0 0 0 1 
1941 Március 1 0 0 0 u 1 
1941 November 0 1 0 0 1 1 
1942 Április 1 0 0 0 0 1 
1942 November 1 0 0 0 0 1 
1943 Január 8 0 0 0 0 8 



Év Katona Férfi Nő ^SL" C i v i l 

1943 F e b r u á r 4 0 1 0 1 5 
1943 Március 1 0 0 0 0 
1943 Ápril is 1 0 0 0 0 
1943 Május 1 0 0 0 0 
1943 Október 0 0 1 Q 1 
1943 November 1 0 0 0 0 
1943 December 2 0 0 0 0 2 
1944 J a n u á r 5 7 2 0 9 14 
1944 Feb ruá r 2 0 0 0 0 2 
1944 Március 1 1 1 0 2 3 
1944 Április 6 0 0 0 0 6 
1944 Május 3 1 0 0 1 4 
1944 Jún ius 2 ü 1 0 1 3 
1944 Júl ius 14 0 0 Ü 0 14 
1944 Augusztus 8 ü 1 0 1 9 
1944 Szeptember 15 3 0 0 3 18 
1944 Október 68 7 4 0 11 79 
1944 November 46 37 5 0 42 88 
1944 December 138 456 403 0 859 997 
1945 J a n u á r 270 1213 491 0 1704 1974 
1945 F e b r u á r 106 83 9 Ü 92 198 
1945 Március 88 19 3 0 22 110 
1945 Április 148 22 0 0 22 170 
1945 Május 141 12 0 0 12 153 
1945 Jún ius 5 2 0 0 2 7 
1945 Júl ius 1 1 0 0 1 2 
1945 Augusztus 1 0 0 0 0 1 
1945 Szeptember 7 1 0 e 1 8 
1945 Október 2 3 0 0 3 5 
1945 November 2 1 0 0 1 3 
1945 December 10 5 4 0 9 19 
1946 J a n u á r 0 1 1 0 2 2 
1946 Május 0 1 0 0 1 1 
1946 Jún ius 0 1 0 0 1 1 
1947 J a n u á r 0 1 0 0 1 1 
1947 December 1 0 1 0 1 2 
összesen 1110 1880 929 0 2809 3919 

Felmértük azt is, hogy a hazatért hadifoglyok közül egy-egy megyében há
nyan térnék vissza és hányan hagyták el az országot. E felmérés az 1948. már
cius 1-jei közigazgatási megyehatárok alapján készült, így 25 vármegyére bontva 
közöljük az adatokat a IV. sz. táblázatban. 

JV. táblázat 

A megyékbe visszatért személyek száma 

Megye Személy 

Abaúj-Torna 56 
Bács-Bodrog 198 
Baranya 581 



Békés 158 
Bihar 24 
Borsod-Gömör 229 
Csanád 99 
Csongrád 81 
Fejér 37 
Győr-Moson 22 
Hajdú 58 
Heves 34 
Jász-Nagykun-Szolnok 92 
Komárom-Esztergom 35 
Nógrád-Hont 53 
Pest-Pilis-Solt 1467 
Somogy 119 
Sopron 17 
Szabolcs 131 
Szatmár-Bereg 96 
Tolna 783 
Vas 1 
Veszprém 29 
Zala 44 
Zemplén 98 
összesen 4542 

513 fő elhagyta az országot, — közel 90%-uk Németországba távozott. 
Természetesen ez az adatbázis még számos kiértékelési lehetőséget rejt ma

gában, így például megnézhető, hogy hányan estek hadifogságba Magyarország 
területén belül és ezen kívül. De feltárható egy bizonyos földrajzi területi nép
mozgás is, ha megnézzük, hogy hányan estek fogságba a születési helyükön, s 
közülük hányan tértek oda vissza, hány személy esetében egyezik a fogságba 
esés és a visszatérés helye, továbbá egy-egy megyéből hányan kerültek hadi
fogságba, és hányan tértek ugyanoda vissza, és megyénként hány helység nevé
vel találkozunk; s tájékoztatást nyújt a frontvonal mozgásáról, és részben ma
gyarázatot ad a civilek magas arányszámára is. S végezetül készíthető foglalko
zás szerinti táblázat is, amely a volt hadifoglyok társadalmi szociális helyzetére 
is fényt deríthet. 

E szerény számítógépes feldolgozási kísérlet a történeti kutatás számára kü
lönösen akkor válhatna igazán értékessé, ha lehetőség volna a teljes magyar
országi hadifogoly-névanyag feltárására és feldolgozására e módszerrel. 
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