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Előszó 

„A nemzet nevében elkövetett bűnökért
 a nemzet bűnhődik.”

 Grősz József

Háborús mindennapok a hátországban és a hadszíntéren, 1939–1945 címmel rende-
zett konferenciát a Magyar Történelmi Társulat 2013 októberében Szegeden. A 
kötet e társulati vándorgyűlés előadásainak – a prezentáció időkorlátai miatt 
– utólag bővített, többségében tanulmánnyá szerkesztett változatait adja közre. 
Az akkoriban változó határok közötti országlakosok átélés-történetéhez képest 
a globálissá lett világégés ún. „egyetemes történeti” tematikáit csak annyiban 
érintették az előadások, amennyiben a honi történések bármelyike kezdettől 
a háború „nemzetközi kontextusában” bonyolódott. A hátországi hétköznapokra 
koncentrálás pedig mondhatni kikényszerítette a világháború teljes interval-
lumának feltüntetését (1939–1945). Noha Magyarország – a „fegyveres semle-
gességének” ábrándját feladva – csak másfél évvel később, 1941 tavaszán lett 
hadviselő fél, „hátországi” mindennapjainkban már 1939 októberétől feltűntek 
a hontalanná lett/tett lengyel, később a francia menekültek, illetve a mindenütt 
delikát módon diszkriminált zsidók.

A konferencia másik hívószava – a mindennapok – inkább egyértelműsí-
ti, hogy mire összpontosítottunk, illetve mit nem kívántunk napirendre tűz-
ni: kerültük a hagyományos politikatörténetet, ennek háborús érvényesítését, 
vagyis a „klasszikus” hadtörténet fejleményeit. Sokkal inkább arra voltunk kí-
váncsiak, hogy – sajtónyelven szólva – a szalagcímes fejlemények hátterében, 
„alatt” mit tett, mire kényszerült, miként próbált létezni a politikai névtelenek, 
az alárendeltek (Untermannok) sokasága. De szó sincs arról, hogy őket a kor 
nemzetiszocialista felfogása szerint erre rímelő „Untermenschekkel”, az ún. al-
sóbbrendű emberekkel azonosítanánk. Ezt elutasítva voltak kellően sokfélék a 
hátországi „civilek”, a frontzónába vezényelt közrendűek – vagy éppen mun-
kaszolgálatosok –, nemkülönben felforgatott, alkalmasint apokalipszist idéző 
mindennapjaikban is.

Evidencia persze, hogy a hétköznapok milyenségét markánsan tagolta a po-
litikai fejlemények és a hadihelyzet kronológiája. 1939 őszétől egy éven át a Len-
gyelország felől menekülők – már említett – sokasága befogadói oldalról sokkal 
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inkább lett a hátországi civil szférához kapcsolódó színfolt, semmint frontügy. 
Azaz a háború még csak sajtóhír valahonnét messziről, ideértve a hadüzenetek 
után nem aktivált nyugati „furcsa háború” fejleményeit, vagy a téli hónapokat 
kitöltő szovjet–finn fegyveres konfliktust is. 1940 kora nyarán ismét csak tudó-
sításokból értesülhetett a magyar közönség a németek – hat hét alatt Párizsig 
nyomuló – villámháborújáról. Hazai vonatkozásban mindeközben az akkor si-
keresnek tűnő revíziós fejlemények – benne a magyar haderő és adminisztráció 
észak-erdélyi, délvidéki bevonulásaival – inkább szóltak a nemzetállami szuve-
renitás helyreállításának (egyéni és kollektív) megéléséről, semmint sokkoló ér-
telmű háborús pszichózisról. Változik ugyan a helyzet a Szovjetunió német meg-
támadása – és az ehhez való csatlakozás – után, 1941 második fele azonban to-
vábbra is a „győzedelmes előrenyomulás” hírelése a hátországnak. Ne feledjük, 
a határokon belül ugyanekkorra kezd kiteljesedni a győri program fegyverkezési 
boomja, és a bevonultak helyére felvettek száma majdhogynem felszívja a mun-
kanélküliséget, miközben még nincs szó nagyobb arányú háborús veszteségről. 
A „hústalan napok”, illetve az élelmiszerjegyek 1940-ben elkezdett bevezetését 
ekkoriban még úgy motiválta a német relációjú klíringszállítás, hogy nem járt 
együtt érdemleges – sérelmesnek tekintett – hazai fogyasztáskorlátozással.

A hadszíntéren és hátországban egyaránt 1942 jelentette a helyzet lassú 
romlását, míg a nagyhatalmi összecsapásokban beállott fordulat – El-Alamein, 
Sztálingrád – után beszélhetünk ugyanerről hazai vonatkozásban is. A doni ka-
tasztrófa nyomán a tábori cenzúra figyelő szeme csak annyit érzékelt – ha egyál-
talán –, hogy a kinti katasztrófát mély hallgatás övezi, miközben az otthoniak a 
hogylét korábbi változatos leírásaihoz képest a nyugtató szándékú, de kommen-
tálatlan „jól vagyok”, „megvagyok” eufemizmust vethették össze azzal, hogy 
az egymást ismerők kisközösségi hírhálózatában radikálisan megcsappant az 
önmagukról (még) életjelet adók száma. Ezt a beszédes hallgatást egészítette ki 
azután az elhalálozásokról szóló hivatalos értesítések megszaporodása… Ne-
héz volt viszont nem észrevenni a hazai megsarcolások kíméletlenre fordulását 
az ekkortájt életbe léptetett – Jurcsek Béla közellátási államtitkárról elnevezett 
– beszolgáltatási rendszer miatt, ami minden korábbinál szigorúbb volta mellett 
transzferálta a németeknek a honi élelmiszerkészletet. 

Mindezen előzményekhez képest is több – s jellegében különböző – egymás 
utáni fordulatot hozott azután 1944. Gyökeresen új helyzet tavasztól a német meg-
szállás, s hozzá Sztójay Döme Quisling-kormánya, mely korántsem „lakájként 
statisztált”, hanem helyismerettel bíró jószágkormányzóként aktívan működött 
közre az ország maradék erőforrásainak (hadianyag, élelmiszer) németek általi 
elprédálásához és a vidéki zsidóság halálba transzportálásához. Gyökeresen új 
helyzet az év második felétől az ország egyre nagyobb területének hadszíntérré 
válása is; a nyilasok októberi hatalomra segítését követő „futtában kormányzó” 
menekülési káosz, mely köz- és magánjavak intézményes fosztogatásával, vala-
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mint irreguláris gyilkolás-dömpingekkel párosult. Így állt elő az uratlan jószág-
gá „evakuált” térségek hátramaradott népességének teljes kiszolgáltatottsága. 
A vizsgált tárgykör szempontjából a hétköznapok végletes kiszámíthatatlanná 
válása volt az 1944-es év „nóvuma”. Lett légyen immár bárki, bárhol, bármilyen 
státusban, nem tudhatta, hogy negyed- vagy félóra múlva pillanatnyi „önazonos-
sága” létezik-e még, vagy a légnyomás sújtotta kábák, a robbanás okozta otthon-
talanok, az ilyen-olyan szempontból elfogottak, netalán a „holt lelkek” körében 
találja-e magát. Visszautalva a kezdeti évek „sajtónyelvére”, most már végképp 
nem az történt, ami a honi hírharsonákban olvasható volt. Ez a világvége érzület 
(közhangulat) inspirálta annak idején a Csak egy nap a világ – megörökítését san- 
zonban, filmen, s a túlélő szembesülés keserű akasztófahumorával szintén ezt 
idézi két évtizeddel később az első magyar musical „háborús etikett” betétdala – 
„Mi illendőbb az emberöléshez: ágyú, gáz, vagy bajonett?”1 

Az ahány érintett, annyi átélés-történet okán a háborús hétköznapok felidé-
zése még magyar vonatkozásban is csak „mintavételt” jelent a kötet oldalain. Ez 
akkor is előállott volna, ha több felkért előadó programütközés miatt nem lett 
volna kénytelen részvételét lemondani. Térben például inkább csak az országot 
földrajzilag kettészelő Dunától keletre eső helységek, illetve itt élők epizódjai 
tűnnek fel. Ez nem konferencia-szervezői, kötetszerkesztői tudatosság volt. Egy 
„szajré zászlóalj” szolgálati helyén megejtett csencseléseit, illetve annak hamvá-
ba holt kivizsgálását leszámítva ugyancsak kevéssé tűnnek fel egyfelől a kivo-
nulás utáni frontzóna-hétköznapok, másfelől gettó- vagy éppen lágertörténetek. 
Egy egyetemi exodust leszámítva nincs látlelet arról, hogy milyen volt a háborús 
évek iskolája, hogyan zajlott például az aratás – hol hadifoglyokkal, hol meg 
nélkülük –, merthogy „elvitték a legények elejét…” Nem folytatjuk a hiány lel-
tárát. További fél tucat konferencia, (kötet) is kevés lenne ahhoz, hogy helyszí-
ni, idő- és témametszetekben feltérképezzük a korabeli Magyarország háborús 
hétköznapjait, ám „ízelítőt”, mustrát – reményeink szerint – ez a kötet is nyújt. 

A konferencián megszólalók közül hárman – mert gerontológiai okokból meg-
tehették – félig-meddig kiléptek szaktörténészi szerepükből. Elnöki megnyitójá-
ban és zárszavában Orosz István, referátumában Ormos Mária és Harsányi Iván 
át- és túlélőként emlékeztek a civilként rájuk zúduló háború köznapi extrémitá-
saira, mintegy esettanulmányként tanúsítva: a gyerekek háborúban korábban ér-
nek, hamarabb kénytelenek kitanulni a felnőttek – éppen megbolondult – világát. 

Rajtuk kívül részben forrás-műfajokhoz regulázva (többnyire naplókból me-
rítve) következtek a hétköznap-történetek hátországban és hadszíntéren – al-
kalmasint meg ennek „interaktív” változatában (családi levelezésekben), rész-
ben pedig léthelyzet-tematikák szerint. Milyen „szerepfelfogást” követ az író, 
egyik vagy másik egyház (reprezentánsa); hogyan militarizálódnak civil közin-

1 Hubai Miklós – Vas István – Ránki György: Egy szerelem három éjszakája (1967) 
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tézmények (például az egészségügy), vagy éppen a háborús helyzet „háttérin-
tézményei”: hadifogoly ügymenet, légoltalom, katonai jogszolgáltatás, gettóad-
minisztráció. Sorra vétetnek a Felvidék, a Bánát és Észak-Erdély korabeli „po-
litikai régióinak” mindennapjai, miközben az ott honosak visszatérés-megélé-
sének formaváltozatai – az „anyaországi” láttatáshoz képest – kezdettől másról 
szóltak. (Kár, hogy ezek közül Bárdi Nándor előadásának írott változata a szer-
kesztés lezárásáig nem készült el, s így hiányzik a kötetből.) Szinte mindegyik 
írásban lecsapódik az egymás utáni háborús évek változása, mássága: az, hogy 
az életvitel korrekciót stimuláló – „háború a hírekben” – kezdetekhez képest 
mit jelent majd a Bellum ante portas-fázis, és hogyan szorít ki, emészt fel bármi-
fajta valahai normalitást, a kapun belülre is benyomuló effektív pusztítás, lett 
légyen az újszerű, gépesített rombolás, vagy a reneszánszát élő köznapi – örök 
emberi? – barbarizmus. Theodor Adorno meglehetősen szűkkeblűen mért, mi-
dőn azt találta mondani, hogy „Auschwitz után nem lehet többé verset írni”. 
Ennek a világháborúnak a haláltáborokon, a soán kívül is fölösen elég égő ál-
dozata volt – a ki kit győz le frontpárviadalokon kívül – a hétköznapokban. 
(Mindazonáltal lett és van „új” poézis.)

Inkább igaz az, hogy a kötet tanulmányai – hol részletesebben, hol meg csak 
érintőlegesen – új olvasatát adják a „háború szótárának”. Éppen attól nem had-
történeti, hanem sokkal inkább a társadalomtörténet felé elmozduló írás-gyűj-
temény, hogy mennyire más kontextusban fordulnak elő az eminensen had-
viseléssel összefüggő, vérben-vasban fogant sztereotípiák. Tegyünk egy – az 
olvasót aktivizáló – kísérletet. Az alábbiakban közlünk egy világháborús rész-
vételünk inspirálta szószedetet. Nem az az érdekes, hogy mi lelhető fel közülük 
katonai szakszótárakban is, hanem az, hogy milyen mértékben váltak/válnak 
ezek a fordulatok szó szerint köznapivá – ’majd azt írtuk, közhellyé – midőn 
a korszak felidézését nem a mundérban vitézkedők, hanem az élet-halál tor-
zsalkodást sarzsimentesen elszenvedők nézőpontjából közelítjük. Kipróbálha-
tó, hogy egy-egy szó, kifejezés milyen képzetet hív elő az olvasóban itteni első 
olvasatra, s összevetheti majdan azzal a szövegkörnyezettel, gondolatmenettel, 
ami az adott tanulmány során kibomlik. (Itt csak utólagos, részleges és közve-
tett átélés-történetről beszélhetünk, mert a korabeli érintettek számottevő há-
nyada ezt már nem teheti meg.)

Hétköznapokat moderáló háborús szótár

Appelplatz, atombomba, Auschwitz jegyzőkönyv, árja-párja, Árpád-vonal, áru-
hiány, // bakahumor, bárisnya, belövés, behívó, beszállásolás, beszolgáltatás, 
bevagonírozás, bérleti jog, bombatölcsér, bunker, // ciklon B, csajka, „Csak ke-
resztényeket szolgálunk ki!”, csodafegyver, „csuklóztat”, // davajgitár, Don-ka-
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nyar, // elhurcolás, enigma, erődítmény, erőltetett menet, evakuálás, // fegyveres 
semlegesség, fejadag, frontharcos, frontzóna, furcsa háború, // gázálarc-gyakor-
lat, gettósítás, gyorshadtest, // hadipengő, hadirokkant, hadisegély, halálkaraván, 
hamis gulyás, háborús bűnös, hátország-parancsnokság, Hitler-szalonna, honos-
ság-igazolás, hontalan, // igazoltatás, iparigazolvány, // kamerád, kápó, kenyér-
jegy, keresztlevél, keretlegény, kiigénylés, kikeresztelkedés, kiürítés, kollaboráns, 
// levente, légiriadó, légó, lövészárok, // maquisard, második front, melasz, men-
ázsi, mozgósítás, munkaszolgálat, műméz, // nyílt város, // „országos jármű”, 
óvóhely, // „őrségváltás!” // partizán, partraszállás, pártszolgálatos, pótkávé, 
propagandaminiszter, // razzia, rámpa, rekvirálás, repesz, rugalmas elszakadás, 
// SAS-behívó, (szlengben: „Siess Adolfnak Segíteni”), sárga csillag, Schutzpass, 
„senki földje”, stróman, stuka, Sztálin orgona, szőnyegbombázás, szükségkórház, 
szűrőtábor, // tábori posta, tengelyhatalmak, totális háború, // új európai rend, 
// védett házak, védlevél, végső megoldás, villámháború, villanyáram vallatás, 
visszacsatolás, // zabrálás, zárótűz, zuhanóbombázás, zsidóbérenc, zsidótlanítás. 

A kötet írásai közös hívószó alatt, ám eltérő tárgyköröket különböző forrásbá-
zison idéznek fel, mindazonáltal rendre előfordul, hogy egymásra rímelnek a 
sokféle helyszínről, más-más léthelyzetekről tudósító látleletek. Ezen esetekben 
aligha kell azzal a hárítással élnünk, hogy a történetek – vagy azok megidézé-
sének – esetenkénti egybevágósága „a képzelet szüleménye”. Inkább mondhat-
nók, hogy az 1944-es év minden vonatkozásban – s idővel minden órában – fe-
lül tudta múlni azt a képzeletet, ami a megelőző fél évtizednyi hátországlétben 
formálódhatott arról, hogy mi is a háborús „való világ”. Egyes mozzanatait, 
okszerű vagy irracionális láncreakcióit idézik meg az írások. Valamelyest ál-
talánosabb mérlegét már egy kortárs – Grősz József kalocsai érsek – tömören 
megvonta (még a harcok közepette) úgy, hogy az előzményeket sem feledve 
villantotta fel várható baljós következményeit. „Befejeződött az 1944. esztendő, 
amely oly gazdag volt eseményekben, annyi vért és könnyet sajtolt ki az em-
berekből, és annyi bajt és szenvedést hozott szegény magyar hazánkra. Ki hitte 
volna ennek az évnek a hajnalán, hogy mire megkondulnak a szilveszter esti 
harangok, városaink romokban fognak heverni, középületeinken vörös zászlók 
fognak lengeni és az ország négyötöd része ellenséges megszállás alatt fog élni. 
Ez lett a vége a márciusi eseményeket követő nagy hősködésnek. Vajon mit 
éreznek most azok, akik ezért a pusztulásért felelősek. […] A nemzet nevében 
elkövetett bűnökért a nemzet bűnhődik.”2 

* * *

2 Grősz József kalocsai érsek naplója. 1944–1946. Közzéteszi: Török József. Szent István Társulat, Bu-
dapest, é. n. (1995) 13., 85. 
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Nem kis fejtörést okozott a szerkesztőknek a tanulmányok sorrendbe állítása. 
A konferencia előkészítése során a háborús hétköznapokat egy-egy szűkebb 
tárgykör mentén tagoltuk „szekciókra”, de már a referátumok sorát hallgatva 
kiderült, hogy azok utalásai, exkurzusai rendre ölelkeznek – vagy éppen fele-
selnek – egymással/egymásnak. Ezért GPS-ként „újraterveztünk”: előre sorol-
tuk azokat a tanulmányokat, amelyek a háború hosszabb időtartamát felölelve 
személyes vagy intézményi-szervezeti hétköznapokat vizsgálnak. Utána követ-
keznek azok az írások, amelyek csak a háború egy-egy szakaszát érintették. 
Itt a határainkon kívüli frontélet epizódjait vettük előre, majd következtek a 
hátországi hétköznapok, mígnem a végkifejletben már nem kellett ahhoz ki-
mozdulni Kolozsvárról, Kecskemétről, Kapuvárról sem, hogy kortól, nemtől, 
foglalkozástól, felekezettől függetlenül minden „civil” is a frontzóna üszkös 
terepén vagy a deportáltak, menekülők senki földjén találja magát. Ez utóbbi 
tudósítások egy része nem zárul le a háború befejeződésével, merthogy a fegy-
verzaj elültével vagy a politikai deklarációval korántsem ért véget a háború a 
magántörténetek hétköznapjaiban. 

A Magyar Történelmi Társulaton túl a konferencia megrendezését és a kötet 
közreadását támogatta: a Nemzeti Kulturális Alap, a Szegedi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kara és Történeti Intézete, az MTA Szegedi Területi Bizott-
sága Filozófiai és Történettudományi Szakbizottsága, az Állambiztonsági Szol-
gálatok Történeti Levéltára és Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri hivatala. 

A szerkesztők
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