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A magyarországi történelmi egyházak megtörésének kísérlete a Rákosi-diktatúra 

kialakulásával, 1948-al vette kezdetét. Az egyházellenes terror nem csak látványos 
kirakatperekben, püspökök, lelkészek elítélésében nyilvánult meg. A sztálinista-rákosista 
egyházpolitika részét képezte az Állami Egyházügyi Hivatal létrehozása – és a hírhedett 
Államvédelmi Hivatal tevékenysége. Már az elıdjénél, a Belügyminisztérium Államvédelmi 
Osztályánál felállítottak egy külön ügyosztályt, majd a többszöri átszervezések után, a 
forradalom kitörése elıtt a BM ÁVH IV/3 osztálya „foglalkozott” a „klerikális reakció”1 
elleni elhárítással.2 Ez azt jelentette, hogy az egyházakba már 1956 elıtt is számos „b” 
(vagyis „bizalmi”) személyt szerveztek be. 1955 végén a teljes hálózatban (a hírszerzés által 
foglalkoztatott ügynökség kivételével) országosan, tehát a központi és a megyei szerveknél 
együttesen nyilvántartott 35.793 fıbıl 425-en jelentettek az egyházak körébıl, közülük 283 
volt egyházi személy. (1956 közepére az egyházi vonalon foglalkoztatott ügynökök száma 
307-re csökkent.)3 A forradalom napjaiban az ügynökhálózat teljesen szétzilálódott. Többen 
„dekonspirálódtak”, vagy november 4. után nyugatra menekültek.  

A forradalom leverése után rögtön megindult a régi/új állambiztonsági szervezet 
kiépítése. Az 1962-es átszervezése elıtt a „klerikális reakció elleni elhárítás” munkáját a BM 
II/5-c alosztály látta el, a központban tizenhat fıvel. (Ehhez jöttek még a vidéki 
fıkapitányságok megfelelı alosztályain dolgozó operatív tisztek.) Az ügynökhálózat 
újjászervezése is már 1956. november folyamán megkezdıdött. 1957-ben az ügynökség 
létszámát bemutató statisztikai jelentésben az országos hálózat létszáma 10.958 fı volt, 
melybıl 223 fıt foglalkoztattak egyházi vonalon, ez utóbbiak száma 1958-ra 312-re nıtt, 
közülük 294 volt egyházi személy. Mielıtt rátérnénk „Nagy Károly” néhány éves 
„munkásságának” bemutatására, mindenképpen érdemes tisztázni egy kérdést: mit értettek 
1956 után az állambiztonság részérıl „református egyházon belüli reakció” fogalmán? 

A „református egyházon belüli reakció” fogalomkörébe az állambiztonságiak két 
nagyobb csoportot soroltak. Az egyik csoportot a Református Megújulási Mozgalom hívei, a 
másikat a „bethánisták” alkották. 

A Megújulási Mozgalom egyik elızményének az 1955-ös ún. Hitvalló Nyilatkozat4 
tekinthetı, melyben néhány teológus, lelkészjelölt, és fiatal lelkész egyebek mellett bírálta a 
Rákosi-diktatúrát kiszolgáló egyházkormányzat hibás döntéseit, a klikkszerő vezetést. A 
deklaráció konspiratív úton kijutott nyugatra, és 1956 nyarán–ıszén ismertté vált az ország jó 
részében is, nagy visszhangot kiváltva, ugyanis ez nem egy elszigetelt „forrófejő fiatalokból” 
                                                 

1 A „klerikális reakció” fogalmának eredetérıl lásd Soós Viktor Attila esszéjét. In Tizenkét téves mítosz. 
Kommentár, 2012. 4. sz. http://kommentar.info.hu/iras/2012_4/tizenket_teves_mitosz (Letöltve 2013. december 8-án.) 

2 Vörös Géza: Állambiztonság és egyházak. In Egyháztörténeti Szemle, 2009. 4. sz. http://www.uni-
miskolc.hu/~egyhtort/cikkek/vorosgeza.htm (Letöltve 2013. december 8-án.) 

3 Vörös Géza: Az egyházakban foglalkoztatott ügynökhálózat újjáépítése a korai Kádár-korszakban. In A 
megtorlás szervezete. (A politikai rendırség újjászervezése és mőködése 1956–1962). (Szerk.: Cseh Gergı 
Benedegúz – Okváth Imre), Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Budapest, 2013. 509–524. o. 

4 Szövegét közli: Ladányi Sándor (szerk., vál., bev.): Adalékok a Magyarországi Református Egyházban az 
1956–57-es esztendıkben történtekhez. Dokumentumok a Református Megújulási Mozgalom és az Országos 
Intézıbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások történetébıl. Kálvin János Kiadó, Budapest, 2006, 102–105. o. 
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álló csoport magánvéleménye volt, hanem a közegyház általános véleményét tükrözte. Egy 
másik elızménynek a dunamelléki püspöki tisztségérıl 1948-ban hatalmi nyomásra 
lemondott Ravasz László 1956. nyári memoranduma5 tekinthetı. Ebben többek között 
hibáztatta a párt korábbi egyházpolitikáját, azt, hogy merı kultuszközösségé zsugorította az 
egyházat, vezetıségét pedig napi politikai célokra vette igénybe. A belsı erjedés hatására az 
Egyetemes Konvent Elnöksége szeptember 29-én kiadott egy körlevelet, melyben önkritikát 
és bőnbánatot tartott. Az október 19–20-i ülésén pedig elhatározta a „méltánytalan 
hátratételt”6 szenvedett egyházi tisztviselık ügyének felülvizsgálatát – erre azonban a 
váratlanul közbejött „események” miatt nem került sor. Október 2-án százhatvan lelkész 
aláírásával elkészült egy beadvány az elnökséghez, melyben párbeszédet sürgettek az egyház 
állapotának megvitatására. A forradalom kitörése után egy héttel, október 31-én a Kálvin téri 
gyülekezet néhány képviselıje fölkereste a Leányfaluba visszavonult volt püspököt, és 
fölkérte, álljon a változások élére, vállalja el a Református Megújulási Mozgalom lelki 
vezetését. İ ezt Papp László püspökhelyettessel együtt el is vállalta. Másnap, november 1-én 
a Teológiai Akadémia épületében a négy egyházkerület képviselıi létrehozták a Magyar 
Református Egyház Országos Intézıbizottságát, mely az egyház lelki és szervezeti 
újjáépítését tőzte ki céljául. Felhívták a Rákosi-diktatúrában kompromittálódott egyházi 
személyeket, hogy mondjanak le a tisztségükrıl. Ennek eredményeképpen – az Egyházügyi 
Hivatal 1958. januári összesítése szerint – harmincegy „államhő” vezetı mondott le,7 köztük 
Bereczky Albert budapesti és Péter János debreceni püspökök8 (utóbbit joggal tekinthetjük 
„Rákosi Mátyás meghosszabbított kezének”), valamint Szamosközi István,9 Hajdú Péter 
esperesek és Kiss Roland egyházkerületi fıgondnok.10 

November 4. után még egy ideig tovább élt a Megújulási Mozgalom. Az Intézıbizottság 
november 13-án egy körlevelet küldött szét a presbitériumoknak, melyben – miközben 
hangsúlyozták, hogy „ez a mozgalom nem politikai”11 – csatlakozásra kérték fel a 
presbitériumokat. (A körlevél sok helyre nem jutott el, részben a rossz közlekedési viszonyok 
miatt, részben azért, mert egyes kollaboráns esperesek egyszerően elszabotálták annak 
terjesztését.) A felhívásnak igen nagy visszhangja lett: 1956 decembere és 1957 februárja 
között több mint kilencszáz gyülekezet nyilvánította ki csatlakozását a mozgalomhoz.12 
(Tették ezt akkor, amikor javában folyt a megtorlás és már több lelkészt letartóztattak, 

                                                 
5 Szövegét közli: Ladányi, i. m. 110–115. o. 
6 A Rákosi-korszakban ugyanis az volt a gyakorlat, hogy a „renitens”, „reakciós” stb. lelkészeket a világi 

hatalom (ÁVH, ÁEH) az egyház vezetésének „segítségével” büntetésbıl elhelyeztette egy Isten háta mögötti 
gyülekezetbe. A Tiszántúli Református Egyházkerületben Péter János püspök általában a Békefi Benı „vörös 
esperes” (késıbbi püspök) által felügyelt Szabolcs-Szatmári egyházmegye valamelyik eldugott falujába helyezte 
az illetı lelkészt, ezért azt az egyházi köznyelvben fegyházmegyének nevezték… Ugyancsak elterjedt gyakorlat 
volt, hogy a „kuláknak” nyilvánított presbitereket lemondatták tisztségükbıl. 

7 Közli Kahler Frigyes: II/5-ös olvasókönyv 5. (Adalékok az egyházüldözés történetéhez 1958–1959.) Kairosz, 
Budapest, 2010, 40. o. 

8 1958-ban az Állami Egyházügyi Hivatal egy összefoglalójában már azt állította, hogy „az egyház 
vezetıit életveszélyes fenyegetésekkel kényszerítették lemondásra” – ami természetesen nem igaz. Szabó Csaba: 
Az Állami Egyházügyi Hivatal értékelése az 1956-os forradalom után kialakult egyházpolitikai helyzetrıl. 
http://www.archivnet.hu/rovat/cikk.phtml?kiad_kod=42&cikk_kod=218 (Letöltve 2013. december 8-án.) 

9 A rendszer melletti kiállásának „jutalmául” 1959-ben a Dunamelléki egyházkerület püspöke lehetett. 
„Szatmári” fedınéven hálózati személy volt.  

10 Lemondó nyilatkozatukat közli: Sic! Válogatott kövek a református egyház és az állam kapcsolatának 
medrébıl. (Szerk.: Ladányi Sándor – Keresztes Dániel – Hamarkay Ede), Exodus Kiadó, Erdıkertes, 2006, 461–
473. o. 

11 Ladányi, i. m. 212. o. 
12 Bıvebben lásd Kiss Réka: Kelt mint fent. Iratok a református Megújulási Mozgalom történetébıl. (1956–

1957). Dunamelléki Református Egyházkerület, Budapest, 2007. (A szerzı közli a békési egyházközség 
nyilatkozatát is.) 



 
 

4 

internáltak.) Számos gyülekezet, illetve lelkipásztor nyíltan kifejezte bizalma megvonását 
Péter János püspöktıl.  

Az új politikai hatalom kezdettıl fogva leszögezte, hogy a Megújulási Mozgalom 
intézkedéseit törvénytelennek tekinti, de november–decemberben (amikor az országban még 
„kettıs hatalom” létezett) a durva fellépéstıl tartózkodtak. (Ráadásul 1956 végén, 1957 
legelején a mozgalom még erıs bázissal rendelkezett a vidéki gyülekezetekben.) Hamarosan 
kiderült azonban, hogy a Megújulási Mozgalom az „ellenforradalom” egyházon belüli 
megnyilvánulásává vált, egyik szinonimája lett az „egyházi reakciónak”. (Péter János 
lemondott debreceni püspök 1957-ben azt írta az egyházkerület közgyőlésének, hogy „az 
úgynevezett megújulási mozgalom az egyháznak adott üzenet ellen való lázadássá, […] az 
egyháznak az ellenforradalom jármaiba való hajtásává lett” .13)  

Az „egyházi reakció” egy másik csoportját az 1950-ben megszüntetett Bethánia Egylet 
volt tagjai, szimpatizánsai, a bethánisták képviselték. A Bethánia Egylet, más néven CE-
mozgalom14 az USA-ból származó lelki ébredési15 mozgalom volt a református egyház 
keretein belül. A mozgalomra intenzív hitélet volt jellemzı, imaheteket rendeztek, 
evangelizációkat, csendesnapokat és rendszeres bibliaórákat tartottak. „Ébredési gócok” fıleg 
az ország szegényebb, keleti és déli részében (Zemplénben, Szabolcs-Szatmárban, Békésben, 
Csongrád megyében) voltak. A mozgalom a második világháború után mondhatni fénykorát 
élte, de 1949-ben megkezdıdött az egyesületi munka elsorvasztása, majd 1950 elején az 
egyletet feloszlatták, ám az ébredık ezután is összejártak, tartották a kapcsolatot egymással. 
Hamarosan azon találták magukat, hogy a megszőnt Bethánia lett az „egyházi reakció” egyik 
szinonimája, a „bethánista” pedig egyfajta politikai szitokszóvá vált. (Ezért használom a 
továbbiakban a kifejezést idézıjelben.) A lelkészek közül bárkit „lebethánistázhattak” – 
függetlenül attól, hogy ténylegesen volt-e korábban köze a megszüntetett egylethez, illetve 
ehhez a lelki ébredési mozgalomhoz –, például azt is, aki nem volt „békepap”, és „túlságosan 
sokat törıdött” hívei lelki életével. 1959-ben a „Debreceni” fedınéven beszervezett16 Bartha 
Tibor debreceni püspök egyik ügynökjelentésében a „bethánistákkal” kapcsolatban 
leszögezte: „1.) Egyfelıl a vallási élet sajátos morfológiai tünete (szekta kereszténység), 
nemzetközileg is igen elterjedt jelenség. Magyarországon a szabad egyházak keretein belül és 
kívül mőködı szekták szoros rokonaik. 2.) Másfelıl politikai képlet. Támadja a társadalmat, a 
társadalommal szemben lojális vezetést és a történelmi egyházakat. 3.) Igen széles 
szimpatizáns tábora van. A reakció, fıként a kispolgárság körében, az ún. vallás szabadság 
védelmezıit látja bennük. Igazában a reakció melegágyát és utolsó mentsvárát képezik.”17 
Egy évvel késıbb „az egyházban lévı ötödik hadoszlopnak” titulálta a bethánistákat. Ebbıl 
következıen „tőzzel-vassal irtotta” (vagyis hatalmi intézkedésekkel, de ha kellett, rendıri 
segítséggel), tehát üldözte a „bethánistának” tekintett lelkészeket. 

 
*** 

 

                                                 
13 Tibori János: A Tiszántúli Református Egyházkerület története 1944–1957. Debrecen, 1995. 397. o. 
14 Christian Endeavour Society. 
15 A protestáns egyház szóhasználatában lelki ébredésnek nevezik a tömegeket megmozgató vallási-

hitbuzgalmi törekvéseket. Az ’50-es és ’60-as években az ébredés – a bethánistákhoz hasonlóan – az „egyházi 
reakció” szinonimája volt. 

16 Valykó István, a BM III/II/5-c alosztály fıhadnagya 1958. december 22-én írott jelentésében 
olvashatjuk: „1958-ban a református egyház vonalán hazafias elvi alapon ügynöki munkára beszerveztem 
»Debreceni« fedınéven a tiszántúli püspököt”. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: 
ÁBTL), „Református egyházi reakció területén lévı ellenséges személyek elhárítása”, O-13.586/2, 57. o. 

17 ÁBTL, „Református egyházi reakció területén lévı ellenséges személyek elhárítása”, O-13.586/1, 
„Debreceni” 1959. július 24-i jelentése. 
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„Nagy Károly” beszervezésének körülményeirıl a fennmaradt munkadossziéból semmi 
sem derül ki. Egyházi személyek esetében általában a hosszú tanulmányozást követı 
„fokozatos módszert” alkalmazták, az ı esetében azonban erre nyilvánvalóan nem volt 
szükség, hiszen már 1952-ben beszervezte az ÁVH „b” személynek, és attól kezdve „súllyal 
a ref. egyház területén végez felderítést”18 – olvasható egy 1960-as foglalkoztatási tervében. 
Az ebbıl nem derül ki, hogy 1952-ben milyen alapon sikerült beszervezni, de az 1956 utáni 
jelentéseinek szövegébıl kiindulva joggal feltételezhetjük, hogy ebben az esetben „hazafias 
alapon” történt a beszervezés, vagyis nem zsarolással, fenyegetéssel kényszerítették az 
együttmőködésre, hanem önként vállalta azt. (Ezt az is valószínősíti, hogy 1950-ig a „proletár 
élcsapatnak”, a Magyar Dolgozók Pártjának volt a tagja.) 

1956. október 23. után – akárcsak a többi hálózati személy esetében – nyilvánvalóan 
megszakadt kapcsolata addigi tartótisztjével. Az újjászervezett politikai rendırség 1957 elején 
vette fel vele a kapcsolatot és a „Nagy Károly” fedınévvel látta el. (Azt sem tartjuk kizártnak, 
hogy ı „jelentkezett munkára” a járási rendırkapitányság politikai nyomozó osztályán.)  

Mielıtt a jelentéseket ismertetnénk, érdemes áttekinteni, hogy összesen hány 
alkalommal informálta a tartótisztjeit. Elsı jelentése 1957. február 7-én készült, az utolsó 
pedig 1961. szeptember 5-én. A 264 oldalas munkadossziéban összesen 48 – nagyrészt kézzel 
írt (és utólag legépeltetett), részben szóban adott, és a tartótiszt által legépelt – jelentés 
található, ennek fele az elsı „munkaévben” készült. 1958-ban még nagyjából havonta 
készített egy-egy jelentést, de ettıl kezdve az „aktivitása” jelentısen lecsökkent, például 
1959-ben csak hármat adott a második tartótisztjének. (İ 1960-ban többször panaszkodott 
arra, hogy sorozatosan nem jelent meg a megbeszélt „talikon”.) 

A jelentések tartalmi szempontból négy csoportba oszthatók. Egy részük szubjektív, 
üres locsogás volt, melyek semmiféle operatív értékkel sem bírt. Ezen kívül készített 
hangulatjelentéseket (mint alább látható, a legelsı jelentés elsı fele is ilyen). Állambiztonsági 
(operatív) szempontból igazán értékesnek azok az információk számíthattak, amelyeket a 
helyi lelkészekrıl, valamint a „bethánista szervezkedésrıl” adott. 

Az elsı (írásos) jelentést tehát 1957. február 7-én adta, Csendes Ferenc hadnagynak. 
Ebben részben a levert forradalom utáni közhangulatról számolt be: „Általában az emberek 
nagyobb részét az a gondolat szorongatja, hogy még nincs befejezve a forradalom. Majd 
márciusban meghozza a magyarság élni akarását. Vannak józanabb gondolkodásúak, akik 
nem mernek erre az álláspontra helyezkedni, hanem azt mondják, amíg az orosz itt van, 
minden törekvés hiábavaló. […]  Ebben a gondolat[i]  össze visszaságban milyen magatartása 
van a papságnak? Erre úgy felelhetünk, hogy ahány pap, annyiféle képpen reagál reá. 
Azonban 90 %-ban várják a »Tavasz jövetelét«”.19 Ezt követıen néhány helybeli lelkész 
végtelenül elfogult jellemzése olvasható. Mielıtt ezeket bemutatnánk, muszáj egy rövid 
kitérıt tennünk.  

A mintegy harmincezres lakosságú Békés abban az idıben még csak nagyközség volt 
(1973-ban emelték városi rangra). A több mint hatvanezer holdnyi határral, kiterjedt 
tanyavilággal (több tanyaközponttal) rendelkezı településen egy 1953-as egyházi kimutatás 
szerint tizennyolcezer református hívı élt (de ennél ekkor még sokkal többen kötıdtek az 
egyházhoz) négy egyházközségben. Összesen hét lelkész, illetve segédlelkész szolgált 1956-
ban és a rákövetkezı években Békésen: Horváth Zoltán20 esperes, dr. Benke Imre21 (ı volt a 
                                                 

18 ÁBTL, M-14725, „Nagy Károly” munkadossziéja, 183. o.  
19 ÁBTL, „Nagy Károly” munkadossziéja, M-14725, 7. o. (Az idézetek itt, és a továbbiakban betőhívek.) 
20 Horváth Zoltán (Jedd, 1908 – ?) mielıtt Békésre került volna, Jándon, Mátyuson, illetve Kötegyánon 

szolgált. 1959 szeptemberéig volt Békésen. Ekkor Bartha Tibor elhelyeztette Berettyóújfaluba, ahonnan 1965-ban 
Biharkeresztesre került, onnan ment nyugdíjba. 1954 és 1959 között töltötte be az esperesi tisztséget, utóda a gyulai 
Nagy Sándor lelkipásztor lett. 

21 Dr. Benke Imre (Hernádszentandrás, 1908 – Szentendre, 1989) különbözı segédlelkészi szolgálatok után 
1938-ban Vizsolyban választották meg lelkipásztornak, majd az abaúji Mérán 11 éven keresztül szolgálta híveit. 
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lelkészi elnök) és Boros János,22 valamint Túróczy László,23 Lırincz Gáspár Gyula, Horváth 
Lajos és Papp László. A három lelkipásztor között éles személyi ellentét volt már 1956 elıtt 
is. A székely származású, 1953-ban Békésre helyezett Horváth Zoltán a forradalom kitörése 
elıtt a „rendszer embere” volt (másképp Péter János egyházkerületében nem is kerülhetett 
volna esperesi tisztségbe), akárcsak a három évvel fiatalabb, békési születéső Boros János. 
Velük ellentétben dr. Benke Imre, aki az 1952-ben erıszakkal fölszámolt Tiszáninneni 
Református Egyházkerület abaúji egyházmegyéjébıl a forradalom kitörése elıtt egy évvel 
került az alföldi nagyközségbe, kezdettıl fogva a „reakciós lelkészek” kategóriájába tartozott. 
A gyülekezet szemében ı volt a legnépszerőbb, legszeretettebb, legtekintélyesebb 
lelkipásztor. Amikor ı hirdette az igét, mindig megtelt a hatalmas református templom24 (ez 
talán egyfajta demonstráció is volt), míg a másik két lelkész esetében ez korántsem volt így. 
Rendszeresen járta a külterületi gyülekezeteket, a tanyaközpontokat és házi istentiszteleteket 
is tartott. A kivívott tekintélyének köszönhette, hogy a forradalom napjaiban is ı volt a 
hangadó személy, ı fogalmazta meg az év végén azt a nyilatkozatot, mellyel a békési 
gyülekezet is csatlakozott az Országos Intézıbizottság felhívásához. Ezek után érthetı, hogy 
1957-ben ı lett „az ellenforradalmár lelkész” Békésen. (Egy 1969-es állambiztonsági 
kimutatás szerint: „az ellenforradalom alatt Békésen a szószékrıl dicsıítette a szovjetekkel 
szembeni ellenállókat. Követelte az egyházi iskolák visszaállítását, szabad missziót és hogy az 
állam ne szóljon bele az egyház ügyeibe. Igyekezett újjászervezni a Megújulási mozgalmat, 
kidolgozta a mozgalom programmját.”25)  

Ami az esperest illeti, úgy tőnik, hogy a forradalom napjaiban – mai kifejezéssel élve – 
„elhatárolódott korábbi önmagától” és megpróbálta „átpozícionálni magát”. „Nagy Károly” 
szerint üdvözölte a budapesti forradalmat, az elsı világháborús hısi emlékmőnél tartott 
beszédében pedig „hálát adott az Istennek, hogy most már megnyílnak a határok felé és a 
rabságból megszabadultunk. Hatalmas himnuszt zengett a Pesti ellenforradalmárokról, akik 
az életüket és vérüket áldozták a nagy felszabadításért. Kifejezte azt a reményét, hogy Erdély 
felé is reménységgel tekinthetünk, mert bizonyára Magyarország [része] lesz.”26). A 
forradalom leverése utáni hónapokban is opportunista magatartást tanúsított. Egyetlen cél 
vezérelte csak: megırizni az esperesi tisztséget. (Ezt több alkalommal is kihangsúlyozta a 
hálózati személy, lásd alább.) Taktikázása annak fényében érdekes, hogy 1958 nyarán 
Csendes Ferenc hadnagy, „Nagy Károly” tartótisztje azt írta, hogy Horváth Zoltán „hálózati 

                                                                                                                                                         
1955 ıszén Péter János Békésre helyezte, októbertıl 1959 júniusáig volt a város egyik lelkipásztora, ekkor Bartha 
Tibor püspök büntetésbıl elhelyeztette Sarkadújtelekre, onnan ment nyugdíjba. 

22 Boros János (Békés, 1911 – Békés, 1989?) különbözı segédlelkészi szolgálatok után Észak-Erdély 
visszatérését követıen, 1941-ben Szolnok-Doboka vármegyébe helyezték, onnan 1945-ben ment Békésre. Elıször 
segédlelkészként szolgált, majd 1949-tıl parókus lelkész lett. 1982-ben ment nyugdíjba.  

23 Túróczy László (Szeghalom, 1905 – ?) 1930-ban került Békésre, mint hittanár. 1952-tıl vallástanító 
lelkészként szolgált tovább. Gregor György egyházügyi elıadó egy 1954. december 20-i jellemzésében azt írta róla, 
hogy „az ÁVH.-val régebbóta kapcsolatot tart.” Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára, Békési 
Fióklevéltár (a továbbiakban: BML-BFL), XXIII. 23. fond, 4. doboz, 27. dosszié, sz. n. Túróczy fedıneve 
egyébként „Kerekes” volt, 1950-ben szervezték be B. Szabó István mellé. Bıvebben lásd Vincze Gábor: B. Szabó 
István belsı számőzetésben (A volt államminiszter Békésen 1947 és 1952 között). In Nagy Ferenc és Nagy Imre 
államminisztere: B. Szabó István a békési kisgazda politikus (1893–1976). (Szerk.: Mucsi András – Vincze Gábor), 
Békés, Jantyik Mátyás Múzeum, 2013. 99–125. o. 

24 Szomorú idık prédikátora. Dr. Benke Imre írásbeli hagyatéka alapján összeállította dr. Benke György. 
Bogács, 2003. (Magánkiadás.) 34–35. o. 

25 ÁBTL, „Református egyházi reakció területén lévı ellenséges személyek elhárítása”, O-13.586/6, 13. o. 
(Természetesen szó sincs arról, mint ha valóban ı dolgozta volna ki a mozgalom programját…) 

26 ÁBTL, „Nagy Károly” munkadossziéja, M-14725, 138. o. Az ügynök állítását alátámasztja egy másik 
forrásunk is: Gregor György egyházügyi elıadó egyik 1959-es jelentésében ezt írta: „…Horváth Zoltán 
kompromitálta magát az ellenforradalom mellet egyes kijelentéseivel…” BML-BFL, a Békésmegyei Tanács VB 
egyházügyi titkárának iratai, XXIII. 23. fond, 2. doboz, 8. dosszié, sz. n. 
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személyünk”.27 (Lehet, hogy valamikor korábban „dekonspirálódott” – ugyanis a forradalom 
napjaiban Orbán Gyula kántor azzal vádolta, hogy „az ávósok besúgója”…) 

Visszatérve „Nagy Károly” legelsı jelentésére, ebben azt írta Horváth Zoltán 
esperesrıl, hogy „sem a szocializmushoz, sem a becsülethez semmi köze nincsen. Úgy a 
békési, mint a többi vármegyei papok utálják a magatartásáért. Amerre jár, mindenütt arra 
hivatkozik, hogy ı ártatlan ember. Azt csinálta, amit Gregor28 parancsolt neki. A forradalom 
kitörése után az elsı vasárnapon a templomban teljesen elparentálta a letőnt idıt, mint ami 
már nem jön vissza, amióta látja, hogy nem egészen úgy történt, amint várta, óvatosan kezd 
ismét az államhatalomban fogódzkodni. Az a típus, aki magatartásával, körmönfont 
góbéságával [sic!] nagyban hozzájárul a bomlasztáshoz. Jelszava: mindegy, hogy kivan a 
kormányon, csak én esperes maradhassak. Magatartásával felszabadította a bethánista papok 
forradalmi hangulatát, akik szerint minden rossz, ami az államtól jön.” A másik lelkészrıl, 
dr. Benke Imrérıl így írt: „a lelkiismereti szabadság alapján áll. Erısen élvezi a nép 
bizalmát. Erısen temperamentumos ember, aki néha elveti a sulykokat. […] Beszédeiben 
többször kifejezte a forradalom melletti álláspontját.”29 Végül felhívta a figyelmet arra, hogy 
elszaporodtak az ún. „házi istentiszteletek”, melyeket szerinte a karhatalomnak „bölcs és 
határozott beavatkozással” le kellene állítania. „Az ügynök jelentése értékes, mert felszínre 
hozta az egyház területén folyó ellenséges tevékenységet.” – írta a jelentés végén elégedetten 
tartótisztje, Csendes Ferenc rendır fıhadnagy. (Már az elsı jelentés olvasva fölsejlik az 
olvasóban a gyanú: jól tájékozottsága alapján csakis egy egyházi személy lehet az ügynök…) 

A jelentések jó része az elkövetkezı hónapokban is a két lelkipásztorról szólt. Az 
ügynök végtelenül elfogult volt velük szemben, minden jelentésében igyekezett minél jobban 
„eláztatni” ıket.  

Az esperesrıl az egyik 1957. májusi jelentésében azt írta, hogy a vejével, Lırincz 
Gáspár Gyulával és Túróczy Lászlóval együtt a „bethánisták csatlósai”, és külön „bethánista 
kört” alakított. (Ne feledjük, ekkor a „bethánista” az „egyházon belüli reakciós” szinonimája!) 
Pár héttel késıbb ismét az esperessel és a két segédlelkésszel foglalkozott, azt állítván róluk, 
hogy mindnyájan „féllábbal benne vannak a bethániában”, Horváth pedig „soha sem volt a 
szociálizmus híve, mert inkább annak a haláláért imádkozik, mint annak a megerısítéséért 
dolgozna”.30 Ugyanebben a hónapban, egy másik jelentésében így jellemezte: „Jellemzı 
tulajdonsága, hogy nincs három vármegyében olyan ember, aki jobban tudjon lavírozni, mint 
ez. [sic!] Méltóságos úrnak a gyermeke. […] Egy dolgot ismer: minden körülmények között 
megtartani az esperességet. Ha szükség úgy kívánja, demokratának adja ki magát, azonban 
ilyenkor is mindig kilóg a lóláb alól. Szociálizmushoz, evangéliumhoz semmi köze. Az 
egyszerő népet utálja. Neki csak a nép gyapja kell. […] A nép maga is utálja gıgössége, 
jellemtelensége miatt és különösen azért, mert mindenkit felülrıl kezel. […]  A népnek, a 
presbitereknek az a meggyızıdése, hogy benne van a pártban és olyan hatalma van, hogy aki 
ellene szól, azonnal elviteti a rendırséggel.” 31 (Egy korábbi jelentésében azt írta az ügynök, 
hogy a közvélemény Horváthot vádolja azzal, miszerint a karhatalmistákkal ı vitette el Orbán 
Gyula „ellenforradalmár” kántort.) Egy júniusi jelentésben karrieristának minısítette és 
kijelentette, hogy „alaptermészete reakciós” (lásd a mellékletet). Késıbb ezen is túlment és 

                                                 
27 ÁBTL, „Nagy Károly” munkadossziéja, M-14725, 17. o.  
28 Gregor Györgyrıl, az Állami Egyházügyi Hivatal Békés megyei elıadójáról van szó. Egyedülálló módon, 

ı harminc évig volt megyei egyházügyi elıadó/titkár. Egy 1958-as ÁEH-feljegyzés szerint bár a legrégebben 
mőködı munkatársak egyike, „általános politikai mőveltség terén komoly hiány tapasztalható nála. Ennek 
következtében erısen szubjektív benyomások érvényesülnek elképzeléseinél, személyi politikájánál.” Ennek ellenére 
állásában maradt még jó két évtizedig. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, az Állami Egyházügyi 
Hivatal TÜK-iratai, XIX-A-21-d-1958, (3. doboz), 0034/1958. 

29 ÁBTL, „Nagy Károly” munkadossziéja, M-14725, 159. o.  
30 ÁBTL, „Nagy Károly” munkadossziéja, M-14725, 34–35. o.  
31 ÁBTL, „Nagy Károly” munkadossziéja, M-14725, 60. o.  



 
 

8 

azzal vádolta meg, hogy „felfelé nagy demokrata, lefelé pedig a legvadabb fasiszta”…32 Még 
egy érdekes momentumra érdemes felhívnunk a figyelmet. Nem csak az elsı jelentésében, 
hanem késıbb is utalt az esperes székely származására („góbéságára”), egy 1957 ıszi 
jelentésében pedig számba vette az erdélyi származású környékbeli lelkészeket. Horváth 
Zoltánon kívül erdélyi volt Vida András, Molnár Mihály (az ügynök szerint ıt az esperes 
hozta magával) és dr. Bálint István33 is. Mint kiderült, régóta figyelte ıket: „Az erdélyi 
területrıl menekült papok külön csoportosulást alkotnak”, melynek a „feje” Horváth. „Ez a 
csoportosulás kimondottan nacionalista és fasiszta alapon történik” – vélte az éber ügynök.34 
Az erdélyi menekültekkel szembeni ellenszenve, az, hogy lenacionalistázta, lefasisztázta ıket, 
arra utal, hogy teljesen magáévá tette a „proletár internacionalizmus” eszméit és nem tudott 
mit kezdeni azzal, hogy a román uralmat megtapasztalt lelkészekben erısebb a nemzeti érzés, 
mint a kommunistákban – mint benne… 

Az ügynök a másik lelkipásztort, dr. Benke Imrét ugyancsak gyalázta minden róla szóló 
jelentésében. Márciusban egyebek mellett ezt írta róla: „Magatartását jellemzi, hogy a nép 
köteles ıt eltartani, mert ı Isten[t]  szolgálja. Kizsákmányoló lélek. […] Meggyızıdése, hogy 
a tszcs nyomorba döntötte a parasztságot. […] B. Szabót rendíthetetlenül szereti. Az is ıt.”35 
A békési származású kisgazda politikust, a Nagy Ferenc- és a harmadik Nagy Imre-kormány 
államminiszterét azokban a hetekben tartóztatták le. Ilyen helyzetben az állítani, hogy a 
lelkész a barátai közé tartozik, némi túlzással felért egy följelentéssel. Egyébként ekkor 
javaslatot is tett arra, hogy kiket kellene kihallgatni a lelkipásztor „eddigi ellenséges 
tevékenységére vonatkozóan”…  

Nem csak „Nagy Károly” állított róla valótlanságokat, hanem az esperes is, akivel igen 
rossz volt a viszonya.36 Horváth azzal vádolta, hogy „a Rákosi rendszerben eladta a 
Tiszáninneni egyházkerületet az államnak.” (Ez olyan mérvő ostobaság, hogy nem is érdemes 
vele foglalkoznunk.37) Több alkalommal azt is állította róla, hogy amikor az Abaúj 
egyházmegyei Mérán szolgált, „az ávósok besúgója volt”, sıt, még azzal is megvádolta, hogy 
a faluban törvénytelen gyerekei maradtak.38 Az a gyanúnk, hogy Horváth Zoltán mérhetetlen 
ellenszenve lelkésztársa iránt nem csak a pozícióféltéssel magyarázható, hanem egyfajta 
féltékenységgel vegyes irigységgel is, mert Benke Imre sokkal népszerőbb volt a 
gyülekezetben, sıt, az egész városban, mint ı. 

„Nagy Károly” már 1957 márciusában azt javasolta, hogy a két, egymással viszálykodó 
lelkipásztort „határozott idın belül át kell helyeztetni más községbe. Ha ott tovább folyik ez a 
magatartás, akkor komolyabb intézkedést kell igénybe venni.”39 (Azt is megjegyezte, hogy az 
áthelyeztetést „az egyházi fıhatóság elintézi, csak fel kell hívni a figyelmet erre.” ) Pár 

                                                 
32 ÁBTL, „Nagy Károly” munkadossziéja, M-14725, 139. o. (Ebben az 1958. május 22-i jelentésében két és 

fél oldalon csak Horváthot gyalázta…) 
33 Dr. Bálint István az erdélyi Kiskapuson született 1915-ben. 1950-ben került Békésre külterületi 

lelkipásztornak, majd 1953 és 1959 között Dobozon szolgált, onnan hívták meg Hódmezıvásárhelyre. A ’60-as 
évek végén azt írták róla, hogy Dobozon az „ellenforradalom alatt a szószéken elmondott beszédeiben támogatta az 
újjáéledı betánista mozgalom célkitőzéseit.” (ÁBTL, O-13.586/6. sz., 13. o.) A „Hódtói” fedınevő vásárhelyi 
ügynök lelkész (Kádár Ferenc) tartótisztje utasítására szintén jelentett róla, mint gyanús erdélyirıl…  

34 ÁBTL, „Nagy Károly” munkadossziéja, M-14725, 100. o.  
35 ÁBTL, „Nagy Károly” munkadossziéja, M-14725, 59. o.  
36 Egyik jelentésében az ügynök azt állította, hogy a két lelkipásztor annyira összeveszett, hogy csak egy 

másik lelkész közbelépése akadályozta meg a tettlegességet. 
37 Errıl bıvebben lásd Dienes Dénes: A Tiszáninneni Református Egyházkerület megszüntetése és 

visszaállítása. In A magyarországi református egyház története, 1918–1990. Tanulmányok. (Szerk.: Barcza József – 
Dienes Dénes), kiadja a Sárospataki Református Kollégium Teológiai Akadémiája, Sárospatak, 1999. 227–239. o. 
és Dienes Dénes (szerk.): A Tiszáninneni Református Egyházkerület babiloni fogsága. (Dokumentumok 1948–
1957). Tiszáninneni Református Egyházkerület, Miskolc–Sárospatak, 2006. 

38 ÁBTL, „Nagy Károly” munkadossziéja, M-14725, 30. o. és 43. o. 
39 ÁBTL, „Nagy Károly” munkadossziéja, M-14725, 27. o.  
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hónappal késıbb ismét azt írta, hogy „a legjobb és legradikálisabb megoldás az lenne, ha 
sürgısen mindkét személy[t] elhelyeznék Békésrıl. Mind az államhatalom, mind a békési[ek] 
szempontjából ez lenne a megnyugtató.”40 (Késıbb még az esperes „bethánista” segédlelkész 
vejének az áthelyezését is fölvetette, ami 1958-ban valóban megtörtént.) Ezeknek a 
javaslatoknak – egyelıre – nem volt foganatja. Ennek magyarázata az egyházkerületben 
fennálló ex-lex állapotban keresendı. 

Mint korábban említettük, Péter János 1956. október 31-én lemondott a püspöki 
tisztségérıl (pár nap múlva a várost is elhagyta). 1957. március 22-én az egyházkerület 
esperesei és gondnokai Debrecenben tartott győlésükön – a „visszarendezıdés” jegyében – 
önkritikát gyakoroltak, és úgy határozták, hogy az elnökség kérje föl Péter Jánost a püspöki 
tiszt ellátására a közgyőlés összehívásáig. Az elnökség kérését az egyházkerület lelkészi körei 
is támogatták. (1957. augusztus 1-i dátummal Békésrıl tizenegy lelkész aláírásával ment 
fölkérés a püspöki hivatalba.41 Érdekes, hogy errıl „Nagy Károly” nem adott jelentést, és ezt 
a tartótisztje sem hiányolta.) A hőségnyilatkozatok ellenére, a sértıdött Péter János nem volt 
hajlandó visszavonni a lemondását, ezért az év végén az egyházkerület közgyőlése a püspöki 
széket megüresedettnek nyilvánította. A következı év elején az esperesek és gondnokok 
értekezletén dr. Bartha Tibor teológia professzort, Debrecen–Árpád téri lelkipásztort 
ajánlották a megüresedett püspöki székbe. (İ igazán megfelelı személy volt, hiszen 
korábban, Péter János gyakori távolléte idején a püspöki irodát vezette.42) Végül „alapos 
megdolgozás” után a beérkezett 561 érvényes szavazatból 559-et kapott a hatalom által 
támogatott jelölt, „nem” szavazat csak öt egyházközségbıl érkezett.43 A „rendteremtés” is 
csak ezt követıen kezdıdött el, ezért nem volt tehát foganatja még 1957-ben az ügynök 
„javaslatainak”.  

Visszatérve „Nagy Károly” jelentéseire – feladatának megfelelıen –, kezdettıl fogva 
nagy figyelmet szentelt az általa „bethánistának” tartott személyeknek,44 illetve a 
„bethánisták” megélénkülı tevékenységének. Ez utóbbi összefüggött azzal, hogy a forradalom 
lelki felszabadító hatásának következményeképpen az egyházban általában fölélénkült az 
ötvenes évek elején betiltott evangelizáció, és a missziói tevékenység. (Ezt a jelenséget 
természetesen az állambiztonság a saját logikája szerint értelmezte. Például Berényi István a 
hatvanas évek elsı felében írt tankönyvében kijelentette: a Megújulási Mozgalom vezetıi az 
„ellenforradalom” leverése után „módszert változtattak, és áttértek a túlzott hitélet 
hirdetésére. Mivel a misszió és az evangelizáció az ellenforradalom elıtti idıszakban 
korlátozva volt, megpróbálták a missziós, illetve evangelizációs tevékenységet 
kiszélesíteni.”45) 

Az 1956 utáni néhány évben – amíg a megerısödött egyházi hatalom, karöltve az 
Állami Egyházi Hivatallal és az állambiztonsággal – el nem lehetetlenítette, igen nagy volt az 
egyházban a „bethánisták mozgása”. Például az 1957 április elejére Békésre szervezett 
evangelizációs napokra – jelentette „Nagy Károly” – más vidékekrıl (a Nyírségbıl, Hajdú-
                                                 

40 ÁBTL, „Nagy Károly” munkadossziéja, M-14725, 63. o.  
41 Tibori János: A Tiszántúli Református Egyházkerület története 1957–1965. Debrecen, 1996. 22. o. 
42 1958. március 24-i jelentésében a „Debreceni II.” fedınevő hálózati személy vele kapcsolatban azt írta, 

hogy „Péter János vonalát kívánja tovább folytatni, természetesen a mai politikai helyzetet figyelembe véve.” 
ÁBTL, „Református egyházi reakció területén lévı ellenséges személyek elhárítása”, O-13.586/1, 13. o. 

43 Az egyik „nem” szavazatot az a Pongó Gyula, kiszombori lelkipásztor küldte. Róla egy 1961. február 28-i 
környezettanulmányban azt írták a Csongrád Megyei Rendırfıkapitányság Politikai Nyomozó Osztálya, V. 
Alosztályán, hogy „mőködésének kezdete óta a ref. egyház ellenséges jobboldali irányvonalát, az ú.n. 
„betánista” irányvonalat képviselte.” ÁBTL, dr. Sarkadi Nagy Pál ref. lelkész dossziéja, O-16537/51, 19. o. 

44 Ezeket a legkülönfélébb jelzıkkel illette. Egyebek mellett írt például „márkás bethanisták”-ról, akik 
„nagy népámítók”, a vésztıi lelkészt pedig „hétszilvafás bethanistának” tartotta, de írt „bethánista pofáról” is… 

45 Berényi István: A klerikális reakció ellenséges tevékenysége népi demokratikus rendünk ellen. Az 
operatív munka sajátosságai és feladataink ezen a területen. Közzéteszi: Kiss Réka – Soós Károly Attila – Tabajdi 
Gábor: Hogyan üldözzünk egyházakat? Állambiztonsági tankönyv tartótiszteknek. Budapest, 2012. 179. o. 
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Biharból, Csongrád megyébıl) is jöttek „bethánista” lelkészek, így Borbély Béla 
Vencsellırıl, Vajda Mária Debrecenbıl és Pongó Gyula Kiszomborról. Az április 7-ével 
véget ért evangelizációs hetet követıen azt írta Csendes Ferenc hadnagynak, hogy a békési 
közvélemény „nem igen volt megelégedve” – bár ennek ellentmondott az, hogy a vasárnap 
esti igehirdetésen is több mint ezren voltak. Az ügynök azért nem állhatta meg, hogy meg ne 
jegyezze: „Nagy népámítók ezek a bethánisták.”46 Május 10-én két (!) jelentésében is 
foglalkozott az egy hónappal korábbi evangelizációs héttel és megjegyezte: „most már 
Békésen is nyilvánvalóvá vált, hogy kik az evangélisták hatására kibontakozott bethanisták”. 
(Mint ahogy azt korábban említettük, nem más, mint az esperes és a két segédlelkész…) A 
másik jelentésében azt írta, hogy „a bethánisták Záhonytól Szegedig, Békéscsabától 
Zalaegerszegig hurcolják az örömhírt, hogy csak türelem. Majd jön nemsoká a teljes 
felszabadulás. Csak az a csoda, hogy a józangondolkodású embert nem üti meg a guta, 
amikor mindezeket láthatja és tapasztalhatja.”47 Majd’ egy évvel késıbb, 1958. április 18-án 
az egész jelentésében48 a „bethánista mozgalommal” foglalkozott. „A bethánia a 
leggonoszabb vallásosság. S az az érdekes tulajdonsága van, hogy nagyon erıs. Minél többet 
foglalkoznak vele hivatalosan, annál merészebben emeli fel a fejét mindenfelé.” – írta. A 
kudarc okát abban vélte fölfedezni, hogy szerinte a teológiai professzorok is bethánisták, 
emiatt a leendı lelkészek már tanulmányaik során „magukba szívják a fiatalok ezt a 
szellemet”. Példát is felhozott: a köröstarcsai segédlelkész, Juhász Béla most került ki a 
teológiáról és már bethánistaként „mérgezi a levegıt az egyház és az állam között”. Szerinte 
az esperes és az egyházügyi elıadó, Gregor György tudtával és beleegyezésével kerülhetett a 
községbe – tehát burkoltan bár, de ıket is vádolta. Persze nem csak Kıröstarcsán találni 
„bethánista” lelkészeket, hanem Békésen (Tóth Sándor segédlelkész), és Vésztın (Bartha 
Ferenc) is. Bosszúsan jegyezte meg az ugyancsak „bethánistának” tartott Tömöri Lajos bucsai 
lelkész elhurcoltatása kapcsán, hogy „azzal nincs megoldva a dolog, hogy egyik másik 
betanista hurokra kerül. A fasiszta fenevadat a fészkében kell megsemmisíteni. A bethániát is 
már Debrecenben, a fıiskolán meg kell látogatni.” (A debreceni teológiaprofesszorok 
gyanúsítása számunkra azt jelzi, hogy az ügynök hajlamos volt a paranoiás gyanakvásra…) 

Korábban szó volt róla, az ügynök már 1957-ben többször szorgalmazta, hogy Horváth 
Zoltánt és Benke Imrét helyezzék el Békésrıl. Erre végül 1959-ben került sor. Bartha Tibor, 
miután 1958. március 27-én beiktatták a tisztségébe, hamarosan nekilátott a széles körő 
tisztogatásnak. Egy évvel késıbb („Debreceni” fedınéven adott ügynökjelentésében) büszkén 
hangoztatta: az egyházkerület vezetısége „teljesen revideáltatott”, a kilenc egyházmegyébıl 
hét „teljesen újjászervezıdött”  […], „az ellenforradalomban részt vett és bethániás elemek 
háttérbe szorultak, részben áthelyezıdtek, részben állásukat fel kellett adják és fegyelmi 
eljárás alá kerültek. […] a konszolidáció folyamatában a Tiszántúl elıre sietett.” 49  

A tiszántúli „rendteremtés” leginkább alkalmazott eszköze – Péter János regnálása óta – a 
„reakciós” lelkészek hatalmi szóval történı áthelyezése volt az egyik szolgálati helyrıl egy 
másikra, ami általában azt jelentette, hogy egy népesebb, tekintélyesebb egyházközségbıl egy 
Isten háta mögötti helyen lévıbe kis gyülekezethez kerültek. (Természetesen ez az eljárás az 
egyházi demokrácia, a zsinat-presbiteri elv lábbal tiprása volt.) Ez történt Békésen is – 
nagyrészt „Nagy Károly” jelentéseinek következményeképpen, az 1959-es esztendıben. 
(Érthetetlen módon egy 1958. május 9-i debreceni rendkívüli közgyőlés jegyzıkönyvének 
mellékletében,50 melyben nyolcvanöt lelkész van felsorolva, mint aki „új szolgálati helyre 
rendeltetett”, ott találjuk dr. Benke Imre nevét is, pedig ekkor még Békésen szolgált…) 

                                                 
46 ÁBTL, „Nagy Károly” munkadossziéja, M-14725, 43. o.  
47 ÁBTL, „Nagy Károly” munkadossziéja, M-14725, 54. o.  
48 ÁBTL, „Nagy Károly” munkadossziéja, M-14725, 130–132. o.  
49 ÁBTL, „Református egyházi reakció területén lévı ellenséges személyek elhárítása”, M-13586/1, 35–36. o.  
50 Közli Tibori, 1996. 61–65. o. 
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Az „ellenforradalmár” lelkész sejthette 1958-ban, hogy gyülekeznek a felhık a feje 
fölött.51 Naplójában leírta, hogy 1959 elején kihallgatást kért Bartha Tibor püspöktıl és beszélt 
Gregor György egyházügyi elıadóval is, de nem nyugtatták meg. (Helyzetét az is súlyosbította, 
hogy a forradalom napjaiban, és azt követıen is követelte, hogy az állam által jogtalanul 
kisajátított egyházi ingatlant adják vissza. Péter János erre korábban szóbeli ígéretet tett neki, 
azonban 1958–59-ben errıl már hallani sem akart az új egyházi vezetés, ráadásul a kérdésben 
magára maradt, mert nem támogatta sem Horváth, sem Boros.) Hiába jelentette róla „Nagy 
Károly” 1959 februárjában, hogy visszahúzódott (bár az összes helyi „osztályidegennel” tartja 
a kapcsolatot), ekkor a sorsáról már döntöttek az „illetékesek”. Gregor 1959. május 14-én 
közölte vele, hogy mennie kell Sarkadújtelekre.52 Június 28-ával el is kellett foglalja az új 
szolgálati helyét. 

Nem csak neki kellett távoznia, hanem ellenlábasának, Horváth Zoltán esperesnek is. 
Neki valószínőleg egy tisztázatlan anyagi ügy miatt (az ügynök korábban azt jelentette, hogy 
még 1956 elıtt a lelkészek összeadták neki egy személyautó árát, de a szolgálati kocsit nem 
vette meg és a pénzzel sem számolt el.) és az 1956-os, illetve azt követı idıszakban tanúsított 
ellentmondásos, opportunista magatartása miatt kellett távoznia. (A kezdeményezı esetében 
korábbi „jó embere”, Gregor György lehetett.53) İ még viszonylag szerencsésen úszta meg az 
áthelyezést: 1959 szeptemberében egy nagy bihari gyülekezethez, a berettyóújfaluihoz került,54 
(természetesen az esperesi tisztségérıl le kellett mondania, utóda a gyulai lelkipásztor, Nagy 
Sándor lett). 

A két lelkész elhelyezését követı idıszakban az ügynök már alig adott jelentéseket. 
Netalántán úgy gondolta, hogy a feladatát végül is elvégezte, több „üldözendı” „reakciós 
lelkész” nincs is a környéken? Nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy 1960 tavaszán a tartótisztje, 
Rusznák Mihály fıhadnagy a foglalkoztatási tervében így jellemezte az informátorrá leminısített 
„Nagy Károlyt”: „Magatartásában megnyilvánul a szinte féktelen karrierizmus és a »balosság«. 
Állandóan hangoztatja proletárszármazását és az 1950-ig fennálló MDP-tagságát – ami 
egyébként fedi a valóságot – és ez a tény bizalmatlanná teszi nevezettet paptársai elıtt. Politikai 
beállítottsága – legalábbis látszatra a dogmatikusan »baloldali« ember benyomását kelti, aki nem 
hisz a fejlıdésben, a változásban – az emberek megnevelésében sem, és ezért ez az álláspontja 
kedvezıtlenül hat ki az operatív munkában. […] az általa ellenséges elemeknek meghatározott 
emberek tevékenységét nem kutatja – szerinte aki ellenséges beállítottságú –, ha nem is fejt ki 
ellenséges tevékenységet, – fizikailag megsemmisítendı. […] a fentiekbıl eredıen mélyreható 
felderítı munkát a ref. egyház területén nem tud kifejteni, csupán mint az egyházmegye egyik 
vezetıje, az egyház belsı hangulatát, problémáit ismeri, valamint – hivatalból is – ellenırzés alatt 
tudja tartani a ref. egyház papjait…”55 Az év hátralévı részében „Nagy Károly” semmiféle 
érdemi információt sem adott – ráadásul hat alkalommal nem jelent meg a megbeszélt találkozón. 
Ennek okát, hátterét nem ismerjük. Csak feltételezni tudjuk, hogy az egyik ok az volt, hogy új 
tartótisztjével nem tudott olyan bensıséges kapcsolatot kialakítani, mint elıdjével. Másrészt 
                                                 

51 A Békés Megyei Rendırfıkapitányság III/III. alosztályán Békés járás ’56-os „eseményeirıl” készített 
összefoglalóban 1958 decemberében az olvasható, hogy „Az egyház területérıl a reformátusok vonalán 
tapasztalható olyan megnyilvánulás, melyben Dr. Benke Imre és társai állandó uszítást folytatnak a 
Népidemokratikus rendszerünk ellen és ez a tevékenységük szervezett. Ezzel kapcsolatban »Nagy Károly« fn. 
ügynök van foglalkoztatva.” ÁBTL, O-14978. 27. o. 

52 Benke, i. m. 36-37. 
53 Erre utal Gregor György korábban idézett, 1959. április 23-i jelentésének egy másik része: „…a bizalmat 

a lelkészektıl nem élvezi és így kerületi egyházkormányzatuk teljes érvényt nem tud szerezni a megyébe. Ezt az 
ügyet is június végéig teljesen megoldjuk, új esperes beállításával.” BML-BFL, a Békésmegyei Tanács VB 
egyházügyi titkárának iratai, XXIII. 23. fond, 2. doboz, 8. dosszié, sz. n. 

54 Lásd az 1959. november 27-i rendes közgyőlés jegyzıkönyvének mellékletét, mely tartalmazza az „új 
szolgálati beosztást”: ezen szintén nyolcvanöt lelkész van felsorolva, köztük dr. Benke Imre és Horváth Zoltán. 
Közli Tibori, 1996. 66–69. o. 

55 ÁBTL, „Nagy Károly” munkadossziéja, M-14725, 183. o.  
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valószínő, hogy a hírszerzı lehetısége egyre kisebb és kisebb lett. Ahhoz képest, hogy az elızı 
tartótiszt idején (legalábbis 1957–58-ban) milyen buzgón jelentgetett, most föltőnı a húzódozása. 
1961. március elején újabb jelentést adott át az operatív tisztnek, aki ezúttal hosszasan 
elbeszélgetett vele (jelen volt fınöke, Gyurkó Pál százados, a Békés megyei 
Rendırfıkapitányság Politikai Osztályának vezetıje is). Rusznák ekkor még optimistán úgy 
vélte, hogy a „Nagy Károly”-lyal lefolytatott beszélgetés „a pozitív megváltozás kezdeti jeleit” 
eredményezte.56 Hamarosan kiderült, hogy az informátor „pozitív megváltozásáról” nem lehet 
beszélni. A következı jelentései nagyrészt a parttalan fecsegés kategóriájába sorolhatóak. 
Rusznák is egyre elégedetlenebb lett vele. 1962. május 14-én a most már századosi rangban 
lévı operatív tiszt összefoglaló jelentést készített az informátorról. Ebben azt írta róla, hogy ıt 
már azelıtt ismerte, hogy átvette, és tudta róla „mind azokat a momentumokat, amelyek ıt 
alkalmatlanná teszik az ügynöki munka végrehajtására” . Ez késıbb a gyakorlatban is 
bebizonyosodott: „hírszerzı lehetıségei – jelleménél fogva – minimálisak és csupán informátori 
feladatok igen felszínes végrehajtására képes.” Az elmúlt idıszakban adott jelentései „operatív 
szempontból nem értékesek”, zömében hangulatjelentések. A foglalkoztatása során „felszínes 
eredményeket” értek el vele – „ha egyáltalán eredménynek lehet elkönyvelni – a külön 
nyilvántartottak ellenırzésénél. Az informátort ebben a kérdésben is […] a szubjektív megítélés 
vezeti…” Végeredményben „megállapítható, hogy a titkos együttmőködés során legfeljebb az 
informátori színvonalnak tud megfelelni – igen színvonaltalanul ott is.”57 Kiderült tehát, hogy 
„Nagy Károly” egyszerően nem alkalmas még informátornak sem! Az a ritka helyzet állt elı, 
hogy a közismerten rendszerhő hálózati személyt nem azért kellett elbocsájtani, mert 
„dekonspirálódott” vagy megszőnt a hírszerzési lehetısége – hanem azért, mert alkalmatlan volt a 
feladatra. 

 
*** 

 
Dolgozatunk végén még két kérdést szeretnénk tisztázni: kit takar valójában a „Nagy 

Károly” fedınév, és milyen gondolkodású, beállítottságú ember lehetett – már amennyire a 
munkadossziéban található iratokból ez megtudható. 

A B- (beszervezési) dossziéja és a 6-os kartonja ugyan nem található meg az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában, ám az egyik jelentésében véletlenül 
leleplezte önmagát. Egy 1958. május 22-i – fedınevén aláírt – jelentésében (melyben beszámolt 
arról, hogy Benke Imrével együtt behívták Gregorhoz), azt írta ugyanis, hogy korábban Horváth 
Zoltán „ rólam is úgy nyilatkozott, hogy Boros egy közönséges buta paraszt…”58 (A kiemelés 
tılünk – V. G.) Mindebbıl logikusan következik, hogy Boros János békési lelkipásztorról van 
szó! (Feltételezésünket az is alátámasztja, hogy az összes békési és környékbeli lelkészrıl csak 
negatívumokat jelentett – egyedül Borosról, vagyis önmagáról nem…)  

Ami a beállítottságát, a kommunista rendszerhez való viszonyát illeti, talán a „proletár” 
származása miatt, úgy tőnik, kezdettıl fogva a „népi demokrácia” (vagyis a Rákosi-diktatúra, 
majd a Kádár-rezsim) elkötelezett híve volt. (Mint említettük korábban, egy ideig párttag volt.) 
Ezzel magyarázható, hogy határozottan támogatta a szovjet beavatkozást, ugyanis szerinte 
Moszkvának „joga, sıt kötelessége volt megakadályozni az öldöklést”, mert ha tovább tart az 
„ellenforradalom”, akkor „szörnyő pusztítás jött volna reánk”59 (vagyis a hozzá hasonló 
kommunistákra). Ugyanitt kijelentette: „A népidemokrácia gigantikus elıhaladását, valamint 
az ellenforradalom óta megtett utat minden épesző embernek el kell ismerni.” Az is 
foglalkoztatta, hogy „hogyan próbáljuk szétzúzni az ellenforradalmat”. Elégedetlen volt a 

                                                 
56 ÁBTL, „Nagy Károly” munkadossziéja, M-14725, 199. o.  
57 ÁBTL, „Nagy Károly” munkadossziéja, M-14725, 262–263. o.  
58 ÁBTL, „Nagy Károly” munkadossziéja, M-14725, 141. o.  
59 ÁBTL, „Nagy Károly” munkadossziéja, M-14725, 105. o.  
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megtett intézkedésekkel (talán kevesellte a megtorlás mértékét?60) Az egyház (vagy a párt?) 
szolgájaként, lelkipásztorként igen sajátos szemüvegen keresztül látta az új hatalom 
egyházpolitikáját. 1957. szeptember 27-i jelentésében leszögezte: „Magyarországon 
vallásszabadság van és a vallásoskodás [sic!] miatt senkinek nem görbült még a hajaszálla 
sem.” (Írta ezt akkor, midın Bakonyi Lajos rendırnyomozó ırnagy 1957. július 29-i jelentése 
szerint61 addig az idıpontig „ellenséges tevékenység” miatt tizennégy egyházi személyt vettek 
ırizetbe, kettıt visszaszállítottak a börtönbe, „preventív ırizetben” tizenkilencen voltak, 
nyolcan rendıri felügyelet alatt álltak, négyet internáltak. Ráadásul az év végén végezték ki 
Gulyás Lajos levéli lelkipásztort!) 1958. február 1-én pedig kijelentette: „Legelsı és nagyon 
sürgıs feladat volna, hogy a népi demokrácia tekintélyét megvédjük. […]  Tényleg soha ilyen 
nagy szabadság nem volt Magyarországon, mint jelenleg.”62 Errıl azért a társadalom 
nagyobb részének egészen más volt a véleménye… Itt érdemes megjegyezni azt is, hogy a 
jelentések stílusát elemezve, a kutatónak feltőnhet az, hogy „Nagy Károly” nyelvezetén 
egyáltalán nem érzıdik a teológiai végzettség, sıt, inkább egyfajta vulgármarxista 
olvasottságot lehet kiérezni a mondataiból. Ennek okát nem ismerjük. 

Befejezésül ki szeretnénk térni még egy érdekes kérdésre: az iratokból milyen kép 
rajzolódik ki a lelkész-ügynök és elsı „tartója”, az ateista pártállamot képviselı rendırtiszt 
kapcsolatáról? Errıl azokból a „sajtcédulákból” alkothatunk némi képet, melyeket az ügynök 
küldött neki. Ezek alapján úgy tőnik, mondhatni bizarr módon jó viszonyt ápolt Csendes 
Ferenccel. Ennek illusztrálására álljon itt egy-egy részlet két, a fıhadnagynak írott bizalmas 
levelébıl: „Egyetlen Barátom! Az elmúlt szerdán is kerestelek az 5. szobácskában. Senki sem 
fogadott. Bánatomban elmentem egynéhány fröccs megivására. Sajna 16-án nem tudok ott lenni, 
mert a legfıbb mufti63 elé vagyok rendelve kihallgatásra. Csak csütörtökön fogok visszajönni, és 
akkor készségesen és a legnagyobb örömmel állok az én drága Barátomnak a szolgálatára. […]  
Addig is a legmélyebb szeretettel ölel és csókol öreg harcostársad, a vén Karcsi”64 – írta egy 
feltehetıen 1958. márciusi keltezéső cetlin. (Egyébként már a harmadik-negyedik jelentését úgy 
írta alá, hogy „Karcsi”. Eddigi kutatásaink során még nem találkoztunk olyan esettel, amikor az 
ügynök a fedınevét becézve használta volna…) Pár hónappal késıbb pedig ezt üzente: „Kedves 
Barátom! Június 11-én szerdán, azaz holnap este 9 azaz kilenc órakor, ott, ahol az 5-ös megáll, 
egy kis eszmecserére készségesen és örömest találkozhatnánk. A többit majd személyesen. 
Szeretettel ölel: harcos társad az úrban: Kari”.65 Nehéz magyarázatot találni arra, hogyan lehetett 
ilyen szokatlanul bensıséges viszonyban az ügynök a tartótisztjével? Talán már 1956 elıtt is 
Csendes volt a tartótisztje és régóta ismerték egymást. (Ez nem kizárt, ugyanis a volt ávéhás 
állomány, az „átmentett légió” szinte teljes egészét átvette a kádári állambiztonság.66) 

 
*** 

 

                                                 
60 Az 1958. április 18-i jelentésében ezt írta: „a szociális [sic! – nyílván „szociaista”] törvényesség 

megsértésétıl a törvényesség fenntartói sokkal jobban félnek, mint a fasiszták, a reakciósok. A szociális 
törvényességhez való ragaszkodás igen sok esetben a gyakorlati kivitelezésben sokkal inkább a népi hatalom 
ellenségeinek kedvez, mint a népi demokráciának.” ÁBTL, „Nagy Károly” munkadossziéja, M-14725, 132. o.  

61 ÁBTL, „Református egyházi reakció területén lévı ellenséges személyek elhárítása”, M-13586/1, 17. o.  
62 ÁBTL, „Nagy Károly” munkadossziéja, M-14725, 97–98., 121. o.  
63 Vagyis a püspök. 
64 ÁBTL, „Nagy Károly” munkadossziéja, M-14725, 129. o. 
65 ÁBTL, „Nagy Károly” munkadossziéja, M-14725, 146. o. 
66 Tabajdi Gábor: Az egyházi elhárítás irányítói (1956–1990). In Egyházüldözés és egyházüldözık a Kádár-

korszakban. (Szerk.: Soós Viktor Attila –Szabó Csaba – Szigeti László), Luther Kiadó, Budapest, 2010, 122. o. 
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Az 1956 utáni egyházpolitikával és a magyarországi református egyház történetével 
foglalkozó szakirodalom67 már rég kimutatta azt, hogy a Kádár-kormány – az „oszd meg és 
uralkodj” jegyében – eltérı politikát folytatott a három nagy történelmi egyházzal szemben. Míg a 
forradalom leverése utáni, illetve a hatvanas évek eleji „jogi megtorlás” erısen sújtotta a katolikus 
egyházat, a protestáns egyházak esetében nagyszabású letartóztatásokról, csoportos perekrıl, a 
legfelsıbb vezetést, ismert személyeket érintı ítéletekrıl nem beszélhetünk. A pártállam vezetıi a 
„rendteremtést” nem bízták az erıszakszervekre (pedig az állambiztonság részérıl nagyon 
szorgalmaztak egy „református pert is”), és megelégedtek azzal, hogy a „rendteremtést” egyházon 
belül oldják meg, „adminisztratív intézkedésekkel”. 

A Tiszántúli Református Egyházkerületben – mint arról korábban már írtunk –, erre „csak” 
1958 tavaszától került sor. (A dunamelléki és a tiszáninneni kerületekben is csak késıbb láttak 
neki a tisztogatásnak. Bartha Tibor debreceni püspök – ügynökjelentéseiben – bírálta is ezért az 
ottani vezetést…) Az „adminisztratív intézkedések” meghozatalához azonban szükség volt az 
állambiztonság által beszerzett – és a megfelelı csatornákon keresztül eljuttatott – információkra 
is, egyebek mellett „Nagy Károly” – vagyis Boros János békési lelkipásztor jelentéseire.  

„Nagy Károly” a Magyarországi Református Egyháznak egy – enyhén szólva – különös 
tagja volt. Nem egyszerően kollaboráns volt, mint oly sokan az egyházkormányzat tagjai közül, 
hanem szívvel-lélekkel a kommunista-ateista rendszer elkötelezettjének lehet tekinteni. 
(Jelentéseit megismerve nem túlzás esetében a „palástos párttitkár” jelzıt említeni.) Nem csak a 
karrierje építését tartotta szem elıtt a jelentései megírásakor, hanem tollát a „népi demokratikus” 
rendszerbe vetett mélységes hit vezette. Buzgóságában odáig ment, hogy lelkészként (illetve 
ügynökként) ı tett javaslatokat lelkésztársai eltávolíttatásához, és sürgette, hogy a karhatalommal 
számolják fel a házi istentiszteleteket. Az a gyanúnk, ha rajta múlt volna, sokkal keményebb lett 
volna a megtorlás az egyházmegyéjében és az egyházkerületben. Mivel közismert volt a 
szélsıbaloldali attitődje (még a kommunista operatív tiszt is úgy vélte, hogy a „túlzott balosság” 
jellemzi!), egy idı után senki sem mert elıtte beszélni, bizalmas információkat megosztani vele. 
Ahhoz úgy látszik, nem volt elég okos, hogy alakoskodjon és beférkızzön a „reakciós” és a 
„bethánista” lelkészek bizalmába. Túlbuzgósága nem volt elég ahhoz, hogy „hasznos tagjává” 
váljon az állambiztonsági hálózatnak. Sajnos voltak azért olyan „megfelelı munkát” végzı 
ügynök-lelkészek, akik az állambiztonsági tisztek teljes megelégedésére végezték a református 
egyházban „munkájukat”. Ez azonban már egy másik történet. 

 

                                                 
67 Többek között lásd Kiss Réka: ’56 egyházi vonatkozású elızményei és következményei. In Csókot a 

sebekre. Az október 20-ai konferencia elıadásai. (Szerk.: Szabó István.) Dunamelléki Református Egyházkerület. 
Budapest, 2006, 67–80., és uı.: Az egyházpolitika és a református egyház a forradalmat követı évtized egyházi 
pereinek tükrében. In: Soós Viktor Attila – Szabó Csaba – Szigeti László (szerk.): Egyházüldözés és 
egyházüldözık a Kádár-korszakban. Szent István Társulat – Luther Kiadó, Budapest, 2010, 289–305. o. 
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MELLÉKLET 
 
 

„Nagy Károly” jelentése Békés járás református lelkészeirıl 

Békés, 1957. június 21. 
 

Szigorúan titkos! 
 
 
Próbálom teljesíteni azt a fontos kérdést, hogy kik ennek a járásnak [a] derék papjai. 

Kezdjük elıször is a legderekabban: Horváth Zoltán. İ az egyházmegye esperese. Az 
egyházmegye határa pedig a közigazgatási megye határára terjed ki. Bámulatosan jó 
diplomata. Embert még úgy nem utáltak, mint ezt az urat. Nagyon sokan vannak Békésen, 
akik soha sem beszéltek vele, de nem bírják, ahogyan mondják. Gıgösnek, üresnek, 
nagyképőnek mondják. Istene a pénz, és az esperesi tisztség megtartása. Az esperesi 
tisztségéért talán az anyját is megölné. Utálja a paraszt[ot] és a szegényt. Mindenki azért van, 
még az Isten is, hogy ıt kiszolgálja. Jellem nála ismeretlen egészen. A régi úri társadalomnak 
itt felejtett alakja. Ismertem Marsall fıszolgabírót, Harsányi Pál68 ref. esperest, Gönczy Béla69 
esperest, de azok kismiskák voltak ehhez az alakhoz [képest]. Beszédeinek, magatartásával 
olyan ügyesen tudja a fasizmus gombáit éltetni, hogy a felületes szemlélıt megtéveszti. 
Hitelesen soviniszta, fasiszta, nihilista, és fıleg karrierista, [és] mert az esperességrıl van szó, 
kommunistának adja ki magát. A békési publikum avval van, hogy benne van a pártban, és 
onnan kapja az utasítást. Sem a békési egyháznak, sem az Államnak sem a pártnak nem 
elınye, hogy ilyen alak szabadon futkos. Viselt dolgairól még csak annyit: Unra70 csomagok 
jönnek Békésre is. A csomagok elejébıl elsı sorban a papokat kellett volna kielégíteni. İ 
elsısorban kivette a maga részét külön. A Boros és Benke részét pedig a népével együtt 
hagyta és reábízta a csomagok kiosztását Borosra, hogy az ódium reá háromoljék. Horváth a 
magáét és a barátokét átvette külön, a másik két kollégáét pedig ott hagyta, hogy majd a 
néppel együtt átveszik. 

Dr. Benke Imre, karrierista. Alaptermészete reakciós. Állandó pénzhiányban van. 
Újabban rendkívül óvatos és meggondolt. Jobban uralkodik magán, mint néhány hónappal 
ezelıtt. Hasonlítanak Horváthoz abban is, hogy neki is az a felfogása, hogy a nép ıérette van. 
Az köteles ıt eltartani azért, mert reakciós beszédet mond nekik. Jelenleg Gönczön van. Az 
apósa hazahívatta. Elment motorkerékpárral, Szabó István vitte el, aki szőcsmester a Rákóczi 
úton, itt Békésen. 

Horváth Zoltán találkozott néhán[y] héttel ezelıtt Budapesten a Benke apósával, aki 
szintén esperes. Né[v]szerint Farkas Elek[kel]. Horváth azt mondta Farkasnak: „Nagyon 

                                                 
68 Harsányi Pál Túrkevén született 1881-ben. Nyugati tanulmányútjait követıen 1907-ben Gyomán lett parókus 

lelkész, majd 1930-tól Gyulán szolgált. 1921-ben választották meg esperesnek, 1938-ban pedig tagja lett a 
Felsıháznak. Széleskörő közéleti és publicisztikai-irodalmi tevékenységet fejtett ki. Népbírósági ítélete miatt az 
esperesi tisztségrıl 1945-ben lemondott, 1947 ıszén nyugdíjba vonult. 

69 Gönczy Béla 1886-ban született Tyukodon, elsı és egyben utolsó szolgálati helye Vésztı volt. Élénk közéleti 
tevékenységet fejtett ki, egyházi folyóiratot szerkesztett, könyveket adott ki. 1945-ben ı lett Harsányi Pál utóda az 
esperesi tisztségben, de 1952-ben lemondott és nyugdíjba vonult, tiltakozásul azért, mert Péter János püspök Bakó 
László szegedi esperest hatalmi szóval lemondatta tisztségébıl és elhelyeztette a Dunántúlra. (Errıl lásd Vincze 
Gábor: A Bakó László-ügy. Egy szegedi református esperes üldöztetése az ötvenes években. In Tiszatáj, 2008. 2. 
sz. 68–79. o.) 

70 United Nations Relief and Rehabilitation Administration/UNRRA – az ENSZ Segélyezési és Újjáépítési 
Hivatala. 1956. november 4. után széles körő segélyezési tevékenységet folytatott Magyarországon – míg a 
hatóságok le nem állították az akciót. 
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ajánlom, hogy sürgısen csináljatok valamit Imrével, mert nagy veszedelemben van. Szörnyő 
vádak vannak ellene, és nem lehetetlen, hogy egy kis faluban köt ki, ha közben el nem 
viszik.” Minél elıbb helyeztessétek el Békésre [sic! – helyesen: Békésrıl], míg még nem 
késı. Az apósa úgy válaszolt: Mindegy mi lesz Imrével. Ennek a hírnek a lebeszélésére 
utazott most el Dr. Benke. Nem ostobán szórja jelenleg a reakció magvait. 

Boros János, rólla csak keveset írhatok. A népembere. Szereti a népet. Némi ravaszság 
is van benne. Senki sem tudja, hogy melyik az igazi arca. Ez a három személy jelenleg a 
békési három nagy pap. 

Túróczy László úgy van nyilvántartva, mint vallástanító lelkész. A Bethánia elterjedése 
Békésen az ı nevéhez főzıdik. Úgy jár-kel az utcán, mint, aki már a mennyországban van. 
Végtelenül gyenge jellemő. Ideges természető. A békési publikum szerint nagyhitő ember. 
Újabban, mivel Horváth embere, nagyon utálja a békési publikum. Néha szidják-átkozzák az 
emberek, mint a bokrot. Úriember típus. Újabban Lırinccel erısen ébresztgetik a bethániát 
Békésen az esperes társaságában. Semmi köze a néphez. A parasztot utálja és megveti. 

Horváth Lajos sl.71 Békésen. Egy Szabolcsmegyei gyógyszerésznek a fia. Szédelgı 
bethanista. Úrigyerek típus. Reakciós. Rendszerellenes. Nehezen várja, hogy legyen vége 
ennek a kommunista rendszernek, hogy az egyház szabad legyen, szokta mondani. 

Lırincz Gáspár Gyula72 békési s. lelkész. Volt államrendırnek a fia. Gyulán született. Apja 
nyugdíjat nem kap. Lehet, ez is hozzájárul ahhoz, hogy Lırincz végtelenül durva, és goromba 
modorú a néppel szemben. Nagyon pocskondiázza a népet, amiért templomba nem jár. 
Szószékrıl, koporsó mellé csak mocskot kap [a] nép tılle. A nép pedig házasítja [sic!] az apjával 
és anyjával. Kimondottan bethanista. A hólyag annyira megy, képes hirdetni, hogy az imájára 
meggyógyulnak a betegek. Reakciós. A bethanizmusnak Békésen ı a vezére. Régebben még 
falvakban is szolgált, és hirdette a maga babonáit. 

Papp László73 s. lelkész Békésen. Orosházi harangozónak a fia. Még a legközelebb álló a 
néphez. A legkevesebbé mondható reakciósnak. Látásom szerint a legkevésbé mondható a mai 
rendszer ellenségének. Nyilatkozataiban nem érezhet[ı] az a győlölet, ami a többiekében megvan. 
Hét pap van tehát Békésen, akár a gonoszok. Ebbıl a hétbıl öt, Horváth Zoltán, Dr. Benke Imre, 
Túróczi László, Horváth Lajos, Lırincz Gáspár Gyula, teljesen megegyeznek abban, hogy vallják 
és hirdetik nyíltan és titokban, hogy Magyarországon az egyház gúzsba van kötve. A 
vallásszabadság nálunk csak papíron van meg. Mindaz öten várják, hogy hátha lesz valami. Talán 
nem lehet, hogy vége lesz a rendszernek és akkor lesz meg az igazi vallásszabadság. Az a 
felfogás, hogy nincs vallásszabadság, nagyon veszedelmes nézet, és melegágya az igazi 
reakciónak. 

Lipcsei Gábor74 mezıberényi pap. Népi származású. Alaptermészete nem reakciós. 
Azonban olyan környezetben van, ahol, hogy létezni tudjon, azzá kell lenni. A nép nagyon szereti. 
A forradalmi tanács tagjai közzül [1956. november 4. után] többen bekerültek Mezıberénybıl a 
békési kapitányságra. A berényi hozzátartozói hozták az ebédet, és mondogatták, hogy csak a 
tiszteletes urat be ne hozzák már, hiszen ı is tagja volt a forradalmi tanácsnak. Nagyon 
imádkozunk, hogy a tiszteletes úrnak már nehogy behozzák, azért, mert ı is tagja volt a 
forradalmi tanácsnak. Látása szerint is nincs vallásszabadság Magyarországon. 

Kurdy Sándor75 köröstarcsai pap. Régebben teljesen reakciós volt. Az utóbbi hat évben már 
kimondottan áramvonalassá lett. Annyira magáévá tette a mai gondolkodást, hogy teljesen 
vádolható baloldali elhajlással. A népet azzal elhidegítette a templomból és magától, hogy több 

                                                 
71 Horváth Lajos segédlelkész lelkészi törzslapja nem található meg a Tiszántúli Református Egyházkerületi és 

Kollégiumi Levéltárban (a továbbiakban: TtREL). 
72 Lelkészi törzslapja nem található meg a TtREL-ben. 
73 Lelkészi törzslapja nem található meg a TtREL-ben. 
74 Lelkészi törzslapja nem található meg a TtREL-ben. 
75 Lelkészi törzslapja nem található meg a TtREL-ben. 
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alkalommal a templomban pártpolitikai és tsz-szervezı, vagy magasztaló beszédet tartott. A nép 
nem szereti. De talán nem is a beszédei miatt, hanem a hatalmas anyagiasság miatt. A tarcsaiak 
azt mondják, hiszen azt megértjük, hogy dicsıíti, de [sic! – helyesen: ha] nem lenne olyan 
határtalan rabja a pénznek. Nem rosszindulatú ember. Teljesen korszerő. 

Püski Imre76 Bélmegyer lelkésze. Békési erıs középparasztnak a fia. Rengeteget lót-fut 
Bélmegyeren a nép érdekében. Annyira odaadó a bélmegyeri egyház iránt, hogy évek óta fizetést 
sem vesz fel a bélmegyeri egyháztól, hanem a befolyt adóból építik a templom tatarozását. 
Teljesen az államsegélybıl él. A koma beállítottsága reakció[s]. Sokkal vidámabban járt-kelt 
Békésen az ellenforradalom idején, mint jelenleg. Szereti titokban a rémhíreket, és a nyugati rádió 
híreit. Nem egészen kóser [sic!] fiú a mai politikai élet szempontjából. 

A Békési járás papjainak a fényképe. A legsajnálatosabban a jellemük szerint az, hogy tíz 
közül kettı mondható megbízhatónak vagy legjobb esetben három (Boros, Kurdy, Papp), a többi 
el van foglalva attól a gondolattól, hogy az egyház szabadsága csak ezután jön meg 
Magyarországon. A tíz közül kettı van olyan, aki elhiszi azt, hogy a börtönben került papok 
politikai magatartása miatt kerültek börtönben. 

 
„Nagy Károly” 

 
Kiértékelés: 
Az ügynök feladatát végrehajtotta, jelentésében a járás területén mőködı ref. papok 

jellemzésével foglalkozik. A jelentés értékes. 
 
Feladat: 
Az ügynök feladatul kapta [hogy] a tulajdonában lévı Ravasz ref. püspök körlevelét77 

másolja le, és azt a legközelebbi találkozóra hozza magával. Részletesen jelentse Horváth 
Zoltán ref. esperes ellenforradalmi [sic!] alatti magatartását, valamint a jelenlegi magatartását és 
megnyilvánulásait. Mezıberényben keresse fel Lipcsei Gábor ref. lelkészt, vele beszéljen a 
jelenlegi politikai helyzetrıl, állapítsa meg kapcsolatait, ellenséges kijelentéseit. Állapítsa meg, 
hogy Provnonvszki Iván volt francia követségi tag jelenleg Békésen tartózkodik-e, ha igen, 
vegye fel vele a kapcsolatot, mely nehézségbe nem ütközik, mivel már korábban vele 
kapcsolatban volt. 

A jelentés 1 pld-át a Pol. Osztálynak küldöm meg. 
 

Csendes Ferenc r. fhdgy. 
 
 

                                                 
76 Püski Imre 1913-ban született Békésen. 1939 és 1946 között Debrecenben volt segédlelkész, majd két évig 

Józsán szolgált, onnan hívta meg 1948-ban a bélmegyeri gyülekezet lelkipásztorául. Innen 1958 februárjában 
elhelyeztették Köröstarcsára, onnan ment nyugdíjba 1986-ban. 

77 A Magyar Református Egyház útja – A Református Megújulási Mozgalom Programja mellé írt karácsonyi 
kísérılevélrıl van szó, melynek sokszorosításához és szétküldéséhez Ravasz László már nem kapott engedélyt, 
ezért csak gépírásos formában jutott el a gyülekezetekhez. Közli: Ladányi Sándor (szerk., vál., bev.): Adalékok a 
Magyarországi Református Egyházban az 1956–57-es esztendıkben történtekhez. Dokumentumok a Református 
Megújulási Mozgalom és az Országos Intézıbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások történetébıl. 
Budapest, 2006. 297–315. o. 
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Mészáros Tamás:  

Betekintés a projektmenedzsment idıszaki kiállítások 
létrehozása során való alkalmazásának lehetıségeibe 

(A Megfigyelt Mővészet címő kiállítás esete) 
 
 
 

1. Bevezetés 
 
A múzeumok és kiállítóhelyek fontos szerepet töltenek be a közmővelıdés szolgálatában. 

Jellemzıen rendelkeznek állandó kiállítással, valamint többnyire idıszaki kiállítások számára 
kialakított kiállítótérrel is. Az állandó kiállításokat általában hosszú idıre, akár több évtizedes 
élettartamúra tervezik. A befogadó városhoz, illetve intézményhez nagyon szorosan kötıdı, 
esetleg a helyi identitáseredeztetés szempontjából is fontos téma kapcsán létrehozott kiállítás 
esetében ez racionális döntés. Egy adott település vagy régió általános néprajzi vagy régészeti 
kiállítását jellemzıen a szakemberek idıtálló állandó kiállításként tervezik meg és készítik el. 
Ezzel szemben az idıszaki kiállítóhelyeken jellemzıen évente 3-6 kiállítást mutatnak be. 
Ezek a befogadó intézmény szempontjából lényegesnek tartott aktuális témáknak engednek 
teret. Az igényesen kivitelezett, aktuális mondanivalóval rendelkezı idıszaki kiállítások 
létrehozása fontos feladat tehát a múzeumok és kiállítóhelyek számára. Ugyanis ezeken 
keresztül képes a befogadó közeg számára hasznosan mőködni. Tehát a megfelelıen 
megválasztott idıszaki kiállítások által képes együtt változni az intézmény a közönség és a 
fenntartó változó igényeivel összhangban. A kiállítóhely a közösségszolgálatban csak akkor 
töltheti be a tıle elvárható szerepet, ha lehetıségeihez képest az aktuális kérdések 
feldolgozásában, kulturális-tudományos súlypontok elhelyezésében részt vesz. Emellett 
tevékenységével hozzájárul aktív módon, - az általa a lehetı legszélesebb körőre bıvített - 
közönségének igényes kulturális vagy tudományos mővelıdés iránti elkötelezettségének 
megszerzéséhez, fenntartásához, fejlesztéséhez. 

Fontos leszögezni, hogy a kiállítóhelyek és múzeumok nem önmagukért, vagy az ott 
dolgozó tudományos munkatársakért, hanem a befogadó közegért, meglévı és jövıbeli 
látogatóiért kell léteznie. Természetesen ezen intézmények számára is fontos cél, - mint 
minden gazdálkodó szervezetnek - a profit szerzés. Emellett fontos azonban a másodlagos 
haszon is: az igényes polgárok mennyiségi és minıségi fejlesztése. Nélkülük ugyanis 
képtelenség civilizált formában egy társadalmat fenntartani. Hogy a közönség rendszeresen 
betérjen egy adott múzeumba, ahhoz viszont igényes programokkal szükséges azt megnyerni. 
A programok jelentıs részét tehetik ki az idıszaki kiállítások és az azokhoz kapcsolódó 
rendezvények. Könnyen belátható, hogy egy kiállítóhely élıvé tételéhez-tartásához 
színvonalas idıszaki kiállításokkal kell rendszeresen a közönség elé állni. Ebbıl következik, 
hogy az intézmények éves munkaterveiben kiemelt helyen szerepelnek az idıszaki kiállítások 
létrehozásával kapcsolatos feladatok.  

Jelen tanulmány problémaköreként azt jelölöm meg, hogy mivel jellemzıen az idıszaki 
kiállítások nem a korszerő projektmódszer felhasználásával készülnek, visszaesik a kiállítások 
száma és színvonala. Célom bemutatni, hogy a korszerő menedzsmentmódszerrel, a 
projektmenedzsmenttel miként lehet orvosolni ezt a problémát. Dolgozatomban az esetpélda 
módszerével, egy konkrét esetpéldán keresztül mutatom be a projektmódszer idıszaki 
kiállítások létrehozásának optimalizálását. 
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A kutatásmódszertan kvantitatív módszerei közül az esettanulmány a legalkalmasabb, 
hogy jelen dolgozat célkitőzése elérhetı legyen. Ez azzal indokolható, hogy a projektmódszer 
idıszaki kiállítások létrehozásában való alkalmazása egyedi és összetett kérdés (Ghauri, P. – 
Grøhaug, K. 2011).  

Egy konkrét, kritikusnak tekinthetı eseten keresztül kerül bemutatásra a projektmódszer 
alkalmazása. A kiválasztott eset a hódmezıvásárhelyi Tornyai János Múzeum és 
Közmővelıdési Központ Emlékpont kiállítóhelyének a 2012. április 14-október 28. között 
bemutatott Megfigyelt Mővészet címő idıszaki kiállítása. Emellett szól, hogy olyan összetett 
idıszaki kiállítás, amely létrehozásában a projektmenedzsment eszköztárát tudatosan 
alkalmazta a kurátor, azaz a projektmenedzser. A kurátori szerepet jelen dolgozat írója töltötte 
be, akinek vannak tapasztalatai a kiállítás rendezésben azelıttrıl is, hogy a projektmódszert 
megismerte volna. 

 
2. Esettanulmány Megfigyelt Mővészet címő idıszaki kiállításról 

 
A Tornyai János Múzeum és Közmővelıdési Központ Emlékpont kiállítóhelyének 

alapvetı feladata, hogy az államszocializmus évtizedeit bemutassa. A kiállítóhely rendelkezik 
állandó kiállítással, valamint egy az idıszaki kiállításoknak teret biztosító Galériával. A 
Galériában évente 3-4 idıszaki kiállítás kerül bemutatásra évente. Ezek között találhatóak 
vendégkiállítások és saját létrehozásban készülı kiállítások is. A kiállítóhely öt 
szakalkalmazottal rendelkezett a kiállítás létrehozásának idejében. A szakalkalmazottak alatt a 
történész-muzeológus és múzeumpedagógus munkatársak értendıek. Ebbıl két fı végzett 
rendszeresen kutatásokat, a többi alkalmazott elsısorban diákokkal foglalkozott. Az 
intézményre jellemzı, hogy modern informatikai eszközöket alkalmaz mind az állandó 
kiállítótérben, mind a diákok számára tartott foglalkozások keretében. Az intézmény minden 
évvégén kidolgozza következı évre szóló munkatervét, amely a kutatási tervet is tartalmazza. 
A Megfigyelt Mővészet címő idıszaki kiállítás létrehozását megelızı két esztendıben 
Mészáros Tamás történész-muzeológus kutatásokat folyatatott az Állambiztonsági 
Szolgálatok Történeti Levéltárában a Hódmezıvásárhelyre vonatkozó iratanyagokban. A 
muzeológusban és az intézmény vezetésében a kutatási eredmények hasznosítása kapcsán 
felmerült, hogy érdemes lenne a témában kiállítást létrehozni. A feldolgozott iratok 
tartalmaztak ugyan érdekes történeteket, de csak azoknak a szerepeltetése unalmas lett volna. 
Ugyanis egy csak szövegekbıl álló kiállítás nem képes megfelelni a sokszínőség és 
dinamikusság követelményeinek. Tehát a kiállítás témaköre ugyan kapcsolható lett volna az 
intézmény stratégiai célkitőzéséhez – miszerint igyekszik az államszocializmus évtizedeinek 
történelmét bemutatni −, azonban egy unalmas, száraz anyag bemutatása alkalmatlan, hogy az 
intézmény másik célkitőzésének – sikeres kiállítások létrehozásának – eleget tegyen. A 
kutatás elırehaladása során feltőnt Mészáros Tamás számára, hogy sok anyag maradt fenn az 
1960-as évek hódmezıvásárhelyi mővészvilágára vonatkozóan. Ekkor született meg benne a 
koncepció központi eleme, miszerint olyan kiállítást kell létrehozni, ami bemutatja néhány 
alkotásán keresztül a vásárhelyi festıiskola tagjait, valamint a róluk szóló érdekesebb 
állambiztonsági jelentés részleteket. Ebben a formában a kiállítási terv két egyébként is 
érdekes terület közös metszetéhez kerül pozícionálásra. Ugyanis a kiállítás e koncepció 
szerint, az 1960-as évek vásárhelyi mővészvilághoz tartozókat mutatja be az állambiztonsági 
szolgálatok mőködésén keresztül. Ezzel sikerül elérni, hogy valóban eredeti koncepcióval 
rendelkezı, ugyanakkor dinamikus és sokszínő kiállítást kerüljön megrendezésre. Az 
eredetiség és különlegesség követelménye nagyon fontos a kiállítások világában, ugyanis 
ezek teszik alkalmassá az kiállítási ötletet arra, hogy támogatókat és pénzügyi támogatást 
lehessen hozzá szerezni. Valamint ezek megléte esetén lehetséges a megvalósulást követıen a 
média és a látogatók érdeklıdését megnyerni, fenntartani, végsı soron a szakma elismerését 
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elnyerni. Fontos említeni a objektivitás és a hitelesség követelményét is, hiszen csak az annak 
való megfeleléssel szabad bármiféle kiállítást létrehozni, és ez különösen fontos akkor, ha 
korábban széles körben nem ismert, vagy a közvéleményt megosztó területrıl van szó. 

A kiállítás koncepcióját sikerült az érdekeltekkel az elkészített tématervvel, relevanciával 
és közönséghasznosítási tervvel megismertetni és megkapni a felhatalmazást a kiállítás 
elıkészítésének folytatására.  
 
2.1. Az esetpélda projektciklusának kialakítása 

 
A magyar projektmenedzsment szakirodalom meghatározó szerzıje, Görög Mihály a 

projektciklus általános modelljében a projektciklus középpontjába helyezi a szervezet fejlesztési 
stratégiáját, ugyanis abból indul ki minden projekt és oda is tér vissza. Görög véleménye szerint 
a projektciklus körfolyamatként való ábrázolása sokkal kifejezıbb, mint annak lineáris módon 
való bemutatása.  Általános projektciklus modelljében a 
projektkialakítás−odaítélés−teljesítés−utóelemzés fázisaira bontja fel a projektfolyamatot. A 
fázisokat döntési pontok választják el egymástól. Beruházási projektciklus modelljében pedig 
elıkészítés−odaítélés−fizikai megvalósítás−utóelemzés fázisaira osztja fel a projektfolyamatot. 
A beruházási projektciklus is a fejlesztési stratégiából indul ki és oda is tér vissza (Görög 1996). 

Mivel egy idıszaki kiállítás létrehozását megcélzó projektet beruházási projektnek kell 
tekinteni, ezért az utóbbi modellen keresztül vizsgáljuk meg azt. Az idıszaki kiállítások 
létrehozásának projektfolyamatát szemlélteti a 1. ábra. 

 
1. ábra Projektciklus 

 
Forrás: Henkey-Imreh (2010, 19. o.) 

Az elıkészítés szakaszában megfogalmazásra kerül a kiállítás iránti igény, majd 
különféle variációk kerülnek kialakításra a szakmai dolgozók munkája révén. 
Megvalósíthatósági tanulmányokat kell készíteni, még akkor is, ha a kiállítások létrehozása 
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kapcsán legtöbbször csak az érdekeltek (leginkább a fenntartó) támogató megnyerését tartják 
fontosnak, és ettıl teszik függıvé a további lépéseket. A kiállítások kapcsán fontos a 
megvalósíthatósági tanulmány a tématerv és a relevancia. Az ötletet egy-két oldalas 
tématervben kell az ötlet gazdájának, kiérlelıjének az érdekelteknek bemutatni. Ezt 
úgynevezett relevanciával célszerő kiegészíteni, ami a tématervben vázolt kiállítás 
létrehozásának szükségességét (idıszerőség, fontosság, hasznosság, egyediség) fejti ki.  

Nagyon fontos, figyelmen kívül nem hagyható szempont a tématervet és a relevanciát 
illetıen, hogy „minden […] projektötletnek az érvényes stratégiai célokkal való 
megmérettetésben kell bizonyítania a létjogosultságát.” (Görög 1996, 45.o.)   

Példával élve: ha egy múzeum hosszú távú stratégiai tervében az áll, hogy a fiatalok 
múzeumaként kívánja magát meghatározni, akkor nem hozhat létre kiállítást a 
Nyugdíjrendszer kialakulásának története címmel. Akkor sem, ha a fiatalok idıvel nyugdíjas 
korúak lesznek, és akkor sem, ha egy külsı szponzor a kiállítás létrehozásának teljes költségét 
magára vállalná. Egy ilyen projekt ugyanis teljesen romba döntené a korábbi, az érvényes 
fejlesztési stratégiát támogató projektek eredményeit. Vagyis a korábban megcélzott közönség 
jelentıs részét hosszú távra elveszítheti, ugyanakkor az ad hoc célcsoport megnyerésére sem 
számíthat biztosan. Ilyen mértékő értelmetlen kockázatot felelısen viselkedı vezetés nem 
vállalhat fel.  

A jó kiállítási projektnek tehát mindenképpen illeszkednie kell a kiállítóhely hosszú távú 
stratégiájához.  A kitőnı kiállítási projekt pedig valamennyi fontosabb érdekelt fejlesztési 
stratégiáival van összhangban. Sıt! Új érdekelteket képes bevonni, akik saját stratégiájuk 
megvalósítása érdekében támogatói lesznek a kiállítási projektnek. 

Visszatérve a példához: a magát fiatalok múzeumaként meghatározó intézmény hosszú 
távú stratégiájához jól illeszthetı lehet a Családalapítás jelentısége a Távol-keleten címő 
kiállítás tématerve. A kiállítás India, Kína és Japán családalapító fiataljait hozná közel a 
látogatóhoz. A szokásos érdekelteken kívül bevonható, bevonandó érdekelt lesz a három 
ország nagykövetsége, illetve ezek kultúráját ápoló civil szervezetek. Bevonhatóak továbbá 
mindazon szervezetek, melyek a családalapítás népszerősítését fontosnak tartják. Egy 
fogyatkozó népességő országban, ahol a családalapítás kitolódik, illetve elmarad, minden 
bizonnyal kormányzati támogatást sem lehetetlen szerezni ehhez a kiállítási projekthez, hiszen 
annak megvalósulása egy gondos kormányzat érdekével egybevág.  

Az elıkészítés szakaszában az elsıdleges fontosságú tématerv és a relevancia mellett más 
területekrıl is kell megvalósíthatósági tanulmányt készíteni. A marketing és média 
megjelenés fontos terület a versenyképesnek lenni kívánó kiállítóhelyek számára, ezért ennek 
kapcsán is célszerő tanulmányt készíteni. Ajánlott megvalósíthatósági tanulmányt készíteni a 
tervezett kiállítás társadalmi-politikai hatásairól, valamint múzeumpedagógiai 
hasznosításának lehetıségeirıl.  A finanszírozási-, személyi-, szervezési-, vezetési feltételek 
kérdése természetesen megkerülhetetlen, így ezek kapcsán is kell megvalósíthatósági 
tanulmányt készíteni.  

Az elsı döntési pont az elıkészítés fázisának a befejezése révén érhetı el. Ebben a 
pontban kell eldönteni, hogy legyen-e projekt, pozitív döntés esetén itt kerülnek rögzítésre, 
elfogadásra a projektcélok. A megalapozott döntéshez a megvalósíthatósági tanulmányok 
nyújtanak támpontokat. Amennyiben ezek tartalma meggyızı az érdekeltek számára, akkor 
azok között elvi megállapodás jön létre a kiállítás létrehozásáról. Amennyiben az érdekeltek 
írásban rögzítik megállapodásukat, az tekinthetı az adott kiállítás alapító okiratának.  

Az odaítélés szakaszában kerül sor a szerzıdésstratégia kialakítására, ajánlatkérésekre, és 
azok kiértékelésére valamint a kiállítás létrehozása kapcsán szükséges szerzıdések 
elkészítésére. Ennek a szakasznak a tevékenységei tehát a kiállítás létrehozásának 
stratégiájára vonatkoznak. Ebbe beletartozik annak a fontos kérdésnek az eldöntése is, hogy a 
kiállítást bemutatni kívánó szervezet saját szervezésben vagy külsı partner bevonásával hajtja 
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végre a projektet. Az itt megszületı döntések osztják meg a kiállítási projekt kapcsán 
felmerülı felelısséget és kockázatot.  

A második döntési pont az odaítélési szakasz lezárása. Ebben a pontban kerül sor „az 
eredményért […], a fizikai megvalósítás idıtartamáért és költségeiért való felelısség, illetve 
az ezekkel összefüggı kockázatok allokációjának rögzítése” (Görög 1996, 35. o.) Ez a külsı 
szervezetekkel való szerzıdések megkötését jelenti. A projekt megvalósításába bevont 
partnerek a szerzıdésben rögzített feladatok valamint az azokkal járó kockázat és felelısség 
vállalása fejében szintén a szerzıdésben rögzített vállalkozói díjra tartanak igényt. 

A fizikai megvalósítás szakaszában a tervezés, beszállítás, építés-installálás, üzembe 
helyezés és a próbaüzem tevékenységek lebonyolítására kerül sor. Ezek eredményeként végül 
elkészül a kiállítás. Az itt történı folyamatok, és a végeredmény alapvetıen a 
szerzıdésstratégia szerint történnek, illetve jönnek létre. A kiállítások létrehozásában egyre 
nagyobb szerepet kapnak a különféle audiovizuális és informatikai megoldások, ennek 
megfelelıen az üzembe helyezés és próbaüzem is nagyobb szerepet kap.  

A harmadik döntési pont az átadás-átvétel. Amennyiben a tervek illetve szerzıdésekben 
rögzítettek szerint létrejönnek a kiállítást alkotó elemek, azokat a vállalkozótól átveszi a 
kiállítást befogadó intézmény, azaz a megbízó.  

Az utóelemzés szakaszában szükséges megvizsgálni az elkészült kiállítás szervezeti 
stratégiához való illeszkedését. Azaz a projektcélok elérésének megtörténtét. Emellett a 
kiállítás megvalósítási folyamatát is itt kell kielemezni. Ez a szervezet tanulási folyamatának 
fontos részét jelenti. Az elemzés alapján levont tanulságok szervezeti tudássá tételével 
lehetıvé válik a jövıbeli kiállítási projekteket hatékonyabban, és jobb minıségben 
megvalósítani (Görög 1996). 
 
2.2. Az esetpélda projektciklusának kialakítása 

 
Az esetpéldán keresztül megérthetı, hogy fontos és hasznos a kiállítási projektek 

elıkészítés−odaítélés−fizikai megvalósítás−utóelemzés szakaszait meghatározni, azt a projekt 
kereteként kialakítani. Valamilyen formában valószínőleg minden kiállításokat létrehozó 
intézményben lezajlanak adott projekt kapcsán a projektciklus fázisai. Amit a 
projektmenedzsment projektciklusa ehhez képest kínál, az az a rendszerszintő 
összeszedettség, tudatosság. Véleményem szerint a projektciklus használatával átláthatóbbá 
válik a kiállítás készítés folyamata. Ami átláthatóbb, az könnyebb feladatnak is tőnik a 
szervezet számára, ez pedig képes növelni a kiállítások számát és minıségét egyaránt. 

Az elıkészítés szakaszában megfogalmazásra került a kiállítás iránti igény, majd 
különféle variációk kerültek kialakításra a szakmai dolgozók munkája révén. Az intézmény 
vezetıje kijelölte az alapkutatást lefolytató Mészáros Tamás történész-muzeológust, hogy 
készítsen megvalósíthatósági tanulmányok körébe tartozó tématervet, és a kiállítás 
létrehozásának szükségességét (idıszerőség, fontosság, hasznosság, egyediség) bemutató 
relevanciát. Miután ezek elnyerték az érdekeltek tetszését, azaz megfogalmazódott részükrıl a 
projekt iránti igény, tovább folytatódhatott az elıkészítés szakasza. A projekt felállításával a 
már több kiállítás létrehozásában tapasztalatot szerzı, projektmenedzsment ismeretekkel is 
rendelkezı Mészáros Tamás történészt bízta meg az intézmény vezetése.  

Gyakorlatilag több tevékenység zajlott egymással párhuzamosan. Elıször is szükség volt 
különbözı tervek felvázolására, illetve ezeknek a költségvetésének az összeállítására. A 
költségvetés becsléséhez viszont a kiállítási installációt megtervezı szakemberre volt szükség. 
A mai szerényebb anyagi körülmények közepette helyesen jár el minden for-profit és non-
profit szervezet, ha megvizsgálja kapcsolati tıkéjét, ahelyett, hogy egy új probléma 
felmerülése esetén azonnal üzleti alapon keressen megoldást. Ennek az elvnek megfelelve járt 
el a kiállítási projekt felállításával megbízott kurátor is. Ugyanis egy a kulturális területen 
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korábban is szívesen segédkezı belsıépítész ismerıséhez fordult, hogy segítsen számukra egy 
látványterv készítésében, valamint az ahhoz tartozó költségvetés elkészítésében. A felkérést 
elfogadta a belsıépítész, így közremőködésével elkészült a látványterv és a költségvetés terve 
is. A látványterv kialakításához háttéranyagként megkapta természetesen a koncepciót, sıt a 
kutatás során elıkerült érdekesebb iratanyagokból is kapott egy kisebb válogatást. Több 
alkalommal találkozott a kurátorral, akivel megbeszéléseik során elhelyezték a kiállítás fıbb 
súlypontjait. Sikerült rögzíteni azon installációs elemeket, amelyek belsıépítészi munkát 
igényeltek. A közösen kidolgozott látványterv szerint a Megfigyelt Mővészet címő kiállításon 
az úgynevezett „T-lakás”, „Galyasi-lakás”, „Állambiztonsági piramis” és egy „Kartoték 
szekrény” jelentette ezeket. A „T-lakás” egy 2,5x2,5m területő szobahelység, amely az 
állambiztonsági munka helyszíne volt az államszocializmus évtizedeiben. Ebben adta át 
jelentéseit a hálózati személy tartótisztjének. A „Galyasi-lakás” 2,5x4m alapterületen a 
hódmezıvásárhelyi Tornyai János Múzeum elsı igazgatójának az életterét mutatta be, 
méghozzá oly módon, hogy az csak leselkedı nyílásokon keresztül volt megtekinthetı. A 
megfigyelt személyek közül azért Galyasi Miklós került kiválasztásra, mert a hatalom 
különösen veszélyes elemként tartotta számon, ezért legalább öt hálózati személlyel tartották 
ellenırzés alatt az iratok tanúságai szerint. Az „Állambiztonsági piramis” szintén térbeli 
installációja az állambiztonság hierarchikus felépítését volt hivatott bemutatni. A „Kartoték 
szekrény” pedig történészi munka által feldolgozott érdekes jelentésrészleteket tartalmazott. 
Az installációs elemek méretét a kiállító terem optimális kihasználását megcélozva határozta 
meg a tervezı a kurátorral összhangban. Így az installációs elemekhez szükséges anyagok 
árának becslése megalapozottá vált. Természetesen szóba kerültek más variációk is, de a fenti 
terv nyerte el az intézményvezetésének a tetszését, és kapott engedélyt a továbbfolytatásra. Az 
elfogadott tervhez a belsıépítész szakértı elkészítette a mőszaki megvalósíthatóság tervét. 
Közönséghasznosítási- és marketing tervet készített a közönségkapcsolati munkatárs. A 
kurátor pedig elkészítette a gazdasági igazgatóhelyettessel a tervezett költségvetést. 
Megvizsgálták a bevonható külsı források elérhetıségeit, és a kiállítás létrehozásának 
érdekében pályázatot adtak be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. 

A 3 órai döntési pontban az elkészített megvalósíthatósági tanulmányok alapján 
megszületetett a döntés az idıszaki kiállítási projekt létrehozásáról. A döntés megszületését 
segítette nagymértékben, hogy sikerült a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán a 
megvalósításhoz nettó 1.200.000 Ft-os támogatást elnyerni. A támogatás elnyerését követıen 
a fenntartó vállalta, hogy biztosítja a szükséges önrészt. Tehát a 3 órai döntési pontban az 
intézményvezetı és a fenntartó megvalósítással kapcsolatos belegyezését, támogatását 
kifejezı hivatalos dokumentumok létrejöttek, valamint a projekt létét bejelentı alapító okirat 
is ebben a pontban készült el. Az alapító okirat gyakorlatilag a szervezet tagjai számára szól 
elsısorban, hiszen ebben kerül megnevezésre került a kiállítás címének megnevezése, a 
megnyitás idıpontja, valamint a projektvezetıjének, múzeumi terminológiával kurátornak a 
személye és hatatás köre. 

Az odaítélés szakaszában került meghatározásra, hogy milyen szervezetek, milyen 
mértékben vesznek részt a kiállítás létrehozásában. Erre a szakaszra kell a korábbiakhoz 
képest szerényebb gazdasági lehetıségekkel bíró idıszakban sokkal jobban figyelni. Hiszen a 
rendelkezésre álló szerényebb pénzmennyiség optimális elköltése révén biztosítható az 
igényes kiállítás létrehozása. A Megfigyelt Mővészet címő idıszaki kiállítás létrehozása során 
a projektvezetıje szerint ez volt a legkritikusabb szakasz. Itt került felállításra a projektstáb. A 
kurátor felhatalmazást kapott az intézményvezetıtıl, hogy azokból a szervezeten belüli 
személyekbıl felállítsa a projektstábot, akiknek a munkáját igénybe kívánta venni a kiállítás 
létrehozásában. A szakasz kezdetén rögtön meghatározásra került, hogy minden hét csütörtöki 
napján jegyzıkönyv mellett, megbeszéléseket tartanak. A projektvezetı a projekt végéig 
következetesen ehhez a periódushoz igazította a kiosztott feladatokat. 
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Elsıdleges fontosságú elvként meghatározásra került, hogy a projektet a lehetı 
legköltséghatékonyabban kell megvalósítani. A költséghatékony megvalósítás stratégia 
kialakításában fontos szempont volt, hogy azokat a feladatokat, melyeket az intézmény 
munkatársai képesek elvégezni, azt velük kellett megvalósítani. Ezen feladatok beazonosításához 
a projektvezetı a különbözı területek vezetıivel, − mint például az informatikai és mőszaki 
csoport – megbeszéléseket folytatott. Ezt követıen részletes és pontos költségvetési tervet kért 
tılük a hatáskörükbe tartozó részeket illetıleg. Minden terület vezetıje több pénzt akart, mint 
amennyi rendelkezésre állt. A szerény anyagai keretre hivatkozva kísérlettet tettek arra, hogy a 
mőszaki tartalmat csökkentsék. Ebben a projektvezetı azonban nem volt partner, ragaszkodott a 
minıség tartásához. A kialakult feszült légkörben a projektvezetı kérte az intézményvezetıt, hogy 
erısítse meg hatáskörében. A helyzet egyértelmősítését követıen a munka tovább folyhatott. A 
projektvezetı kérésére a legjelentısebb költséget jelentı kiállítási installációk kapcsán számos 
árajánlatot kért a mőszaki csoportvezetı. A második legnagyobb tétel, a reklámgrafikai elemek 
kapcsán pedig a projektvezetıje győjtött árajánlatokat. Az installációk mőszaki tervezésére is 
kértek ajánlatokat. 

Az odaítélés szakasz végére, különbözı területekre vonatkozóan közel kéttucatnyi 
árajánlattal rendelkezett a projektstáb. Ennek a szakasznak a hossza négy hétre nyúlt el. Amit 
akár soknak is lehetne találni. Viszont figyelembe kell venni, hogy a szerzıdésstratégia 
kidolgozásában résztvevık azt kapták feladatul, hogy az elvárt magas minıséget a lehetı 
legolcsóbban szerezzék meg a projekt számára. Ennek teljesítéséhez viszont több 
ajánlatkérésre, tárgyalásra volt szükségük. A több utánajárással, idıvel járó szakaszról való 
döntés teljesen racionálisnak tekinthetı egy kiállítóhely számára. Hiszen a tevékenységben 
résztvevık számára rögzített fizetést ad, azok munkaidejébe pedig belefér. A költséghatékony 
stratégia megvalósítása érdekében tehát eredményesnek bizonyult az alapos tájékozódásnak 
elegendı idıt biztosító szakasz. 

A 6 órai döntéspontban a projekt megvalósításához szükséges valamennyi tevékenységhez 
hozzárendelésre kerültek az azt végrehajtó belsıs munkatársak, illetve kiválasztásra kerültek az 
ajánlattevık közül a nyertesek. Velük a projektet vezetı kurátor és a gazdasági igazgatóhelyettes 
vállalkozási szerzıdéseket kötött.  

A fizikai megvalósítás szakaszában a résztvevık teljesítették a projektmenedzseri szerepet 
betöltı kurátor folyamatos ellenırzése mellett a számukra kijelölt feladatokat. Gyakorlatilag a 
projekt 6 órai döntési pontban meghatározottak szerinti végrehajtódása történt meg. Próbaüzemre 
is sor került, hiszen a modern technikát felvonultató kiállítás projektort, különféle audio-technikai 
megoldásokat, érintıképernyıs terminálokat, valamint világítástechnikát egyaránt tartalmazott.  

A 9 órai döntési pontban az átadás-átvétel történt meg. Természetesen a különbözı 
vállalkozói szerzıdések vállalkozó általi teljesítésére különbözı idıpontokban került sor. Ezeknek 
a teljesítését az adott területért felelıs funkcionális vezetık igazolták. Például a „lakás” 
installációkkal kapcsolatos teljesítést a mőszaki csoportvezetı igazolta. A 9 órai döntési pontnak 
az a pillanat volt tekinthetı, amikor a projektvezetı kurátor szerint elkészült idıszaki kiállítást 
átvette az intézmény vezetıje, aki a projekt tulajdonosának tekintendı. Tehát ez a pont a 
megnyitó elıtt volt, hiszen csak a tulajdonos által átvett kiállítás nyitható meg. 

Az utóelemzés szakaszában felmérésre került, hogy sikerült-e a kitőzött célokat 
maradéktalanul elérni. A kiállítás kapcsán szerzett tapasztalatok összegzését annak bezárását 
követıen egy írásos dokumentum létrehozásával végezte el az intézmény, hogy a levont 
tanúságokat a következı kiállítási projektek létrehozásakor hasznosítani tudja. 

 
2.3.  Az interdependenciáinak és bizonytalanságainak elemzése 

 
Egy idıszaki kiállítás létrehozásában, csakúgy, mint bármely más projekt esetében számolni 

kell az interpedenciák és a bizonytalanságok hatásával. Ezeket a már az elıkészítés és 
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szakaszában szükséges feltérképezni és kielemezni. Az interdependenciák a projekten belüli 
tevékenységek közötti sorrendi összefüggéseket jelentik. A bizonytalanságok elemzése pedig a 
folyamatokban rejlı kockázatokat képes megjeleníteni. Az interdependenciák és 
bizonytalanságok ismerete nélkülözhetetlen a projekt sikeres megvalósításához, hiszen ezek 
ismeretében válik a projekt valóban tervezhetıvé. Az 1. táblázat - Interdependenciák a Megfigyelt 
Mővészet projektben bemutatja a projektre nagy befolyással bíró interdependenciákat. 

 
1. táblázat Interdependenciák a Megfigyelt Mővészet projektben 

 
Típus 
 

 
Jellemzık  

Tovagyőrőzı Több tevékenység közös forrást használ 
• Nem lehet hozzálátni a projekt megvalósításához, amíg a 

pénzügyi fedezet nincs megnyugtató módon rendezve  
• Nem lehet hatékonyan dolgozni a projekt megvalósításán, ha 

annak keretrendszere nincs egyértelmően rögzítve. (Lásd 2.8 
fejezet) 

Szekvenciális 
egyszerő 

Nem kezdıdhet el egy tevékenység, amíg az azt megelızı 
nem fejezıdik be teljesen 

• Nem kezdhetik meg az informatikusok a reklámgrafikai elemek 
elkészítését, amíg nem kapják meg a történészektıl azok 
véglegesített szövegeit. 

• Nem tudják az informatikusok nyomdának átadni az anyagot, ha 
nem készült el a szerzıdés. 

• Nem kezdhet a nyomdai munkához hozzá a vállalkozó, amíg a 
reklámgrafikai elemeket nem kapja meg az informatikusoktól. 

• Nem kezdhet hozzá a kiállítás-rendezı az elkészült 
reklámgrafikai elemek installálására, amíg a kurátor nem jelölte 
ki azok pontos helyét. 

Szekvenciális 
átfedéses 

Két tevékenység párhuzamosan is folyhat 
• A történészek egyszerre dolgozhatnak más-más reklámgrafikai 

elemek szövegein. 
• Miközben a történészek dolgoznak még egyes szövegeken, a 

már elkészültekkel megkezdhetik az informatikusok is a grafikai 
munkát. 

• A reklámgrafikai és a térbeli installációs elemek kapcsán az 
árajánlatok kérése párhuzamosan folytatódhat, mindkét területen 
egyszerre több lehetséges partnertıl kell árajánlatot kérni. 

• A kiállítás „lakásainak” felépítésével egyszerre dolgozhatnak a 
kiállítóhely falainak elıkészítésén. valamint ugyancsak akkor 
dolgozhat a restaurátor is a „lakások” tárgyain. 

• A „lakásokat” egyszerre is belehet rendezni, ugyancsak akkor 
telepíthetik az informatikusok a „hallgató készülékek” 
elektronikai egységeit. 

Reciprok A folyamat több közremőködı között mozog, míg el nem 
készül véglegesen 

• Szerzıdések végsı formában való rögzítése, akár tucatnyi útja is 
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lehet a különbözı szereplık között végsı formájukig. 
• Reklámgrafikai elemek tervezése, elfogadása során ugyancsak 

reciprok interdependencia figyelhetı meg.  
Technológiai A folyamat végeredményébıl kiindulva mutatja meg hatását 

• Amennyiben sikeres lesz a kiállítás lehet számítani arra, hogy 
bátran fog más alkalommal is hasonló projektbe belevágni az 
intézmény. 

Skála Gazdaságos mérető részekre történı bontás szükségessége 
• Tisztában kell lenni a különbözı tevékenységekkel, így azok 

tervezhetıek, kezelhetıek valamint költséghatékonyan 
megvalósíthatóak lesznek. 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az interdependenciákkal összefüggnek a bizonytalanságok. Többnyire kölcsönösen 
befolyásolják egymást, képesek erısíteni egymás hatását. A bizonytalanság a létesítményi 
folyamatok egyik belsı tulajdonsága. A bizonytalanságról elmondható, hogy minden esetben 
összefügg a kockázattal. Gyakorlatilag a teljesítés kockázatainak forrásai értendıek a 
bizonytalanságok alatt (Henkey I. – Imreh Sz. 2010.). 
Az egyes szakaszok projektünkben: 

• Projekt szakasz: Csökkenı bizonytalanság jellemzi a szakaszt. Elkészített tervünk 
végrehajtásában minél elırébb jutunk, annál kisebb a kimenetelt illetı bizonytalanság. 

• Mőködési szakasz: A bizonytalanság konstans ezen a szakaszon. 
• Túlélési szakasz: A projekt tervezett élettartalmát követıen a bizonytalanság 

növekedésnek indul. 
Projekt szakaszhoz tartozó elemek: 

• Pénzügyi tervezésbıl adódó bizonytalanságok (Vajon megfelelıen állapítottuk-e meg a 
költségvetést? A szükséges forrásokhoz hozzájutunk a kellı idıben?) 

• Teherbírásból eredı bizonytalanság (Vajon megfelelı megvalósítási tempót állapítottunk-
e meg a szervezet számára? ) 

• Idıbeli tervezésbıl adódó bizonytalanság (A különbözı tevékenységek idızítése 
mennyire megfelelı?) 

• Technikai bizonytalanságok (Vajon problémamentesen felállíthatóak az installációk?) 
• Együttmőködésbıl eredı bizonytalanságok (Vajon a külsıs partnerek eleget tesznek-e 

idıben és minıségben is szerzıdésben vállalt kötelezettségeiknek? A belsı csapat, azaz 
projektstáb tagjai képesek lesznek-e jól együttmőködni?) 

• Jogrendbıl adódó bizonytalanságok (Minden jogszabályt betartva valósítjuk meg a 
projektet?) 

Mőködési szakaszhoz tartozó elemek: 
A Megfigyelt Mővészet címő kiállítás megnyitásától a bezárásáig tartó idıszakot tarthatjuk a 
projekt mőködési szakaszának. 

• Fogadtatásból adódó bizonytalanság (Vajon a kiállítást hogyan fogadja a fenntartó, a 
média, a szakmai közönség, a mővészek családjai, a nagyközönség?) 

• A kísérı rendezvények összeállításából adódó bizonytalanság (Vajon olyan kísérı 
rendezvényeket terveztünk, amelyek erısítik a kiállítást?) 

• Hasznosításból adódó bizonytalanság (Vajon megfelelı programokat dolgoznak ki a 
múzeumpedagógusok a különféle iskolás korosztályok számára?) 

Túlélési szakaszhoz tartozó elemek: 
• Elismertségbıl adódó bizonytalanság (Vajon a projekt által létrehozott kiállítás növeli 

az intézmény szakmai elismertségét?) 
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2.4. Projekt- és projekt-tulajdonosi profil 

 
Az interdependenciák és a bizonytalanságok feltárásának eszköze a projektprofil. A 

projekt tulajdonos adottságainak és célrendszerének feltárásához jól használható eszköz a 
projekt-tulajdonosi profil. Ezek segítségével vizuálisan megjeleníthetıek az optimális 
szerzıdés stratégia érdekében létfontosságú jellemzık. 

Tízes skálán ábrázoltam a projekt elıkészítı szakaszában az 5. ábrán a Projektprofil 
becsült értékeit.  

1. A projekt mérete, a projekteredmények összefüggései, komplexitása: Választott érték: 9 
2. A projekt mőködési folyamatainak összefüggései, komplexitása: Választott érték: 8 
3. A tervezés és a kivitelezés folyamatai közötti összefüggések: Választott érték: 10 
4. A projekt mőködési technológiájának újszerősége: Választott érték: 8 
5. A projekt mőszaki és teljesítményparamétere: Választott érték: 6 
6. A projekt megvalósítási technológiája, munkafolyamatainak újszerősége: Választott 

érték: 7 
7. A projektmegvalósítás helyszíne: Választott érték: 2 
8. A társadalmi- gazdasági rendszer: Választott érték: 3 
9. Pénzhiány: Választott érték: 3 
10. Határidık: Választott érték: 8 
11. Lebonyolítási bizonytalanságok: Választott érték: 4 

 
2. ábra Projektprofil 

Projektprofil jellemzık 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

A projekt mérete, a projekteredmények 
összefüggései, komplexitása 

          

A projekt mőködési folyamatainak 
összefüggései, komplexitása 

          

A tervezés és a kivitelezés folyamatai közötti 
összefüggések 

          

A projekt mőködési technológiájának 
újszerősége 

          

A projekt mőszaki és teljesítményparaméterei 
          

A projekt megvalósítási technológiája, 
munkafolyamatainak újszerősége 

          

A projektmegvalósítás helyszíne 
          

A társadalmi- gazdasági rendszer 
          

Pénzhiány 
          

Határidık 
          

Lebonyolítási bizonytalanságok 
          

Forrás: Saját szerkesztés (Henkey I.–Imreh Sz. 2010) nyomán  
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A 3. ábra a projekt-tulajdonosi profilt, azaz a beruházó adottságainak és célrendszerének 
feltárását mutatja be. A projekt-tulajdonos jelen esetben a Megfigyelt Mővészet címő idıszaki 
kiállítás létrehozását megrendelı szervezet, azaz a Tornyai János Múzeum Emlékpont 
kiállítóhelye. Tehát annak a projekt által létrehozandó idıszaki kiállítás szempontjából való 
minısítését jelenti. 

1. Erıforrások: Rendelkezik-e a szervezet a szükséges erıforrásokkal? Rendelkezésre áll 
megnyert pályázat és fenntartó támogatása, amellyel a lehetı legköltséghatékonyabb 
módon létrehozható a kiállítás. Választott érték: 9. 

2. Szervezıi tapasztalat: Több kiállítást hozott már létre a szervezet, bár azok nem voltak 
ennyire komplexek. A kurátor rendelkezik projektmenedzsment ismeretekkel is. 
Választott érték: 8. 

3. Kiépített kapcsolatrendszer: A feladat végrehajtásához szükséges kapcsolatrendszerrel 
részben rendelkezik a szervezet. A végrehajtáshoz bevonandó vállalkozók egy része 
még nem ismert. Választott érték: 6. 

4. Motiváció: Erıs motivációval lát neki mind a projektet vezetı kurátor, mind a 
szervezet vezetése. A projektstáb többi tagját azonban még meg kell nyerni. Választott 
érték: 8. 

5. Költség csökkentése: Nagyon fontos szempont, hogy a legalacsonyabb költség mellett 
igényes kiállítást valósítson meg a projekt. Az odaítélés szakaszában is szükséges 
vizsgálni a költségek csökkentésének lehetıségeit. Választott érték: 10. 

6. Idı ráfordítás csökkentése: Nem cél a tervezett idı lefaragása. A projektet idıben kell 
elkezdeni, bekalkulálva a költséghatékony megvalósítás érdekében hosszabbra nyúló 
odaítélés szakaszt is. Az ütemterv oly módon lett kialakítva, hogy a kitőzött minıség 
és költség célok tarthatóak legyenek. Választott érték: 4. 

7. Tervezettnél jobb teljesítmény elérése: A tervezett teljesítmény olyan kiállítás 
megnyitása, amely szemléletében, megoldásaiban újszerő érdekes és igényes. Ennek 
érdekében pontosan kidolgozott, szakmai egyeztetések sorozatának következtében 
kiállítási forgatókönyvvel rendelkezik a projekt. Mindezek mellett cél a lehetı legjobb 
eredmény elérése. Amennyiben minimális változtatásokkal javítható a minıség, akkor 
azokat támogatni kell. Választott érték: 6.  

3. ábra Projekt-tulajdonosi profil 

Projekt-tulajdonos jellemzıi/Választott értékei 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

Erıforrások           

Szervezıi tapasztalat           

Kiépített kapcsolatrendszer           

Motiváció           

Költség csökkentése           

Idı ráfordítás csökkentése           

Tervezettnél jobb teljesítmény elérése           

Forrás: Saját szerkesztés (Henkey I.-Imreh Sz. 2010) nyomán 

A
D

O
T

T
S

Á
G

O
K

 
C

É
LO

K
 



 
 

29 

 
2.5. Optimális szerzıdésstratégia kialakítása 
 

A szerzıdésstratégia egyrészt a projekt lebonyolításához választott szerzıdés típus, 
másrészt a pénzügyi elszámolás módjának meghatározásából áll. Az adott helyzethez 
legmegfelelıbb szerzıdéstípus megtalálásának az érdekében került elemzésre a projektprofil 
valamint a projekt-tulajdonosi profil is. A szerzıdések lehetnek tradicionális, kulcsrakész és 
menedzsment típusúak. A pénzügyi elszámolási módok pedig ár-, költség és cél bázisúak 
lehetnek. (Henkey I. – Imreh Sz. 2010.) 

A Megfigyelt Mővészet címő kiállításnál fontos szempont a magas minıség elérése a 
lehetı legalacsonyabb költségszint mellett. A projekttulajdonos kiállítóhely elegendı idıvel 
és a munkavállalói által létrehozható értek potenciállal rendelkezik. Ebbıl következıen 
minden lehetséges tevékenységet – amelyre alkalmasak – a szervezet tagjaival kellett 
elvégeztetni. A tevékenységek áttekintését követıen meghatározásra kerültek azok a 
feladatok, amelyeket külsıs partner bevonásával kellett megoldani: 

1. Installáció tervezése: A kiállítás térbeli installációs elemeinek a gyártási terveit 
tervezı mérnökkel. 

2. Arculat tervezése: Egységes arculat, amely megjelenik valamennyi reklámgrafikai 
elemen (tablók, molinók, érintıképernyıs terminál, honlap, plakát, meghívó) 

3. Reklámgrafikai elemek legyártása: Nyomdai munkák (tablók, molinók, öntapadó 
feliratok, meghívók) 

4. Installációs elemek legyártása, felépítése: A „lakások”, az állambiztonsági piramis 
elemeinek valamink a kartotékszekrénynek a legyártása. 

5. Árnyékoló rendszer telepítése: A kiállítóterem ablakfelületei árnyékolása. 
6. Statikai szakvélemény:Az állambiztonsági piramis felállíthatósága kapcsán. 

A projektvezetı kurátor – a különbözı funkcionális vezetıkkel történt egyeztetéseket 
követıen – megállapította, hogy az idıszaki kiállítást létrehozó szervezet alkalmas az összes 
többi tervezési-, szervezési-, végrehajtási-, ellenırzési feladat elvégzésére. Ezek alapján a 
tradicionális szerzıdéstípus került kiválasztásra. Tehát a tervezési és kivitelezési feladatok 
elkülönítésre kerültek. A Tornyai János Múzeum és KK. mindegyik feladat kapcsán a legjobb 
ajánlatot adó partnerrel külön szerzıdést kötött. Ebbıl következıen a kiállítás egészének 
létrehozásáért a felelısséget a múzeum vállalta fel. A felvállalt kockázatért cserébe a 
költségek csökkenthetıek. A külön megkötött szerzıdéseknek megfelelıen formális kapcsolat 
a tervezı és kivitelezı partnerek között nem volt. Ebbıl következıen a projekt-tulajdonos, 
azaz a kiállítóhely ellenırzése alatt tartotta a projekt egészét, ami mozgásteret biztosított a 
fizikai létrehozás folyamán a jobb megoldások választására.  

A kulcsrakész- és a menedzsment szerzıdések a kockázatok megosztásának módosítása 
miatt nem voltak alkalmasak. Hiszen csak a tradicionális szerzıdéssel volt lehetséges 
valamennyi vállalható kockázatokat megtartani, aminek hatására a legalacsonyabb 
költségszinttel készülhetett el a kiállítás. 

Árbázisú pénzügyi elszámolást választottak a projekt megvalósítása során a külsıs 
partnerekkel kötött szerzıdésekhez. A kért árajánlatok az adott feladatok egészére egy 
összegben, illetve egységárak alapján lettek elkészítve az ajánlatadók által. Az árbázisú 
elszámolás elınye a kiállítóhely számára, hogy a költségek elıre rögzítésre kerülnek, így az 
adott tevékenység elvégzése során esetlegesen felmerülı elıre nem látott problémák költsége 
a vállalkozót terhelik. Minden tevékenység kapcsán legalább három árajánlatot kértek a 
projekt kapcsán. 
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2.6. Projekttervezés I.: tevékenységlista és WBS diagram  

 
A projekttervezés elsıdleges szerepe az, hogy átláthatóvá tegye a folyamatok 

megvalósulása és a hozzájuk szükséges idı és erıforrások közötti összefüggéseket. A 
projektterv segítségével tehát hatékonyabban tudjuk menedzselni erıforrásaink felhasználását. 
Így idıt és pénzt takaríthatunk meg. A terv elkészítéséhez szükséges feltérképeznünk a 
projekt valamennyi összetevıjét, és az azokhoz szükséges erıforrásokat is számba kell 
vennünk. Erre tökéletesen megfelel a tevékenységi lista készítése és a WBS (Work 
Breakdown Structure) diagram, amely sőrített formában tartalmazza a projekt információit. 
(Henkey I. – Imreh Sz. 2010.) 

A projekt tervezéséhez tehát elengedhetetlenül fontos, hogy annak tevékenységei 
pontos definiálásra kerüljenek. Könnyen belátható, hogy csak a projekt által megvalósítandó 
tevékenységek átgondolását követıen lehetséges a megvalósításukhoz hozzájuk rendelendı 
erıforrásosok, tárgyi eszközök valamint a szükséges idı pontos meghatározása. 

Az esetpélda tevékenységlistáját valamint WBS (Work Breakdown Structure – 
Munkalebontási szerkezet) diagramját a kiállítás kurátora, Mészáros Tamás készítette el. A 
szakirodalmi (Verzuh 2006) ajánlásoknak megfelelıen felülrıl lefelé haladva végezte el a 
tevékenységek beazonosítását és csoportosítását. A munkalebontási szerkezet többféle 
megközelítés alapján kialakítható. Az összefoglaló feladatok alatt találhatóak a 
munkacsomagok. Az esetpélda összefoglaló feladatai meghatározhatóak például a projekt 
által létrehozandó konkrét egységek szerint: 

a) ”T-lakás” 
b) ”Galyasi-lakás” 
c) „Állambiztonsági piramis” 
d) „Kartotékszekrény” 
e) Reklámgrafikai és informatikai elemek  
f) Festmények.  

Azonban a szerzıdésstratégia meghatározását követıen kívánatosabbnak tőnt egy olyan 
összefoglaló feladat struktúra kialakítása, amely a következıkbıl áll: 

1. Tervezés  
2. Reklámgrafikai és informatikai elemek 
3.  Kiállítási tárgyak és festmények 
4.  A kiállítás fizikai megvalósítása 
5. Projektmenedzsment 

Ezekkel az összefoglaló feladatokkal ugyanis jól elválaszthatóak egymástól a projekt 
különbözı jellegő feladatcsoportjai. Az 1-4. összefoglaló feladatok a projekt idırendi 
sorrendjét is képesek érzékeltetni. Az esetpéldánál fontos célkitőzésként került 
meghatározásra az optimális költséghatékonyság megvalósítása. Ennek érdekében minden az 
intézményen belüli kollegák szaktudásával elvégeztethetı feladatot velük kell megoldani. A 
kiállítás fizikai megvalósítása összefoglaló feladat munkacsomagjai szekvenciálisan 
kapcsolódnak a 2. és a 3. összefoglaló feladatok munkacsomagjaihoz. Ez is nagymértékben 
hozzájárul a projekt átláthatóságához. (Henkey I.-Imreh Sz. 2010.)  
 Az 5. összefoglaló feladatként feltüntetett „Projektmenedzsment” tevékenységi 
listában és PBS/WBS diagramon szerepeltetése alkalmas arra, hogy a projekt 
megvalósításában résztvevı minden szereplı számára világossá tegye annak fontosságát. 
Kifejezi, hogy az áthatja, meghatározza és ellenırzi a projekt egészét (Verzuh 2006). 

A 2. Táblázat – Tevékenységek a Megfigyelt Mővészet címő idıszaki kiállítás létrehozása 
során bemutatja az összefoglaló feladatok és a munkacsomagok struktúráját. Elkészítésekor 
megadta a projektet vezetı kurátor a tevékenységek elvégzéséhez szükséges idıt, 
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erıforrásokat és tárgyi eszközöket. Jól látható, hogy a kiállító intézmény szerzıdéses 
partnerekre, azaz vállalkozókra bízta a fizikai megvalósítás különleges eszközparkot és tudást 
igénylı munkacsomagjainak megvalósítását. Ennek nyílvánvaló oka, hogy az intézmény sem 
bútoripari sem nyomdai gépparkkal nem rendelkezik. A tevékenységlista érzékelteti, hogy a 
legtöbb feladatot az intézmény munkatársai végzik el. 

A 4. ábra – WBS diagram a tevékenységek grafikai megjelenítését teszi lehetıvé. A 
vizualitás által a projekt valamennyi résztvevıje számára könnyen átláthatóvá válik a kiállítás 
létrehozásának folyamata. Komoly segítséget nyújt a projekttervezés során is (Verzuh 2006). 
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2. táblázat Tevékenységek a Megfigyelt Mővészet címő idıszaki kiállítás létrehozása során 

Tevékenységek Idı 
(nap) 

Költség 
Brt. (Ft) 

Erıforrás (fı) 
Múzeumi (M) 
Vállalkozó (V) 

Eszközök, 
tárgyi 

feltételek 
 

1. Kiállítási terv elkészítése  130.000   
1.1. Koncepció és relevancia elkészítése 5 0 1 történész (M) PC, MSWord 
1.2. Látványterv elkészítése 5 50.000 1 belsıépítész (V) Szerzıdés alapú 
1.3. Megvalósíthatósági tervek elkészítése 5 0 2 történész (M), 1 

gazdasági vezetı (M), 1 
közönség-kapcsolati m. 
(M) 

PC, MSWord 

1.4. ”T-lakás” és ”Galyasi-lakás” gyártási tervének elkészítése 3 40.000 1 belsıépítész (V) Szerzıdés alapú 
1.5. ”Állambiztonsági piramis” gyártási terve  2 20.000 1 belsıépítész (V) Szerzıdés alapú 
1.6. „Kartoték szekrény” gyártási terve 2 20.000 1 belsıépítész (V) Szerzıdés alapú 
1.7. Közönséghasznosítási és kommunikációs terv készítése 2 0 2 történész (M) 

1 múzeumpedagógus 1 
köz.kapcs. (M) 

PC, MSWord 

 
2. Reklámgrafikai és informatikai elemek  50.000   

2.1. Kiállítási szövegek elkészítése 15 0 3 történész (M) Levéltári 
dokumentumok 

2.2. Egységes arculat (grafikai) kialakítása 2 40.000 1 reklámgrafikus (V) Szerzıdés alapú 
2.3. Tablók, molinók, betőmatricák, kartonok digitális munkálatainak 

elv. 
15 0 3 informatikus (M) PC, CorelDraw 

program 
2.4. Plazmára és projektorra interjúk, videók elkészítése 3 0 2 informatikus (M) PC, Adobe 

Premier pr. 
2.5. Érintıképernyıs terminál tartalmának létrehozása, feltöltése 3 0 1 informatikus (M) PC, CorelDraw 
2.6. Honlap elkészítése 2 10.000 1 informatikus (M) PC, Delphi p. 
2.7. Meghívó és plakát digitális munkálatainak elvégzése 1 0 1 informatikus (M) PC, CorelDraw 
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3. Kiállítási tárgyak és festmények elıkészítése  50.000   
3.1. Kiállításon szereplı festmények kiválasztása 15 0 1 mővészettörténész (M) - 
3.2. Tárgyak győjtése (a múzeumi raktárból és a lakosságtól felhívásra) 30 0 2 történész (M) Raktárhelyiség 
3.3. A ”lakások” bútorzatának győjtése 30 0 2 történész (M) Raktárhelyiség 
3.4. Kiállításra kerülı tárgyak, bútorok kiválasztása 3 0 2 történész (M) - 
3.5. Restaurátori feladatok elvégzése 5 30.000 1 restaurátor (M) Festékek, 

pácok, ecsetek, 
vegyszerek 

3.6. Világítástechnika kialakítása 2 20.000 2 mőszaki munkatárs (M) Reflektor (2db) 
 
4. Az installációk és a kiállítás fizikai megvalósítása  1.530.000   

4.1. Árajánlatok kérése, győjtése 20 0 1 mőszaki (M) 
1 történész (M) 

- 

4.2. Szerzıdések megkötése 10 0 1 mőszaki csop. vez.(M) 
1 történész (M) 
1 informatikus (M) 
1 gazdasági vezetı (M) 
1 intézményvezetı (M) 

- 

4.3. Reklámgrafikai elemek legyártása 5 350.000 1 Reklámgrafikai studió 
(V) 

Szerzıdés alapú 

4.4. Árnyékoló rendszer felszerelése 1 450.000 1 Árnyékolás technikai 
cég (V) 

Szerzıdés alapú 

4.5. A ”lakások”, az ”Piramis” és a „Kartoték szekrény” elkészítése, 
felállítása 

5 680.000 1 faipari vállalkozás (V) Szerzıdés alapú 

4.6. Az installációk berendezése, a festmények és reklámgrafikai 
elemek felszerelése 

3 50.000 2 mőszaki (M) 
2 történész (M) 
1 restaurátor (M) 
3 informatikus (M) 
1 takarító (M) 

Fogók, drótok, 
vonalzók, 
szikék, 
ragasztó,  

4.7. Megnyitásra kész állapot jóváhagyása 1 0 1 intézményvezetı (M) - 
 
5. Projektmenedzsment     
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5.1. Alapító okirat elkészítése 1 0 1 intézményvezetı (M) PC, MSWord 
5.2. Projektstáb összeállítása, szabályok rögzítése 5 0 1 kurátor (M) PC, MSWord 
5.3.Projektciklus kialakítása 1 0 1 kurátor (M) PC, MSWord 
5.4. Projektprofil és projekttulajdonosi profil elkészítése, 

szerzıdésstratégia 
1 0 1 kurátor (M) PC, MSWord 

5.5. PBS/WBS és GANNT diagram elkészítése 1 0 1 kurátor (M) PC, MSWord, 
MSProjekt 

5.6. Projekt monitoring és kontrolling folyama
-tosan 

0 1 kurátor (M) PC, MSWord, 
MSProjekt 

5.7. Projekt értékelése 1 0 Összmunkatársi tev. (M)  PC, MSWord 
 

Összesen  1.760.000   
 

Forrás: Saját szerkesztés
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8. ábra - PBS diagram 

 

Megfigyelt Mővészet c. 
idıszaki kiállítás projektje 

1.1. Koncepció elkészítése 

1. Kiállítási terv elkészítése 

1.2. Látványterv készítése 

1.3”T-lakás” gyártási terve 
készítése 

1. 4. ”Galyasi-lakás” gyártási 
terve  

1.6. „Kartoték szekrény” 
gyártási terve 

1.5. „Állambiztonsági 
piramis” gyártási teve 

1.7. Közönséghasznosítási  
és sajtóterv készítése 

2.1. Kiállítási szövegek 
elkészítése 

2. Reklámgrafikai és 
informatikai elemek 

2.2. Egységes arculat 
kialakítása 

2.3. Tablók, molinók, 
betőmatricák, kartonok elk. 

2.4. Plazmára és projektorra 
videók elkészítése 

3.1. Festmények 
kiválasztása 

3. Festmények és tárgyak 

3.2. Tárgyak győjtése 

3.3. A ”lakások” 
bútorzatának győjtése 

3.4. Kiállításra kerülı 
tárgyak, bútorok kivállaszt. 

3.6. Világítás kialakítása 

3.5. Restaurálási feladatok 
elvégzése 

4.1. Árajánlatok győjtése 

4. Installációk és árnyék-
olás technika fizikai megv. 

4.2. Szerzıdések megkötése 

4.3. Reklámgrafikai elemek 
legyártása 

4.4. Árnyékoló rendszer 
felszerelése 

4. ábra WBS diagram. Forrás: Saját szerkesztés 

5. Projektmenedzsment 

2.5. Terminál feltöltése 

2.6. Honlap elkészítése 

2.7. Meghívó és plakát 
elkészítése 

4.5.A„lakások”, a „Piramis” 
és a Kartoték elkészülése  

4.6. A „lakások” és a 
Galéria rendezése 

4.7.Megnyitásra kész 
állapot elérése 

5.1. Alapító okirat 
kibocsájtása 

5.2. Projektstáb össze-
állítása, szabályok rögzítése 

5.3. Projektciklus 
kialakítása 

5.4. Projektprofil elkészítés, 
szerzıdésstratégia  

5.5. PBS/WBS és GANNT 
diagram készítése   

5.6. Projekt- monitoring és 
kontrolling 

5.7. Projekt értékelése 
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2.7. A projekttervezés II.: logikai kapcsolatok feltárása 
 
A tevékenységlista és WBS diagram elkészítését követıen a kiállítási projekt 

tervezésének folytatásában egy reális ütemezéső projekttervet kell elkészíteni, ami lefedi a 
teljes projektet, figyelembe veszi annak minden célját, rugalmas, áttekinthetı és egyben 
pontos (Henkey I. – Imreh Sz.). A reális ütemezés azt is jelenti, hogy elvégzés szerint 
sorrendbe szedi az elvégzendı feladatokat, figyelembe veszi azokat a külsı tényezıket, ami 
a projektstáb hatókörén kívül állnak, valamint azt, hogy a kitőzött határidık tartásához 
rendelkezésre állnak-e a szükséges emberi- és egyéb erıforrások. (Verzuh 2006.) 

A munkacsomagok elvégzés szerinti sorrendbe tételéhez, azaz a logikai kapcsolataik 
feltárásához természetesen felhasználjuk a már elkészített tevékenységlistát és WBS 
diagramot. A feladat elvégzését nagymértékben elısegíti a 3.1.2 alfejezetben elvégzett 
interdependencia elemzés is. Leggyakrabban az úgynevezett befejezés-kezdés kapcsolatok 
fordulnak elı, azaz be kell fejezıdnie az egyik feladatnak, hogy az utána következıt el 
ellehessen kezdeni. A kezdés-kezdés kapcsolat azt mutatja, hogy a megelızı és a következı 
feladatok egyszerre elkezdhetıek, míg a befejezés-befejezés kapcsolatok esetén a feladatok 
egymástól függetlenül megkezdhetıek, de csak akkor fejezıdhet be az egyik feladat, ha a 
megelızı befejezıdött (Verzuh 2006.). 

Az esetpélda párhuzamosan végezhetı feladatai: 
• Látványterv ÉS Megvalósíthatósági tanulmányok 
• Installációk gyártási tervei (a megbízott vállalkozó munkatársai készítik) ÉS 

közönséghasznosítási és kommunikációs terv 
•  Kiállítási szövegek készítése ÉS Plazmára és projektorra interjúk elkészítése 
• Kiállításon szereplı festmények kiválasztása ÉS Tárgyak győjtése (a múzeumi 

raktárból és a lakosságtól felhívásra) ÉS A ”lakások” bútorzatának győjtése ÉS 
Világítástechnika kialakítása 

• Érintıképernyıs terminál tartalmának létrehozása, feltöltése ÉS Honlap elkészítése 
ÉS Meghívó és plakát digitális munkálatainak elvégzése 

• Restaurátori feladatok elvégzése ÉS Árajánlatok kérése, győjtése 
• Reklámgrafikai elemek legyártása ÉS Árnyékoló rendszer felszerelése ÉS A 

”lakások”, az ”Piramis” és a „Kartoték szekrény” elkészítése, felállítása 
 
 
Az esetpélda befejezés-kezdés kapcsolatai: 

• Kiállítás rendezés gondolatának felmerülése → Koncepció és relevancia elkészítése 
• Koncepció és relevancia elkészítése → Látványterv elkészítése 
• Koncepció és relevancia elkészítése → Megvalósíthatósági tervek elkészítése 
• Megvalósíthatósági tervek elkészítése (elfogadása) → gyártási tervek elkészítése 
• Megvalósíthatósági tervek elkészítése → Közönséghasznosítási terv elkészítése 
• Megvalósíthatósági tervek elk. (elfogadása) → Kiállítási szövegek elkészítése 
• Megvalósíthatósági tervek elk. (elfogadása) → Kiállításon szereplı festmények 

kiválasztása ÉS Tárgyak győjtése (a múzeumi raktárból és a lakosságtól felhívásra) 
ÉS A ”lakások” bútorzatának győjtése 

• Kiállítási szövegek elkészítése → Egységes arculat (grafikai) kialakítása 
• Kiállítási szövegek elkészítése → Érintıképernyıs terminál feltöltése 
• Kiállítási szövegek elkészítése → Honlap elkészítése 
• Kiállítási szövegek elkészítése → Meghívó és plakát digitális kivitelezése 
• Egységes arculat (grafikai) kialakítása → Tablók, molinók, betőmatricák, kartonok 

digitális munkálatainak elvégzése 
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• Egységes arculat (grafikai) kialakítása → Érintıképernyıs terminálfeltöltése 
• Egységes arculat (grafikai) kialakítása → Honlap elkészítése 
• Egységes arculat (grafikai) kialakítása → Meghívó, plakát digitális kivitelezése 
• Tárgyak győjtése (a múzeumi raktárból és a lakosságtól felhívásra) → Kiállításra 

kerülı tárgyak, bútorok kiválasztása 
• Kiállításra kerülı tárgyak, bútorok kiválasztása → Restaurátori feladatok elvégzése 
• Kiállításon szereplı festmények kiválasztása → Restaurátori feladatok elvégzése 
• Gyártási tervek elkészítése → Világítástechnika kialakítása 
• Gyártási tervek elkészítése → Árajánlatok kérése, győjtése 
• Tablók, molinók, betőmatricák, kartonok digitális munkálatainak elvégzése → 

Árajánlatok kérése, győjtése 
• Árajánlatok kérése, győjtése → Szerzıdések megkötése 
• Szerzıdések megkötése → Reklámgrafikai elemek legyártása 
• Szerzıdések megkötése → Árnyékoló rendszer felszerelése 
• Szerzıdések megkötése → A ”lakások”, az ”Piramis” és a „Kartoték szekrény” 

elkészítése, felállítása 
• A ”lakások”, az ”Piramis” és a „Kartoték szekrény” felállítása ÉS Restaurátori 

feladatok elvégzése ÉS Reklámgrafikai elemek legyártása → Az installációk 
berendezése, a festmények és reklámgrafikai elemek felszerelése 

• Az installációk berendezése, a festmények és reklámgrafikai elemek felszerelése →. 
Megnyitásra kész állapot jóváhagyása  

Jól látható, hogy a kiállítás rendezés legtöbb feladata befejezés-kezdés kapcsolatban áll 
egymással. Az esetpélda tevékenységei és azok logikai kapcsolatai a legtöbb kiállítási 
projekt esetében legalább részben hasonlóak. Nyilvánvaló, hogy az a kurátor, aki 
projektmenedzsment ismeretek birtokában elkészíti a kiállítási projektterv részeként a 
tevékenységek közötti logikai kapcsolatok elemzését hatékonyabban képeses ellátni tervezı- 
szervezı- ellenırzı szerepét. A tevékenységek ilyetén való átlátása teszi képessé ugyanis a 
komplex rendszerben való gondolkodásra. 

Az esetpéldában bemutatnál nagyobb mélységben is taglalhatóak egy idıszaki kiállítás 
tevékenységei. Azonban jelen esetpélda bemutatásakor fontos szempont, hogy jól 
általánosítható mintát mutasson, ami nem vész el a legapróbb részletekben. Ugyanis jól 
általánosítható példa által könnyebben belátható a projektmenedzsment hasznossága az 
idıszaki kiállítások létrehozásában. 

 
2.8.  Projekttervezés informatikai program segítségével 

 
Projektek tervezéséhez több módszer áll rendelkezésre:  

• GANNT diagram: Vizuálisan jól átlátható, egymás alatti oszlopok idıskálán 
elhelyezve, 100-150 tételig látható át maximum. 

• L.O.B. diagram: Ismétlıdı feladatok tervezéséhez ideális. 
• CPM diagram: Hálódiagram a kritikus út módszerével, korlátlan mennyiségő 

tevékenység, a nyilak magukat a tevékenységeket mutatják. 
• Predencia diagram: Elsıbbségi hálódiagram, korlátlan mennyiségő tevékenység 

kezelése, a nyilak csak a tevékenység irányát mutatják (Henkey I.- Imreh Sz. 
2010). 

Az esetpélda tervezéséhez a GANNT diagram tőnik tulajdonságai alapján a 
legalkalmasabbnak. A diagramot lehetséges kézzel, illetve számítástechnikai támogatással 
egyaránt elkészíteni. Az esetpélda GANNT diagramja egy projekttervezı szoftver, a 
Microsoft Projekt 2007 segítségével került elkészítésre.  
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Ezen program nagymértékben képes megkönnyíteni a projekttervezés folyamatát. 
Elıször a tevékenységeket kell felvinni, valamint az azok teljesítéséhez szükséges 
idıtartamot. Az erıforrások neveit, azaz a tevékenységet elvégzık neveit is megadjuk az 
adatok bevitelekor. Ugyancsak megadjuk a tevékenységek megelızı tevékenységeit is. 
Alapértelmezetten az ezekkel való kapcsolatot befejezés-kezdésnek veszi a program. 
Természetesen van lehetıség befejezés-befejezés, kezdés-kezdés kapcsolatok létrehozására 
is. A tevékenységek bevitelét mutatja a 5. ábra GANNT diagram adatainak bevitele. A 
program talán legfontosabb tulajdonsága az, hogy miután megadásra kerül a legelsı 
tevékenység kezdıpontja, ahhoz képest kiszámolja a többi tevékenység idıtartamát, azok 
logikai kapcsolatának függvényében. Az esetpélda ily módon elkészített GANNT diagramját 
a 6. ábra GANNT diagram mutatja be. Az ezen a diagramon látható oszlopok 
tevékenységeikkel való azonosítását a WBS kódjuk segíti elı. Az összefoglaló feladatokat a 
fekete vastag vonalak jelzik. Alattuk találhatóak a tevékenységek, és az azokat logikai 
kapcsolataiknak megfelelıen összekötı nyilak. A felsısorban található naptárbeosztásnak 
köszönhetıen könnyen nyomon követhetı a projektterv idıben való alakulása. Az oszlopok 
mellett olvasható a tevékenységet elvégzık neve is. Pirossal kerültek jelölésre az 
úgynevezett „kritikus út”-hoz tartozó tevékenységek. Ezek azok a tevékenységek amelyek 
nem rendelkeznek tartalékidıvel, azaz amennyiben ezek a tevékenységek nem készülnek el 
a terv szerinti idıben, akkor a projekt nem lesz képes a továbbiakban tartani a kitőzött 
idıpontra való megvalósulást. Ez természetesen egy nagynyilvánosság elıtt meghirdetett 
kiállítás megnyitója esetén elfogadhatatlan lenne bármely kiállítóhelytıl. Mivel a kiállítások 
fokozottan érzékenyek a megvalósítás idıpontjának tartására, az ilyen projektekben kiemelt 
fontossággal bír a kritikus út ismerete. A kiállítási projektet vezetı, a 5. és 6. ábrán T1.-el 
jelölt kurátor egyik legfontosabb feladata tehát, hogy ne engedje a le a megvalósulást a 
„kritikus útról”. 
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6. ábra GANNT diagram adatainak bevitele. Forrás: MS Projekt 2007 – Sajátszerkesztés 
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6. ábra GANNT diagram. Forrás: MS Projekt 2007 - Sajátszerkesztés 
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2.8. Projektkontrolling és monitoring 
 
A projekt monitoring passzív ellenırzı eszközöket tartalmaz. Gyakorlatilag 

pillanatképeket adva, a tényleges és a projektterv adatainak összehasonlítására szorítkozik. 
Ezzel szemben a projektcontrolling aktív, folyamatosan használt ellenırzı- és 
irányítóeszközöket jelent. A projektcontrolling a projektvezetés azon összetevıje, melynek 
segítségével nyomon követhetjük, ellenırizhetjük a teljes folyamatot. Alkalmazásával a 
tervezett és a tényleges folyamatok közötti különbségek harmonizálása érhetı el. Ebben az 
idıszaki kiállítás projektben is számos alkalommal újra kellett hangolni kisebb részcélokat, 
hogy a megkívánt minıségő, és esztétikai értékő idıszaki kiállítás jöhessen létre. A 
projektterv betartásához szükséges a projektirányítás elıfeltételként, és az ahhoz kapcsolódó 
projektellenırzés. A projektirányítás felel a konkrétan bekövetkezı projekt eseményekért, 
kezdeményezi a kijelölt feladatok végrehajtását, és biztosítja a célok elérését. Idıszaki 
kiállítás megvalósítására irányuló projekt esetében az elızetesen meghatározott 
tevékenységek folyamatos figyelése, valamint a határidık és a költségvetés állandó jellegő 
nyomon követése jellemzi (Henkey I. – Imreh Sz. 2010.). 

A kiállítási projekt végrehajtása során tehát mindvégig szükséges volt biztosítani, hogy a 
kitőzött részcélokat, a kitőzött idıpontokra, a hozzájuk rendelt költségkerettel és 
erıforrásokkal kerülhessenek megvalósításra. Ez folyamatos ellenırzést kívánt meg. Ennek az 
ellenırzésnek több eszköze van. A szabályokat tartalmazó alapító okirat, munkakimutatás, 
tevékenység/felelıs táblázat és kommunikációs terv biztosítja a kiállítási projekt 
lebonyolításának a keretét. A kommunikációs tervben került meghatározásra, hogy az 
esetpélda projekt kapcsán minden hét csütörtökén munkamegbeszéléseket tartottak a 
projektstáb tagjainak. Ezek a heti találkozók jegyzıkönyv elıtt zajlódtak le, melyeket aztán 
minden résztvevı megkapott. A heti találkozók alkalmával minden terület (történészi, 
informatikai, mőszaki, gazdasági) tevékenységének felelıs vezetıje beszámolt az elmúlt héten 
elért eredményeirıl, valamint rögzítésre kerültek a következı héten elérendı eredmények. 
Természetesen a projekttervben meghatározottal minden esetben összehasonlításra kerültek a 
folyamatban lévı tevékenységek. A GANNT diagramon folyamatosan bejelölésre kerültek az 
elvégzett tevékenységek, illetve az azokban való elırehaladás mértéke. Kiemelt figyelmet 
kaptak a „kritikus úton” lévı feladatok. Ezeknek a halaszthatatlansága a projekt 
megvalósítása során minden projektstáb-tag számára egyértelmő és világos volt. 
 
2.9. A projekt értékelése 

 
A projektet megvalósítását követıen szükséges értékelni. Fel kell tenni a projektet 

megrendelı szervezetnek a kérést: sikerült-e elérni a projektet meghatározó idı, minıség és 
költség célkitőzések megvalósítását? A válasz egyértelmően pozitív. A projektmenedzsment 
eszköztárával elkészített projektterv segítségével maradéktalanul sikerült elérni a kitőzött 
célokat. A projektterv segítségével az idıszaki kiállítás létrehozása megfelelıen lett 
megtervezve, és a megvalósítás szakaszában is ellenırizhetıek, és alakíthatóak voltak a 
folyamatok. A váratlan események száma és hatása optimálisan került csökkentésre. A 
tevékenységek kiszámítható módón kerültek megvalósításra. Az intézmény munkatársai 
elfogadták a projektvezetı kurátor által felvázolt szabályokat, mőködési kereteket. Ez nagyon 
sokat javította a projekt feladatai elvégzése kapcsán folytatott munkafolyamatok minıségét. A 
Megfigyelt Mővészet címő kiállítás sikerét jelzi, hogy több mint száz sajtómegjelenés mellett 
több mint ötezer látogató tekinttette meg.  
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3. Összegzés 

A dolgozat mondanivalója az, hogy a korábbiakhoz képest szerényebb anyagi 
lehetıségek mellett is, a projektmódszer alkalmazásával lehetséges olyan idıszaki 
kiállításokat létrehozni, amelyek megfelelnek a minıségi elvárásoknak. Tehát lehetséges 
tartani a bıvebb forrásokkal jellemezhetı idıszakokban megszokott, éves idıszaki kiállítások 
számát és minıségét is.  

Egy konkrét idıszaki kiállítási projekt, kritikusnak tekinthetı eseten keresztül került 
bemutatásra a projektmódszer alkalmazása. A kiválasztott eset a hódmezıvásárhelyi Tornyai 
János Múzeum és Közmővelıdési Központ Emlékpont kiállítóhelyének a 2012. április 14-
október 28. között bemutatott Megfigyelt Mővészet címő idıszaki kiállítása volt. Ennek 
esetpéldaként való bemutatása mellett szólt, hogy olyan összetett idıszaki kiállítás, amely 
létrehozásában a projektmenedzsment eszköztárát tudatosan alkalmazta a kurátor-
projektvezetı, jelen dolgozat írója. Az összetettsége valóban jóval nagyobb volt egy átlagos, 
régimódi kiállításhoz képest. Hiszen nem csak tárgyak kerültek kiállításra, hanem jelentıs 
szerepet kaptak az audiovizuális és informatikai megoldások is. Maguk a reklámgrafikai 
elemek tervei is informatikusok által lettek elkészítve. A kiállítótérben pedig mőködtek 
érintıképernyıs terminálok, plazmaképernyık – amelyeken a projekt keretében készült 
videofelvételek futottak −, projektor, valamint a kiállított „lakások”-ra „hallgatózó kagylók” 
kerültek felszerelésre – melyekben a projekt keretében amatır színészekkel felolvastatott 
eredeti dokumentumok szólaltak meg. Ezek mellett a kiállításnak saját honlapja is készült 
angol és magyar nyelven egyaránt. A projekt és projekt-tulajdonosi profil felıl közelítve egy 
olyan esetpéldára volt szükség a dolgozat célkitőzéseinek elérésének lehetı legplasztikusabb 
ábrázolásához, ahol viszonylag bonyolult kiállítást, a legalacsonyabb költségek, ugyanakkor 
bıséges idıkeret  rendelkezésre állása mellett kívánt létrehozni egy muzeológusokat, 
informatikusokat és mőszaki munkatársakat egyaránt alkalmazó kiállítóhely. A Megfigyelt 
Mővészet esetpélda tehát a fenti paramétereknek való megfelelése következtében is különösen 
alkalmas a projektmenedzsment folyamatoptimalizáló hatásának bemutatására, mert kiemelt 
fontosságú szempont volt a magas minıség elérése a lehetı legalacsonyabb költségszint 
mellett. Nyilvánvaló, hogy egy olyan kiállítás – illetve projekttulajdonos −, amelynél ezen 
célkitőzések kevésbé fontosak, kevésbé lett volna alkalmas ezen dolgozat esetpéldájának 
szerepére. 

A projektvezetı kurátor – a különbözı funkcionális vezetıkkel történt egyeztetéseket 
követıen – megállapította, hogy az idıszaki kiállítást létrehozó szervezet mely tervezési-, 
szervezési-, végrehajtási-, ellenırzési feladatok elvégzésére alkalmas. Csak azon feladatok 
elvégzésére kerültek külsıs partnerek bevonásra, amelyek esetében az feltétlen szükséges 
volt. Az esetpéldánál a tradicionális szerzıdéstípus került kiválasztásra. Tehát a tervezési és 
kivitelezési feladatok elkülönítésre kerültek. A projekttulajdonos intézmény mindegyik 
feladat kapcsán a legjobb ajánlatot adó partnerrel külön szerzıdést kötött. Ebbıl következıen 
a kiállítás egészének létrehozásáért a felelısséget a múzeum vállalta fel. A felvállalt 
kockázatért cserébe viszont a költségek minimalizálhatóak lettek.  

A projekttervezés elsıdleges szerepe az, hogy átláthatóvá tegye a folyamatok 
megvalósulása és a hozzájuk szükséges idı és erıforrások közötti összefüggéseket. Az e 
célból elkészülı projektterv segítségével tudjuk tehát hatékonyabban menedzselni 
erıforrásaink felhasználását. Az esetpélda munkalebontási szerkezetének (WBS − work 
breakdown structure) a kialakítása és annak további felhasználásának jelentısége azt mutatja, 
hogy a WBS talán a leghatékonyabb és legfontosabb projektmenedzsment módszer. Ugyanis 
a munkalebontási szerkezet létrehozásakor meghatározásra kerül a projekt során elvégzendı 
tevékenységek listája, és az ahhoz szükséges erıforrások (emberi/pénzügyi/idı) is becslésre 
kerülnek. A WBS teljes körő (tér)képet ad a feladatokról, amivel elkerülhetıvé válnak a 
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„kifelejtett” feladatok okozta problémák. Csak a jól elkészített WBS és tevékenységlista 
alapján lehet jól feltárni a különbözı feladatok közti logikai kapcsolatokat, amihez az 
interdependencia elemzés nyújt még segítséget. Az esetpélda tevékenységei és azok logikai 
kapcsolatai a legtöbb kiállítási projekt esetében legalább részben hasonlóak, ezért azok 
általánosan is képesek az idıszaki kiállítások létrehozásának jellemzı folyamatait bemutatni. 
Ezek meghatározását követıen kerülhetett sor a projektterv elkészítésére, informatikai 
program segítségével. A projekt komplexitásához a GANNT diagram kialakítása tőnt a 
legmegfelelıbbnek. Itt a legfontosabb eredménynek a „kritikus út” kirajzolódását tartom. 
Hiszen az bemutatja a program segítségével vizuáliusan is azon tevékenységeket, amelyek 
nem rendelkeznek tartalékidıvel, azaz amennyiben azok nem készülnek el a terv szerinti 
idıben, akkor a projekt nem lesz képes a továbbiakban tartani a kitőzött idıpontra való 
megvalósulást. Természetesen minden más tevékenység és azok közti logikai kapcsolat 
vizuális, naptáron történı ábrázolása is nagyon hasznos segítség az idıszaki kiállítások 
létrehozói számára. Hiszen annak használatával nyomon lehet követni a projektet 
megvalósulása alatt, ami nem csak a kurátor-projektvezetınek, hanem az egész stábnak 
nagyon hasznos. Ugyanis folyamatosan jelen volt a megbeszéléseken a GANNT diagram, ami 
elısegítette a projekt elırehaladásának folyamatos ellenırzését is. A projektterv által 
megteremtett átláthatóság gördülékennyé tette az esetpélda megvalósítását is. A 
projektmódszer alkalmazása elıtti kiállítások létrehozásához képest jelentısen csökkent a 
„váratlan események” száma, és súlya. Tehát a kitőzött cél-, költség- és idıtényezık 
könnyebben tarthatóvá váltak, a menetközben felmerülı problémák idıben felismerhetıvé és 
ez által kezelhetıvé váltak. Továbbá a korábbi tapasztalatokhoz képest a projekt 
megvalósítása jóval gördülékenyebben haladt. Kevesebb félreértés, kevesebb konfliktus volt a 
megvalósításban résztvevık között. A projektmenedzsment alkalmazása nem csupán az 
idıszaki kiállítás létrehozásának folyamatát tette könnyebbé és hatékonyabbá, hanem a 
projektben résztvevık közti összhangot is jelentıs mértékben fejlesztette. A sikeres projekt 
pedig növelte a projekttulajdonos intézmény és annak valamennyi a projektben résztvevı 
munkatársának az önbecsülését is. Joggal tekinthettek ugyanis a létrehozott kiállításra saját 
sikerükként. 

Véleményem szerint a dolgozat egyértelmően alátámasztja, hogy a projektmódszerrel 
lehetséges az idıszaki kiállítások létrehozásának optimalizálása. Így a korábbiakhoz képest 
szerényebb körülmények között is lehetséges igényes és összetett kiállításokat létrehozni. A 
projektmenedzsment által nyújtott munkavégzési struktúrának és módszerességnek 
köszönhetıen az idıszaki kiállítás létrehozásában résztvevık is sokat fejlıdhetnek, hiszen a 
korábbiakhoz képest nagyobb teljesítményt tudnak elérni. A résztvevık öröme és 
elégedettsége fontos, mert az a hosszú távú siker alapja. Végsı soron a sikeres kiállítás a 
legjobb alap, egy még sikeresebb kiállításhoz.  

Bízom benne, hogy az alapvetıen értékek megırzésére és bemutatására vállalkozó 
múzeumok és kiállítóhelyek körében a projektmenedzsment módszer használata mihamarabb 
általánossá válik, hogy mindannyiunk hasznára minél több értéket teremthessenek. 
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Ábrák és táblázatok jegyzéke        

1. ábra Projektciklus (3. oldal) 
3. táblázat Interdependenciák a Megfigyelt Mővészet projektben (8. oldal) 
2. ábra Projektprofil (12. oldal) 
3. ábra Projekt-tulajdonosi profil (13. oldal) 
2. táblázat Tevékenységek a Megfigyelt Mővészet címő idıszaki kiállítás létrehozása során 
(17-18. oldal) 
4. ábra WBS diagram (20. oldal) 
5. ábra GANNT diagram adatainak bevitele (24. oldal) 
6. ábra GANNT diagram (25. oldal) 
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Oláh András Pál 
 

A 15. Amerikai Légi Hadsereg Auschwitz (Buna Werke) 
elleni 1944. augusztus 20-i támadásának iratai 

 
 

Elıszó 
 
Írásom forrásközlemény, feladatomnak az eddig magyar nyelven nem olvasható 

források lehetı legpontosabb közreadását tőztem ki, hogy fıként hadtörténészi nézıpontból 
további segítséget nyújtson a témában kutatók részére. Ahhoz azonban, hogy értékelni tudjuk 
a célpont és a támadás jelentıségét, mindenképpen szükséges volt az azt üzemeltetı 
iparvállalat, az I. G. Farben, valamint az auschwitzi mőgumigyár történetét nagyító alá venni. 
A támadás története mindössze a célpont miatt vált érdekessé számomra, ezért terjedelmesebb 
elemzésre nem tartottam érdemesnek, a közölt források önmagukban is beszédesek.  

Írásommal ugyan nem kívánok vitába bonyolódni abban a kérdéskörben, hogy miért 
nem bombázták a szövetségesek Auschwitz (lengyel nevén Oswiecim) embertömegeket 
megsemmisítı létesítményeit, beleértve a KZ Auschwitz II., azaz Birkenau gázkamráit, mégis 
zárásként az utószóban kitérek több olyan kérdésre, amelyek kapcsolódnak a történészek 
között manapság a tárgyban folytatott élénk vitákhoz. Kísérletet teszek ezen kérdések 
tisztázására, vagy továbbgondolására.   

Végezetül a közölt források iratanyagát, valamint az azokban szereplı kifejezések 
magyarázatát tárom az olvasó elé. 

 
Az I. G. Farben birodalma, az SS gazdasági hatalmának összefonódásai és a Buna 
Werke Auschwitzba telepítése 

 
Az I. G. Farben (Internationale Gesellschaft Farbenindustrie AG) 1925-ben alakult, 

Hermann Schmitz irányítása alatt, valamint amerikai banki tıke támogatásával, 6 német 
vegyiüzem összeolvasztásával. (Az alapító vállalatok között található az AGFA, a Bayer, a 
BASF, és a Farbwerke Höchst.) Ezek a német vállalatok az elsı világháború utáni német 
vegyipar vezetı társaságai voltak. A kezdetektıl jelen lévı amerikai tıkének és a politikai 
elittel való kapcsolatoknak köszönhetıen a vállalat 1927-39 között megduplázódott, a 
második világháború küszöbén pedig már közel 380 német és 500 külföldi cégben voltak 
érdekeltségei. A vállalat vezetıi a harmincas évek elejétıl kiváló kapcsolatokat építettek ki a 
nácikkal, pénzzel támogatták a hatalmi ambícióikat, politikai vezetésük alatt pedig soha nem 
látott fejlıdést produkáltak, azt is elérték, hogy az I. G. Farben „állam lehetett az államban”. 
(A náci vezetés a fegyverkezésre fordított pénz jelentıs részét is az I. G. Farbennél költötte el, 
elısegítvén az önálló német vegyipar felállítását. Közvetlenül a II. világháború kitörése elıtt 
ez a vállalat volt Németország legnagyobb export bevételi forrása, amely ebbıl a bevételbıl 
fegyverkezett, szerzett politikai befolyást és tartotta fent kémhálózatát, még a tengerentúli fı 
kémközpont is az I. G. Farben New York-i irodája volt, melyet Schmitz unokaöccse, Max 
Ilgner vezetett.) A cég igazgatói közül többen magas posztot töltöttek be az 
államapparátusban, kiváló kapcsolatokat ápoltak a politikai és az SS vezetıkkel. A 
kezdetektıl oroszlánrészük volt az újrafegyverkezésben és az ezzel párhuzamosan mutatkozó 
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háborús elıkészületekben, 1939-ben az általuk gyártott 43 fı termék közül 28 létfontosságú 
volt a hadiipar számára.78  

A háború alatt a megszállt területeken a cég beleszólhatott abba, hogy mely 
vegyiüzemeket kell leszerelni, melyeket kell beolvasztani a haditermelésbe és a legtöbbnek az 
irányítását is a konszernre bízták a nácik. (A világháború utáni megtorlás során, az 1947 és 
1948 között zajló I. G. Farben-perben a cég 24 vezetıje közül 13-at ítéltek el, de jellemzıen a 
kiszabott legsúlyosabb ítélet 8 év börtön volt, melyet azok kaptak, akik a monowicei üzemet 
irányították, például Otto Ambros és Walter Dürrfeld 8 évet, Heinrich Bütefisch pedig 6 
évet.79) 

Az I. G. Farben saját fejlesztése keretében nagy hangsúlyt fektetett az ún. szintetikus, 
vagy mőgumi, illetve szintetikus üzemanyag gyártására, amelyre több eljárást is kidolgoztak, 
többek között azt, amelyik kıszénbıl készült (Bergius eljárás). A szintetikus olajgyártó 
üzemek közül, melyek a Bergius-eljárással mőködtek, Pölitz és a Leuna adták az össztermelés 
13%-át. További jelentısebb üzem volt még Brüx, Blechammer melletti két üzem, 
Gelsenkirchen, Niederscholven, Wesseling, Gelsenberg (Nordstern), Magdeburg - Rothensee 
és Bottrof mellett. 1943-ban készült becslések szerint a Hüls és Schkopau mellé települt 
üzemek a szintetikus gumigyártás 66%-át nyújtották. Az eljáráshoz szükség volt nagy 
mennyiségő kıszénen kívül vízre, oltott mészre és ásványi sóra.80 1935-ben a német állam 
teljes monopóliumot adott a termékek gyártására az I. G. Farben részére, amely a szintetikus 
gumi termelését Schkopau és Hüls, a szintetikus üzemanyagtermelést pedig Ludwigshafen, 
Merseburg (Leuna) és Halle an der Saale köré telepítette.81  

A háború kitörését követıen azonnal felmerült az ötlet és igény, hogy a termelés 
biztonságosabbá tételéhez, de fıként a megnövekedett háborús igények szerinti 
felfuttatásához telepítsék át a vegyi üzemeket a megszállt keleti területekre, kihasználva az ott 
lévı ásványkincseket és a légitámadások ellen relatív biztonságot nyújtó földrajzi 
adottságokat. A mőgumi termelés áttelepítésére és kiterjesztésére 1940-ben két új üzem 
kialakítását határozták el, egyik helyszínként pedig kézenfekvı megoldásnak tőnt a felsı-
sziléziai kisváros, Oswiecim és környéke, ahol az összes szükséges nyersanyag helyben volt, 
kiváló közlekedési hálózattal és az SS ekkor körvonalazódó törekvésével a háttérben, 
miszerint egy kiterjedt táborkomplexumot akartak a környékre telepíteni, amely az SS 
parancsnoka, Heinrich Himmler ígéretei szerint kifogyhatatlan, olcsó munkaerıt biztosítana 
az üzemek mőködtetésére.82  

Az auschwitzi helyszín felkutatására, és lehetséges helyszínként történı kijelölésére 
1941. januárjában került sor. Max Faust elıször 1941. január 25-én kelt levelében készített 
átfogó jelentést a helyszíni adottságokról. Ekkor még tervezték mőbenzin gyár telepítését is, 
amelynek teljes kiépítésére valószínőleg már nem került sor. A helyszín vonzó volt a cég 

                                                 
78 Antony C. Sutton: Wall Street and the Rise of Hitler, http://www.reformed-theology.org/ és Robert Solo: 

Research and Development in the Syntetic Rubber Industry, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 68, No. 1. 
(Feb., 1954) 61-62.o. in http://www.jstor.org/ 

79 Records of the United States Nuernberg War Crimes Trials, United States of America v. Carl Krauch et 
al. (Case VI) August 14, 1947-July 30, 1948, M892, The National Archives of United States (NARA); Rudolf  
Franz Ferdinand Höss a nürnbergi per kapcsán tett vallomásaiban Dr. Ambrost, Dr. Dürrfeldet, Dr. Eisfeldet és Dr. 
Santot említette. Höss kihallgatási jegyzıkönyvei 1946. április 8-án 11.30-12.30h, valamint 14.45-16.30h között, 
Office of US Chief of Counsel for the prosecution of axis criminality (OCCPAC), U. S. Army interrogation 
division, Interrogation Records Prepared for War Crimes Proceedings at Nuernberg, 1945-1947, RG 238, NARA; 
www.wikipedia.org: I. G. Farben, továbbá az alábbi felhasznált címszavak: Buna Werke, Richard Glücks, Oswald 
Pohl, SS-WVHA, Monowitz, Auschwitz, Heinrich Schwarz, Ferdinand Höss. 

80 Az eljárás során Butadién-Natrium keverékbıl készült a mőgumi, innen kapta a Buna nevet. 
81 Principal Airports of Italy and Major Industrial Targets of Axis Europe, Air Force Historical Research 

Agency (AFHRA) A6539; Anti – Bomb Damage Construction in Bergius Oil Plants in Germany (dátum nélkül), 
AFHRA, A5464. 

82 Laurence Rees (a továbbiakban Rees): Auschwitz. A nácik és a végsı megoldás, Pécs, 2005. 49.o. 
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számára a terepadottságok, a nyersanyagok és az olcsó munkaerı miatt, ugyan már ekkor 
eldöntött tény volt a német szakmunkások alkalmazása, mivel a szakavatott munkaerıbıl 
hiány volt. Ezt követıen a cég igazgatósági tagjai több értekezleten mérlegelték a helyszínek 
által nyújtott lehetıségeket, majd 1941. február 6. napján végleges döntés született az 
auschwitzi helyszín mellett.83 Az auschwitzi tábor fejlıdése a kezdeti szakaszban korántsem 
volt zökkenımentes. Nagyobb ütemő fejlıdése egyidıben történt a vállalattal való 
kapcsolatrendszer kiépülésével, valamint a Szovjetunió elleni hadjárat megindulásával. A 
továbbiakban a táborkomplexum fogalma alatt az Auschwitz, Birkenau és Monowitz 
települések mellé települt három (Monowitz esetében több kisebb) tábort és a közvetlenül 
ezek mellé telepített objektumokat értem, a szervezetileg ide tartozó, közelükben mőködı, 
vagy a távolabbi melléktáborokat, kitermeléseket, üzemeket és egyéb objektumokat nem.; A 
Schkopau és Hüls (Huels) által megtermelt, összesen évi 100.000 tonna mőgumit 150.000 
tonnára kívánták emelni két új üzem beindításával. A termelés felfejlesztését a ludwigshafeni 
és egy sziléziai területen felépítendı üzemmel kívánták elérni, éves 25-25.000 tonna 
kapacitással. A termelés megnövelését egy a Birodalmi Gazdasági Minisztériumban 1940. 
november 2. napján megtartott értekezleten döntötték el.84 

Az ügyletet a háttérben az SS „gazdasági árnyékbirodalmát” megszervezı és irányító 
SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt (SS – WVHA / SS-Gazdasági és Ellátmányügyi 
Fıhivatal), valamint jogelıdei és az I. G. Farben igazgatósága irányította. A fıhivatalt 1942. 
február 1-vel szervezték meg Oswald Polh SS-tábornok irányításával, az SS két korábbi 
hivatalának, a Hauptamt Verwaltung und Wirtschaft és a Hauptamt Haushalt und Bauten 
összevonásával. A fıhivatal öt ügyosztályra tagozódott, ebbıl a legfontosabb és a legnagyobb 
az Amt W, azaz a gazdasági ügyosztály intézte az SS gazdasági ügyeit, koordinálta a minden 
területre kiterjedı gyártási, kereskedelmi, kitermelési ügyeket és tartotta fent a kapcsolatot a 
német érdekeltségő üzemekkel, illetve 1945-re több, mint 500 vállalkozás felett 
rendelkezett.85  

Az Auschwitz mellé és köré települt komplexum, valamint az I. G. Farben helyi 
üzemének fejlıdése, amely az Auschwitz melletti Monowitz nevő településnél helyezkedett 
el, szorosan összefonódott. A tábor talán soha nem ért volna el olyan „eredményeket”, mint 
ahogyan az végül megtörtént, ha ez a különleges szimbiózis nem jött volna létre. 1940. 
novemberében, amikor az I. G. Farbentıl dr. Otto Ambros a negyedik Buna gyár helyszíne 
után kutatott, a háború éppen nem a III. birodalomnak kedvezı irányba haladt, ezért a régi 
fejlesztési terv újra elıtérbe került. A nácik a gyár építését belefoglalták a négyéves tervükbe 
és mint a terv „apostola”, Hermann Göring határozott végül arról, hogy az üzem a tábor mellé 
települ és az SS-tıl elvárják a szoros együttmőködést. Annak ellenére, hogy az I. G. Farben 
érdeklıdésére az addig nem igazán jelentıs tábor az SS táborhálózatának egyik legfontosabb 
elemévé lépett elı, Himmler elıször különös módon nem rajongott az ötletért, mivel eddig az 
SS kizárólagosan saját érdekszférájának tekintette a táborokban lévı rabszolga munkaerıt és 
az iparvállalat bár nagyszerő náci kapcsolatokkal rendelkezett, mégsem volt állami cég, 

                                                 
83 NMT – Case 6, VIII. kötet, NI-11784 sz, NI-15258 sz., NI-11785 sz., NI-11113 sz. dokumentumok, 336., 

339., 343., 349. o. 
84 Trials of War Criminals before the Nuernberg Military Tribunals, Case 6 – „The Farben Case”, United 

States Government Printing Office, Washington, 1952. VIII. kötet (a továbbiakban NMT – Case 6, VIII. kötet), NI-
11781 sz. és O. Ambros vádlott védelmének 73. sz. bizonyítéka, 330. és 332. o. 

85 A náci háborús gazdasági célokról lásd: Alan S. Milward: Háború, Gazdaság, Társadalom 1939-1945, 
Debrecen, 2000. 13-31. o.; Az SS-WVHA iratai kapcsán lásd: NARA T976 Guide No. 83 fondjegyzék; Az SS-
WVHA D ügyosztályának (Amt D – Koncentrációs táborok felügyelete) késıbbi vezetıje és beosztása szerint a 
koncentrációs táborok felügyelıje, Richard Glücks SS-tábornok egy 1940. február 21-én tartott értekezlet alatt 
vetette fel fınökeinek, Pohlnak, Heydrichnek és Himmlernek azt az ötletet, hogy a rabszolga munkaerı 
koncentrálása érdekében építsenek ki egy tábort a nyugalmas sziléziai helyen, Auschwitznál. 
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valamint arra is sokkal inkább hajlott, hogy németeket alkalmazzon üzemeiben.86 A döntés 
után, Himmler parancsára, az I. G. Farben igényeit elıtérbe kellett helyezni és az 
építkezéseknél figyelembe kellett venni azok késıbbi végrehajtását.87   

Himmler 1941. március 1-én látogatott el elıször személyesen a koncentrációs táborba, 
ekkor adott utasításokat altáborok kiépítésére, amelyek ipari komplexumok, kitermelések 
mellé települtek.88 Himmler a látogatása során már grandiózus terveket vázolt fel Auschwitz 
kapcsán beosztottjainak, azokat mégis jobban aggasztották az építkezésekkel kapcsolatos napi 
problémáik. Aggodalmának Höss hangot is adott, miszerint gyakorlatilag minden 
építıanyagból hiányt szenvedtek, azonban ezeket az érveket Himmler egyszerően lesöpörte. 
A táborparancsnok magára maradt problémáival, az utasításokat mindezek ellenére 
maradéktalanul teljesítenie kellett.89 

A konszern képviselıivel folytatott 1941. március 27-i, de fıként az 1941. április 7-én 
Kattowitzban megtartott tervértekezlet során Höss rádöbbent, hogy amíg felettesétıl 
gyakorlatilag semmi, a vállalat képviselıitıl ezzel éppen ellenkezıleg, minden tılük telhetı 
segítséget megkaphat. Amikor az új építkezések és egyúttal a létesítmények fejlesztésérıl 
értekeztek, Höss a vállalat képviselıinek kérdésére, az egyedüli hátráltató tényezıként a 
krónikus nyersanyaghiányt jelölte meg. Azok ígéretet tettek arra, hogy „megvizsgálják” 
miként lehetnének a tábor segítségére, valamint mindkét fél megegyezett abban is, hogy a 
jövıben kölcsönösen segítik egymást minden lehetséges módon.90 

                                                 
86 Rees: 50-51. o.; 
87 Az Oswiecim mellé települt elsı tábor, a KZ Auschwitz I. hivatalosan 1940. június 14-tıl kezdett 

mőködni (más források szerint 1940. május 20-tól) Rudolf Höss parancsnoksága alatt, de foglyok érkeztek már 
hamarabb is a helyszínre, melyeknek az volt a feladata, hogy a késıbbi táborkomplexum kiépítésén dolgozzanak 
iszonyatos munkakörülmények között.; Göring 1941. február 18-án küldött levelében kérte fel hivatalosan is 
Himmlert a céggel való teljes együttmőködésre. NMT – Case 6, VIII. kötet, NI-1240 sz. dokumentum, 354-355. o.; 
Karl Krauch igazgató 1941. február 26. napján kelt levele szerint Göring az elızı napon fejtette ki azt neki, hogy az 
„Auschwitz-projekt” a birodalom háborús gazdaságának egyik legfontosabb fejlesztése, Keitel tábornagy pedig 
tájékoztatta, hogy az építkezés minden tekintetben elsıbbséget élvez. NMT – Case 6, VIII. kötet, NI-11938 sz. 
dokumentum, 358-359. o.; 

88 Gyárat telepített Auschwitzba többek között a Krupp, a Siemens és egy sor kisebb-nagyobb vállalat. Az I. 
G. Farben részére egy óriási ipartelepet terveztek a fıtábortól kb. 5 km-re délkeletre, a Visztula folyótól közvetlenül 
délre elhelyezkedı Monowice (Monowitz) mellé, illetve helyére, mely építkezésre a konszern végül több, mint 770 
millió birodalmi márkát költött el. Az amerikai források következetesen az Oswiecim helységnévvel azonosították 
az ipartelepet!; Florian Schmaltz: The Buna/Monowitz Concentration Camp, J. W. Goethe-Universität/Fritz Bauer 
Institut, Frankfurt am Main, 2010. (a továbbiakban Schmaltz) 5. o.; A nácik a fıtáboraikat Stammlager (Stalag), az 
altáborokat Nebenlager (Nelag) névvel illették. 

89 Rees: 52. o.; 
90 Rees: 52-53. o. Ezen a két értekezleten minden kapcsolódó ügyben megegyezés született.; 
Az 1941. március 27-i tárgyalás kapcsán lásd: NMT – Case 6, VIII. kötet, NI-15148 sz. dokumentum, 373-

376. o. A táborvezetés és a cég képviselıi között az elsı találkozó 1941. március 27-én történt, melyen Dürrfeld 
tárgyalt Höss parancsnokkal, ekkor minden fontosabb kérdést végigtárgyaltak. A tárgyalás összefoglalásaként 
Dürrfeld jelentésében annyit írt, hogy szívélyes hangulatban folyt le, mindkét fél kifejezte azon óhaját, hogy a 
másik munkájában a lehetı legteljesebb és leghatékonyabb segítségét fogja nyújtani.; Az auschwitzi építkezés 
kapcsán az elsı építkezési konferenciát a cég igazgatósága 1941. március 24. napján tartotta meg 
Ludwigshafenben. Ezt követıen heti rendszerességgel követték egymást a hasonló értekezletek, a második 1941. 
április 1-én, amikor Dürrfeld szóban is beszámolt a fenti elsı auschwitzi tárgyalásáról. Ekkor részletesen elıadta 
Höss kívánságát, miszerint több építıanyagra van szüksége az építkezéshez. NMT – Case 6, VIII. kötet, NI-11116 
sz. dokumentum, 382-383. o.; Ezt követıen került sor a Kattowitz-i konferenciára, amelyen minden a kérdésben 
érintett fél megjelent. Ekkor már az üzem kapacitását 30.000 tonna éves kibocsátásra tervezték, az ipartelep 
építkezésének felgyorsítását pedig minden eszközzel el kellett érni. A cég részérıl Dr. Ambros elıadta, hogy ez a 
beruházás minden eddigit felülmúl, sıt a lengyel területeken végrehajtandó német kolonizáció eszközéül is fog 
szolgálni. NMT – Case 6, VIII. kötet, NI-11117 sz. dokumentum, 383-388. o.; A cég és az SS között annyira 
szívélyes volt a viszony, hogy Höss engedelmeskedve a meghívásnak, 1941-ben két napot töltött az I. G. Farben 
Leuna részlegénél és Ludwigshafenben. Höss kihallgatási jegyzıkönyve 1946. április 8. 11.30-12.30h, OCCPAC, 
NARA; A monowitzi üzem mellé több kisebb altábort építettek. A „Dorfrand” nevő IV. sz. tábor kiépítésének 
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A helyszínre szintetikus gumigyár és olajlepárló telepítését tervezték el, csúcsüzemét 
1944-re kellett elérnie.91 Höss elvezénylésekor, 1943. novembertıl a gyár melletti tábor 
Auschwitz III. néven fıtáborrá alakult, ezzel a KZ Auschwitz III. Monowitz (Buna) lett a 
legnagyobb náci munkatábor a táborkomplexumban.  

 
A Buna Werke bombázásának lehetısége 

 
Az I. G. Farben Auschwitzba településének másik fı oka az volt, hogy a szövetséges 

légierık hatósugarán kívül esett. A helyzet 1943 végére változott meg gyökeresen, amikor a 
szövetségesek elfoglalták a dél-olaszországi repülıtereket, majd névlegesen 1943. november 
1-én Tuniszban felállították a 15. amerikai légi hadsereget (15th Army Air Force, a 
továbbiakban 15. AAF). Ez lett a térségben az elsıdleges szövetséges stratégiai légi 
csapásmérı erı. A 15. AAF 1944. április - májusra érte el a teljes feltöltöttségét, amikor 21 
Bomb Group (BG) 5 Bomb Wingbe (BW) tagozódott.92 Afrikából hamarosan áttelepült a légi 
hadsereg Foggia környékére, ezzel Auschwitz 1.000 km-es körön, tehát hatósugáron belülre 
került, bár annak meglehetısen a peremére.  

A szövetséges légierık stratégiai céljait a Casablanca városában, 1943 januárjában 
megtartott konferencia döntéseit rögzítı CBO terv („Combined Bomber Offensive”) határozta 
meg. A terv alapján a fı feladatot a német légierı, a Luftwaffe szétzúzása után az olajipari 
célpontok támadása jelentette. Az 1943. december 10-én létrehozott Földközi-tengeri 
Szövetséges Légierı93, amely az összes a térségben mőködı szövetséges légiegység, így a 15. 
AAF vezetését is átvette, a CBO terv alapján ugyanilyen rangsorolást határozott meg, ez 
érdemben csak az 1944. június 8-i ún. „Spaatz direktíva” után változott meg, amikortól az 

                                                                                                                                                         
elhatározásáról (a késıbbi fıtábor, az Auschwitz - Buna) a cég 57. sz. auschwitzi heti jelentése tanúskodik (1942. 
június 22-28 közötti idıszak). NMT – Case 6, VIII. kötet, 437. o., NI-14524 sz. dokumentum; A fıtábor 
parancsnoka Heinrich Schwarz SS-Hauptsturmführer lett. Schwarz 1931-ben lépett be a náci pártba és az SS-be, 
1943. november 10. napjával helyezték át Auschwitzba. 1947. február 1-én Rastattban a francia katonai 
törvényszék halálra ítélte, majd 1947. március 20-án kivégezték. Schmaltz: 19-21. o.; Az ipartelep (Buna Werke) 
elsı felépítményei 1942. októberére készültek el. 

91 A dolgozó rabok létszámáról lásd: Carlo Mattogno: Auschwitz, Open Air Incinerations, Holocaust 
Handbooks Series Volume 17, Theses & Dissertations Press, Chicago, 2005. 75. o.; A rendelkezésre álló munkaerı 
kihasználásával a táborok körüli építkezéseknél nem voltak túlzottan megelégedve az SS-WVHA-nál. 1944. 
március 3-a és 1944. augusztus 1-e közötti idıszakban a munkára fogható foglyok közül nem haladta meg a 
valóban dolgozók száma a 60%-ot.; A táborokban történt építkezések áttekintı történetéhez Carlo Mattogno: The 
Central Construction Office of the Waffen-SS and Police Auschwitz, Holocaust Handbooks Series Volume 13, 
Theses & Dissertations Press, Chicago, 2005.; A dolgozó rabok, valamint az áldozatok számáról ellentmondóak az 
információk, de bizonyosan folyamatosan emelkedett mindkét létszám. A rabok létszámához lásd: Schmaltz: 15-17. 
o., valamint NMT – Case 6, VIII. kötet perdokumentumai.; Dr. Eisfeld az 1941. február 13. napján kelt 
emlékeztetıjében, melyben az Auschwitzban 1941. február 1-4. között tett látogatásának eredményeit taglalta, az 
ipartelep teljes kiépítésének idıtartamát 2-4 évre becsülte. NMT – Case 6, VIII. kötet, NI-11782 sz. dokumentum, 
351-353. o.; 

92 Az ipartelepet, pontosabban a mellette lévı tábort 1943. május 4/5 éjjelén érte elıször légitámadás, 
amikor 9 db bombát dobtak le rá és az ırtornyokat gépfegyver sorozatok érték. Ennek a támadásnak a 
végrehajtásáról egyenlıre semmi további információ nem áll rendelkezésre, valószínőleg szovjetek lehettek a 
támadók, azonban annyi bizonyos, hogy ettıl kezdve telepítettek légvédelmi tüzérséget a táborkomplexum köré. 
Schmaltz: 38. o.; A 15. AAF történetéhez: Kenn C. Rust: Fifteenth Air Force Story, Historical Aviation Album, 
California, 1976., és The Army Air Forces in World War II. University of Chicago Press, Chicago, 1958.; Wesley 
Frank Craven – James Lea Cate: The Army Air Forces in World War II, Volume Two, Office of Air Force 
History, Washington D.C., 1983. 840. o. és Pataki Iván-Rozsos László-Sárhidai Gyula: Légiháború Magyarország 
felett 1. kötet (Légiháború 1.), Budapest, 1992. 84-87. o. 

93 MAAF – Mediterranean Allied Air Force. 1943. december 10-én hozták létre, az állománytáblázatához 
lásd: Wesley Frank Craven – James Lea Cate: The Army Air Forces in World War II, Volume Two, Office of Air 
Force History, Washington D.C., 1983. 840. o. 
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olajipari célok támadása minden fronton elsıbbséget kapott.94 Az olajipari célok elleni 
folyamatos és összehangolt támadássorozat 1944 nyár végére kezdte nagyon komolyan éreztetni 
a hatását.95 Albert Speer, a német fegyverkezésért felelıs teljhatalmú birodalmi miniszter, a 
német olajipart 1944. tavaszán és kora nyarán ért baljóslatú légitámadásokat követıen, júliusban 
már elsıdleges feladatnak tekintette az üzemanyag termelés legalább részbeni fenntartását, sıt 
üdvösebbnek tartotta, hogy más ipari termelés védelme helyett (pl. nitrogén, puskapor, 
robbanószerek stb.) inkább tartalékolják a repülıgép üzemanyagot, mert ennek pótlása már 
nagyon súlyos nehézségekbe ütközik. A mőgumi gyártásban augusztus végére keletkeztek az 
elsı komoly zavarok, mikor a hónap végén végrehajtott támadások alatt az elıirányzott havi 
13.000 tonna termelés 5.400-ra esett vissza, amely várhatóan november végétıl okozhatott igen 
nagy gondokat.96 

A monowicei üzem valószínőleg 1944 januárjában került fel a bombázandó célok 
listájára, egyidıben az összes környéken mőködı, vagy építés alatt lévı hasonló jellegő 
üzemmel együtt, mint például az auschwitzi melléktábor Blechammer, Chechowice, valamint 

                                                 
94 Pataki Iván-Rozsos László-Sárhidai Gyula: Légiháború Magyarország felett 2. kötet (Légiháború 2.), 

Budapest, 1992. 39. o.; Joint Chiefs of Staff (JCS – Vezérkari Fınökök Egyesített Bizottsága) COSMED 124 
jelzéső átirata az Amerikai Egyesült Államok Légiereje Fıparancsnokának 1944. június 6-án, Magyar Országos 
Levéltár (MOL) Mikrofilmtár, 21049. tekercs; Oil Industry Targets for the 15th AAF, AFHRA A6539. Az utóbbi 
dokumentum 1944. július 26-ig bezárólag tartalmaz instrukciókat. Ebben a szintetikus olajipari létesítményeket és a 
lengyel olajfinomítókat egyaránt kizárták a közeljövıben megtámadandó célcsoportok közül. Az elıbbieket a nem 
kielégítı és pontatlan információk, a másikat amiatt a kétségek miatt, miszerint fontosak lennének az össztermelés 
szempontjából, valamint olyan „nemrég kapott utasítások miatt”, melyek az utóbbi célcsoportot érintik. Ezen 
utasítások tartalma ugyan nem ismert, lehetséges magyarázatként szolgálhat a következı lábjegyzetben szereplık. 

95 A szövetséges hírszerzés becslése szerint az olajszármazékok össztermelése a légitámadások nélküli 
állapothoz képest (maximális termelés havonta kb. 1.360.000 tonna) májusban 80%, júniusban 58,5%, júliusban 
49,5%, augusztusban 39%, szeptemberben 23,5%, októberben 32%, novemberben 46% volt. A szövetségesek 
szerint 1944 novemberében a monowicei üzem valószínőleg már nem mőködött, a lengyelországi olajipari 
létesítmények a szovjetek általi közeljövıbeli elfoglalását pedig már júliusban tudni vélték. Weekly Survey of Axis 
Europe Oil Production No. 3., July 28th 1944, valamint Weekly Survey of Axis Europe Oil Production No. 18., 8th 
November, 1944, AFHRA B1870; Megjegyzem, ha a monowitzei üzem ekkor már nem mőködött volna, akkor nem 
valószínő, hogy sor került volna a decemberi támadásokra.; Az MAAF hírszerzési részlege már az 1944. április 29-
én kelt összefoglalójában, melyben az Overlord hadmővelet részére nyújtható támogatás lehetıségeit taglalták, 
meglehetısen pontos becsléseket nyújtott az olajipari célok kapacitásáról, valamint azok megtámadásának várható 
következményeirıl. A dokumentum szerint a keleti területeken elhelyezkedı négy nagy szintetikus üzemanyag 
gyár, Brüx, Blechammer észak és dél, valamint Deschowitz, a teljes német üzemanyag termelés 25%-át tette ki, a 
kombinált nyers- és szintetikus olaj, valamint üzemanyag termelésnek pedig több, mint 10%-át. Az olajipari célok 
elleni hadmővelet kapcsán legkevesebb 6-8 hét elkötelezettséggel számoltak, három nagy célcsoport 
vonatkozásában. Ezek a Plojesti környéki, 12 fontosabb közép-európai olajfinomító, valamint a fent említett 4 
jelentıs szintetikus gyár voltak. Ekkor még nem számoltak komolyabban a monowicei üzem termelésével, amely – 
mint ahogy az elızıekben felsorolt üzemek is – fejlesztés és építés alatt állt. OVERLORD – The Possibilities of Air 
Support by M.A.A.F., AFHRA A6539;  

96 Sir Charles Webster-Noble Frankland: The Strategic Air Offensive against Germany 1939-1945, Volume 
VI., London, 1961. The Reports by Speer to Hitler on the Effects of the Attacks on Oil, Report of 28th July 1944, 
329-330. o.; Példaként, a merseburgi Leuna gyárat a szövetségesek tíz alkalommal támadták 1944. tavasza - tele 
között, 1944. május 12-én, 20-án, július 7-én, 28-án, 29-én, augusztus 24-én, szeptember 11-én, 13-án, 28-án és 
november 2-án. AFHRA A6459; Speer visszaemlékezésében élénken ecsetelte a nyár végére kritikussá váló 
helyzetet: „(…) május 12. mindig emlékezetes lesz a számomra. Ezen a napon dılt el ugyanis a technikai háború. 
(…) A 8. Amerikai Légiflotta 935 bombázójának Közép- és Kelet-Németország több olajfinomítója elleni 
támadásával a légi csaták új fejezete kezdıdött, ez jelentette a német fegyverkezés végét. (…) napi teljesítményünk 
5.850 tonnáról 4.820-ra esett vissza, 574.000 tonnás kerozintartalékunk alig volt több háromhavi termelésünknél, a 
hiányt csak több, mint tizenkilenc hónap alatt tudná pótolni. (…) 1944. május 28-29-én ránk zúdult a második 
támadási hullám. Ezúttal a 8. Amerikai Légiflotta 400 bombázójának jobban sikerült a rombolás (…) Ezekben a 
napokban támadta meg a 15. Amerikai Légiflotta a román olajmezık legfontosabb finomítóit Ploesti mellett. A 
termelés máris a felére csökkent (…) Június 22-re a kerozingyártás kilenctizede megszőnt (…) július végén (…) 
már azt is sikernek tartottuk, hogy a legalább a termelés tíz százalékát el tudjuk érni.” Albert Speer: Hitler 
bizalmasa voltam, Zrínyi kiadó, Budapest, 1996., 367-371. o.; 
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Trzebinia, Odertal, illetve Dubova.97 Az iparteleprıl elıször 1944. április 4-én készítettek 
felderítı fotókat. A kiértékelés során rögzítették, hogy a komplexum 3.200 x 1.350 méter 
alapterületen épült, azonosították a generátorállomást, a készülı mőgumi gyárat, a 
gáztartályokat, a szintetikus olajüzemet, a finomítót. Annak ellenére, hogy az olajfinomító és a 
mőgumigyár egy része még nem volt készen, 1944. május 27-én az amerikai háborús 
kormányzat a németek olajellátásával foglalkozó bizottsága a gyár üzemanyag termelését már 
évi 180.000 tonnára becsülte. További felderítı repülésekre a támadás elıtt április 8-án, május 
31-én, június 26-án, augusztus 9-én és 12-én került még sor, melyek alkalmával rögzítették, 
hogy az ipartelep rohamtempóban épült, beazonosították, hogy az I. G. Farben létesítménye, a 
mőgumigyár fél kapacitással (évi kb. 10.000 tonna), míg az olajfinomító már majdnem teljes 
erıkifejtéssel mőködött. Megállapították, hogy a telep legsebezhetıbb pontja a gázfejlesztı 
berendezés.98  

Az ipartelep másodlagos célpontként már a június 16-i légiroham idején is ki lett jelölve 
az 55., 304. és a 49. BW részére, de megtámadására aznap nem került sor. A telep köré már 
ekkor némi légvédelem csoportosult, összesen egy 6 db nehézlövegbıl, valamint kettı 4 db 
nehézlövegbıl (összesen 14 löveg) álló üteget azonosítottak közvetlenül a célzónában. 
Ugyanekkor a fı célpont, Blechammer körül 92 löveget azonosítottak, a Bécs környéki 
olajipari és egyéb objektumokat (Floridsdorf, Kagran, Lobau, Schwechat, Korneuburg, Vösendorf 
finomítói és a téli kikötı olajtartályai) 340 löveg védte.99 

                                                 
97 Más forrás szerint 1944. július 18-án jelölték ki az objektumot célterületként. Ebben azonban a magyar 

célok felderítési aktáinak, valamint a célkijelölés metódusa tanulmányozását követıen kételkedem. Schmaltz: 39. 
o.; Fontosságát tekintve, a Plojesti környéki finomítók elleni hatékony légitámadások, majd azok a szovjetek által 
történı elfoglalását követıen értékelıdött fel a cseh és a lengyel termelés. A legfontosabb lengyel olajipari 
létesítmények közül Drohobycz 1944 augusztusára szovjet kézre került, így Oswiecim a legfontosabb szintetikus 
termékeket elıállító üzem, valamint Czechowitze, a maga éves becsült 48.000 tonnányi termelésével (maximális 
kapacitását 90.000 tonnára becsülték), lett az egyik legfontosabb lengyel olajfinomító. Czechowitze köré egyes 
források szerint nem, más forrás szerint hatékony légvédelmi tüzérséget telepítettek. HQ 55th BW Intelligence 
Annex No. 156. 19 August 1944, AFHRA A6473 és a 10. sz. dokumentum.; A térségben található olajipari üzemek 
közül a legfontosabbak a blechammeri gyárak voltak. A szövetségesek becslése szerint, a III. birodalom teljes 
termelése az olajszármazékok tekintetében 1944. szeptemberében 128.000 tonnára esett vissza, azonban az üzemek 
újbóli támadása nélkül ez októberre 256.000 t-ra emelkedett volna.; HQ Fifth Wing (US) Annex to Operation Order 
No. 729 for 8 October 1944, AFHRA A6480; A németországi szintetikus üzemanyaggyárakat, valamint a 
blechammeri üzemeket 1943 áprilisára felmérték, a monowiczei üzem azonban nem kapott különösebb figyelmet. 
Petroleum Facilities of Germany, Prepared by the Enemy Oil Committee for the Fuels and Lubricants Division 
Office of the Quartermaster General, March 1945, AFHRA; 

98 Rácz András: Auschwitz – Birkenau bombázásának katonai lehetıségei (Rácz), Hadtörténelmi 
Közlemények 117. évf. 2004/3. sz. 951-953. o.; A célpont jelentıségérıl lásd: 2. sz. dokumentum C. ponja 

99 HQ 55th BW Intelligence Annex No. 94. 15 June 1944, valamint HQ 49th BW Intelligence Annex No. 75. 
15 June 1944, AFHRA A6462; AFHRA A6538; A lövegek száma késıbb jelentısen megemelkedett Auschwitz 
körül, kb. 44-56 db között ingadozott, 1944. augusztus 20-ra 77 darabot említettek a célpont körül. 1944. október 
elején Oswiecim mellett már 134-149 darab, míg a fı célpont, Blechammer észak és déli olajfinomítók körül 125-
135 darab légvédelmi löveg volt megfigyelhetı. Ugyanekkor Bécs körül megközelítıleg 350, Gleiwitznél 151, 
Moravska Ostravánál 49, Gyırnél 9, Veszprémnél 8, Komáromnál 4 darab lövegrıl adtak számot. Flak Situation 
Maps (dátum nélkül), AFHRA A6538, és HQ 55th BW Intelligence Annex No. 156. 19 August 1944, AFHRA 
A6473, valamint HQ 55th BW Intelligence Annex No. 201,  7 October 1944, HQ Fifth Wing (US) Annex to 
Operation Order No. 729 for 8 October 1944, HQ Fifth Wing (US) Annex to Operation Order No. 733 for 9 
October 1944, HQ Forty Ninth Bomb Wing Intelligence Annex „B” for Operation Order No. 184, 185, 188, 189, 8 
October 1944, AFHRA A6480.; Az Oswiecim mellé települt erıs légvédelem 1944. szeptember 13-án már komoly 
veszteséget okozott. Aznap a 485. BG B-24H típusú gépe a bombaoldás után flak találat következtében a 
célkörzetben lezuhant (42-51139, MACR # 8347), 11.22-kor ugyancsak a célkörzetben a 460. BG B-24J típusú 
gépének a 4. számú motorja szintén tüzérségi telitalálatot kapott, kigyulladt, majd a céltól északra lezuhant (42-
51408, MACR # 8765). A 460. BG B-24J típusú repülıgépe 11.22-kor ismételten flak találat miatt kivált az 
alakzatból és hazafelé indult, majd Szigetvár környékén lezuhant. (42-78487, MACR # 8762). A 485. BG B-24H 
típusú gépe miután a célnál flak találatot kapott, késıbb Észak Jugoszláviában 12.40-kor lezuhant (42-52601, 
MACR # 8346). A 460. BG (42-52363, MACR # 8764) és a 465. BG (42-51320, MACR # 8447) kötelékébıl 1-1 



 
 

52 

Erre az idıszakra a valóságban az ipartelep elérte háborús termelésének csúcsát. (A 
háborús csúcsüzem közben egyes források szerint 83.000 foglyot dolgoztattak, borzalmas 
körülmények között. A túlzottnak tőnı 83.000 fıs munkáslétszám megerısítésére vonatkozó 
más adattal nem rendelkezem. Viszonyításképpen a csepeli Weiss Manfréd Mőveknek, 
Magyarország legnagyobb ipartelepének, ugyanebben az idıszakban kb. 25.000 alkalmazottja 
volt.)100 Az egyik túlélı így írt róla: „A munkát (…) 3-4 hónapig lehetett kibírni. (…) gyakran 
elıfordult, hogy a foglyokat összeverték, és naponta mintegy tíz embert hoztak hozzám holtan, 
vagy félholtan a munkahelyekrıl. Ez utóbbiak sem húzták sokáig.” Három év alatt az I. G. 
Farben monowicei üzemeiben, különbözı okok miatt legalább 30.000 fogoly halt meg.101 

 
Az augusztus 20-i légitámadás 

 
Az elsı támadást megelızı utolsó kettı felderítı repülés már közvetlenül a támadás 

elıkészítésére szolgált volna, de a felvételek, rossz minıségük miatt, használhatatlanok 
voltak. A támadást délkeleti irányból a 15. AAF 5. BW-je 140 db B-17 Flying Fortress 
repülıgépének kellett végrehajtania, a támadó öt groupot (berepülés szerinti sorrendben: 301., 
2., 97., 483., 99. BG) három fighter group (31., 332., 52. FG) kísérte és fedezte. A támadást, 
amely végül 10.39-kor kezdıdött és 10.43-kor fejezıdött be, 128 db bombázó hajtotta végre, 
összesen 305 (metrikus) tonna bombát dobva le a célra.102 (A támadás alatt két fogoly, Adam 
Szaller és Siegfried Pinkus megszökött, majd a nürnbergi per során tanúként Pinkus elmondta, 
hogy a támadás alatt kb. 75 fogoly meghalt és több, mint 150 súlyosan megsebesült fıként 
annak köszönhetıen, hogy a foglyokat nem engedték be az óvóhelyekre, valamint véleménye 
szerint annak köszönhetıen, hogy a riasztás csak közvetlenül a támadás elıtt történt meg 
azért, hogy a termelés kiesését minimalizálják.) 

A támadást követı ellenırzésként augusztus 23-án és 25-én két felderítı repülést 
végeztek. Annak ellenére, hogy a repülıszemélyzet eredményes bevetést jelentett le 20-án, a 
felvételekbıl kiderült, hogy a támadás nem járt átütı sikerrel, komolyabb károk csak a 
desztilláló részlegben, a methanol üzemben, az alumínium üzemben és a környezı táborokban 
keletkeztek.103  

Az augusztusi támadást követıen még 3 nagyerejő csapás érte az ipartelepet 1944. 
szeptember 13-án, december 18-án és december 26-án, és összesen 18 db felderítı repülést 

                                                                                                                                                         
repülıgép Jugoszláviában lezuhant. HQ 485th Bombardment Group (H) Narrative Mission Report, 13 September 
1944, AFHRA A6477 és a hivatkozott MACR-ok; Az 1944. december 26-i támadás összefoglaló jelentése szerint 
89 db nehéz légvédelmi löveg volt az ipartelep körül, tüzük pontos volt és intenzív. Fifteenth Air Force Tactical 
Mission Repont, 26 December 1944, AFHRA, File No. 670.391; A Luftgaukommando VIII. (Wehrkreis VIII.) 
alárendeltségében tevékenykedı 11. Flak hadosztály (54., 106., 107., 150. Flak ezred, 84. légvédelmi reflektoros 
ezred) védte Felsı-Szilézia ipari létesítményeit összesen 142 db nehéz és 16 közepes-és könnyő légvédelmi üteggel. 
Ebbıl Auschwitz köré 22 db nehéz légvédelmi üteg és 2 füstfejlesztı század települt. Karl-Heinz Hummel: Die 
Deutsche Flakartillerie 1935 – 1945, VDM-Verlag, 70-72. o., 294. o., 367. o., 442. o.; Itt teljesített szolgálatot a 
Heimat-Flak-Abteilung 62/VIII, mittlere Heimat-Flak-Batterie 10/VIII, mittlere Heimat-Flak-Batterie 11/VIII, 
schwere Heimat-Flak-Batterie 204/VIII, schwere Heimat-Flak-Batterie 219/VIII, schwere Heimat-Flak-Batterie 
235/VIII, schwere Heimat-Flak-Batterie 239/VIII (Flakgruppe Auschwitz) voltak. http://www.lexikon-der-
wehrmacht.de/ 

100 www.wikipedia.org: I. G. Farben, és Headquarters 5th Wing, Intelligence Annex (Operations Order No 
643), 26 July 1944, AFHRA A6469; Höss vallomása szerint is mindössze 10.000 fogoly dolgozott az ipartelepen. 
Höss kihallgatási jegyzıkönyve 1946. április 8. 11.30-12.30h, OCCPAC, NARA; 

101 Auschwitz Múzeumi kalauz, Oswiecim, 1974. 55-56. o. 
102 A 15. AAF céllistáinak 1944. augusztus 20-i bejegyzése, AFHRA A6476; A támadó alakulatok támadási 

őrlapjai alapján (Attack Sheet) az elsı kioldást követıen, 240 másodperccel késıbb csapódtak be az utolsó bombák. 
Schmaltz: 40. o. 

103 Rácz: 954. o. 
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végeztek fölötte.104 (Viszonyításképpen Szegedet 4 nagyobb és 2 kisebb amerikai légitámadás 
érte a háború alatt.) A légitámadások összességében nagy veszteségeket okoztak, de az üzem 
mőködıképes maradt egészen addig, amíg az általános kiürítést (1945. január 17.) követıen 
1945. január 27-én a tábort felszabadították a szovjetek.105  

Az amerikai légierı vesztesége 1944. augusztus 20-án a következıképpen alakult. Az 
Oswiecim ellen támadó kötelékbıl a 2. BG 96. századának 42-102908 lajstromszámú gépe a 
49o50’É/18o31’K koordinátánál, azaz Bohumintól délre, a célponttól kb. 65 km-re, kivált az 
alakzatból, majd 10.58 és 11.04 között két Me-109-es többször megtámadta alulról, valamint 
hátulról és fölülrıl. A repülıgép hiába próbált felzárkózni az alakzathoz, egyre inkább lemaradt, 
majd szem elıl vesztették, végül valószínőleg Balassagyarmattól északra lezuhant.106 A 
személyzet tagjait a magyar csendırök Észak-Magyarországon Rimóc, Herencsény, 
Nógrádsipek környékén elfogták. A 99. BG és az 52. FG jelentésében egyaránt szerepel egy 
másik lezuhant gép, amely valószínőleg a 97. BG gépe lehetett, ezen kívül a 465. BG jelentést 
tett még egy lemaradó B-17-esrıl Drégelypalánk környékén (Nógrád megye), de ennek további 
sorsa szintén ismeretlen.107 A Czechowice ellen támadó köteléknek hivatalosan nem volt 
vesztesége. A Szolnok ellen támadó kötelék 2 db B-24-t vesztett el, amelyek a 49. BW 
kötelékébe tartoztak.108 Ezen kívül Budapest térségében a 99. BG egy P-51-es, a 483. BG pedig 

                                                 
104 Rácz: 955-956. o.; Schmaltz szerint 1945. január 19-én történt még egy utolsó amerikai légitámadás, 

azonban erre vonatkozó további információk egyenlıre nem állnak rendelkezésre. Elképzelhetınek tartom, hogy a 
szovjet csatarepülıgépek támadtak volna, amerikai levéltári anyagokban azonban nincs errıl további adat. Schmaltz: 
41. o.; Ezen a napon egyébként csak a vadászgépek tudtak felszállni és bevetést teljesíteni a rossz idı miatt.  

105 Egyes források szerint a felszabadulás pillanatában még 10.223, borzalmas állapotban lévı fogoly 
tartózkodott a helyszínen. A háború után a gyártelep lengyel kézbe került, késıbb a lengyel vegyipar alappillére 
lett.; A tábor evakuálását 1945. január 18-án kezdték meg. Schmaltz: 42. o. 

106 Mohos Nándor veszteségkutató közlése, MACR # 11699, és a M. kir. Csendırség központi nyomozó 
parancsnokságának 1944. augusztus 21-én kelt ideiglenes eseményösszesítése, MOL, Légitámadásokra vonatkozó 
iratok; A MACR alapján a lezuhanás helyszíne Balassagyarmat volt. Clifford C. Popp ırmester, a 281. sz. gép 
lövészének vallomása szerint a repülıgép a vadásztámadásokat követıen 1,5 órán keresztül próbálta utolérni az 
alakzatot, majd 12.26-kor kényszerleszállást hajtott végre egy szántóföldön, kb. 4 km-re nyugatra egy kisvárostól. 
A megadott koordináták szerint a helyszín a Baranya megyei Magyarbóly környéke lenne, azonban a MACR 
adatai, fıként a német dokumentumok alapján ezt a helyszínt kizártnak tartom. A személyzet minden tagja 
fogságba esett és hazatért a háború után. A pilóta földet érésekor eltörte a bokáját, a navigátor a légi harcban 
megsebesült a karján, az egyik tisztet pedig magyar civilek és egyenruhás személyek megverték, azonban más 
veszteséget a személyzet nem szenvedett. Valószínőleg ez lehetett az a gép, amely az 52. FG jelentésének (10. sz. 
dokumentum) 12. pontjában szerepel, amely szerint 11.30-kor látták, amint ömlött a fehér füst belıle. 

107 Gulley, Thomas F., and others: The Hour Has Come: The 97th Bomb Group in World War II., Dallas, 
TX, Taylor Pub. Co., 1993. 256. o. Ez alapján a légvédelmi tüzérség egy B-17-est súlyosan megrongált; A 97. BG 
jelentésében (6. sz. dokumentum) szerepel az a repülıgép, amely talán azonosítható a telitalálatot szenvedı géppel, 
azonban a MACR-ja ismeretlen.  

A 465. BG repülısei egy magányos B-17-est láttak 11.30-kor 48o00’É/19o00’K-nél, azaz Drégelypalánktól 
DK-re 4,5 km-re, amely nyilvánvalóan nem tudta tartani a lépést a saját kötelékével. Értesítették az 55. BW 
vezérgépét, lelassítottak, „S alakban” repültek, de a B-17-es nem tudta ıket utolérni. Headquarters 465th 
Bombardment Group Narrative Mission Report, 20 August 1944, AFHRA A6473; Nem zárható ki, hogy ez azonos 
volt a 2. BG gépével és a valamelyik jelentésben szereplı koordináta pontatlan.  

108 A 451. BG 41-29588 lajstromszámú repülıgépe (725. század, MACR # 7694) a cél felé repülés 
alkalmával 09.30 körül elhagyta az alakzatot, hazafelé vette az irányt és bár semmi jele nem volt, hogy megsérült 
volna, gyorsan vesztett a magasságából, majd Medgyespusztánál (Somogy megye) lezuhant. A személyzetébıl 8 
fıt Kötcse és Andocs mellett elfogtak, két fı a gépben égett. M. kir. Csendırség központi nyomozó 
parancsnokságának 1944. augusztus 21-én kelt ideiglenes eseményösszesítése, MOL, Légitámadásokra vonatkozó 
iratok;  A holttesteket a medgyespusztai temetıben földelték el. Bejelentések amerikai katonák holttesteinek 
felkutatása tbn., 6686/1945.VIII.17., MOL; A 484. BG 42-52438 (825. század 30. sorszámú gépe, MACR # 7687) 
lajstromszámú, „Damned Yankee” nevő repülıgépe, Szolnok mellett, Rákóczifalvánál csapódott fel. Michael D. 
Hill & John R. Beitling: B-24 Liberators of the 15th Air Force/49th Bomb Wing in World War II, Schiffer Military 
History, Atglen, PA, 118. o.;  

A MACR # 7687 szerint a repülıgép végzetét valószínőleg a felette repülı alakzatból leesı repeszbomba 
okozta. Kigyulladt és 10.30-kor a célkörzetben lezuhant, azonban a személyzet néhány tagja vadásztámadást is 



 
 

54 

3 ellenséges repülıgép lezuhanását jelentette, az 52. FG 2. századából pedig Dennis hadnagy 
bizonyosan életét vesztette, azonban mindezekrıl egyelıre nincs további információ. 

 
A támadás iratanyaga 

 
A vonatkozó amerikai források túlnyomó részét az Amerikai Légierı Dokumentációs 

Központja (AFHRA – Air Force Historical Research Agency) ırzi. A felhasznált és közölt 
iratok egy része rossz állapotban van, összességében mégis igyekeztem mindet eredeti 
formában visszaadni, bár helyenként az olvashatatlan írás, vagy az amúgy is esetleges 
koordináták miatt kiigazítottam a szöveget. Néhány esetben ezzel éppen ellenkezıen, 
kurtítottam a felsorolásokat, de csak azokon a helyeken, ahol lényegileg a témához az irat 
nem tartalmazott általam megfelelı fontosságúnak vélt adatot.109  

A 15. AAF által használt irattípusok idırendben az alábbiak szerint követték egymást:  
1. A bevetési parancs (Operation Order): A légierı titkosított telex, vagy 

telefonvonalon (Redline Message) adta ki az általános támadási utasítást, amelyet a 15. AAF a 
Wingek felé bevetési parancsként továbbított. A parancs minden Wing részére közölte az 
aznapi célokat, másodlagos és alternatív célpontokat, a támadáshoz szükséges 
követelményeket, adatokat, a légelhárítás adatait, útvonalat stb. A Wingek ezután a 
támadáshoz kijelölt Groupok felé kiadták a megfelelı támadási parancsot (Field Order), ezek 
azonban nem képezik jelen forrásgyőjtemény részét. 

2. Hírszerzési melléklet (Intelligence Annex): Ez az iratformula alkalmi kivonata 
volt azon hírszerzési összefoglalásnak (Target Information Sheet), amely a célról készült 
elemzéseket, hírszerzési mellékleteket tartalmazta, folyamatosan aktualizálva és konkretizálva 
az idıközben tapasztalt, vagy vélt változásokat. A célpontról készült térkép (T.C. – Target 
Chart. A monowitzi üzemé a T.C. 16-3-NA jelő) gyakorlatilag a célról készült felderítı fotó 
vetületének felel meg, amelyen minden változást szintén folyamatosan rögzítettek.110  

3. Eligazítási és támadási őrlapok: A bevetés elıtt az eligazításhoz szükséges 
adatokat tartalmazó eligazítási őrlap (Briefing Sheet) és a bevetés után az összegyőjtött tömör 
információkat tartalmazó támadási őrlap (Attack Sheet) összehasonlítása értékes 
információkat nyújt. Ideális esetben a két dokumentum tartalma azonos, de ha bármilyen 
változás, vagy szokatlan esemény volt a bevetés alatt, az a két irattípus összehasonlításából 
azonnal kiderül.  

4. Összefoglaló jelentések: A légi hadsereg parancsnokának készített átfogó 
jelentéseken túl Wingenként eltérıen, a bevetésekrıl összefoglaló jelentés készült. Egyrészrıl 

                                                                                                                                                         
emlegetett.; A holttesteket a rákóczifalvai r.k. temetıben földelték el. Lezuhant amerikai repülık Magyarországon 
fellelhetı sírjai c. akta, Magyar Belügyminisztérium 161.238/1945.1/3.eln., MOL; A német légigyızelmeket 
igazoló lajstromok valószínőleg téves információkat nyújtanak a Magyarország felett kialakult légiharc 
eredményeirıl. Ezek szerint 09.45-kor, Willi Greiner altiszt (4./JG 302) Budapesttıl keletre, Heinz Gossow és 
Herbert Stephan altisztek (1./JG 302) pedig Budapesttıl nyugatra, 1-1db P-47-est lıttek le. Leonard Reinicke 
hadnagy (1./JG 302) 09.58-kor, Budapesttıl nyugatra 1db B-24-est, míg Budapesttıl délre Willi Reschke altiszt 
(1./JG 302) 09.45-kor és 09.52-kor 2 db B-24-est semmisített meg. Übersicht über bischer anerkannte Abschüße 
(Oberkommando der Luftwaffe), Bundesarchiv, C. 2025/I sz. mikrofilm; A csendırség Válnál (Fejér vm.) egy 
magyar, Nagybodak (Moson vm.) község határában, Királyrét-puszta közelében pedig egy német repülıgép 
lezuhanását jelentette. A pilóták mindkét esetben ejtıernyıvel megmenekültek. M. kir. csendırség központi 
nyomozó parancsnoksága ideiglenes eseményösszesítése, 1944. augusztus 22. napján, MOL; 

109 Például, noha az 52. FG összefoglaló jelentése közli a teljes bevetett harci személyzetet, megelégedtem a 
kötelékparancsnokok felsorolásával. Tanulmányomhoz felhasználtam olyan forrásokat is, amelyeket nem 
fordítottam át, így az egyes iratformulák átfedéseit kiküszöböltem. A dokumentumok tartalmára vonatkozó 
kiigazításokat, valamint magyarázatokat zárójelben, dılt betőkkel szedve olvashatja a kedves olvasó. 

110 A fotófelderítı repüléseket a térségben a Mediterranean Allied Photo Recon Wing (MAPRW) végezte. A 
bevetések során keletkezett negatívok felvételeit képkockánként megszámozták, a kiértékelı jelentésekben pedig 
(Interpretation Report) ezekre hivatkoztak. Egy-egy kiértékelı jelentés általában minimum 2-3 fotó alapján készült el. 
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a Wing, másrészrıl a Groupok is készítettek ilyen jelentéseket, itt az alapkövetelményeken 
kívül nagy eltérések mutatkoznak az egyes Wingek között. Noha az 5. BW összefoglaló 
jelentései nem kerültek elı, a többi 4 Wing bizonyosan készített ilyeneket. A Groupok 
összefoglaló jelentése a Special Narrative (Mission) Report (a feldolgozásban Speciális Leíró 
Jelentésként fordítottam), de több wing őrlapszerő összefoglaló jelentéseket (Confirming 
Mission Report) is készített. Ez az iratcsoport tartalmazza a bevetés teljes és legértékesebb 
dokumentációját, útvonalat, a támadás valós idejét, légiharc, légvédelem adatait, 
veszteségeket, stb. A személyzetek által az út során tapasztalt különleges megfigyeléseket is 
rögzítették, melyek további értékes információval szolgálhatnak a kutatónak, ugyanis idırıl - 
idıre rögzítették az egyes objektumok állapotát. 

5. Egyéb források: Minden group készített jelentést az aktuális idıjárásról, illetve 
minden gép személyzetét kikérdezte a hírszerzı tiszt, melyet szintén írásban rögzítettek. Az 
ezekben található értékesebb adatokat belefoglalták az összefoglaló jelentésekbe, valamint a 
MACR-ba. 

6. A gép, valamint személyi veszteségekrıl készült az ún. Missing Air Crew Report 
(MACR - elvesztett gépek személyzetérıl készült jelentés), mely magába foglalta a bevetés 
alapadatait, a gép eltőnésének körülményeit, helyszínét és az azonosításhoz szükséges 
adatokat (motorszámok, fegyverszámok, személyzet adatai), valamint a személyzet további 
sorsát, ha sikerült kideríteni. Az amerikai légierı által 1943. május 23-tól bevezetett őrlap 
célja az volt, hogy egy helyen rögzítsenek minden olyan tényt, melyek a késıbbi keresésük 
során, más információkkal összevetve, lehetıvé teszi az eltőnt személyek felkutatását. Minden 
eltőnt légi személyzetrıl 48 órán belül el kellett készíteni a jelentést és hivatalosan is 
eltőntnek kellett nyilvánítani, arról pedig elsısorban a gép alakulatának parancsnoka döntött a 
meglévı információk alapján, hogy az eltőnt-e és ha igen, kitöltötték az őrlapot. A légierı 
egészen 1947. végéig megtartotta a formulát és készített MACR-okat. 1946. végén az 
iratcsoport kezelésének feladata a Memorial Division, Office of the Quartermaster General 
(hadisír gondozás) azonosítási osztályára szállt, amely 1949 januárjában végleg át akarta adni 
az iratcsoportot a légierınek. Miután a légierı azt le akarta selejtezni, a hadisír gondozás 
visszavette magához az aktákat, majd végül ık archiválták. 111 

Néhány kifejezés, vagy rövidítés értelmezési problémát okozhat, ezért a teljesség igénye 
nélkül, pár fontosabb fogalmat tisztázni fogok. Több hasonló írásban tapasztaltam, hogy a 
parancsok iktatószámaként értelmezték a tábori posta számot, azaz az Army Post Office 
rövidítését (APO 520 – a 15. AAF tábori posta száma). Az S-2 a group hírszerzési tiszt, az A-
2 a wing hírszerzési tiszt, míg az A-3 a wing hadmőveleti tiszt hivatalát jelölte. Minden 
vezénylési szinten ugyanilyen hivatali struktúra létezett. 

Több szakirodalom helytelenül használta az amerikai légierı terminológiáját is, ami sokszor 
visszatért más munkákban. Ezek lefordítása és magyarosítása értelmetlen volna. A 15th Army Air 
Force (15. AAF - 15. Amerikai Légi Hadsereg) öt Bomb Wingbıl és egy, 1944. szeptemberétıl 
kettı Fighter Wingbıl (7 db FG) állt. A Bomb Group (BG: 4 repülıszázad) és a Fighter Group 
(FG: 3-4 repülıszázad) osztály mérető, míg a Bomb Wing egy ezrednyi (BW: 3-6 Group) 
repülıegység volt. A légi hadsereg legerısebb és legnagyobb létszámú egysége volt az 5. BW, 
amely hat Groupot foglalt magába, összesen 24 századnyi repülı haderıt. A vadászerık közül a 
332. FG kivételével minden group három repülıszázadot foglalt magába, a 332. négyet. A 
Combat Wing, egy Wing mérető harci egység, amely egy azonos célt támadó, akár más 
alárendeltségbe tartozó groupokból tevıdött össze. 

                                                 
111 Mohos Nándor közlése alapján, a légierı bevett eljárása szerint az eltőnt személyek státuszát 1 év után 

vizsgálták felül, majd, ha addig fogságba esésükrıl, vagy egyéb történésekrıl nem érkezett információ, az utolsó 
adat keltezésétıl számított 1 év és 1 nap után nyilvánították holttá. A MACR-okat a NARA ırzi (lásd az M1380 
jelő mikrofiche fondjegyzéket). 
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A pilóták helyzet meghatározása követi az órát, azaz az égboltot 1-12 óra között osztják 
fel úgy, hogy a repülıgépünk orra 12 felé, a farka 6 óra felé mutat. A repülıgépünktıl 90o-ra 
jobbra lévı dolog 3 órára, míg a 90o-ra balra lévı dolog 9 órára van a géptıl. Ezen kívül az a 
dolog, ami a repülınk magasságában van, az „szintben”, míg az alatta lévı „alulról”, míg a 
felette lévı „fentrıl” közelíthet. Tehát egy légiharc során ha egy támadó repülıgép 11 órából 
támad fentrıl, akkor a támadás elölrıl, kissé balról az alakzathoz viszonyítva magassági 
elınnyel érkezett a repülı alakzatra. 

Az útvonalnak állandó viszonyítási pontjai voltak, ebbıl az elsı fontosabb a KP, azaz 
„kulcspont” (Key Point). Ez volt az a pont, amikor Olaszország, vagy más konkrét navigációs 
pont felett a támadó alakzat összerendezıdött, kialakították a berepülési alakzatot és 
elkezdıdött a berepülés. Erre a fix pontra azért volt szükség, mert a groupok más-más 
repülıtérrıl szálltak fel, össze kellett rendezıdniük, majd a támadó erı összes kötelékének 
alakzatba kellett állnia wingek szerint. A 15. AAF 1944. augusztus 20-i alakzata a Wingek 
egyetlen hosszú oszlopából állt, de például szeptember 5-én három támadó oszlop repült 
három különbözı irányba.112 A gyakorlatban amíg lehetett a támadó alakzatok a lehetı 
legtovább együtt repültek, mely fıként a navigációban és a védekezésben jelentett 
könnyebbséget. Az útvonal fontos pontja volt a vadászvédelemmel való „találkozási pont” 
(R/V - Rendezvous point). A KP-t követték a TP-k (Turn Point – „fordulási pont”), melyek a 
repülés folyamán a nagyobb irányváltásokat jelölték, amelyekkel a legjobb útvonalat 
igyekeztek megtalálni, illetve megtévesztésként és az ellenséges légvédelem kijátszására, 
kikerülésére is szolgálhatott. A CP (Controll Point) egy már ellenséges légtérben esetlegesen 
beiktatott navigációs pont volt, amely általában szintén útvonal módosítást, vagy a támadó 
kötelékek szétválását takarta. Az IP (Initial Point – „Indítási pont”) volt a bevetés egyik 
legfontosabb pontja. Ez néhány percnyi repülésre helyezkedett el a céltól, ettıl kezdıdött a 
rárepülés (bombrun). A köteléknek nyílegyenesen kellett rárepülnie a célpontra, majd fölötte, 
hogy a bombacélzást segítsék (az IP és célponton megjelölt célzási pont közötti vektor volt a 
támadás tengelye). Ettıl a ponttól általában már nem a pilóta, hanem az amerikai légierık 
legtitkosabb és legmisztifikáltabb szerkezete, a Nordan bombacélzó, vagy „Sperry” „vezette” 
a gépeket és tette lehetıvé a lehetı legpontosabb kioldást. 

A kioldás után a támadó alakzat a légvédelem kijátszására és a következı támadóhullám 
helybiztosítására kifordult a célterület fölül (Rally), majd ráállt a visszaútra elıírt útvonalra. 
Ekkor általában megváltoztatták a repülési magasságot is, hogy ha netán a földi légvédelem 
belıtte volna már magát, megnehezítsék a célzásukat. 

A bombázást és a navigációt segítve az ún. Pathfinder Force (PFF), azaz „útkeresı”, 
radarral (a felszerelés angol kódneve H2S, míg az amerikai H2X) felszerelt repülıgépekkel 
végrehajtott kijelölı - célkeresı módszert jelenti, amely során a cél kijelölése füst, vagy 
világító bombákkal történhetett. A légvédelmi radarok megzavarására vékony csíkokra vágott 
alufóliát alkalmaztak (Window), amely a levegıben szétszóródva hamis radarképet 
eredményezett. A célpont körüli védekezési módszerek közül a légvédelmi tüzérség, a Flak 
(Flugabwehrkanone – a rövidítést használták az amerikaiak is), illetve a füstfejlesztı 
(füstgyertya - Smoke screen) voltak a legfontosabbak, melyekhez hozzájött az általános 
berepülési útvonalhoz telepített vadászvédelem is. Ezek célja a támadók megsemmisítése, a 
pontatlan célzás kikényszerítése, illetve a megtévesztés volt. 

 
Utószó  

 
Kitőzött célom szerint tehát az írásom forrásközlemény, jelen esetben nem tisztem az 

ítélkezés.  
                                                 

112 Oláh András Pál: A szolnoki vasúti híd elleni, 1944. szeptember 5-i amerikai légitámadás, Hadtörténelmi 
Közlemények 119. évf. 2006/1. szám 73-74. o. 
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Az elıszóban említett kérdéskör kapcsán érdemes hangsúlyozni, hogy 1944. augusztus 
20-án az Auschwitz köré települt táborkomplexum három fı táborából a közvetlenül egyik 
mellé települt ipari létesítményt támadták, tehát igenis támadták az Auschwitz körüli 
komplexumot a levegıbıl, legalább négy alkalommal. A szövetséges légierık a háborúban 
nemcsak a monowicei létesítményt támadták, hanem a szintén altáborok mellett mőködı 
Blechammer, Czechowice olajfinomítóit is. A világ légierıinek feladata jelenleg is az, mint a II. 
világháborúban, tehát az ellenség potenciáljának rombolása, elısegítvén a háború mielıbbi, 
gyızelemmel történı lezárását. Népirtást légitámadásokkal több, mint fél évszázaddal késıbb, 
sokkal fejlettebb haditechnikával sem lehetett megakadályozni, legközelebbi példa erre a 
koszovói légi háború. Az nyílt kérdés marad, hogy az illetékes politikai, katonai vezetés tudott-e 
a táborokban zajló eseményekrıl, ha igen, akkor mit tett, mit tehetett volna, és tett-e valamit is 
ellene. Katonai vonatkozásban ez és az ehhez kapcsolódó vita értelmezhetetlen. Ahhoz, hogy 
bátran ki lehetne valaha mondani a légierık felelısségét ennek kapcsán, úgy tartom korrektnek, 
ha a kérdéses 1944. januárja és 1945. januárja közé esı idıszakot tüzetesen átvizsgálva, 
stratégiai célok, bevetések, veszteségek, hatótávolság változása stb. alapján, mondanának 
ítéletet. Ez a munka pedig messze meghaladja jelen tanulmányom kereteit. Bizonyos, hogy a 
fenti idıszakban érvényben lévı hivatalos stratégiai célok között a Luftwaffe szétzúzása, a 
normandiai invázió elıkészítése és az „olajháború” mellett, nem szerepelt a koncentrációs 
táborok rombolása. 

Éppen 1944. elejétıl, amikor is a MAAF egységei, beleértve a 15. AAF kötelékeit, 
harckész állapotba kerültek, a németek az utolsó nagy népirtó akciót szervezték, történetesen a 
magyar zsidóság, Európa utolsó nagy izraelita közössége ellen. Az enyémmel hasonló tartalmú 
írásokban több olyan következtetés található, melyek izgatják a történész „fantáziáját”, 
megosztják a társadalmat, és a kérdéskör általánosabb sajátosságaiból adódóan, természetesen 
érzelmi felhangoktól sem mentesek. Az tény és nem lehet kétséges, hogy a tömegpusztító 
gépezet attól a pillanattól kezdve, ahogy beindult, amint megérkezett az elsı emberszállítmány 
Birkenauba, megállíthatatlanul mőködött. Következik ez abból, ahogy a német, valamint az 
illetékes magyar hatóságok hozzáálltak a dologhoz. Ismeretes, hogy Adolf Eichmann amint 
tehette megindította, majd a kényszerszünet után újra beindította a tevékenységét, valamint az, 
ahogy a magyar belügyminisztérium, ideértve a deportálásokban részt vevı M. kir. 
Csendırséget is, kérlelhetetlenül elkötelezte magát a deportálások kivitelezése mellett.113 A 
csendırök szervezeti hatékonysága, brutalitása, valamint a szállítmányozás gyorsasága 
egyedülálló volt Európában, és még a németek csodálkozását is kivívta. A deportáló 

                                                 
113 Jaross Andor belügyminiszter szerint: „A legelsı megoldásra váró probléma a zsidókérdés volt. (…) 

akiknek a nemzeti életbıl való végleges eltávolítása amúgy is elhatározott dolog.” Jaross sepsiszentgyörgyi 
beszédét a Pesti Hírlap 1944. június 20-i számában közölte. Idézte: Benschofsky Ilona – Karsai Elek (szerk.): 
Vádirat a nácizmus ellen. Dokumentumok a magyarországi zsidóüldözés történetéhez, 2. kötet, MIOK, Budapest, 
1960. 277. o.;  Sztójay Döme a népbírósági tárgyalása során azt vallotta, hogy a zsidókérdés mielıbbi megoldását a 
németek, pontosabban Kaltenbrunner sürgette és azt ı „német mintára” kívánta megoldani. A vallomás szerint 
Kaltenbrunner az 1944. március 22-i tárgyaláson azt mondta, hogy „a legsürgısebb teendı Magyarországon a 
zsidókérdés megoldása, s míg ez el nincs intézve, addig nem várható Magyarország szuverenitásának 
helyreállítása”. NB. IV. 628/1946, kelt 1946. április 2-án. MOL Mikrofilmtár 21049. tekercs; A MÁV szerepe az 
akció lebonyolításának tekintetében egyenlıre nem, vagy csak részben tisztázott. Ferenczy László vallomása szerint 
a magyar karhatalom csak Kassáig kísérte a szerelvényeket, utána mindent a németek intéztek. Ferenczy a politikai 
rendırségnek tett 1945. november 9-i vallomását idézte: Zinner Tibor – Róna Péter: Szálasiék bilincsben II. kötet, 
Lapkiadó vállalat, Budapest, 1986., 91. o.; A magyarországi szállítmányozásra vonatkozó német dokumentumok 
ismeretlenek.; Rutinszerően, Kassán a Szlovák Államvasút a megfelelı tranzitjegyzékkel és fuvarlevelekkel együtt 
átvette az országból kilépı vonatokat. Lovas Gyula: Magyar vasutak a második világháború éveiben (Lovas), 
Budapest, 1996. 266.o.; Ezen eljárás kapcsán is kétségeket ébreszt véleményem szerint a MÁV egyoldalú 
felelısségét bizonyítani akaró azon perkereset, amelyet a túlélık és hozzátartozóik egy csoportja nyújtott be 2010. 
február 9-én. The United States District Court For The Northern District Of Illinois Eastern Division, Case No.: 
1:10-cv-00868 
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vonatszerelvények páratlanul gyorsan és zökkenımentesen végigrobogtak Magyarországon, 
Szlovákián, Lengyelország déli területein, egészen a gázkamrák tıszomszédságáig és a 
beérkezı embertömeg legnagyobb, de legalább túlnyomó része órákon belül megsemmisült a 
„halálgyárban”.  

Felmerült korábban tehát az a nyilvánvaló kérdés, hogyan lehetett volna a 
tömegmészárlást a levegıbıl megállítani, megakadályozni, vagy legalább akadályozni? A 
kérdés bár „történelmietlen”, mégis meglehetısen érdekes, ezért több más történészhez 
hasonlóan úgy gondolom, hogy érdemes komolyabban átgondolni.  

A tömegmészárlás megakadályozásához kézenfekvı, hogy elsıdlegesen politikai, 
elsısorban magyar politikai akarat kellett volna. Addig, amíg az ország legitim államfıje, azaz 
Horthy kormányzó le nem állítatta 1944. július 6-án,114 a deportálások menetében mindössze az 
elégtelen vasúti gördülıanyag ellátás, vagy az összekuszálódott menetrendek, de semmiképpen 
nem a politikai rendszer, a magyar lakosság ellenállása, vagy a légi helyzet jelentett akadályt. 
Eichmann vasúti referense, Franz Novak, az eseményeket követıen majd 40 évvel késıbb is 
még élénken emlékezett a május-júniusi nagy forgalomra, majd a hirtelen beálló üresjáratra: 
„(…) május-júniusban iszonyú forgalom volt (…) Elvben napi négy szerelvényben egyeztünk 
meg, egyenként kb. négyezer fıvel (…) de a valóság több volt és össze-vissza, a megfelelı 
rendszeresség nélkül (…) június legvégén láttam a jelentésekbıl, hogy egyre kevesebb vonat 
indult, aztán már egy se.”115 Bár felvetıdött, mégsem látom bizonyítottnak, hogy a kormányzói 
döntésre az 1944. július 2-i, budapesti célok elleni súlyos légitámadás nagyobb hatással lett 
volna116, mint inkább a külföldrıl és belföldrıl érkezı, egyre aggasztóbb hírek, miszerint 
elmarasztalták a magyar politikai felsıbb vezetést az ügyben, ezzel együtt a kormányzó és 
körének politikai túlélési ambíciói.117 Mindezek mellett végül a légitámadás „nyomós érv” 
lehetett a végsı döntés körül. 

Már-már berögzült az a megállapítás is, hogy a náci rendszer öngyilkos hajlamát és a 
megrögzött zsidógyőlöletét tükrözi az, hogy az akció, noha elvonta a frontra tartó égetıen 
szükséges utánpótlást szállító kapacitást, mégis tőzön-vízen keresztülvitték. Ezek szerint a 
zsidók deportálását fontosabbnak tartották, mint a Wehrmacht szállítási igényeit, mindezt akkor, 
amikor a szovjet csapatok már a Kárpátokhoz közeledtek.118 Miután ez a megállapítás további 
megfontolandó kérdéseket vetett fel, érdemesnek tartom behatóbban vizsgálódni a témában. 
Megjegyzem a deportáció kivitelezésének nehézségei nehezen hasonlíthatóak össze az általános 

                                                 
114 A deportálás leállítására vonatkozó elsı lépése Horthynak az 1944. június 26-i koronatanácson történt, 

több, mint egy hónappal a kiszállítás megkezdése után, és történetesen egyidıben az egyik felderítı repüléssel! A 
deportálás leállításának körülményeihez: A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok 
Magyarországról 1933–1944. (Összeállították, sajtó alá rendezték, a bevezetı tanulmányt írták: Ránki György, 
Pamlényi Ervin, Tilkovszky Loránt, Juhász Gyula), Kossuth Kiadó, Budapest, 1968. (A továbbiakban: 
Wilhelmstasse) 691. sz. irat, 873-874. o.; Dr. Wilhelm Höttl szerint a deportáció leállításának fı oka Himmler 
ugyanilyen irányú parancsa volt. Himmler fent említett esetleges írásos parancsa ismeretlen. Bokor Péter: Végjáték 
a Duna mentén. Interjúk egy filmsorozathoz (A továbbiakban: Bokor), RTV-Minerva-Kossuth, Budapest, 1982. 
192. o. Interjú Dr. Wilhelm Höttlel. 

115  Bokor:  110. o. Interjú Franz Novakkal.; Höss vallomása szerint az átlagos napi érkezés Auschwitzban 2 
vonat volt kb. 4.000 fıvel, melyek közül csak 20-30 %-ot minısítettek munkára alkalmasnak. A magyar akció 
idején a legnagyobb forgalom 5 vonat volt egyetlen napon. Höss kihallgatási jegyzıkönyve 1946. április 1. 14.30-
17.30h, OCCPAC, NARA; 

116 Hannah Arendt: Eichmann Jeruzsálemben, Osiris, Budapest, 2001. 226. o., valamint Wilhelmstasse: 691. 
sz. irat  5. pontja, 873-874. o., amely szerint a berni angol és amerikai követek szorgalmazták a célállomás, 
valamint az odavezetı közlekedési útvonalak bombázását, valamint a Budapest elleni megtorló bombázást. Az 
egyik legsúlyosabb civil veszteséget okozó, 1944. július 2-i légitámadás kapcsán egyenlıre semmi adat, 
dokumentum nem utal a fentiekre. 

117 Horthy, a nürnbergi perben tett tanúvallomásában, a deportációért való teljes felelısséget Baky László 
belügyi államtitkárra hárította. Prot. Seite 2817/2818 deutsch, Nürnberger Prozesse, Fall XI., Deutsches  
Zentralarchiv (DZA), Potsdam. A dokumentum megtalálható a MOL Mikrofilmtár 15039. tekercsén. 

118 Randolf L. Braham: A magyar holocaust, Gondolat, Budapest, 1990. (A továbbiakban: Braham), 119. o.  
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hadiforgalommal, mivel Eichmann stábja hadiforgalmat nem szervezett és nem irányított soha, 
a zsidószállításokon kívül csak a népi németek kimenekítését intézték. Ugyan a szállítási 
vonalak túlterheltsége általános jelenség volt ebben az idıszakban, a Wehrmacht utánpótlásáért 
felelıs Oberquartiermeister Ungarn hivatala mégis mindössze egyetlen feljegyzésben tett 
tanúbizonyságot arról, hogy hatással volt rá a zsidók deportációja Magyarországon, méghozzá 
abban, amelyben a zsidóktól lefoglalt használati tárgyak, fıként bútorzat kiutalásának ügyében 
intézkedett az alárendeltségébe tartozó tábori kórházak és katonaszállások számára.119 Mivel a 
deportálás ügye „titkos birodalmi ügy” volt, valamint az ide vonatkozó iratok természetesen 
meg is semmisülhettek, elképzelhetı, hogy a kérdés ennyire nem egyszerő és komoly 
nehézségek adódtak a frontra tartó vasúti közlekedés lebonyolításában a deportáció miatt, 
azonban erre számomra jelenleg nincs meggyızı bizonyíték. Másként fogalmazva, bizonyosan 
megterhelı volt a vasúti közlekedésre nézve a deportáció, de az nem látszik bizonyítottnak, 
hogy az a hadiszállítást érzékenyen érintette volna, a hadiforgalom egyébként is elsıbbséget 
élvezett!120 A háború elsı felében, a németek által bevezetett és 1942-ig használt ún. maximális 
kapacitású menetrend alapján, amely szerint a fıbb szállítási útvonalakat teljesen alávetették a 
hadiforgalomnak, az igénybevett lengyel szállítási útvonalakon naponta 60-72 szerelvény is 
közlekedhetett anélkül, hogy komoly fennakadások lettek volna. Ez csak a hadiforgalomra 
értendı, a polgári forgalomra nem. Ha csak megközelítı kapacitással mőködött volna a magyar 
közlekedési rendszer, akkor is felettébb kérdésessé válik a fenti megállapítás, azonban tény, 
hogy ennél nagyobb terhelést is kibírt volna.121 További magyarázattal szolgálhat a fentiekre a 
kivitelezés gyorsasága és fıként a területi eloszlása, valamint ütemezése is, mely megfelelıen 
osztotta el az észak felé tartó szállítási útvonalakra nehezedı terheket. A kiszállítások idıben 
1944. május közepétıl július elejéig terjedı idıszakban történtek, teljes mértékben vasúton, 

                                                 
119 „(…) berendezéséhez szükséges bútorokat és edényeket az SD által a zsidóktól elkobzott javakból 

kívánatos fedezni. Valamennyi, a zsidóakció során elkobzott tárgy a magyar minisztérium rendelkezésére lett 
bocsátva. Velük kell tehát felvenni a kapcsolatot.” Aktenvermerk über die Besprechung mit der D. R. K. 
Hauptführerin Schwehler am 23. April 1944, betreffend Errichtung von Soldatenheimen., Records of German Field 
Commands: Rear Areas, Occupied Territories, and Others, Roll Nr. 295, NARA;  

120 A MÁV 1944. május havi üzemgazdasági jelentésébıl: „Az egész hálózaton a személyszállító vonatok 
forgalmát lényegesen korlátoztuk és áruforgalmi korlátozásokat is kényszerültünk életbe léptetni.” Idézte Lovas: 
260. o.; Arról nincs adat, hogy ezek a korlátozások pontosan milyen szállítmányokat érintettek. 

121 Transportation Network,  Foreign Military Studies MS # P-048, 47-48. o., NARA; A korszakot illetıen 
átfogó tanulmány a magyar közlekedési útvonalak áteresztıképességérıl egyenlıre nem ismert. A Magyarországon 
átmenı hadiforgalom mértékének érzékeltetése kapcsán, 1944. május 15-én 0-24h között magyar részrıl 13 
szerelvény berakott és útbaindult, 6 pedig beérkezett és kirakott. Német részrıl ugyanekkor 64 szerelvény belépett, 
ebbıl 18 csapat, 49 pedig kilépett, ebbıl 8 csapat. 5539/Kszv. hdm. 1944. V. 16. sz. helyzetjelentés, Magyar Királyi 
Honvéd Vezérkar Fınöke Központi Szállításvezetıség (KSzv) naplója, Hadtörténelmi Levéltár (HL); 1944. július 
végén az országon keresztülhaladó nyugat-keleti irányú vasúti közlekedésben a nagymértékő csapatmozgások 
következtében ugyan elkerülhetetlenek voltak a késések, a Bécs-Marasesti útvonal megtétele mindössze 3 napot 
vett igénybe. HGr. Süd, Qu.1/Feldpost, Tätigkeitsbericht für die Zeit vom 21. - 31. 7. 44, den 4. August 1944, 
NARA, T-312 Records of German Field Commands, Armies (Part I.), Roll Nr. 147; A KSzV szerint a „A D.T. 
(értsd: Deutsche Transportkommandatur; A magyarországi szállítmányozást a Wehrmacht Transportkommandatur 
-Budapest- ellenırizte. Székhelye a MÁV Andrássy úti igazgatóságán mőködöt, az iratai sajnos eddig nem kerültek 
elı.) átírt, amelyben a magyarországi vasutvonalak teljesítıképességének jelentıs emelését kéri. – A Fıv. Hff. 
(értsd: Fıvezérség Hadiforgalom fınöke) 1617/Fıvhforg 944.VIII.28. sz. alatti válaszában rámutatott a 
nehézségekre és hajlandó is a teljesítıképességet emelni és pedig: Csáktornya 5, Sztgotthard és Sopron 10, 
Hegyeshalom 20, Szenc és Galánta 25, Losonc 5, Kassa 10, összesen 75 vonat belépésével. – Kilépés: Kassa 10, 
Gyimesbükk 12, Apahida 10, Lökösháza 10, Szeged 6, Ujvidék 18, Eszék 15 vonat. – Ennek feltételei: 200 német 
mozdony 500 pár német személyzettel, 200 német szakmunkás, 58 t. hideg-, 14 t. meleg olaj, havi 140.000 t. szén 
stb.” Arról nincs adat, hogy a tárgyalások miként zárultak le. 1944. augusztus 25-i bejegyzés, KSzV napló, HL; A 
magyar közlekedési vonalak teljes alárendelése a német érdekeknek, valamint kihasználásának fokozása érdekében  
Keitel tábornok már 1944. március 25-én azt táviratozta: „(…) magyar vezérkar gondoskodjék (…) A magyar 
vasúti hálózat maximális kihasználásáról a keletre irányított Wehrmacht – szerelvények céljaira.” Wilhelmstrasse: 
604. irat, 800. o.; 
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térben az események az egész országot felölelték, mégis a szállítmányok 90%-a a Hatvant és 
Kassát érintı útvonalon északra tartott, egyenesen Auschwitzba. Az akció 1944. május 14/15-én 
kezdıdött, ugyan már áprilisban történtek kisebb volumenő kiszállítások122, és július elején ért 
véget, amikor a kormányzó leállítatta, azonban az utasítását kijátszva néhány vonat ezután is 
kijutott az országból. A zsidók koncentrálása, majd kiszállítása ún. mőveleti zónákra, vagy 
„tisztogatási területre” volt osztva,123 a zónák határvonala az akkori közigazgatási, illetve 
csendırkerületek határvonalait takarta. (Az I-II. sz. tisztogatási akció a VIII., IX. és X. 
csendırkerületet, a III. sz. tisztogatási akció a II. és VII. csendırkerületet, a IV. sz. tisztogatási 
akció az V. és VI. csendırkerületet, az V. sz. tisztogatási akció a III. és IV. csendırkerületet,  a 
VI. sz. tisztogatási akció az I. csendırkerületet,valamint a budapesti államrendırség 
fıkapitánysága mőködési területén fekvı Nagy-Budapesthez tartozó városokat és községeket 
érintette.) A tisztogatási területek kiürítése német elgondolás nyomán a hadmőveleti igények 
szerint keletrıl nyugat felé, végül Budapest és környékén történt.  

A szállítás térben tehát az egész országot, azonban nem egyszerre a teljes területét, hanem 
egy jól átgondolt és idıben elhatárolt ütemtervet tartva, ütemenként mindössze 1-2 
csendırkerület érintett! Ezek közül talán az I., a II., és a VI. sz. tisztogatási akció okozhatott 
volna számottevıbb fennakadást, az elsı kettı a front közelsége, ezzel együtt a hadiforgalom 
akadályozásának lehetısége, a VI. pedig a fıvárosi közlekedési vonalak telítettsége, valamint az 
éppen június végén, július elején sőrősödı légitámadások miatt. A Magyarországot érintı 
hadiforgalom volumenvizsgálatát követıen mégis kijelenthetem, hogy véleményem szerint a 
deportáló vonatok száma a hadiforgalom mértékéhez képest nyilvánvalóan elenyészı volt, a 
deportáció pedig komolyabb fennakadást a hadiforgalom kapcsán nem okozott. 

Az igazán vitatott és kényes kérdés az, miszerint ha felderítı fotók készülhettek a tömeget 
megsemmisítı létesítményekrıl, miért nem bombázták le azokat? Ez azon túl, hogy 
kivitelezhetı lett volna-e, milyen pusztítással járt volna, nem következett be. Ez a kérdés tehát 
pusztán fikció, valószínő mégis, hogy a tömegpusztító létesítményeket légitámadással meg 
lehetett volna semmisíteni, de bizonyosan hatalmas pusztítással és járulékos veszteséggel. 
Néhány kényszeroldást nem számítva, a birkenaui tábort nem bombázták, a Buna ipartelepet 
kivéve, felderítı fotókat sem direkt, mint célpont készítettek az auschwitzi táborokról és 
valószínőleg a szövetséges katonai hírszerzés nem sok idıt töltött a táborokról készült fotók 
kiértékelésével. Auschwitz I. fıtáborról célfotó is készült 1944. szeptember 13-án 11.20 h-kor a 
464. BG egyik gépe által, egy eltévesztett bombakioldásnak köszönhetıen. A fotó tanulsága 
szerint nem ez volt az egyetlen kényszeroldás, amely a tábor körül robbant fel, attól nyugatra 
tisztán kivehetıek a becsapódások által keletkezett kráterek. Egy másik célfotó közvetlenül a 
birkenaui tábor feletti kioldást is rögzített.124  

A táborok létezésérıl a légierı, de legalábbis a szövetséges hírszerzések tehát bizonyosan 
tudtak, arról, hogy mi folyt bennük, arra vonatkozóan egyelıre nincs biztos adat. Több veterán 
ugyan emlékszik arra, hogy néhány más célpont elleni bevetés elıtt a hírszerzı tisztjük mondott 
olyasmit, hogy a célpontoknál elhelyezkedı, környezı táborokat semmilyen körülmények 

                                                 
122 Amint a Tisza folyótól keletre esı területet hadmőveleti területté nyilvánították, április 29-én és 30-án 

bevagonírozták és elszállították a bácstopolyai kisegítı toloncházban, valamint a nagykanizsai internálótáborban és 
gettóban fogva tartott zsidókat. Szita Szabolcs: Utak a pokolból, Petıfi Nyomda Rt., Kecskemét, 1991. 16. o. (a 
továbbiakban: Utak a pokolból); A Tiszától keletre esı terület hadmőveleti területté nyilvánításáról: 
Wilhelmstrasse: 604. sz. irat, 799-800. o., valamint M. kir. Kereskedelmi és Közlekedésügyi Miniszter 
302.308/OM.biz/1944., KSzv napló 51. sz. melléklet, HL;  

123 A tisztogatási akciókról készült csendırségi eseményjelentéseket közli: Karsai László – Molnár Judit 
(szerk.): Az Endre-Baky-Jaross per, Cserépfalvi Könyvkiadó, Budapest, 1994., 497-526. o.  

124 A 464. BG 776. és a 465. BG 779. sz. repülıgépeinek fotóit a NARA ırzi. Célfotókat a repülıgépre 
szerelt kamerák rögzítettek. Ezek a bombakioldást követıen meghatározott idıközönként egy beállított idıpontig 
folyamatosan fényképeztek. 
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között sem szabad bombázni, de hasonlóra az 1944. augusztus 20-i támadásra vonatkozóan 
megintcsak nincs adat, vagy bizonyíték.125 

Ide kívánkozik továbbá az a kérdés is, amely szerint a birkenaui tábor bombázása mai 
szemmel nem tőnne-e tömegmészárlásnak? Vajon a bevetés elıtti eligazításon miként 
magyarázta volna meg a parancsnok, vagy a hadmőveleti tiszt, a repülı személyzetnek a „teljes 
erıkifejtéssel bombázni a célt” fogalmát? Egy ilyen támadás morális következményei 
felmérhetetlenek lehettek volna, nem is beszélve az ebbıl adódó egyéb következményekrıl. A 
dolgok lényegébıl fakadóan az is megválaszolatlan marad, miszerint ha bombázták volna 
Birkenau gázkamráit, jelezve, hogy tudnak a bennük folyó borzalmakról, az a nácik felé miféle 
elrettentı hatással bírt volna, hogyha végül a német városok felperzselése sem volt eléggé 
elrettentı, amelynek kérdésköre egy másik, manapság taglalt érdekes vita tárgya.  

Az egyedüli akadályozási lehetıség talán tényleg az lett volna, ha a szövetségesek az 
odavezetı vasúti vonalakat szétbombázzák, vagy az ellenállók rombolják le. Meggyızıdésem, 
hogy ez sem akadályozta volna meg a magyar zsidóság lemészárlását, valamint arról sem 
vagyok meggyızıdve, hogy akár csak késleltette volna. A gyakorlatban sem egyik, sem másik 
nem következett be, ami pedig megtörtént, nem azzal a hadmőveleti - harcászati céllal, hogy 
megakadályozzák a zsidók deportálását, illetve megsemmisítését. Arra volt példa, hogy a vasúti 
közlekedési vonalak és berendezések rombolásával akadályoztak a szövetségesek anyag és 
élıerı mozgatást, Normandiában, illetve azt megelızıen Közép- és Észak-Olaszországban. Ez 
utóbbi akció eredményessége kétséges, Normandiában azonban az 1944. április – májusától 
indított hadmővelet nagyon is eredményes volt. (Ami az elıbbi téréget illeti, a legnagyobb 
torlódást az olaszországi közlekedési vonalak kapcsán a hidak elleni támadások, a legnagyobb 
veszteségeket pedig a vadászbombázó repülıgépek tevékenysége okozta. A közúti közlekedés 
sohasem akadt meg teljesen, a sőrő úthálózat miatt átirányítással mindig megoldották a 
problémákat. A vasúti közlekedés a folyamatos és nagyerejő támadások miatt ugyancsak 
akadozott, sıt a helyzet egyre romlott. A németek általában mégis eredményesen improvizáltak, 
átpakolták a szállítmányokat, így azok többnyire célhoz értek. Felhıs napokon, mikor a 
szövetséges repülık nem tudtak felszállni, többször újra csúcsforgalom alakult ki. 126 A 
hadmőveletet Solly Zuckerman brit tudós tervei alapján indították meg, elképzelései szerint 90 
napon belül 45.000 tonna bombával 101 vasúti csomópontot kellett volna elpusztítani ahhoz, 
hogy Franciaországban „vasúti sivatagot” hozzanak létre. A szövetséges repülıgépek végül 
május elejétıl az invázió napjáig, azaz június 6-ig, 80 vasúti csomópontra összesen 71.000 
tonna bombát dobtak le. 127 Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy 
                                                 

125 Az 1944. október 3-i támadás elıtt, amikor München pályaudvarát akarták megtámadni, nyomatékosan 
felhívták a bombázótisztek figyelmét arra a körülményre, hogy az eligazítás szerinti célzási pont 2,5 mérföldes 
körzetében egy hadifogolytábor található, tehát ha elhibázzák a bombavetést, azt ne keleti, hanem inkább nyugati 
irányba tegyék. HQ 304th Bomb Wing (HV) Inter-Office Routing Slip, Date 2 Oct. ’44, AFHRA, A 6479; 
Hadifogoly táborokra vonatkozó eligazítási adatokat lásd a 2. sz. dokumentumban. A repülıszemélyzetek 
bizonyosan értesültek arról, hogy Magyarországon üldözik a zsidókat, mivel például James V. Holmes lövész a 
450. BG-ból, akinek a gépét 1944. július 27-én lıtték le az ország felett, arról értekezett a hadifogságában írt 
naplójában, hogy szerencsére nem zsidó, mert azokkal Magyarországon nagyon csúnyán bánnak. J. V. Holmes 
hadifogoly naplója, 450th BG Association; 

126 Eduard Mark: A New Look at Operation Strangle, Military Affairs, Vol. 52, No. 4. (Oct., 1988), 176-
184. o., valamint Appraisal of Allied Air Force Employment by General von Vietinghoff, MAAF Surrender 
Documents, HQ MAAF Intelligence Section (US), Tab A, AFHRA (titkosítás alól feloldva 1977-ben); 

127 A tervet, melyet késıbb „Transportation Plan”, azaz „Szállítási terv” névvel illettek, Zuckerman 1944. 
januárjában vázolta fel elıször, majd február 1-jére „zöld utat” kapott. 1944. április 6-ig mégsem indult meg, fıként 
Winston Churchill brit miniszterelnök fenntartásai miatt, aki tartott a számottevıbb járulékos civil veszteségtıl. A 
támadást a Royal Air Force kezdte meg, májusban kapcsolódott be a 8. AAF, majd a 15. AAF, végül a szövetséges 
vadászbombázók, közepes-és könnyő bombázók. A hírszerzés javaslatára 1944. május 10-tıl a környékbéli 
nagyobb vízi átkelıhelyeket is támadták, május 20-tól pedig folyamatosan, mélyen a partvonal mögé elkezdtek 
portyázni a vadászbombázók (ez utóbbi hadmővelet fedıneve az „Operation Chattanooga Choo-Choo” volt). A 
Szajna hídjai elleni támadások eredményei nagyszerőek voltak, a Loire hídjai elleni támadások azonban nem jártak 



 
 

62 

ehhez a hadmővelethez jóval nagyobb létszámú és magasabb fokú harckészültségő stratégiai 
légierık álltak rendelkezésre, nem is beszélve az itt tevékenykedı taktikai légierıkrıl, valamint 
a kiterjedt és szervezett ellenállási mozgalomról.128 A hadmővelet legfıbb célja nem az egyes 
szállítási útvonalak blokkolása, hanem a folyamatosan átmenı forgalom mértékének 
minimalizálása volt!129 A szállítási útvonalak teljes elvágása alighanem kivitelezhetetlen is lett 
volna. Az ilyen mőveletek eredményességhez leginkább az járult hozzá, hogy koncentrálva a 
közlekedési célokra (pályaudvarok, vasúti és közúti átkelıhelyek, gördülıanyagok, vasúti és 
közúti eszközök, javító mőhelyek stb.), azokat folyamatosan, kis idıközökkel, nagy erıkkel, 
éjjel-nappal támadták. Ezzel gyakorlatilag teljesen megbénították a közlekedést Normandiában 
és közelében közvetlenül az invázió elıtt, majd a taktikai légierı Európába való áttelepítése 
után kiterjesztve a csapások hatótávolságát, gyakorlatilag minden, a partszakasz felé tartó 
nappali közlekedést ellehetetlenítettek.130 A hadmővelet tehát csak nagylétszámú erıkkel, szők 
célterületre és egyetlen céltípusra koncentrálva lehetett eredményes. Magyarország, Szlovákia 
és Lengyelország tekintetében hasonló hadmővelet nem zajlott a deportáció idıszakában.  

A Szlovákián, valamint Lengyelországon áthaladó szállítási útvonalak elleni 
légitámadásokról, rombolásokról, valamint az ellenállási mozgalmak hatékonyságáról ugyan 
nincs pontos adatom, komoly fennakadást nem okozhattak a helyi partizánakciók131, a 

                                                                                                                                                         
kielégítı eredménnyel. Ennek ellenére a folyamatos vadászbombázó jelenlét a térségben megtette hatását, a légierı 
bár megakadályozni nem tudta teljesen a csapatmozgatást az invázióig, összezavarta és hathatósan bénította a 
közlekedést. Példaként a 9. és 10. SS páncélos hadosztályoknak a partszakasztól több száz km-re kellett 
kipakolniuk, az 1. SS páncélos hadosztálynak pedig Belgiumból a 300 km-es utat 7 napig tartó küszködéssel 
sikerült legyőrni. David G. Chandler – James Lawton Collins Jr.: The D-Day Encyclopedia, Helicon Publishing 
Ltd., Oxford, UK., 1994. (The D-Day Encyclopedia ) Interdiction Operations címszó, 320. o., valamint Railroads 
címszó, 447. o. 

128 A taktikai légierıket a magyar zsidók deportálása idıszakában a nyugati front, az MAAF egyetlen 
taktikai légierejét pedig az olasz front célpontjai kötötték le. A térségben tevékenykedı XV. Fighter Command 
(Prov.) 1944. április 1 – 1945. április 30. között 321 db alacsonytámadásos bevetést teljesített, amelyek során 236 
db gépet légvédelmi tüzérség, 160 db gépet más okok miatt vesztett el. A deportáció alatt, 1944. május – július 
között 41 hasonló bevetést teljesített, amelyek során 49 db gépet légvédelmi tüzérség, 27 gépet más okok miatt 
vesztett el. A kiugróan magas veszteségi számarány mutatja tehát, hogy az alacsony magasságban végrehajtott 
támadások kimondottan veszélyesek voltak és súlyos veszteségeket eredményeztek. „Low, Fast, and Once”, Az 
MAAF által készített összefoglalás a XV. Fighter Command (Prov.) által teljesített alacsonytámadásokról 
(Szerzıje, kelte ismeretlen), AFHRA A6538; 

129 The D-Day Encyclopedia, Railroads címszó, 447. o. 
130 Például, csak a Panzer Lehr hadosztály 1944. június 6-án, az állandó légitámadások miatt 40 db 

tartálykocsit, 90 db motoros jármővet, 5 db harckocsit és 84 db páncélos szállítójármővet vesztett el. Michael 
Reynolds: Acélpokol. Az I. SS páncélos hadtest Normandiában, Hajja & Fiai Könyvkiadó, Debrecen, 1997. 91. o.;  

Az invázió napján a szövetséges repülıgépek a reggeli órákat követıen egészen délutánig nem tudtak a 
térségben tevékenykedni a rossz idıjárás miatt, ezért ugyan a veszteségek érzékenyen érintették a Panzer Lehr és a 
12. SS páncélos hadosztályokat, a csata kimenetelére súlyosabb kihatással volt ennél Hitler azon döntése, hogy 
délután négy óráig nem engedte meg ezek bevetését. The D-Day Encyclopedia, Railroads címszó, 449. o.; Másik 
példaként, a Normandiában állomásozó taktikai légierı 1944 augusztusának elsı öt napjában 21 német 
csapatösszevonást, 250 motoros jármővet, 12 harckocsit, 9 lóvontatású jármővet, 4 mozdonyt és 9 vasúti kocsit lıtt 
szét, egy szők területen, mélyen a frontvonal mögött. Air – Ground Teamwork on the Western Front, The Role of 
the XIX. Tactical Air Command during August 1944, Published by Army Air Forces, Washington, 1992. 17. o.; 
„Minden katonai mozgást lınek és bombáznak, még az egyes jármőveket és személyeket is. Területünket állandóan 
megfigyelés alatt tartják (…) az ellenséges gépekkel szembeni tehetetlenségünk egyenesen bénító.” A 2. páncélos 
hadosztály jelentésébıl idézte Adolf Galland: 104 légigyızelem, Hungavia, Budapest, 1991. 209. o. 

131 A szövetséges hírszerzés 1944. elején készített átfogó elemzéseket a megszállt Európa ellenállási 
mozgalmairól. Ez alapján a lengyel ellenállás 1944. elején erısödıben volt, de a sorozatos és brutális német terror 
megtette a negatív hatását a hátországban. A francia ellenállás sokkal hatékonyabb volt, de várhatóan csak az 
invázió megkezdése elıtt aktivizálódott komolyabban, és a politikai ellentétek megosztottsága sem volt 
kiküszöbölhetı. Joint Intelligence Commitee, Weekly Summary Number 58, 16 February 1944, AFHRA B 1870; A 
lengyel civilek szenvedéseirıl és az ellenállás megpróbáltatásairól figyelemreméltó adatokat közölt többek között 
Gideon Hausner, egykori izraeli fıügyész aki az ún. Eichmann perben képviselte a vádat. Gideon Hausner: Ítélet 
Jeruzsálemben, Európa, Budapest, 1984., 260 - 262. o. 
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szövetséges és a szovjet légierık által végzett tevékenység összehangoltságának hiánya pedig 
egyértelmően bizonyítható. A keleti fronton 1944 nyarán végbement változások után történt 
nagyarányú csapat és anyagmozgatás keletrıl nyugat felé, nemhogy akadályoztatva lett volna, 
vagy megszakadt volna, mint inkább óriási mértékő szállítmányozást eredményezett. Eközben 
komolyabban egyetlen alkalommal sem ért fontos vasúti objektumokat légitámadás. A szovjet 
repülık csak közvetlenül a frontvonal mögötti területen tevékenykedtek, a nyugati 
szövetségesek a lengyel és szlovák területeken pedig csak az olajipari célokat támadták 
nagyobb erıkkel a kérdéses idıszakban. A szövetségesek a lengyel vasúti hidakat soha nem 
támadták meg, gördülıanyag tekintetében pedig a németek a hatalmas oroszországi távolságok 
lerövidülésének hatására egyáltalán nem szőkölködtek, sıt a vasúti gördülıanyag hátországi 
biztonságba helyezése okozott az vasutasoknak nagyobb fejtörést. Egyedül a Szovjetunió 
területén hátrahagyott, kitőnıen felszerelt vasúti javítómőhelyek jelentettek érzékeny 
veszteséget.132 

A magyarországi zsidók tömeges elszállításának idején, azaz 1944. május 15-e és 1944. 
július 9-e között, figyelembe véve a július 8-9-i Budapest környéki, de nem számítva a július 
19-i kistarcsai és a július 24-i sárvári deportációkat, 147 vonatszerelvénnyel több, mint 437.000, 
azaz 56 napon belül átlag napi 7.600-7.700 fıt szállítottak ki az országból 2 fıbb útvonalon.133 
Eközben öt alkalommal ért nagy légitámadás magyar vasúti célpontokat, melyek közül a 
deportáció menetében talán az 1944. június 2-i kolozsvári és debreceni, vagy a június 27-i, 
július 2-i, valamint a július 14-i budapesti rombolások és a folyamatos légiriadók okoztak 
fennakadást. Ekkoriban még nem nagyon fordult elı, hogy a rombolások egyetlen alkalommal 

                                                 
132 Transportation Network, Foreign Military Studies MS # P-048, 37-43. o., NARA; A Szlovákián átmenı 

vasúti forgalom valószínőleg jóval jelentéktelenebb volt, mint a lengyel, vagy magyar területeken. 
133 Braham: 117., 119. és 123. o.; A deportáltak számát tekintve eltérı adatok léteznek magyar és német 

részrıl. Ferenczy László csendır alezredes adatai szerint 434.351, Vesenmayer szerint 407.402 fı;  
A deportálások ütemtervét, valamint az útvonalakat az 1944. május 4-5. közötti tárgyalásokon rögzítették 

Bécsben, az elsı deportáció terveit pedig Munkácson véglegesítették 1944. május 9-én. Eredetileg 3 útvonalat 
jelöltek ki a célra, de a legkeletibb útvonal a front közelsége, vagy inkább a számottevıbb hadiforgalom miatt 
elvetıdött. Szóba került egy vonal Ausztria felé is, de bizonyosan a hatékonyság és a kevésbé nyugalmas környezet 
miatt ez is törlıdött. Lullay Leó szerint a bécsi tárgyaláson a német, szlovák, magyar vasutak, valamint a német 
szállításvezetıségek képviselıi vettek részt. Szó esett a keleti, romániai és a balkáni németek kitelepítésérıl, 
valamint a magyarországi „munkás átköltöztetésrıl” a birodalom felé. A vasúti szállításokat a német 
szállításvezetıség intézte, melyben a MÁV csak kiegészítı szerepkört kapott. Lullay a politikai rendırségnek 1945. 
november 13-án tett vallomását idézte: Szálasiék bilincsben II. kötet 82. o.; Az értekezleten magyar részrıl a MÁV 
menetosztályának két kiküldöttje a Belügyminisztérium részérıl dr. Lullay Leó csendır százados, valamint 
Ferenczy László csendır alezredes, német részrıl Adolf Eichmann képviseletében Franz Novak SS-
Hauptsturmführer és a Birodalmi Biztonsági Fıhivatal képviseletében Fritz Martin SS-Obersturmbannführer vettek 
részt. Az ún. „Schema F” szerint készült szállítási tervet (ún. Transportprogramm) táblázatban állították össze, 
melybıl Martin, Lullay és Novak rendelkezett 1-1 példánnyal. Utak a pokolból: 17. o.;  Az értekezlet jegyzıkönyve 
egyenlıre nem kerület elı. A MÁV május 3-án iktatta a meghívást 42679/1944 sz. alatt, mint „Munkásvonatok 
tárgyalása Wienben május hó 4-én és 5-én”. Magyar Államvasutak (MÁV) 1944. évi tárgymutatója, MOL; Az 
útvonalak kijelölése kapcsán a MÁV Igazgatóság és a Magyar Királyi Honvéd Vezérkari Fınök konfrontációjára is 
sor került. A Magyar Királyi Honvéd Vezérkar Fınök Központi Szállításvezetısége (KSzV) 1944. május 13-án 
megütközését fejezte ki, mert az értekezletrıl a MÁV Igazgatóság a KSzv-t nem értesítette, a hadimenetrendbe 
útvonalakat, vasúti szaknyelven „traceokat” fektetett be és az errıl szóló döntését a tiltakozás ellenére nem volt 
hajlandó felülvizsgálni. 5446/Kszv.Hdm.944., KSzV napló. HL; Ezek szerint a KSzv-t egyáltalán nem értesítették 
az akcióról sem a németek, sem a MÁV, sem a Belügyminisztérium illetékesei, ez képezte a megütközés tárgyát és 
nem magának az akciónak lebonyolítása. Az elsı két zóna kiürítésének útvonala egyébként keresztezte a 
hadiszállítások keletre tartó útvonalait. A KSzV naplójában rögzítette is, hogy 1944. május 15 – május 20. között 24 
db „DA” vonat hagyta el az országot, míg 159 db a keleti területek kiürítése, 38 db a népi németek kiürítése 
kapcsán robogott keresztül. A „DA” jelzést úgy magyarázza, hogy „Deutsche Arbeiter = Zsidók Kárpátalja és 
Erdély területérıl”. KSzV napló 69. sz. melléklet, HL; Magában Auschwitzban a megsemmisítést akadályozó, vagy 
akadályozni próbáló akciók csak jóval a tömeges kiszállítások leállítása után következtek be, ideértve a 
krematóriumi Sonderkommandók lázadásait is, a gyakorlatban a belsı ellenállás helyett nagyobb bonyodalmat 
okozott a „nyomok” eltüntetése. A bevagonírozásokat különösebb események sehol sem zavarták meg. 
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is olyan mértékőek lettek volna, hogy 1-2 napon belül ne indult volna meg a forgalom, vagy 1-2 
héten, illetve 1 hónapon belül ne állítottak volna helyre minden életbevágóan fontos eszközt 
(Auschwitzba legfeljebb 2-3 nap alatt megérkeztek a szerelvények), arról pedig nincs adat, hogy 
átcsatolással, vagy átirányítással nem oldódott volna meg valaha is a szállítás.134 Az ország 
vasútvonalai elleni lehengerlı támadássorozatot követıen, melyet 1944. augusztus 20. után 
indítottak a szövetségesek, ez az állítás már nem állná meg a helyét. Akkor már igenis nagy 
problémát okoztak a magyar közlekedési objektumok elleni légitámadások, kevés volt már a 
rendelkezésre álló gördülıanyag, közeledett a front, súlyosan túlterhelt volt minden útvonal és 
pályaudvar. Noha ekkorra az ország zsidó lakosságának legnagyobb részét kihurcolták az 
országból, a németek, fıként Eichmann és stábja elszántságát újból tükrözi, hogy mégis 
megpróbálkoztak a deportációk újraindításával, sıt három hónappal késıbb, 1944. 
novemberében már gyalogos „halálmeneteket” hajszoltak végig az országon.  

Ezek alapján tehát alighanem a viták – fıként azok, amelyeket érzelmek gerjesztenek, 
vagy erısítenek fel – ez ügyben soha nem szőnnek meg, és soha nem fognak megnyugtató 
válaszokat nyújtani sem a túlélıknek, családjuknak, sem a jövı nemzedékeinek. 

                                                 
134 Magyarország közlekedési céljait, illetve az országot 1944. április 3-án érte elıször támadás, amely során 

a ferencvárosi pályaudvar súlyos károkat szenvedett. A pályaudvar állapotáról április 13-án Tóth Tibor 
üzletigazgató tartott teljeskörő beszámolót a KSzV-nek, amely szerint kb. 3 km-nek megfelelı vágány és kb. 70 
kitérı vágány ment tönkre, a pályaudvar 80 vágányából csak 5 maradt sértetlen. A vágányokon bent álló kb. 1200 
kocsiból 408 rongálódott meg, melybıl 100 teljesen roncs lett. A személyforgalmat átirányították más 
pályaudvarokra, az átmenı német szerelvények azonnal elsıbbséget kaptak, ezzel egyidejőleg személy- és 
áruforgalmi korlátozást léptettek érvénybe. Az épületkárok, üzemi és egyéb felszerelések kárai borzalmasak voltak, 
azonban csak 2 mozdony sérült meg komolyabban. Az emberi áldozatok száma szintén magas volt, a 
lıszermentesítés pedig még 12-én is folyamatban volt, amely a kárelhárítást nagyban hátráltatta. Az 
áramszolgáltatás április 11-én estére lett csak helyreállítva. Szembetőnı volt az oltóvízhiányt, melyre szerencsére 
nagy mennyiségben nem volt szükség, mivel nem gyújtóbombákkal támadtak. Mindezek ellenére a forgalom a 10. 
sz. vágányon 4-én reggel 4 h-kor járható volt, csak a tőzszerészek nem engedték meg a forgalmat egészen délig. A 
legelsı közlekedı vonat a légitámadás után április 4-én 16.20h-kor a 3. sz. gyorsvonat volt. Április 12-re már 11 
forgalmivágány üzemelt folyamatosan, 30 mozdonnyal pedig teljes üzemet tartottak fenn. 49. sz. melléklet: Jelentés 
az 1944. április 3-i légitámadásról, KSzV napló, HL; A többi közlekedési cél elleni légitámadás hasonló 
eredményekkel zárult, a rendezı pályaudvarok komoly károkat szenvedtek, fıként a felépítményekben, a vasúti 
létesítmények és a gördülıanyagok súlyos veszteségeket szenvedtek, azonban a forgalom nem állt le. Interpretation 
Report No. D.S. 88, Locality: Budapest, Hungary, Mediterranean Allied Photo Reconnaissance Wing, 25 July 
1944, AFHRA MAAF 217; A kiértékelı jelentés az 1944. április 8 – 1944. július 16. közötti fotófelderítı jelentések 
összesítését tartalmazza a Budapest ellen végrehajtott légitámadások kapcsán. 


