HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR

A MAGYAR HADIFOGLYOK HAZATÉRÉSE
SZOVJET-OROSZORSZÁGBÓL
(1918. III. 3. — 1918. X. 31.)
Az itt közölt dokumentumok a magyar kormánynak az
Oroszországból hazatért hadifoglyokkal szemben folytatott poli
tikáját mutatják be a Honvédelmi Minisztérium elnöki és ál
talános osztályának a Hadtörténelmi Levéltárban fennmaradt
anyaga alapján 1918. március 3-a és október 31-e között. Ez az
okmánypublikáció kiegészítésül kíván szolgálni a Párttörténeti
Intézet szerkesztésében 1956-ban megjelent A magyar m u n k á s 
mozgalom történetének válogatott dokumentumai c. forrás
kiadvány 5. kötetéhez, amelyben hasonló tárgyú dokumentu
mokkal az olvasó már megismerkedhetett. 1
Az itt közölt okmányok, amelyeket a tárgyra vonatkozóan
az internacionalista magyar nyelvű újságokban megjelent cik
kekkel is kiegészítettünk, nem dokumentálják teljesen a hadi
fogolypolitika sokoldalú kérdéseit. A szerkesztők arra töreked
tek, hogy időrendi sorrendben mutassák be a kormánynak a
hazatérő hadifoglyok forradalmi elemeivel szemben foganato
sított intézkedéseit. Ezek az intézkedések nagyjából megegyez
tek a bécsi (Kriegsministerium) Hadügyminisztérium s a Had
seregfőparancsnokság (AOK) rendeleteivel, mivel a hadifogoly
ügyek intézése a két utóbbi szervben összpontosult. A magyar
Honvédelmi Minisztérium és a Honvédfőparancsnokság több
nyire a Bécsből érkező rendeleteket hajtotta a gyakorlatban
végre.
1
Lásd: A magyar munkásmozgalom a Nagy Októberi Szocialista forradalom
győzelmét követő forradalmi fellendülés időszakában. A Kommunisták Magyar
országi Pártjának megalakulása, harca a proletárforradalom győzelméért. 1917.
november 7—1919. március 21. A magyar munkásmozgalom történetének válogatott,
dokumentumai. 5. köt., Szikra. Budapest, 1956. 97—120., 161—167., 195—209., 255—259
old.
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A magyar kormány az Oroszországból hazatért hadifoglyokkkal szemben alkalmazott rendszabályokra vonatkozó Bécs
ből érkezett rendeleteket nemigen módosította, hanem gyakran
azok szó szerinti fordítását küldte meg a csapatoknak és intéz
ményeknek. Ezért minden esetben, ha a HM rendelet bécsi meg
felelője ismert volt, a közölt okmányokhoz fűzött jegyzetben
fel lett tüntetve.
A Hadseregfőparancsnokságon és a bécsi Hadügyminisz
térium 10. hadifogoly osztályában már 1915-ben felmerült az
antant hatalmak kezén levő hadifoglyok hazatérésének a prob
lémája. 1916-ban, amikor fordulat állott be a háború meneté
ben és az imperialista nagyhatalmak (elsősorban a központi ha
talmak) a tartalékok kimerülése és a növekvő forradalmi moz
galmak láttán az imperialista béke megkötésére vettek irányt,
m á r mint gyakorlati feladat merült fel a leszerelés és ezzel
kapcsolatban a hadifoglyok hazatérésének kérdése.
1916. szeptember 15- és 16-án a bécsi Hadügyminiszté
riumban egy külön értekezlet foglalkozott a hadifogságból haza
térő osztrák—magyar katonák kérdésével. 2 Az értekezlet külö
nös figyelmet szentelt a Monarchia nemzetiségelnyomó rend
szerét veszélyeztető burzsoá-nacionalista szláv és olasz moz
galmakra. Ugyanakkor említés történik az oroszországi hadifog
lyok között folytatott forradalmi propagandáról is, amit a mi
nisztérium károsnak ítél a Monarchia szempontjából. Nem húz
nak azonban határvonalat az osztályharc alapján álló forra
dalmi mozgalom és az antant támogatását élvező burzsoá na
cionalista csoportok között, s az utóbbiakat is — úgy látszik —
forradalmiaknak tartják.
Már ekkor felmerül az államrendszerre veszélyes elemek
kel szemben a politikai szűrőállomások felállításának a terve,
sőt a hazatérő hadifoglyok osztályozásának szempontjai politi
kai megbízhatóság szerint. 3
1917 végén, a breszt-litovszki fegyverszünet megkötése
előtt és után a bécsi Hadügyminisztériumban a magyar Honvé
delmi Minisztérium, a Hadseregfőparancsnokság, a Külügymi
nisztérium, és a különböző szakminisztériumok képviselőinek
bevonásával többször megvitatták a hadifoglyok hazatérésének
problémáját és kidolgozták a hazaszállítás, a politikai és egész
ségügyi szűrés, valamint a harc- és munkaképes volt hadifog
lyok felhasználásának a tervét a fronton és a hátországban.
2 HL., H . M. l/a osztály, 1918. 1. tétel. 261. sz.
3 HL. Uo.
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Ezek a tervek azonban kiegészítésre és módosításra szorul
tak, egyrészt a szovjet kormánnyal, az ukrán, a grúz, a finn n a 
cionalista kormányokkal és a doni ellenforradalmi kormánnyal
kötött egyezmények, másodsorban a hadiesemények, harmad
sorban a hátországban és a fronton, valamint a hadifoglyok k ö 
zött egyre nagyobb méreteket öltő forradalmi mozgalom kö
vetkeztében.
Az 1917. december 15-án aláírt hadifogolyegyezményben,
amely a breszt-litovszki fegyverszüneti szerződés kiegészítő
része volt, a szovjet, a bolgár, a német, a török és az osztrák—
magyar kormányok kötelezték magukat, hogy azonnal hozzá
kezdenek a rokkant hadifoglyok kicseréléséhez a frontvonalon
keresztül. Az egyezmény kimondta, hogy a szerződő felek azon
nal minden lehető intézkedést megtesznek a hadifoglyok h e l y 
zetének a javítására. 4
A hadifoglyok helyzetén ténylegesen csak a szovjet kor
mány javított, a központi hatalmak ellenben semmibe vették ezt
az egyezményt.
Még a nagyarányú hadifogolycsere megkezdése előtt az
osztrák—magyar uralkodó körök azon mesterkedtek, hogy ho
gyan tudnák a legtovább visszatartani az olcsó orosz hadifogoly
munkaerőt, amelynek zöme a magyar földbirtokosok uradalmai
ban dolgozott.
1917. decemben 29-én Petrográdra érkezett egy osztrák—
magyar bizottság, amely a németekkel együtt a hadifogolvcseréről tárgyalt a szovjet kormány megbízottaival.
Az osztrák—magyar, a német, a török, a bulgár és a szov
jet megbízottak 1918. február 7-én írták alá a sebesült és beteg
hadifoglyok cseréjéről szóló egyezményt, amely kimondta,
hogy azok a hadifoglyok, akik legalább 6 hónapig katonai szol
gálatra alkalmatlanok és 55 évnél idősebbek, hazaszállítandók/
Az egyezmény alapján alighogy megindult a csere, N é 
metország és Ausztria—Magyarország a fegyverszünetet fel
rúgva, 1918. február 18-án támadást indított Szovjet-Oroszor
szág ellen.
A hadifogolycsere újból csak a breszt-litovszki békeszer
ződés aláírása (1918. március 3.) után indult meg.
A breszt-litovszki békeszerződés VIII. cikkelye kimondta,
hogy a szerződő felek a hadifoglyokat hazabocsátják. 6 Ugyan
akkor utal a hadifogolycserére vonatkozó pótszerződésre, m e 4
HoKy.MeHTbi BHeiuHei'i no.iiiTiiKn CCCP. I. köt. Moszkva. 1957. 52. old.
5 Uo. 639—643. old.
6 Uo. 123. old.
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lyet ugyancsak március 3-án írtak alá. A pótszerződés szabá
lyozta a hadifogolycserét; kimondta, hogy elsősorban a sebe
sültek és betegek kicserélését kell meggyorsítani, a többi hadi
fogoly hazaszállítását, s a szállítás határidejét illetően konk
rét megállapodás megkötését tartotta szükségesnek.'
Ugyanakkor a pótszerződésben az állt, hogy a cserét konk
réten lebonyolító bizottság, amely a költségeket rendezi és a
csere időpontjait a körülményektől függően meghatározza, csak.
a szerződés ratifikálása után ül össze. 8
A pótszerződés nem tartalmazta egy osztrák—magyar b i 
zottság kiküldését Szovjet-Oroszországba. Ilyen bizottság k i 
küldését csak a németek vették még ekkor tervbe.
A Monarchia vezető körei nem törekedtek a breszt-litovszki békeszerződés gyors ratifikálására. A magyar és osztrák
földbirtokosok igyekeztek a ratifikálás elhúzásával minél t o 
vább kizsákmányolni az uradalmaikban dolgozó, olcsó m u n k a 
erőt jelentő orosz hadifoglyokat. Ez magyarázza azt, hogy a
Monarchia külügyminisztériuma hónapokig megakadályozta,
hogy Szovjet-Oroszország elküldje képviselőit az orosz h a d i 
foglyok elszállításának a megszervezése érdekében.
A ratifikálást akadályozták a lengyel és az ukrán ellenté
tek is, amelyek főleg az ukrán Radával Breszt-Litovszkban k ö 
tött szerződés parlamenti jóváhagyását veszélyeztették.
Amikor a ratifikálás már tovább nem volt külpolitikai
szempontból halasztható, Károly császár 1918. május 15-én a
szokásos alkotmányos út, a képviselőház mekerülésével ratifi
kálta a Szovjet-Oroszországgal kötött békeszerződést. A ratifi
kációs okmányokat július 4-én cserélték ki Berlinben.
Az Ukrajnával kötött szerződés ratifikálására még ekkor
sem került sor.
Annak érdekében, hogy a ratifikációs eljárások elhúzódása
miatt ne szüneteljen teljesen a hadifogolycsere, ratifikálási k ö 
telezettség nélkül, június 3-án a Monarchia és Szovjet-Orosz
ország képviselői egyezményt írtak alá az egészséges hadifog
lyok „fej-fej ellenében" történő cseréjéről. 9
A hadifoglyok cseréje a Monarchiának 1918 őszén történt
felbomlásáig gyakorlatilag egyoldalú volt, mert az osztrák—
magyar hadvezetőség az orosz hadifoglyok zömét különböző i n 
dokokkal visszatartotta.
Az ukrán, a finn és a grúz burzsoá nacionalista kormányok
kal, valamint a doni ellenforradalmárokkal kötött egyezmé7 U o . 174—175. o l d .
8 U O . 175. o l d .
9 U o . 678—679. o l d .
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nyék közül a legjelentősebb az volt, amelyet az ukrán Radával
kötött a Monarchia. Az ukrán ellenforradalmi kormánnyal 1918.
február 9-én írták alá a központi hatalmak a békeszerződést. 10
A hadifoglyok hazaszállítására vonatkozó egyezményt
Ausztria—Magyarország megbízottja március 28-án írta alá
Kijevben. 11
1918 október végéig mintegy 700 000 osztrák—magyar hadi
fogoly tért haza az egykori cári Oroszország területéről, vala
mint Romániából.
A Monarchia hadvezetősége a hazatértek közül az egészsé
geseket főleg a súlyos veszteségeket szenvedett ezredeinek a
feltöltésére akarta felhasználni.. Tervek voltak a munkaképes,
de frontszolgálatra már nem alkalmas tisztek és legénység fel
használására is. így például a hazatértek egy részével és a le
szerelésre kerülő idősebb korosztályokhoz tartozó legénységgel
szándékoztak a hazatérő orosz hadifoglyokat pótolni az iparban,
— de különösen a mezőgazdaságban.
A Hadseregfőparancsnokság, a bécsi Hadügyminisztérium,
s a Honvédelmi Minisztérium ezirányú tervét erősen keresz
tezte a hadsereg soraiban kibontakozó forradalmi mozgalom.
A hazatérő hadifoglyok szemtanúi voltak a két oroszországi for
radalomnak, néhányan közülük maguk is tevékenyen részt vet
tek az eseményekben. Az 1918 tavaszán és nyarán a katonalá
zadások, politikai tüntetések és más forradalmi megmozdulások
vezetői az esetek többségében hazatért hadifoglyok voltak,
akik forradalmi tapasztalataikat a gyakorlatban is felhasz
nálták.
A háború első éveiben a hadvezetőség a fő veszélynek a
nemzetiségi mozgalmakat tartotta. 1918 folyamán azonban a
háborút előidéző, burzsoá és földesúri osztály hatalmának a
megdöntésére irányuló osztályharcos mozgalmak kerülnek e l ő 
térbe, s az Osztrák—Magyar Monarchia uralkodó köreinek egyre
inkább gondot okoz a nemzetiségeket elnyomó rendszer fenn
tartása mellett osztálykiváltságaik védelme. l ž Az itt közölt dokuio HL, I. világháború anyaga. 3385. cs. 23.. 31. lapok.
n Uo. 9. lap.
12 Ezzel kapcsolatban érdemes itt megemlíteni, hogy a kormány elnyomó po
litikájával elégedetlen tömegek nyomására 1918. március 6-án a szociáldemokrata
Adler néhány képviselőtársával interpellációt nyújtott be az osztrák képviselő
házba az orosz fogságból hazatérő hadifoglyokkal szemben gyakorolt bánásmód
tárgyában. Adler nem találta teljesen indokoltnak ,,a bolsevik szellemnek" Orosz
országból Ausztriába való behozatala ellen létesített vesztegzárak és szűrőállomá
sok felállítását, de ugyanakkor nem állt ki határozottan azok megszüntetése mel
lett sem.
Az interpellációra Czapp hadügyminiszter adta meg a választ. Kifejtette,
hogy a Monarchia társadalmi rendjére a hadifogságból hazatértek nagy hányada
veszélyt jelent, különösen azok, akik magukévá tették a forradalmi eszméket, s
mint e forradalmi tanítások propagandistái érkeztek haza.
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mentumok zöme a Honvédelmi Minisztériumnak a kizsákmá
nyoló osztályok érdekei védelmében kiadott rendeleteit és u t a 
sításait tartalmazzák, amelyek az Oroszországból hazatért for
radalmár hadifoglyok ellen irányultak.
Az internacionalista magyar nyelvű lapok cikkei s az
OK(b)P Külföldi Nyelvcsoportjai Föderációjának felhívása az
oroszországi volt osztrák—magyar hadifoglyokhoz tükrözik —
ha töredékesen is — azt a nagyarányú felvilágosító és szervező
munkát, amit a magyar és más ajkú volt hadifogoly kommunis
ták a hazatérő hadifoglyok körében a béke, az elnyomott népek
felszabadítása és a burzsoá-földesúri elnyomó rendszer meg
döntése érdekében folytattak,

1.
1918. III. 11.
A H. M. bizalmas

utasítása a kenyérmezői
felállítására.

átmeneti

tábor

A nemzetiségi szempontból megbízhatatlanok, továbbá az
állami és katonai biztonság szempontjából felügyeletet igénylő
s Oroszországból tömegesen hazatérő hadifoglyok elhelyezésére
í> felügyeletére a cs. és kir. közös hadsereg magyar állampolgá
rai, a m. kir. honvédség és népfölkelés számára
Kenyérmezőn,
az osztrák honosak számára pedig Wieselburg an der Erlaf-on
egy-egy átmeneti tábor, mint önálló intézet állíttatott fel.
A kenyérmezői táborban a parancsnok helyetteséül az öszszes m. kir. honvédség és népfölkelés egyéneire vonatkozó t é n y 
kedések átvételére párniczai Párniczky Jenő 23. honvéd gy. ez.
őrnagyot rendeltem ki, ki hivatalos működését f. hó 5-én m á r
meg is kezdette. 1
Tabajdi altábornagy

š. k.

„Magától értetődik, ez nemcsak joga, hanem minden állam abszolút köteles
ségé — mondta válaszában Czapp —, hogy magát az olyan eszmék terjesztésével
szemben megoltalmazza, amelyek a politikai rendszer megdöntésére, véres forra
dalomra, s szociális és jogi viszonyaink erőszakos felszámolására irányulnak."
A továbbiakban Czapp hadügyminiszter igyekezett megindokolni a hadifog
ságból hazatértekkel szemben foganatosított elővigyázatossági intézkedéseket. (Ste
nographische Protokolle über die Sitzungen des Abgeordnetenhauses des öster
reichischen Reichsrates. XXII. Session. 1917—1918. 3492—3493., 3495. old.)
i A Kriegsministerium Abt. 10/Kgf. Nr. 8000. sz. alatt adott ki hasonló tárgyú
utasítást.
H. L., H. M. ein. 1918. 1. tétel, 3204. a. sz., ikt. sz. u. az, l/a. oszt. — Sokszo
rosított másolat.
24 Hadtörténelmi közlemények

797

2.
1918. III. 30.
A H. M. átirattervezete
a kereskedelmi miniszterhez, a pénzügy
miniszterhez,
a miniszterelnökhöz
és a szénügyek
kormány
biztosához. Közli, hogy nem engedélyezi a hadifogságból
viszszatért „forradalmi eszmékkel telített" bányászok
eredeti
munkahelyre
történő
visszabocsátását.
A szénügyek kormánybiztosa a hadifogságból visszatért
bányamunkások eredeti munkahelyeikre való visszabocsátását
kérelmezi.
Az osztály erre a következőket jegyzi meg: 2
A 11434/eln. 4. a. 1917. számú rendelettel (L: Q. 83 500 v.
1917. számú hadseregfőparancsnoksági és abt. 10. Nr. 130 045 v.
1917. számú hadügyminiszteri rendeleteket) folyamatba tett
visszabocsátási aktió beszüntetésének okául (1. 25 917/eln. 4. a.
1917. sz. rendeletet) azon körülmény szolgált, miszerint a bá
nyák majdnem kétszerannyi munkást kaptak vissza, mint
amennyi számításba volt véve.
Amellett, hogy ezen visszabocsátási akció folyamán igen
nagy számú nem szakképzett bányamunkás bocsáttatott jogta
lanul vissza, a visszabocsátási akció következménye még az is
volt, hogy a bányák munkáslétszáma sok bányánál a szükség
leten túl is felszaporodott s a visszatért bujtogató és izgató e l e 
mek a termelésnek ártalmára voltak.
Ezen körülményeket teljesen igazolta a 26 277/eln. 4. a. 1917.
számú rendelettel elrendelt helyszíni bizottsági vizsgálat ered
ménye is.
Az osztály tehát a hadifogságból visszatérő katonákra nézve
egy újabbi, általános visszabocsátási akció kezdeményezését
nem látja sem indokoltnak, sem a kőszéntermelésre nézve
előnyösnek, annyival is inkább, mert a hadifogságból visszatért
katonáknál még sokkal inkább lehet feltételezni azt, hogy e r e 
deti munkahelyeikre történő általános visszabocsátásuk révén,
a bányákba ismét igen nagy számú izgató, bujtogató, sőt forra
dalmi eszmékkel telített elemek kerülnének vissza.
Az osztály tehát csak azon megoldást tartja célravezető
nek, miszerint a hadifogságból visszakerült bányamunkások a
bányavállalatok által előterjesztendő szabályszerű felmentési
5
A közölt irat „Pro domo" feljegyzés az előadói íven. A kiadvány lénye—
gileg ugyanezeket közli.
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javaslat (névjegyzék) alapján egyénenként mentetnének fel a
bányavállalatok részére.
Ily eljárás mellett a felmentéseknél minden egyes egyénre
nézve megállapítható és figyelembe vehető volna az illető egyén
politikai megbízhatósága is.
3.
1918. IV. 29.
Zsolna város rendőrkapitányságának
jelentése
a
Közli', hogy a hazatérő hadifoglyoktól
nagyobb
forradalmi röpiratot koboztak el.

főispánhoz.
mennyiségű

Bizalmas úton tudomásomra jutott, hogy a helybeli t a r t a 
lékkórházi megfigyelő állomáson nagyobb mennyiségű, Orosz
országból származó és különféle nyelven nyomtatott forradalmi
röpirat koboztatott el a legutóbb ide érkezett legénységtől. 3
Tudomásomra jutott az is, hogy mindazon állomásokon,
ahol az Oroszországból hazatérő hadifoglyaink átvétetnek, a
parancsnokok és tisztek nagyobb része cseh és hogy a fogság
ból hazatérő katonaságunk alig kerül ellenőrzés alá az átvétel
től kezdve addig, amíg valamely tartalék kórházi megfigyelő
állomásra kerül.
Így történhetik meg az, hogy a legénység ellenőrzés nélkül
például Zsolnáig hozhat forradalmi röpiratokat, melyeket mód
jában áll már útközben akár a vonatból is terjeszteni, az egyes
állomásokon, útkeresztezéseknél stb.
Értesülésem szerint a hazakerülő csehek nagyrésze — fő
leg azok, akik a vizsgálatot ki akarják kerülni — legtöbbnyire
Dedicén leszáll és lakóhelyére megy minden ellenőrzés nélkül.
Méltóságodnak mély tisztelettel:
alázatos szolgája:
Badik s. k.
rendőrkapitány.
H. L., H. M. ein. 1918. 4. tétel, 7252. a. sz., 7252. ikt. sz., 4. oszt. — Fogal
mazvány.
3
Az előadói íven a következő osztályelőterjesztés olvasható: ,,A hadifogoly
átvevő á lomások az AOK. rendelkezése "alá tartoznak. A Miniszterelnök és a Bel
ügyminiszter urak az iktatmány tartalmáról már tudomással bírnak. Az AOK-hoz
volna illetékes intézkedés végett átteendő. A mögöttes országrészre külön intéz
kedés nem szükséges."
H. T,., H. M. ein. 1918. l. tétel, 591. a. sz., 10 986. ikt. sz., 1. oszt. (Eredeti
száma; ein. 58.) — Másolat.
24*
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4.
1918, V. 4.
A H. M. bizalmas értesítése a katonai igazgatás magasabb
veihez a levélcenzúra
eredményeiről.

szer

A császári és királyi hadseregfőparancsnokság Op. 105 097/
1918. számú közlése szerint, a levélcenzúra alkalmával kifogá
solt levelezések általánosságban az 5577/eln. 1. — 1918. számú
rendeletemben m á r felsorolt anyagot tartalmazzák. 4
Egy eset kivételével, mely még vizsgálat alatt áll, kifejezet
ten államellenes propaganda nem észlelhető, ha mindjárt kato
nai és polgári személyek levelei számos esetben szolgáltattak
alkalmat bírói üldözésre.
Feltűnő a mögöttes országrészből érkező számos levél, mely
szökésre csábít, továbbá egy alakulásnál pénzgyűjtés „éljen
Trotzki, Adler és Lenin" jelige alatt és egyes menetalakulások
nál észlelhető fokozott békevágy. 5
Fenti adatok m á r magukban is szükségessé teszik a legszi
gorúbb cenzúrát, miért is az erre vonatkozólag kiadott 2149/
ein. 1—1918. és 5577/eln. 1.—1918. számú rendeleteim határozvanyaira újra felhívom a figyelmet.
Az emberről való gondoskodásra és felvilágosításra minden
részről a legnagyobb gond fordítandó.
Jelen rendeletem az alárendelt összes honvéd, állomás, pót
test és intézet parancsnokságnak megfelelő terjedelemben bizal
masan kihirdetendő.
A miniszter
rendeletéből:
'
Kárpáthy
ezds.
* Az iratot a H. M. az AOK. 1918. április 22-én kelt Op. Nr. 105097. sz. rende
lete nyomán adta ki. A H. M. kiadványa az említett irat lényegesebb pontjait tartslmâzzâ.
5 L. D. Trockij (Bronstein) (1879—1940) 1903-tól mensevik. 1917-ben az OSZD
(b)MP VI. kongresszusán a „kerületköziek" csoportjával csatlakozott a bolsevik
párthoz. Az októberi fegyveres felkelés idején a petrogradi szovjet elnöke, majd
mint külügyi népbiztos a breszt-litovszki béketárgyalásokon a szovjet delegáció
vezetője. Szerepét a külföldi burzsoá sajtó tévesen mutatta be.
Mensevik, antileninista nézeteivel a pártba való belépés után nem számolt
le, hanem a Politikai Bizottságban és a szovjet kormányban betöltött funkcióit a.
szovjethatalom meggyengítésére használta fel. 1918-ban külpolitikai, 1921-ben a
szakszervezeti kérdésben nyíltan szembekerült Leninnel. 1923-tól kíméletlen frak
cióharcba kezdett, és támadta a párt politikájának a szocializmus építésére irá
nyuló fő irányvonalát. 1927-ben kizárták a pártból. 1929-ben szovjetellenes tevé
kenységéért száműzték a Szovjetunióból.
Friedrich Adler (1897—?), osztrák szocialista vezető. Az első világháború alatt
az Osztrák—Magyar Monarchia semlegességét követelte. 1916-ban megölte a hábo
rús politikát képviselő Stürgh grófot, a Monarchia miniszterelnökét. Lenin elítélte
az egyéni terrort, mint a politikai harc eszközét, viszont Adler tettét objektíve az
imperialista háború elleni fellépésnek tekintette. A békéért harcoló munkástöme
gek követelésére 1918-ban amnesztiát kap. Adler szabadulása után az újjáalakult
opportunista II. Internacionále egyik vezetője lett.
H. L., H. M. ein, 1918. l. tétel, 591. a. sz., 10 223. ikt. sz.,'1. oszt. — Sokszo
rosított másolat.
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5.
1918. V. 15.
A „Világszabadság"
sekről.

cikke a hadifoglyok

elleni

óvóintézke-

A haza.
A tisztelt „haza" erősen érdeklődik a hadifoglyok iránt.
Érdeklődése azonban nem terjed ki arra, hogy a foglyokat el
szállíttassa annak dacára, hogy m á r a béke két hónapja meg
van kötve. 6
A tisztelt haza ellenkezőleg először a fogadtatásról akar
gondoskodni, amint ez a hadügyminiszter legutóbbi beszédéből
kitűnik. Holmi titkos óvintézkedések vannak tervbe véve a for
radalom eszméitől megfertőzött hadifoglyok számára. Az óvin
tézkedések néhány pontja m á r ismeretes is előttünk s ami a tit
kos és a forradalmi szellem elnyomására irányuló intézkedése
ket illeti, azok szintén eredménytelenek lesznek.
Ma már semmi meg nem állítja a forradalmat. Ma a fegy
veres felkelés szükségességét nemcsak a hadifogoly proletár,
hanem a fronton szenvedő katona s az otthon éhező proletár
tömegek is érzik.
Ma. már minden öntudatos proletár egyetért Marxnak és
Engelsnek a Kommunista Kiáltványban írott szavaival.
A kommunisták gyalázatnak tartják céljaik és törekvéseik
eltitkolását. Nyíltan hirdetik, hogy céljaikat csak minden létező
társadalmi rendnek erőszakos megdöntése útján érhetik el. Ret
tegjenek az uralkodó osztályok a kommunista forradalomtól. A
proletárok csak láncaikat veszíthetik el, cserébe nyerhetnek egy
világot. „Világ proletárjai egyesüljetek".
A cél itt nem a kapitalista állam, a „haza" védelme, h a n e m
éppen ennek az elpusztítása, szétrobbantása és a proletárdikta
túra megteremtése.
És ettől fél a tisztelt „haza". A hadügyminiszter ú r és t á r 
sai, akiknek a kapitalista haza fényes jólétet biztosított, pom
pát és hatalmat. Ez a hatalom van ma veszendőben s ezért kell
a legszigorúbb rendszabályról gondoskodni.
6
Az Osztrák—Magyar Monarchia késlekedett a breszt-litovszki béke ratifi
kálásával, s ez a tény nagyban gátolta a hadifoglyok hazaszállítását. A Monarchia
elsősorban a magyar földbirtokosok nyomására nem akarta elengedni a magyar
mezőgazdaságban foglalkoztatott 400 000 orosz hadifoglyot a tavaszi munkák elvég
zése előtt. Így a csere egyoldalú volt, s csak a szovjet szervek jóindulata folytán
nem állt le. A békeszerződés ratifikálására a Monarchia részéről csak 1918. VII.
4-én került sor.
Világszabadság. 1918. V. 15.
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6.
1918. V. 19.
A „Világszabadság"
lításáról.

című lap cikke a hadifoglyok

hazaszál

.. . Annak dacára, hogy a kétfejű sasos monarchia a béke
szerződést még nem ratifikálta, (nem merik az osztrák parla
mentet a háború ellen protestáló szláv képviselők miatt egybe
hívni), még sem akar Károly király elmaradni vitéz kollégájá
tól és elszemtelenkedik egy kis fiókküldöttség Pétervárra az
osztrák—magyar hadifoglyok kicserélésének megtárgyalása vé
gett. 7
Ennek a kis együgyű, v tökkelütött öttagú küldöttségnek
nehéz leckét adtak azonban, s ez a bárgyú, betaplósodott agyvelőjű osztrák katonatisztekből álló küldöttség bizony szekundát fog kapni a császártól, akárhogy is oldja meg a nehéz kér
dést.
Kiket szállítson előbb haza? A tüdőbajos betegeket és az
invalidusokat? Ezekből m á r nem csinál katonát sem Hazay
Samu bácsi, sem pedig nemes nemzetes Szurmay generális úr.
Pedig az osztrák ármádiának is húsra, finom, ropogós, piros ele
ven emberhúsra van szüksége. A kapitalista érdekek az egész
séges hadifoglyokat követelik elsősorban.
Igen ám, de az egészséges osztrák—magyar foglyok kilenc
ven százaléka forradalmár s ha ezek egyszerre tömegesen haza
kerülnek, akkor a kapitalista uraknak mindörökre befellegzett.
Az egészséges hadifoglyok nem fognak engedelmes bárányok
ként kimenni az olasz, meg a francia vágóhidakra. Az egészsé
ges hadifoglyok szétzúzzák, összemorzsolják az egész kapitalista
rablócsordát.
Kit kell tehát hazaszállítani elsősorban, mert hogy valakit
haza kell szállítani, az bizonyos.
Sem az invalidusok, sem pedig az egészséges hadifoglyok
hasznot és pedig azt a hasznot, amelyeket a kormány óhaj
tana, nem hozzák meg az Osztrák—Magyar Monarchiának.
Hasznot pedig az imádott haza mindenképpen szeretne
húzni a fogoly bőréről.
—
A kérdés nagyon fogas és azt úgy megoldani, hogy a kapi
talista uralom is megmaradjon, meg a francia föld is jóllakjon
emberhússal, nem lehet.
7
A cikk elején arról az osztrák tervről olvashatunk, hogy a hazatérő hadi
foglyokat a francia—német frontra fogják szállítani.
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Ezen examenen megbukik az osztrák bizottság intendánsa,
meg a hátul zsebkendős hadnagy úr is.
Hogy az egészséges hadifoglyok mennyire sietnek a francia
frontra a hazulról jövő barátságos hírek után, annak élénk b i 
zonyítéka az a körülmény, hogy mióta a hadifoglyok kicseré
lését intéző bizottság Moszkvában van, Moszkva város, amelyik
eddig túl volt zsúfolva hadifoglyokkal, teljesen árván maradt.
Itt-ott lézeng csak egy-egy átutazó hadifogoly a moszkvai állo
másokon.
A nagy tömeg elvándorolt messze Szibéria közepébe, I r kutszkba és Krasznojarszkba s nem igen siettek jelentkezni
Mirbach grófnál kegyes felvételre a hazautazó transzportokba.
Jobban tenné az osztrák—magyar bizottság, ha szépen
visszamenne a fekete-sárga fenébe, mert ezt a kérdést öt tökkel
ütött osztrák tiszt soha nem fogja megoldani.,Akárhogy is forgatják, találgatják a kivezető u t a t s hoz
zák a legenergikusabb rendszabályokat a hadifoglyok ellen,
minden kísérlet hiábavaló.
./
Az öntudatra ébredt osztrák—magyar proletariátus bőré
ről több hasznot nem nyúz le a mai kormány.
7.
1918. V. 26.
A máramarosszigeti
főispán távirata a H. M.-hez. Közli, hogy a
tiszavölgyi járás hadifoglyai minden élelem nélkül
vannak.
Az Oroszországból visszatért foglyaink a tiszavölgyi járás
ban quarantäne 8 állomásokon minden élelem nélkül vannak.
Napok óta kenyerük sincsen. A pillanatnyi zavarok elkerülése
céljából a vármegye ellátatlan lakossága részére kiutalt havi
lisztkontingensből levontam nyolcvan métermázsát és azt az
egyes fogolytáborok közt felosztottam. Ezen mennyiség hadi
foglyaink nagy számára tekintettel alig egy-két napra elegendő.
A beláthatatlan zavarok elkerülése céljából kérem nagyméltó
ságodat kegyeskedjék odahatni, hogy a tiszavölgyi járásban .»
felállított fogolytáborok részére, amelyeknek egész állománya,
cirka tizenötezer ember, magyar honosokból áll, a szükséges
élelmiszerek és legfőképpen liszt utaltassék ki azonnal. Az ü g y Világszabadság. 1918. V. 19.
8 Vesztegzár.
803

ben a mai napon telefon útján már megbeszélést folytattam Tabajdi honvédelmi
államtitkárral, akitől legerélyesebb interven
ciót kértem.9
Bolgár főispán
8.
1918. V. 26,
Wekerle Sándor miniszterelnök bizalmas levele Szurmay
Sándor honvédelmi miniszterhez. Kifogásolja, hogy a tisztek
nem tudtak a készülő katonalázadásokról. Kéri a hadifogságból
visszatértek szigorúbb ellenőrzését is.
Nagyméltóságú Miniszter Űr!
Egyes katonai alakulatoknak Pécsen és Rimaszombatban
elkövetett lázadásából folyólag szükségesnek tartom Nagymél
tóságod figyelmét a következőkre felhívni.10
Az említett helyeken történt sajnálatos események mérle
gelésénél nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a feltűnő jelen
séget, hogy az illető csapattestek zendülésbe átmenő fegyelem
sértése jóformán váratlanul következett be, ami viszont arra
enged következtetni, hogy a csapatalakulatok elöljárói (tisztjei)
a legénységgel nem tartották fenn azt a közvetlen érintkezést,
amely a szolgálati szabályoknak bizonyára egyik elsőrendű kö
vetelménye. Még feltűnőbb azonban az, hogy a zendülés kitö
rése idejében a tisztek nem mutatkoztak sehol, sőt — amint
szavahihető helyről értesültem — a laktanyában jelen volt tisz
tek eltűntek és csak jóval később, amikor a zendülés már javá
ban folyt, kerültek elő.
Ha az illető csapatok elöljárói (tisztjei) az állandó és köz
vetlen érintkezés útján a legénység hangulatáról tájékozást
I
9 A jelentés nyomán a H. M. táviratilag kérte a Kriegsministerium sürgős
intézkedését.
A H. M. 1918. VI. 7-én a máramarosszigeti főispánnak köszönetét nyilvání
totta és kilátásba helyezte, hogy „az említett állomások a szükséges lisztmennyi
séggel a legközelebbi időben ellátandók lesznek".
Lásd ezzel kapcsolatosan még: H. L., H. M. ein. 1918., 8. tétel, 613. a. sz.,
13 115. ikt. sz., 8. oszt. és uo. a 12 480. ikt. sz. ügyiratot is.
H. L., H. M. ein. 1918. 8. tétel, 613. a. sz., 12 480. ikt. sz., 8. osztály. — Táv
irat.
io A pécsi és a rimaszombati katonalázadásokra lásd a „Magyar munkás
mozgalom történetének válogatott dokumentumai" Szikra, Bp. 1956. V. köt. 198.,.
202. old. és Kun József cikke a Katonai Szemle 1958. 4. sz. 121—127. old. „A pécsi
katonalázadás" címmel.
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szereztek volna, bizonyára kellő időben megtehetők lettek volna
mindazok az elővigyázati intézkedések, amelyek a bekövetkezett
sajnálatos eseményeknek útját szegik.
A Rimaszombatban történt eseményeknél pedig, nézetem
szerint megdöbbentő az a körülmény is, hogy az illető csapat
alakulat olyan mennyiségű lőszerhez juthatott hozzá, amely azt
tartós, fegyveres ellenállásra tette képessé, a pécsi esetben p e 
dig megmagyarázhatatlan, hogyan törhették fel és rabolhatták
ki az őrizetben volt lőszerraktárt?
Minthogy hasonló események ismétlődésének megakadá
lyozása nemcsak helyi, hanem egyúttal országos érdek is, kö
telességszerűen kérnem kell Nagyméltóságodat, méltóztassék
megfelelő módon sürgősen és nyomatékosan intézkedni aziránt,
hogy a csapatok elöljárói (tisztjei) az alájuk rendelt legénység
hangulatáról, összeköttetéseiről, szolgálaton kívüli magatartásá
ról állandó és közvetlen tájékozást szerezzenek; úgyszintén
aziránt is, hogy a katonai hatóságok a katonaság kötelékéhez
tartozó egyének szolgálaton kívül követett magatartásának fel
tűnés nélkül való megfigyelése iránt a polgári hatóságokkal
(rendőrkapitány, főszolgabíró) lépjenek állandó és közvetlen
érintkezésbe, m e r t a polgári hatóságok részére igen sok mód és
alkalom kínálkozik arra, hogy a katonai egyéneknek szolgála
tonkívüli magatartását bizalmasan megfigyeljék.
A magam részéről egyidejűleg utasítottam az említett r e n d 
őrhatóságokat, hogy különösen a hadifogságból hazatért és sza
badságra bocsátott katonák magatartását, összeköttetéseit, h a n 
gulatát a legéberebb figyelemmel kísérjék és az e téren szer
zett tapasztalataikat az illető katonai hatósággal nyomban k ö 
zöljék.
Ezzel kapcsolatban rámutatok az 1300/1918 res. számú á t 
iratomban azirányban kért fontos intézkedésre is, hogy a hadi
fogságból hazatért, szabadságolt katonák az illető község elöl
járóságánál, ott, ahol ilyen van a m. kir. csendőrségnél, hazaér
keztük után nyomban jelentkezzenek.
A rimaszombati esetből kifolyólag ismételten és fokozattabb mértékben felmerül annak a szüksége, hogy egyes csapat
alakulatok elhelyezésénél különös gond fordítassék arra, hogy
a nemzetiségi lakosságú helyeken, hasonló nemzetiségi elemek
ből álló csapatrészek el ne helyeztessenek, egyúttal pedig sür
gős intézkedést kérek, hogy a folyó évi április hó 5-én 1714/Abt805

11/e számú ottani rendeletének hatályon kívül helyezésével az
illető pótzászlóalj Rimaszombatról mielőbb elhelyeztessék. 11
Wekerle

Sándor s. k.

9.
1918. V. 26.
A H. M. intézkedései a tisztek és legénység kioktatására, a
karhatalmak
magatartására, a biztonsági rendszabályokra
ka
tonalázadások
esetén}"1
1. számú

melléklet.1*

TISZTEK KIOKTATÁSA
A fegyelem, melynek megalapozásáért és fenntartásáért a
tiszt teljes mértékben felelős, általában ijesztő módon megrom
lott. Ezt számtalan különböző eset, de különösen a felsorolt
zendülések
bizonyítják.
A hibások elsősorban a tisztek, ezt a szemrehányást sajnos
nem lehet elkerülni.
Az idő komolysága legerélyesebb megtorlást kíván.
A vizsgálatok alkalmával kiderült, hogy a legutóbbi katonazendüléseknél tisztek lakásaikban maradtak dacára annak,
hogy utcai lövöldözést és riadó jeleket hallottak, vagy pedig a
közbelépést kicsinyes, helyt nem álló megokolásokkal — telefon
jelentések leadásával stb. — elmulasztották s a zendülés szín
helyét elhagyták. 14
n Az iratra a H. M. 1918. május 29-én a következő választ küldte: „Van sze
rencsém Nagyméltóságodat tiszteletteljesen értesíteni, hogy a további zendülések
elkerülésére a hadügyminiszter úrral egyetértésben a megfelelő intézkedések már
megtétettek."
A H. M. egyidejűleg tájékoztatta a honvéd és csendőr kerületeket a B. M.
intézkedéséről a hazatért hadifoglyok figyelemmel kísérése ügyében. Utasította a
katonai és csendőri szerveket, „hogy a . . . polgári hatóságokkal lépjenek állandó
és közvetlen érintkezésbe".
Érdekes az a megjegyzés is, mely szerint Dáni altáb. a H. M.-nél sürgeti
azon rendelkezést, mely szerint a „kevésbé megbízható vagy kétes legénység sza
badság-igazolványain valami jelzéssel kifejezésre hozassák azt, hogy az illető meg
figyelendő a közbiztonsági közegek részéről".
H. L.. H. M. ein. 1918. i. tétel, 11 384. a. sz.; 12 736. ikt. sz., i. oszt. — Má
solat. 2
i A hátországi katonai megmozdulások elleni intézkedésekre lásd még a
Kriegsministerium Präs. Nr. 17 481. sz. 1918. május 24-i rendeletét a H. Mk 1918. 1.
tétel, 11 384. a. sz., 13 363. ikt. sz., 1. oszt. jelzetű ügydarabban.
13 Az itt felhasznált dokumentumok a H. M. ein. 1918. 12 380. sz., l. oszt. irat
mellékletei. A rendelet közölve: A magyar munkásmozgalom válogatott dokumen
tumai. 5. köt., Bp. 1956. 205. old.
i* L. a 8. sz. dok.'-t. A H. M.-et nyilván Wekerle levele késztette ezen intéz
kedés kiadására.
\
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Ily eljárás a tisztek álláskötelmeivel teljes ellentétben áll
és megszégyenítő. Ezen tisztek ellen a bírói eljárás megindittatott.
Ott, ahol a tisztek helyüket megállották és azonnal ener
gikusan közbeléptek, ez teljes eredményre vezetett. Ez csak azt
bizonyítja, hogy a kötelességtudó erélyes tiszt a legnehezebb
helyzetben is felülkerekedik. Kötelessége "minden tisztnek, hogy
a reá bízott legénység hangulatáról állandóan tájékozódjék,
gyanús jelenségeket azonnal kinyomozzon, bűnös irányzatok
ellen szóval és tettel azonnal fellépjen és elöljáróit minden szé
pítgetés nélkül tájékoztassa, de legénységének kívánságait és
törekvéseit a lehetőség szerint elégítse ki, illetőleg támogassa.
Ehhez azonban nem elégséges a legénységnek felületes megfi
gyelése a foglalkozás idején: ellenkezőleg szükséges a legénység
gel állandó érintkezésben maradni, m e r t bebizonyult, hogy é p - „
pen a legveszedelmesebb elemek a zendülés megkezdésének pil
lanatáig kötelesség-tudást és példás magatartást mutatnak.
Minden parancsnoknak kötelessége, alárendelt tisztjeit ál
landóan megfigyelni és oda hatni, hogy azok kötelmeiknek a
legénységgel szemben tényleg eleget tegyenek.
A legénység kioktatásánál figyelembe kell venni az ellen
séges propaganda elleni védekezés tárgyában kiadott intézke
déseket (11 566/eln. 1. — 1918.).
Szigorú fegyelemre (tisztelgéseknél is) minden tisztnek
nagy súlyt kell helyezni: különösen meneteléseknél (gyakorló
terekre stb.) kell követelni.
A szállások és őrségek stb. éjjel az erre hivatott tisztek ál
tal úgy öntevékenyűen, mint elöljárók utasításai értelmében
többször legszigorúbban megvizsgálandók. Ha szükséges állandó
tiszti ügyeleti szolgálatot k e l l a századoknál szervezni.
A tisztek minden alkalommal oldalfegyverükkel legyenek
ellátva. Ott, ahol azt a körülmények megkövetelik, az állomás
parancsnokok (honvéd állomásparancsnokságok) rendeljék el,
hogy a tisztek szolgálatban és szolgálaton kívül pisztollyal le
gyenek felszerelve.
Ha zendülésre mutató irányzatok vagy nyilatkozatok tapasz
taltatnak, feltétlenül szükséges, hogy a tisztek az első pillanat
tól kezdve legerélyesebben
közbelépjenek.
Zendüléseknél az első pillanatban sokszor nem lesznek zárt
Qsztagok a zendülés letörésére, ily esetekben a tisztek köteles
sége rögtöni erélyes közbelépéssel a hű maradt legénységet
gyülekezésre bírni, tétovázó elemeket magukkal ragadni és
ezekkel a rendet ismét helyreállítani.
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A szolgálati szabályzat I. rész 659. pontja szerint: „szük
ség esetén, nevezetesen riadóknál, a közrend és csend fenntar
tása vagy helyreállítása okából való kivonulásoknál, valamint
heveskedve vagy tettlegesen ellenszegülő alárendeltek ellené
ben minden elöljáró tisztnek jogában áll fegyverét használni,
hogy a parancsai iránt szükséges engedelmességet kieszközölje,
ha ahhoz más eszköz rendelkezésre nem áll."
Minden parancsnoknak kötelessége, oly tiszteket, akik h e 
lyüket nem állják meg, bírói eljárás alá vonni. Kísérletezésre és
várakozásra most nincs idő.
2. számú
A LEGÉNYSÉG KIOKTATÁSA

melléklet.

A legénységnek,
de különösen a hadifogságból
visszatér
teknek a zendülési esetek
kihirdetendők:
A legénység a kihirdetésnél értelmességi fokához képest a
következőkről világosítandó fel.
1. Hogy mily megvetendők ezen esetek, különösen most,
mikor a Monarchia létéért küzd.
2. A zendülések eredménytelensége.
A zendülések a karhatalmak beérkezése után minden al
kalommal azonnal letörettek. Még nagyobb zendüléseknél is
annyi hű csapat áll a legrövidebb időn belül rendelkezésre, hogy
a zendülés teljes kilátástalan marad.
3. A zendülés
következményei:
A zendülők ellen a törvény teljes szigorával fogunk fel
lépni és kegyelmet nem ismerünk. Rögtönítélő bírói ítéletek
azonnal végrehajtatnak.
4. Minden eddigi esetben csekély számú elvadult elem
terrorja kényszerítette a legénységet a zendülésre, a józanul
maradt legénység erélyes közbelépése elegendő lett volna a
terror letörésére. Habár csak egyes ily őrült eszmékkel megmé
telyezett kolompos tulajdonképpeni okozója a zendüléseknek,
a többi lojálisán érző legénység tartsa szem előtt, hogy mint
résztvevő csakúgy bajba kerül, mint az előbbiek.
Ha tehát ilyen félrevezetett elemek zendülést terveznek,
a józanul maradt legénység életbevágó érdekében fekszik, hogy
első észleleteit tisztjeinek azonnal jelentse.
Ha ennek dacára hirtelen zendülés tör ki, minden egyes
hűséges katonának kötelessége, hogy a lázongók terrorjának
ellent álljon és a többi híven maradt legénységgel egyetemben
a lázadást csírájában elfojtsa.
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5. A legénység felvilágosítandó, hogy a hátsó országból a
hadrakelt sereghez útbaindított menetszázadok nem lesznek
azonnal a harcvonalba vetve, hanem kb. 10 hétig a hadrakelt
sereg körletében további kiképzésben részesülnek, ahol az élel
mezési viszonyok sokkalta jobbak, mint a hátsó országrészben.
3. sz.
HELYI BIZTONSÁGI RENDSZABÁLYOK

melléklet.

Az eddigi zendüléseknél kitűnt, hogy némely helyőrségben
a Szolgálati Szabályzat 1. rész 66. §-ban előírt riadó intézkedé
sek egyáltalán nem léteztek, vagy pedig annyira elavultak vol
tak, hogy a mai viszonyoknak már nem feleltek meg.
1. Ebből kifolyólag elrendelem, hogy minden állomáson a
riadó intézkedések a honvéd állomásparancsnokok által (ott,
ahol állomásparancsnok van, annak utasításai szerint) nemcsak
a lakosság esetleges lázongásának elnyomására, hanem meg
bízhatatlan csapatokra való tekintettel azonnal újból átdolgoz
tassanak.
Az utóbbi eset megköveteli, hogy a felriasztásnál necsak
a helyőrség összes csapatai, hanem az egyes csapatok önálló
magatartása és értelemszerű összeműködése is biztosítassék.
A szerkesztésnél a fennálló konkrét viszonyokkal leple
zetlenül kell számolni és azokat tekintetbe venni.
2. Katonailag különösen fontos tárgyak, mint pl. lőszer
raktárak, fegyverraktárak, robbantószerraktárak, lőszergyárak,
fegyvergyárak, raktárak stb. a helyőrségen belül csakis olyan
csapatok által őrizendők, amelyek összeállításuk következtében
kétes tendenciájú befolyásoknak legkevesebb alapot nyújtanak,
tehát megbízhatók.
Miután az eddigi zendüléseknél kitűnt, hogy a zendülők
mindenekelőtt a lőszerraktárakat akarják hatalmukba keríteni,
ezek őrzésére különös gond fordítandó.
3. A vasutak, táviró és távbeszélő összeköttetések, katonai
és közigazgatási hatóságok és egyéb fontosabb nyilvános beren
dezések (villamos művek stb.) biztosítását célzó intézkedéseket
alaposan kell előkészíteni, hogy beállott szükség (zavargások,
vasúti sztrájk) esetén rövid parancs elegendő legyen arra, hogy
a fent említett intézmények a körleten belül rendelkezésre álló
csapatok által biztonságba helyeztessenek, hogy a jelenleg u r a l 
kodó szállítási nehézségek folytán a vasúti forgalom megszakí
tása különösen érzékenyen hat, nem kell külön kiemelni. Ha
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zavargásoknál a rendes összeköttetési eszközök a szolgálatot n e 
tán fel mondanák, az összeköttetést a kerületi parancsnokságok
nak a cs. és kir. katonai parancsnokságokkal és a honvédelmi
ministeriummal, valamint az alárendelt helyőrségekkel más
úton kell biztosítani (esetenként lefoglalandó autók a legköze
lebbi távbeszélő és rádió állomáshoz stb.). Az alárendelt pa
rancsnokságtól feltétlen meg kell követelni, hogy távíró és t á v 
beszélő összeköttetések megszakítása esetén elöljáró parancs
nokságaikkal való biztos összeköttetést jól átgondolt biztos t e r 
vezet szerint minden rendelkezésre álló eszközzel automatiku
san létesítsenek.
Hogy a katonai vagy közlekedési szempontból fontos tár
gyak és intézmények kitörő félben levő zendülések első jeleinél,
már megszállhatók legyenek, szükséges, hogy a megbízható osz
tagok közelükben nyerjenek elhelyezést, ezen célból szükség
esetén az elszállásolás megfelelően megváltoztatandó.
4. A honvéd állomásparancsnokság által kiadandó új riadó
intézkedések alapján az egyes csapattestek, illetőleg póttestek
riadóintézkedéseiket haladéktalanul újból dolgozzák ki.
A csapattestek és póttestek is legyenek figyelemmel arra,
hogy csapattestükön belül a kisebb vagy nagyobb megbízható
ság szerint osszák ki az egyes részek feladatait.
Szem előtt tartandó:
a) Hogy az állomáson belül neki kijutó feladatokat konk
réten szabályozzák.
b) Hogy a csapattestükön belül szükségessé váló bizton
sági intézkedések megtétele végett hasonlóképpen járjanak el.
így például a csapatoknál, illetőleg póttesteknél meglevő
táskalőszer, gépfegyverlőszer, továbbá robbantó szerek és eset
leg kézigránátok biztos és könnyen őrizhető raktárban — a
lehetőség szerint egyesítve — nyerjenek elraktározást.
Ily raktár csakis megbízható legénység által őrzendő. A
laktanya (illetőleg zlj.) ügyeleti tisztek az őrségeket ismételten
szemléljék meg.
A csapatoknál levő géppuskák esetleg gyalogsági ágyúk
biztosítandók és lehetőség szerint tisztek által zár alatt tar
tandók.
5. Ha a zendülés előjelei mutatkoznak a honvéd állomás
parancsnokságok (állomásparancsnokok) vagy pedig a csapat
parancsnokok rendeljék el, hogy egész osztagoknak vagy azok
egyes részeinek összes lőszere és esetleg fegyverei is elvétessék.
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4. sz.
KARHATALMAK MAGATARTÁSA
ELFOJTÁSÁNÁL

melléklet.

ZENDÜLÉSEK

Zendülések letörésére alkalmazott karhatalmaknak a leg
nagyobb eréllyel kell fellépniök. A cél mindig a zendülés 'fel
tétlen, leggyorsabb és feltételek nélküli
elfojtása.
Ahol a viszonyok megengedik, nem szabad a zendülők el
lenállásának leverésével megelégedni, h a n e m arra kell töre
kedni, hogy koncentrikus eljárás által a karhatalmak megaka
dályozzák, hogy a zendülők szétfuthassanak és a környékben e l 
széledjenek.
A karhatalmak géppuskákkal és gyalogágyúkkal (ahol
ilyenek vannak) feltétlenül ellátandók.
A karhatalmi csapatok szükség szerint tüzérséggel és k ü 
lönleges harceszközökkel is ellátandók.
-5.

melléklet.

EGYÉB INTÉZKEDÉSEK
1. Géppuskás alakulások
Összeállítása.
Géppuskás alakulásokat csakis feltétlenül megbízható l e 
génységből szabad képezni.
2. Büntetés
szigorítás.
Menetkészültség kihirdetésének időpontjától kezdve az irá
nyítási cél eléréséig az összes menetalakulásoknál a gúzsba
kötés és megkötözés az 513/eln. 15. a. — 1918. rendeletem értel
mében érvénybe lép.
3. Szökevényekkel

való

eljárás.

A menetalakulásba való beosztás pillanatától minden ö n kényű távolmaradás szökésnek minősíttetik és bíróilag üldö
zendő, mert fel kell tételeznünk, hogy az illető legénység a
hadrakelt seregnél teljesítendő szolgálat alól, tehát a konkrét
esetben teljesítendő szolgálata alól ki akarja magát vonni.
Menetalakulások megalakításánál ezt a legénységnek ki
kell hirdetni.
Ily értelemben utasítsák a kerületi parancsnokságok az alá
rendelt katonai ügyészeket.
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4. Ujabb
eskütétel.
Minden póttestnél, melynél zendülések fordultak elő, a zen
dülésben résztvett legénységtől az eskü újból kiveendő. Az
eskütétel kis csoportokban (legfeljebb 50 ember) az összes tisz
tek jelenlétében, lelkészi segédlettel, ünnepélyes módon esz
közöltessék.
H. L.. H. M. ein. 1918., 12 380. sz. 1. oszt. — Sokszorosított másolat.

10.
1918. VI. 3.
A H. M. utasítása a katonai és csendőr kerületekhez, a pót
testekhez, az iskolákhoz, kórházakhoz, kiegészítő és népfelkelő
parancsnokságokhoz.
Közli, hogy a hazatérőknél
forradalmi
röpiratok
találhatók.
Visszatértek vallomása szerint a hadifogságba került kato
nák sokszor hamis nevet vesznek fel, s nagyszámú "eredeti iga
zoló okmányok felett rendelkeznek az által, hogy más hadifog
lyoktól veszik okmányaikat, vagy azokat orosz hatóságoktól
kapják.
A visszatértek személyazonossági megállapításánál és ok
mányaik átvizsgálásánál ezen körülményre különös figyelem
fordítandó.
Vallják továbbá a visszatértek, hogy a hadifoglyok között
nagyszámú forradalmi röpiratok kerülnek kiosztásra, melyben
felhívás van, hogy ha hazájukba visszatérnek, ott a forradalmi
eszmét terjesszék.
Az orosz nemzeti szervezkedés feladatul tűzte ki, hogy az
Osztrák—Magyar Monarchia egyes nemzetiségeit fellázítja. Az
p czélra hivatott ügynökeiket a Monarchiába már el is küldték. 15
A minister rendeletéből:
Dáni altábornagy s. k.
H. L... H. M. ein. 1918. 12 427. Ikt. sz., l/a. oszt. — Sokszorosított másolat.

15 A Monarchia kormánya gyakran egy kalap alá vette az antant támogatá
sát élvező szláv burzsoá-nacionalista mozgalmakat és az osztályharc alapján álló
forradalmi hadifogoly-mozgalmakat, mert mindkettő veszélyt jelentett számára.
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11.
1918. VI. 6.
A „Világszabadság"
cikke
bizottság
megérkezéséről.
\Z

az ún. „hadifogoly

gyámolító"

ELSŐ KESELYÜK

Megérkeztek. A haza küldte őket. A grófok meg a gyárosok
hazája, hogy az eltévedt nyájat jó útra tereljék. Tanítani ok
t a t n i jöttek a négy év alatt agyongyötört, agyonsanyargatott
proletárokat hazaszeretetre, királyhűségre.
A sovány, fogait vicsorgató elszánt éhes farkast akarják
áldozati báránnyá változtatni.
Beszédeket, gyűléseket tartanak, majd hazafias kötelessé
gekről szólva üdvözleteket adnak át az uralkodóktól a hadifog
lyoknak. Nagy szó! Csikós Péter honvédet üdvözli Károly csá
szár, 1918. május havában. Direkt a császártól jön az üdvözlet.
Csikós Péter honvéd részére az 5-ik barakba, a 14-ik partiba.
Bécsből, a királyi palotából. Egy elegáns úr hozta.
Most m á r Csikós Péter közlegény megjavult. Nem táplál
forradalmi eszméket, gondolja a foglyokat javító bizottság. Az
emberek bevették szépen, nyugodtan azt a sok hülyeséget, amit
mi elmagyaráztunk nekik, ismét jó engedelmes áldozati barmok
lesznek, mint voltak négy éven keresztül. Mehetünk 6 fogásos
vacsorát enni. Holnap folytatjuk az erkölcs-nemesítést tovább.
Csikós Péternek azonban ott az 5-ik barakban nagyon meg
ütötte a fülét aj császári üdvözlet. Ö ugyan nem iratkozott be
szocialistának, azt mondta, hogy ráér szervezkedni otthon,
őszintén szólva félt, hogyha az uraság megtudja, hogy P é t e r
testvér politikát változtatott, még kidobja az asszonyt meg a
gyerekeket a zsellérházból.
Este azonban lámpaoltás után elkezd gondolkozni a napi
események felett.
Becsületes verejtékes munkával kerestem a kenyeremet,
nem bántottam soha életemben senkit.
A faluban, ha csendőr jött velem szembe, kitértem neki.
Kezet csókoltam a tisztelendő úrnak, a főszolgabíró ú r n a k meg
száz lépésről süveget emeltem.
Néha vasárnap a Nyakigláb kocsmárosnál megittam égy
pár pohár bort. Ha valami bajom akadt a községházánál, kifi
zettem, inkább egy malacot vittem a hetipiacra, csak végrehaj
tót ne küldjenek.
25 Hadtörténelmi közlemények
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Egyszer csak jött a háború. Kint a harctéren jártam, éhez
tem, a bal lábamban ma is nyilalást érzek a kárpáti harcok óta.
Itt Oroszországban a permi guberniában vágtam a fát két éven
át, nagyon keserves napjaim voltak.
,
Most azután, amikor béke van már, eljön ide egynéhány
finom úr, elkezd itt mindenféle nyelven magyarázni, papról,
hazáról, forradalomról, akasztófáról, királyról és azután még azt
is mondja, hogy tiszteltet a király őfelsége minket.
Harminchat éve taposom m á r a földet, — de még csak
most hallom először a király üdvözletét. Magyarországon soha
sem közölték velünk a király üdvözletét. — Mi lehet ennek
az oka?
Megmondjuk mi kedves Péter testvér, mi a szocialisták, a
forradalmárok, akiknek akasztófát ígérnek a finom jó urak.
Ez az előkelő társaság fényes napidíjat kap a kormánytól,
az állam pénzéből, abból a pénzből, amelyik úgy gyűlt össze,
hogy te eladtad a malacodat, István szomszédnak meg a párná
ját vitte el a végrehajtó.
Az így összegyűlt pénzből a finom urak legalábbis 120 r u 
bel napi díjat kapnak, dúskálnak minden jóban, távol vannak
B harci lármától, soha sem szagoltak puskaport, nem vágták a
fát a permi bugerniában és nem ásták a doni szénbányák fekete
gyémántjait.
Ezek az urak a kapitalisták halálmadarai, ezek az urak k é 
szítik nektek az utat a halálhoz, ezek az urak azért beszélnek
olyan szépen, hogy ti proletár testvérek engedelmesen, szó nél
kül induljatok a halálba a kapitalista érdekekért. Hogy vala
hogy szót ne merjetek emelni életetek ,szenvedő hozzátartozóitokj. s millió proletár testvéretek jogos érdekéért.
Ezek az urak az első keselyűk, akik a ti hulláitokból akar
nak lakmározni. Azok a keselyűk, akik éhesek még mindig és
nem laktak jól az egész világot betöltő négy éves hulla szaggal.
A kapitalisták fekete halál-madarai megérkeztek.
A fehér alapra varrott vörös-kereszt mögül egy rút emberi
koponya vigyorog. A proletár életek százezreire van még nagy
szükség a francia és olasz frontokon.
Vigyázzatok proletár testvérek, el ne szédüljetek a nehéz
rothadó hullaszagtól.
V i l á g s z a b a d s á g . 1918. VI. 6.
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12.
1918. VI. 10.
A H. M. rendelettervezete
a rögtönbíráskodásnak
tes országrészben történő
kihirdetésére.is

a

mögöt

RENDELETTERVEZET
A háború hosszú tartamával együtt-járó jelenségek, ú g y 
mint -az élelem és nyersanyag-hiány következtében beállott é r 
zékeny nélkülözések, a mérhetetlen drágaság, a vagyonnak a
háború folyamán történt egyenlőtlen eloszlása, nem kis m é r 
tékben ellenségeink aknamunkája s az ebből folyó agitáció
stb. alkalmasak arra, hogy az ország lakosságának bizonyos r é 
tegeiben nagyfokú elégedetlenséget és izgalmat váltsanak ki;
ez sok helyütt máris a közbiztonság s az állami és társadalmi
rend ellen irányuló destruktív tevékenységben megnyilvánult.
Sajnos ezek a jelenségek a katonaságnál is éreztetik h a t á 
sukat, amiben nem kis része lehet az Oroszországból visszatérő
s állam- és társadalomellenes eszmékkel telített hadifoglyaink
működésének.
Lépten-nyomon tapasztalható a fegyelemnek meglazulása,
a fegyelemsértések általánosak, függelemsértéseknek még leg
súlyosabb esetei is napirenden vannak, gyakran zendülésekké
fajulnak, sőt nyílt lázadások is történtek, melyeket csak ellen
erővel sikerült leküzdeni.
A hadsereg féltve őrzött közszelleme, mely annyi erényt,
vitézséget és fényes haditettet váltott ki, s mely az egyéni aka
ratnak a köz számára való feltétlen alárendelésében nyilvánult
meg, immár veszélyben van, s ha sürgősen nem segítünk, a ka
tonai rend felbomlása következhetik be.
,
Ennek pedig feltétlenül útját kell állani, s ezt csakis teljes
eréllyel s kíméletlen szigorral lehet elérni.
16
Az irattal kapcsolatosan a következő „Pro domo" feljegyzés olvasható az
előadói íven: „Az I. kiadvány a H. M. úr Önagyméltósága rendeletére először ter
vezet alakjában dolgoztatott ki, majd a 15/a oszt. képviselője által elvitetettWienbe, ahol a Hadügyminisztérium illetékes osztályaival megtárgyaltatott. A mostani
szöveg az e tárgyalásokon létrejött megállapodás eredményeként jelentkezik."
Az aktában a rendelettervezetnek 3, lényegében megegyező változata talál
ható.
Az iratot a közös katonai vezetés magasabb szerveinek, a Honvéd Főparancs
nokságnak, a magyar igazságügy- és belügyminiszternek, a miniszterelnök- és a
horvát bánnak küldték meg.
Az irat mellékleteként a Kriegsministerium 1918. március 11-én kelt Abt. 4/G.
Nr. 529. sz. rendelete található a rögtönbíráskodásról. Itt van Császár hadbíró al
ezredesnek a Kriegsministeriummal folytatott telefonbeszélgetéséről készített fel
jegyzés, valamint a rögtönbíráskodás kihirdetésére már előre elkészített hirdet
mény szövege.

25*
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A katonai fegyelmet minden körülmények között fenn kell
tartani, ha nem akarjuk a négyévi háborúnak eddigi fényes
eredményeit veszélyeztetni.. .i'í
H. T,.. H. M. ein. 1918. 15/a. tétel, 13 961. a. sz. 13 961. ikt. sz., 15/a. oszt. —
Fogalmazvány.

13.
1918. VI. 13.
A H. M. rendelete az alája rendelt szervekhez a visszatért
hadifoglyokkal
való bánásmódról. Beszámol a katonák
maga
tartásáról is.
Előfordult, hogy egy póttestnél az aggályosnak jelzett viszszatérők hosszabb időre letartóztatásba helyeztettek csak azért,
m e r t állomány-illetékességüket pontosan megállapítani nem
lehetett, továbbá, hogy az ilyeneket a visszatérő táborba újra
visszairányították. Mindkét eljárás teljesen szabályellenes. Az
előbbi esetben utalok a 3798/eln. 3. — 1918. számú, utóbbi eset
ben a 24 724/eln. 1917. számú rendeletemre.
A póttestek jelentéseiből az alábbiak domborodnak ki.
A visszatérők kéréseiket ismételten njem kihallgatásnál,
hanem a parancsnoknál vagy segédtisztjénél 3—5 főnyi küldött
ség útján adják elő. Egyikük mint szónok szerepel, a többiek
mint tanúk, (a legénység bemondása szerint azért), hogy a tisz
tek az előadottakat utólag le ne tagadhassák és bizonyítsák, hogy
az előadó kijelentése a bajtársak megnyilatkozásából ered.
A visszatértek bemondása szerint, nagyrészük, ha a hazai
viszonyokkal, különösen azzal, hogy ők itt a folyó pótlásra lesz
nek felhasználva, ismerősök lettek volna, inkább Oroszország
ban maradtak volna.
Sok visszatérő úgy vélekedik, hogy mihelyt a hazai álla
potokat az Oroszországban levő és visszatérni akaró legénysé
günk megtudja, — a magyarok és a németek kivételével — leg
többen visszamaradnak.
Egy ember beszéli, hogy egy visszatérő csoporttal Proskurowból Tarnopolba menetelt és miután megtudták, hogy ők
ismét a harcvonalra küldetnek és hogy az ellátás milyen rossz,
az emberek legnagyobb része éjjel Tarnopolt elhagyta és Orosz
országba visszaszökött.
17 A rendelettervezetnek csupán a bevezető részét közöljük, mely a terve
zett intézkedés megokolását tartalmazza.
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Jóllehet a pótzászlóaljaknál a legénység szabadságolás előtt
kioktattatik, hogy a szabadság letelte után szigorú büntetés
terhe mellett be kell vonulnia, mégis a kitűzött határidőre a
visszatért szabadságoltak csak igen kis száma jelentkezik.
A visszatérők sokat és szívesen érintkeznek orosz hadifog
lyokkal. Gyakran látni elhagyott helyeken egész csoportokat,
melyek mihelyt tisztet vesznek észre, a különböző irányokban
szétszélednek.
A visszatértek elejtett nyilatkozataiból kivehető, hogy el
vannak határozva titokban, orosz mintára minden csapattest
nél „katonai tanácsokat" szervezni.
A póttesteknél az eddigi tapasztalatok még is azt mutatják,
hogy általában a visszatértek és. egyéb legénység között szemmelláthatólag feltűnő különbség nincsen.
Minden katonai parancsot látszólag jóindulatúlag teljesí
tenek, azonban csak akkor, ha az ellenőrzés megfelelő.
Például, ha nagyobb csoportokban vagy osztagokban^ k ü 
lönböző belső munkára (felvételezések, tisztogatások stb.) alkal
maztatnak, csak akkor dolgoznak, ha egy igen erélyes parancs
nok felügyeletének nyomása alatt állanak. Kevésbé erélyes pa
rancsnoknak hajlandók ellenszegülni.
A visszatértek magatartása komoly, gondolkodó és zárkó
zott, gyakran énekelnek orosz dalokat. Szívesen elbeszélik fog
ságban viselt élményeiket és sokat foglalkoznak az orosz v i 
szonyokkal.
Beszédjükben idegen jelenlétében elővigyázatosak, erősen
összetartok és kihágásoknál egyik a másikat el nem árulja.
Minden alkalommal hangsúlyozzák, hogy azáltal, hogy ők
hadifogságban voltak, sokkal többet szenvedtek, mint az itthon
maradó, vagy harctéren levő katonák.
Ezen nézetükhöz alkalmazzák igényeiket is.
Az altisztekkel való beszélgettésük során gyakran emlege
tik, hogy igen jól vannak értesülve arról, hogy velük embersé
gesen kell bánni, m e r t ezt nekik a visszatérő táborokban is k i 
hirdették.
Hogy tehát a fegyelem a visszatértek között feltartható
legyen, egyrészt beható megfigyelésük szükséges, másrészt azon
ban minden alkalmat meg kell ragadni, hogy a felügyeletet és
az ellenőrzést érezzék, erre pedig csak tisztek, magasabb r e n d 
fokozatú altisztek alkalmasak.
Amint a nyers fellépés arra vezetne, hogy az önként viszszatértekben elkeseredést keltsen, úgy másrészt a túl enyhe
bánásmód is káros következményeket vonna maga után.
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A visszatértek jelentkezését illetőleg utalok a 6797/eln. 1.
a. 1918. számú és a visszatértek szabadságolását illetőleg pedig a
3071/1. a. 1918. számú rendeletemre.
Igen célszerű, ha az egyes parancsnokságok, a fontosabb
észrevételeiket e téren egymással is közlik.
Hogy hasonló eseteknek eleje vétessék, a beosztot tisztek
és altisztek minden befolyására szükség van.
A visszatértekkel bánni nem tudó, tehát ily beosztásra al
kalmatlan egyének feltétlenül felváltandók. 18
A minister rendeletéből:
Dáni altábornagy s. k.
H. L.. H. M. ein. 1918., 12 679. ikt. sz., l/a. oszt. — Sokszorosított másolat.

14.
1918. VI. 15.
A H. M. osztályelőterjesztése
a hadifogságból
„gyanús" egyénekkel való eljárásra.

visszatért

Az AOK. elrendelte, hogy azon visszatértek, akik ellen bi
zonyíték van, azonnal letartóztatandók s 14 nap vesztegzár
után, állampolgárság szerint Wien, Bp., Sarajevo kat., illetve
hov. bíróságokhoz kísérendők.
Az aggályosok, amíg az átmeneti táborok befogadóképesek
lesznek, ugyanoda küldetnek.
Azok, kik ellen csak gyanú forog fenn, szigorúbban megfigyelendők s a póttesteknek közlendők. Kísérő személyzet hiá
nyában Genkdo. 19 1., 2., 7. és 16. hds. Q abt. stb. a visszatér
tekből arcvonalszoigálatra alkalmatlanokat válogathatnak ki.
ö n k é n t jelentkezők azonnal, többiek a 4 heti szabadság után
vesztegzár állomásokra beoszthatok. 20
vány.

H. L., H. M. ein. 1918., 1. tétel, 531. a. sz. 8038. ikt. sz., l/a. oszt. — Fogalmaz

18
L. a Kriegsministerium Abt. 5. Nr. 5293. res. és Abt. 10. Nr. 112 561. res.
számú hasonló tárgyú iratait is.
'9 Generalkommando — főparancsnokság.
20 A feljegyzés elkészítésére az AOK. Chef des Generalstabs Op. Nr. 130 096
sz. távirati rendelkezése nyomán került sor. A távirat lényegét a H. M. osztály
előterjesztése is közli.
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15.
1918. VI. 25.
Roth vezérezredes mellé beosztott Pentz Béla 5. sz.
tése a hazatérők táboraiban tett szemléről.

jelen

5. sz. jelentés a lovag Róth vezérezredes ú r Önagyméltósága kíséretében a Zydaczów-, Rohatýn-, Brzezany-, Bujanow-i
hazatérő táborokban f. hó 15., 16. és 17-én megtartott szemleútról.
A Zydaczow-i tábor 5000 fő befogadására van kiépítve. A
szemle alkalmával üres volt, vagyis az egész állomány összesen
134 főt tett ki. Ebből circa 70 főnyi magyar legénység az őrszázadba volt beosztva, részben önkéntes jelentkezése folytán,
részben azonban visszatartva azért, mert az eredetileg vezé
nyelve volt őrszázad a táborból „elvezényeltetett".
így a tábor
parancsnok az őrszázadot kénytelen volt a hazatérőkből felál
lítani, mivel a tábort és az ott elraktározott kincstári javakat
— saját felelősségére — őrizetlenül nem hagyhatta.
Mindazonáltal Őnagyméltósága elrendelte, hogy az őrszol
gálatra visszatartott (nem önként jelentkezett) legénység pót
testéhez azonnal útba indíttassék. E körülményt a 4. G. -K.
Heimkehrgrup. Kom-nál 21 kifogás tárgyává tette és a jövőre
nézve betiltotta.
Rohatyn-han
4700 fő részére van férőhely, terveztetik
5000-re. Láttam 1695 főt, ebből 3 0 % magyar, 4 % r o m á n . . . stb.
nemzetiségűt.
A Brzezany-i tábor 5000 fő befogadására alkalmas. A szemle
alkalmával üres volt. A hazatérők 30—50%-át képviselik a m a 
gyarok.
A Bujanow-i tábor 2400 főre épült. Létszám 1183 fő. A m a 
gyar legénység általában 20—25%-ot képvisel. E tábor nagy
hátránya az állandó vízhiány.
Az elhelyezési viszonyok ezidő szerint általában megfele
lőek, attól eltekintve, hogy a kopár területeken kívül épült tá
borok barakkjaiban a meleg nyári hónapok alatt igen forró,
fülledt a levegő. Az összes barakkoknak a téli időszakra való
átalakítására már javaslat tétetett.
Ruházat, lábbeli, fehérnemű: Az előző jelentéseimben fel
sorolt hiányok tekintetében lényeges javulás még ma sem ész
lelhető. Ellenkezőleg, helyenként a félreesőbb, vagy távolabb
21 4. Generalkommando hazatérési csoport parancsnokság.
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fekvő táborokban inkább hanyatlás. A táborparancsnokok j e 
lentik, és be is igazolják, hogy a hiányzó cikkeket igényelték.
A 4. G. K. hadbiztossága ezen igényléseket állítólag „egyáltalán
nem" vagy csak „elkésve" kapja meg. Ha pedig kénytelen e l 
ismerni, hogy kellő időben megkapta, akkor arra való hivat
kozással, hogy felsőbb helyről ő is igényelte — mert ez vagy
az a cikk ,,most éppen nincs raktáron" — rendszerint egyálta
lán nem, vagy csak kis részben képes az igénylést kielégíteni.
Az ügymenet lebonyolítása lanyhán, unottan, vontatottan,
sablonszerűleg megy.
Az élelmezés még mindig éppen ily hiányosan vezettetik.
A táborparancsnokok és élelmező tisztek öntevékenysége és l e 
leményessége szerint változik. Egyes táborokban a legénység
heteken át lóhússal él, — ami néha állítólag romlott is — és
csak elvétve kap marhahúst.
A kenyér hiánya általános, de még e tekintetben is helyen
ként kevésbé vagy fokozottabban kedvezőtlenek a viszonyok.
A legénységre igen rossz benyomást tesz, hogy pl. Zydaczow-on,
ahol a hazatérők tábora közelében egy német anyagtábor fek
szik, ennek német legénysége naponta fejenként 600 gr. kenye
ret kap. Az osztrák—magyar legénység a németektől
10—20
Kr.-ért vásárol 1200 gr. kenyeret. A saját legénység legjobb
esetben 1/8 kenyeret kap fejenként 3 napra.
A 4. G. K. 19. sz. res. paranccsal elrendelte, hogy augusztus
hó l-ig élelmezési ügyben az elöljáró par.-ságokat megkeresni
t i l o s . . ,52
Szellem

és

hanqulat:

Mindenhol „jó" és „igen jó"-nak van jelentve. A táborok
ban mindenki türelmesen, nyugodtan viselkedik. Sőt azok, akik
ről később valahogy véletlenül mégis kisül, hogy veszedelmes
elemek, a táborokban a legcsendesebbek és legengedelmesebbek.
A „Nachrichten" és „Abwehr" 2 3 szolgálatra beosztott tisz
tek és altisztek alacsony létszáma mellett nem is remélhető,
hogy e közegek nagyobb eredménnyel működhessenek.
A 25 napos vesztegzár leszállítására (14 napra) csak az
esetben lesz kilátás, ha e szolgálat tökéletesebbé válik. Addig az
AOK. engedményekre nem hajlandó.
A magyarok és németek számára a vesztegzár megrövidí
tése rossz vért szülne a szlávok között, mert hiszen az utóbbiak
22 Az irat következő, nem közölt részében Pentz alezredes élelmezési részlet
problémákat taglal.
23 Hírszerző és elhárító szolgálat.
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között is vannak megbízható elemek, míg az előbbiek között is
vannak megbízhatatlanok.
A táboroknak magyar lapokkal, szépirodalmi könyvekkel
való ellátása céljából a hadigondozó hivatal kórházi bizottsága
„könyvet a harctérre akciójá"-val állandó Összeköttetésben
állok.
Várady Géza Viktor prelátus úr a 4. G. K. tábori főpapja
a legközelebbi napokban a budapesti Mii. Kom. főpapi hivata
lának vezetését veszi át. Helyét Lembergben egy cseh szárma
zású főpap fogja betölteni. Igen kívánatos volna, hogy Várady
főpap úr, aki a táborok számára magyar tábori lelkészek kivá
lasztásával és ezeknek megfelelő vezetésével a hazatért legény
ség szellemét és hangulatát igen előnyösen befolyásolta, a haza
térő táborok lelkésziügyi felügyeletével bízassék meg. Ez által
biztosítva lenne, hogy a táborok a jövőben is csak ezen szolgá
latra minden tekintetben megfelelő, jól kiválasztott tábori lel
készekkel lennének ellátva 24
Pentz alezredes s. k.
H. L.. H. M. ein. 191R. l. tétel. 343. a. sz., 17 806. ikt. sz. ,1/a. osztály. — Ere
deti tisztázat.

16.
1918. VI. 25.
A H. M. bizalmas rendelettervezete a honvéd kerületi pa
rancsnokságokhoz a zendülések esetén betartandó rendszabá
lyok ügyében.
A honvéd csapatoknál és honvéd helyőrségekben esetleg
előforduló zendüléseknél, valamint mindazon esetekben, ha a
zendülés leverésénél honvéd csapatok közreműködnek, a hon
véd állomásparancsnok, illetve a beavatkozó honvéd csapatok
parancsnoka a H. M. 1. osztályát telefon vagy távíró útján —
a kiadott intézkedések felemlítése mellett (a leveréséhez kiren
delt legfőbb parancsnok neve stb.) — minél hamarabb értesítse.
Ezen parancsnokok a zendülés tartama alatt naponta d. e.
9. és d. u. 4 h-ig a H. M. 1. osztályába távirati (telefon) helyzet
jelentéseket küldjenek.
Ezen jelentések következőket tartalmazzák: a zendülők
száma, (esetleg körülbelül), a letartóztatottak száma, veszteség
24 A jelentés nyomán a H. M. felkérte az egyes osztályokat a szükséges i n 
tézkedések megtételére.
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a zendülőknél és saját veszteségek, elrendeltetett-e a rögtön
ítélő eljárás, a rögtönítélő bíróság által naponta hozott ítéletek
száma.
Megjegyzem, hogy előfordulhat, hogy egyik-másik tiszt
elvi meggyőződésből a halálos ítélet ellenzője. Akiről ez gya
nítható, az a rögtönítélő bíróság tagjául nem vezénylendő. 25
Különben utalok mindenben a 12 417/eln. 15. a. — 1918.
sz. rendeletemre és különösen annak 3. bekezdésére hívom fel
újból a figyelmet.
Nehogy a rögtönítélő eljárás elhúzódjék és a bizonyítékok
veszendőbe menjenek, az elfogott zendülők beszállításánál —
ahol ez lehetséges — a következők tartandók szem előtt:
A katonai karhatalom kirendelésével egyidejűleg katonai
rendőrszolgálat szervezendő, ott ahol katonai rendőrség már
működik, ez megfelelő személyzettel megerősítendő. Több kö
zeget kell megbízni azzal, hogy a laktanyákba beszállítandó
zendülőket átvegyék.. Az átvett zendülőkről előjegyzésbe
veendő; név, gyakrabban előforduló neveknél a személyi ada
tok, (pl. kora és születési helye, csapatteste stb.) továbbá elfogatásának körülményei (röviden), a bekísérőnek és a tanúk
nak neve. Ezeket az előjegyzéseket a felvevőn kívül, abban az
esetben, ha nincs külön jegyzőkönyvezető kirendelve, a beszál
lítónak (járőrparancsnok) is alá kell írnia. Ennél az alkalomnál
rögtön meg kell a fegyvereket vizsgálni (lőttek-e a fegyverrel),
meg kell állapítani vannak-e sérülések és vérnyomok a befogott
testén, egyenruháján és fegyverzetén, nincs-e az illető birtoká
ban gyanús (rablott) holmi, ha igen, el kell venni és előjegy
zésbe venni. A különösen terhelteket lehetőleg el kell különí
teni a többitől, semmi esetre sem szabad a velük egyszerre elfogottakkal együtthagyni.
A gyakran előforduló neveknél a megkülönböztetés külö
nösen fontos: előfordult, hogy nem az igazi bűnös állíttatott a
rögtönítélő bíróság elé.
25 Figyelemre méltó a rendelettervezet következő, az eredeti kiadványba nem
kerülő része. „Hogy a rögtönítélő bíráskodás ilyen okból meg ne akasztassák, a
rögtönítélő bíróság tagjainak megválasztása igen fontos. A rögtönítélő bíróságok
hoz való vezénylés előtt az illető parancsnok állapítsa' meg, hogy nincs-e a vezénylendők között oly tiszt, ki magát a halálos büntetés elvi ellenzőjének vallja.
Ha ilyen találtatnék, úgy az arra a célra nem vezénylendő."
Ez a rész lényegileg a Kriegsministerium utasításában is megtalálható.
A H. M. 1918. szeptember 4-én rendeletet küldött a kerületi parancsnokságok
részére, melyben azon tisztek neveinek jelentését kérte, akik a halálos ítéletek
ho2atalát ellenzik, hogy „az illető oly beosztásba alkalmaztassák, melyben az ügy
nek ártalmára nem lehet".
Az osztályelőterjesztés azt is elárulja, hogy milyen beosztást is szántak az
ilyen tiszteknek. Ezek „rögtön a hadrakelt sereghez küldendők" — írja az irat.
L.: H. T.., H. M. ein. 1918. 1. tétel, 11384. a. sz., 18 727. ikt. sz. 1. oszt.
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Az eljárás befejezése után a honvédelmi minisztérium 1.
osztályába részletes jelentés küldendő be.
A jelentésben többek között fel kell említeni:
1. a zendülés okát,
2. az ítéleteket és hogy ezek tényleg végrehajtottak-è.
3. azon tisztek és altisztek neveit, akik érdemeket szereztek.
4. tisztek neveit, kik nem jártak el eléggé erélyesen és ennek következtében vizsgálat alá vonattak. 26
H. L., H. M. ein. 1918. 1. tétel, 11 384. a. sz., 14 542. ikt. sz,. 1. oszt. — Fogalmazvány.

17.
1918. VII. 7.
A „Világszabadság"
című penzai internacionalista
fogolylap cikke a hazatérők
búcsúztatására.

hadi

BÚCSÚSZÓ
Munkások, két kezük nehéz munkájával dolgozó emberek,
akiket a szabad Oroszország levegője nem tudott gondolkozás
tokban, érzéseitekben megváltoztatni, mielőtt elindulnátok,
hogy meglássátok azt a földet, amit négy évvel ezelőtt, testvérgyilkolásra szánt fegyverrel hagytatok el, álljatok meg egy
percre és hallgassátok meg a szavamat és gondolkozzatok kicsit
róla !
Ti most nem törődtök semmivel, távol tartjátok magatok
tól a gondolatokat, nem törődtök azzal, hogy mi van ott, a ha
táron túl, mi lesz ott veletek. Sok köztetek az olyan, aki könynyelmű fejjel, gondolkozás nélkül mondja, hogy nem bánja,
jöjjön, aminek jönnie kell: francia front, negyedkiló kenyér,
vagy bármi, csak haza, haza, mert az asszony, a gyerek már
négy éve vár és meg kell neki mondani, hogy „ne féljenek még
élünk, még nem feledkeztünk meg róluk".
Munkások, nehéz munkánál verejtékező nyomorgatott m u n 
kások, csak menjetek haza!
Titeket nem tudott itt megváltoztatni a szabad Oroszország
példája, nem tudott átformálni a mi tanító, intő beszédünk, csak
menjetek haza! Ti nem fogtok itt megérteni bennünket, a ti
lelketek tele van a hazavágyás izzó érzésével, nektek nincs itt
26 A kiadott utasítás a Kriegsministerium Abt. 5. Nr. 6035. sz. 1918. május
13-án kelt rendeletével lényegileg megegyezik.
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a helyetek. Ti máshol, majd ott a „szerető haza" karjaiban, a
francia fronton, meg az olasz hegyeken fogjátok megtanulni azt,
amit meg kell tanulnia minden munkásnak, minden dolgozó
embernek. Én csak annyit akarok mondani nektek, hogy m i n 
den igaz, amit mi itt hónapok alatt elmondottunk azokról, akik
titeket testvérgyilkolásra küldtek, ne feledkezzetek meg arról,
hogy nektek magatoknak kell megváltoztatnotok ezt az igaz
ságtalan, aljas, kufárvilágot, a ti rettentő nagy erőtökkel, a for
radalom, az igazságért, a békéért, a boldogságért küzdő, szo
cialista forradalom útján.
Munkások, két kezükkel dolgozó, vértizzadó, nyomorgó
munkások, menjetek haza, nézzétek meg az asszonyt, a gyere
keket, a kis házat, és gondolkozzatok és lázadjatok fel az igaz
ságért, a békéért, a boldogságért!
t—á.
Világszabadság. 1918. VII. 7.

18.
1918. VII. 8.
A Belügyminisztérium
a H. M.-hez intézett átiratában kéri,
hogy a hazatért hadifoglyokat utasítsák a közigazgatási
hatósá
goknál történő
jelentkezésre.
Újvidék szabad királyi város * rendőrfőkapitánya bejelen
tette hozzám, hogy a szabadkai 6. számú magyar királyi hon
védgyalogezred pótzászlóalj parancsnoksága az orosz hadifog
ságból visszatért ezredbeli katonák szabadságolásáról késedel
mesen értesíti.
Gyakori eset ezenkívül az is, hogy az ily szabadságolt ka
tonák elmulasztják a közigazgatási hatóságoknál, illetőleg a
csendőrségnél való jelentkezést.
fr bolseviki eszmék terjesztésének meggátlása és az orosz
hadifogságból visszatért katonák magatartásának sikeres meg
figyelése és ellenőrzése érdekében van szerencsém Nagyméltó
ságodat az 1300/1918. és 3550/1918. res. számú és Nagyméltó
ságoddal is közölt rendeletemre való hivatkozással tisztelettel
felkérni: méltóztassék intézkedni az iránt, hogy az illetékes
katonai póttestek az orosz hadifogságból visszatért katonák sza
badságolásáról a közigazgatási hatóságokat idejekorán értesít
sék, a szabadságolt katonák pedig a községi elöljáróságnál vagy
824

a csendőrségnél, illetőleg a rendőrkapitányságnál való jelentke- .
zésre köteleztessenek. 27
A miniszter rendeletéből:
olvashatatlan aláírás
H. L., H. M. ein. 1918. 1. tétel, 17 750. a. sz., ikt. sz. u. az, l/a. oszt. — Eredeti
tisztázat.

19.
1918. VII. 9.
Pillepic Rezső pécsi állomásparancsnok
jelentése
hez. Közli, hogy a pécsi katonák között zavargások
nak elő.

a H. M.fordulhat-

A pécsi 19. honvéd pótzászlóalj parancsnokától a következő
szóbeli jelentést kértem.
Hadifogságból hazatért és nem igazoltak csoportjából egy
honvéd 8 heti szabadságáról történt bevonulásakor jelenti szá
zadparancsnokának, hogy otthonában családjánál oly állapoto
k a t talált, hogy ha nem kap most aratási szabadságot, inkább
agyonlöveti magát, mintsem a frontra menjen.
Egy névtelen levelet is kapott fent nevezett pótzászlóalj
parancsnok, mely folyó évi június hó 28-án Pécs-Budai kül
városban lett feladva, hogy miután az esőzések miatt az aratás
időszerűvé vált, ezen szabadság megengedhető lenne.
Holly ezredes azonnali vizsgálatot indított meg, melynek
eredményét nekem személyesen jelenteni fogja.
Miután nincs kizárva, hogy itt zavargások előfordulhatná
nak, kérem a jelenleg itt állomásozó II/9. honvéd gyalogezre
det továbbra is meghagyni, mivel a cs. és kir. 6. gy. e. pótzászlóaljánál kevés az ember és azok sem teljesen megbízhatók.
Azonkívül a 19. honvéd oótzászlóali menetszázadánál egy
könnyű lefolyású influenza tört ki, úgy, hogy 400 ember közül
208 megbetegedett, kik szintén nem állanak rendelkezésre.
Ezen legénység a saját barakkjaiban van elhelyezve és a
szükséges egészségügyi óvintézkedések megtétettek. Hasonló
jelentés a cs. és kir. budapesti katonai parancsnoksághoz is in
téztetett.
Pillepic Rezső vőrgy sk.
27 A B. M. levele nyomán a H. M. ismételten figyelmeztette a katonai pa
rancsnokságokat a szabadságolt hadifoglyok jelentkezési kötelezettségeire.
L. még H. M. 5294. ein. l/a. 1918., 11407. ein. l/a. 1918., 20 893. ein. 1—1917.,
4262. ein. l/a. 1918. sz. rendeleteket is.
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Láttam és jelentem, hogy a szórványos esetnek nem tulaj
donítok túlzott fontosságot, tehát a Pécsett rendelkezésre álló
karhatalom rendkívüli megerősítését nem tartom szükségesnek.
A II/9. mozgósított honvéd gy. zlj. esetleges elvonulása s egy
másik harctéri csapatnak Pécs környékére való beérkezése kö
zötti idő alatt az állandó helyőrség is elégséges lenne.
olvashatatlan aláírás.
tázat.

H. L., H. M. 1918. 445 580. sz. (Eredeti szám: 172. áp. kt. 1918). — Eredeti tisz

20.
1918. VII. 12.
A H. M. utasítja a honvéd és csendőr kerületi
parancsnok
ságokat, hogy az átmeneti táborokba csak politikailag
gyanús
egyéneket
küldjenek.
Az átmeneti tábor jelentése szerint még mindig gyakoriak
az esetek, midőn hazatértek ezen táborba irányíttatnak anélkül,
hogy ez a kiadott rendeletek szerint indokolt volna.
Az átmeneti táborba való átadásra kizárólagosan csak olyan
hadifogságból hazatért katonai egyének jönnek tekintetbe, akik
valamely^ politikai indító okokból eredő olyan büntetendő cse
lekménnyel vannak gyanúsítva, amelynél a tényállás, a bizo
nyítási anyag, avagy a gyanúsított személye arra mutatnak,
hogy egy politikai mozgalom részjelensége forog fenn. Ezen in
tézkedés arra irányul, hogy a lakosság államellenes megmételyezése elkerültessék.
Olyan katonai személyek, akik olyan büntetendő cselek
ményekkel vannak gyanúsítva, amelyek nem politikai indító
okokból , hanem (pl. gyávaságból, nverészkedési vágyból stb.)
erednek, nem tartoznak ay átmeneti táborba.
Az ilyen gyanúsítottak a bűnvádi eljárás lefolytatása vé
gett, póttestük szerint illetékes bíróság hatáskörébe tartoznak.
Előfordultak olyan esetek is, hogy egyes póttestek olyan
embereket is irányítottak az átmeneti táborba, akik már sza
badságolva voltak, vagy az átadást okmányok nélkül eszkö
zölték.
Utasítom a parancsnokságot, hogy a fentebb kifejtett irány
elveket pontosan betartsák, s erre vonatkozólag az alárendelt
parságokat utasításokkal lássák el.28
H. L.. H. M. ein. 1918. 1. tétel, 17 379. a. sz., 17 379. ikt. sz., l/a. oszt. — Fogal
mazvány.
28 Az irat a Kriegsministerium 1918. július 5-én kelt Abt. 10/Kgf. Nr. 35 570.
sz. rendeletével lényegében megegyezik.
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21
1918. VIL 15.
A H. M. rendelete a kerületi parancsnokságokhoz,
a póttes
tekhez és a katonai igazgatás magasabb szerveihez a „gyanús"
minősítésű hadifoglyoknak
a menetalakulotokba
történő beosz
tására.
Hogy a hadrakelt sereg csapatai a hadseregkörletbe érkező
menetalakulatokban levő hazatérőkre vonatkozólag a kellő tám
pontokat megkaphassák, elrendelem, hogy a menetalakulat pa
rancsnokának átadandó névjegyzékben (lásd a folyó évi 15. sz.
Kisközlönyben foglalt 320/2. 1918. sz. rendeletet.)
1. az abban felvett „hazatérők" nevei vörösen aláhúzandók,
2. Az „aggályos"-ként felismert hazatérők a megjegyzés
rovatban ezenkívül még külön is
megjelölendők.
Megjegyzem, hogy „aggályos"-nak az jelölendő meg, kinek
nyilvánvalóan államellenes a magatartása, illetve kiről valamely
más oly tény állapíttatott meg, melyből teljes biztossággal lehet
az illető államellenes magatartására vagy érzelmére következ
tetni (lásd 20893/eln. 1.—1917, és 4262/eln. l/a. 1918. sz. H. M.
rendeletet).
A még el nem irányított menetalakulatok (pótszállítmá
nyok) névjegyzékei fentiek szerint azonnal kiegészítendők.
A már elszállított menetalakulatokba (pótszállítmányokba)
beosztva volt hazatérőkről azonnal külön névjegyzékek szerkesztendők és a menetalakulatoknak utána küldendők.
A minister rendeletéből:
olvashatatlan aláírás.
H. L., H. M. e i n . 1918. 17 645. sz., 1. oszt. — S o k s z o r o s í t o t t m á s o l a t .

22
1918. VII. 25.
A H. M. irányelvei a hazatérők ügyeihez
személyek
kiválasztására.

beosztandó

A cs. és k. hadseregfőparancsnokság Op. Nr. 130.498. šz.
alatt a hadrakelt seregnél a következőket rendelte el:
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A hazatérési ügy szervezésénél mutatkozó nehézségek j e 
lenleg a kedvezőtlen személyzeti viszonyokban rejlenek. E kér
désnek a következő alapelvek szerinti szabályozásánál az öszszes parancsnokok élénk érdeklődése feltétlen szükséges. Min
den alkalmat meg kell ragadniok, hogy ott, ahol lehet, támogatólag közreműködjenek.
A hazatérési ügyek intézményeinél beosztandó személyek
kiválasztásánál a következő alapelvek mérvadók:
a) Elsősorban csak elsőrangú és ügyes táborparancsnokok
és tisztek, továbbá altisztek és legénység osztandó be.
b) Tekintettel, hogy a hazatérők visszatérése még sokáig
fog tartani, az egész személyzet lehetőleg állandó legyen.
c) A hazatérési ügyek összes intézményeinél a szükséges
létszám meglegyen.
Amint ezen követelésekből kitűnik, a hazatérési ügyek in
tézményeinél szolgálattételre beosztott személyzet nem kell,
hogy feltétlenül arcvonalszolgálatra alkalmas legyen, mert nem
alkalmasak is teljesen megfelelhetnek a fenti követelmények
nek és az árcvonalszolgálatra nem alkalmasak tartaléka a ki
választás lehetőségét feltétlenül biztosítja.
Ezek között bizonyára elég olyan egyéniség fog találtatni,
kik képességeik, vallásos és erkölcsi érzületük folytán alkal
masak arra, hogy a hazatérteket erkölcsileg előnyösen befolyá
solják, hazafias és katonás szellemüket előmozdítsák és a védelhárító szolgálatra különös alkalmassággal bírjanak.
Azáltal, hogy ezen személyzet utószemléknek és felülvizs
gálatoknak nincs alávetve, állandó lehet. Arra kell törekedni,
hogy a hazatérési ügyek intézményeinél a szükséges létszám
minél előbb be legyen töltve.
Mindezen szükségleteket arcvonalszolgálatra alkalmas tisz
tek és altisztek beosztása által elérni nem lehetséges. Eltekint
ve attól, hogy ezek a harcoló arcvonalra szükségesek, ahol meg
bízható vezetőkben nagy hiány van, az arcvonalszolgálatra
alkalmas tisztek és altiszteknek a hazatérési ügyek intézmé
nyeinél való beosztása igen előmozdítaná azon egyének üzel
meit, kik a fegyveres szolgálat alól magukat kivonni igyekez
nek. Ezen okokból az arcvonalszolgálatra alkalmasnak erre
alkalmatlan személyzet által való folytatólagos pótlása, feltét
len kényszerítő erkölcsi szükség.
A hazatérési ügyek személyzet kérdésének szabályozását
a megadott értelemben kell keresni és megtalálni, nehogy az
egész irányzat a személyzet folytonos változásán és az ezáltal
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létrejövő folytonos hiányosságon, hosszadalmasságon s sze
mélyzet hiányon hajótörést szenvedjen.
A mögöttes országrészre ennek következtében a követke
zőt rendelem el:
Az összes hivatott közegek a tiszti állománynak a parancs
nokságoknál (hatóságoknál) és intézeteknél való lehető leszál
lítása és kiválasztása, valamint az 1874—1880 születési évfolyambeli tisztek beosztása által, lehetőleg nagyszámú arcvonal
szolgálatra alkalmatlan s lehetőleg a hazai szláv vagy román
nyelvet beszélő tisztet szabadítsanak fel e szolgálatra. Ezen
tisztek, hivatkozással e rendeletre, a kerületi parancsnokságok
által a hazatérő intézményeinél való beosztásra a H. M. 2. osz
tályának rendelkezésére bocsátandók. 29
H. L.„ H. M. ein. 1918. l. tétel, 343. a. sz., 13 081. ikt. szám, l/a. osztály. — Fo
galmazvány.

23
1918. VIII. 5.
A. H. M. rendelete a honvéd és csendőr kerületi
parancsnok
ságokhoz az átmeneti táborokban szolgáló őrszemélyzet
gondos
kiválasztására.
Előfordultak esetek, hogy a póttestek által az átmeneti
táborba olyan felügyelő altisztek választattak ki, kikről rövid
időn belül szökési beadványok érkeztek be. Ezen körülmény
azt bizonyítja, hogy egyes póttestparancsnokok az átmeneti
táborok célja felől nincsenek tájékozva.
Utalok ismételten az 17379/eln. l/a—1918. sz. rendeletem
re, melynek értelmében, tekintettel arra, hogy az átmeneti tá
borokba politikailag megbízhatatlan, a forradalmi eszméktől
megingatott hadifogságból hazatértek irányíttatnak, felügyelő
altisztként csakis politikailag teljesen megbízható, jóravaló, eré
lyes, erkölcsileg magas színvonalon álló és korra nézve idősebb
altisztek vezényelhetők.
Ugyanezen követelmények .állanak fenn az átmeneti tábo
rokba vezényelt tisztekre vonatkozólag.
Űgy a tisztek, mint az altisztek hivatottak arra, hogy ezen
elemeket különös figyelemmel kísérjék, rájuk megfelelő erköl
csi hatással legyenek, példás, kifogástalan fellépés és viselke29 A rendeletet a honvéd és csendőr kerületi parancsnokságokhoz és vala
mennyi pőttesthez megküldték.
26 Hadtörténelmi közlemények
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dés által jó irányban befolyásolják, kijózanítsák és belőlük
ismét jó és megbízható katonákat formáljanak.
Mindebből kitűnik, hogy nem mindenki alkalmas ilyen
állásra, miért is a póttestparancsnoknak kötelességévé
tétetik,
hogy ilyen vezénylések kiválasztásánál a legnagyobb
lelkiis
meretességgel járjanak el.
Egy, ez irányban elkövetett hiba beláthatatlan következ
ményekkel járhat. 30
H. L., H. M. ein. 1918. 1. tétel, 17 399. a. sz., 17 399. ikt. sz., l/a. oszt. — Fogal
mazvány
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1918. VIII. 9.
A H. M. bizalmas rendelete a honvéd és csendőr kerületi pa
rancsnokságokhoz.
Közli, hogy a hazatérők között tovább folyik:
a forradalmi agitáció. Elrendeli a felügyelő közegek
ellenőr
zését is.
A Hadseregfőparancsnokság mellékelt közléséből is m e g 
állapítható, hogy a hazatértek között állandóan forradalmi i r á n y 
zatú propaganda terjesztetik.
Az alárendelt póttestek bizalmas úton utasítandók, hogy
nemcsak a hazatérteket, de a felügyelő és kiképző közegeket
is, kik az előbbiekkel sűrű érintkezésben vannak, megfelelő
ellenőrzés alatt tartsák, hogy a hazatérteknél mutatkozó áramlatokat idejekorán észrevegyék. A hazatértek kiképzésénél, a
felügyeletükkel megbízott személyek kiválasztásánál a legna
gyobb körültekintéssel kell eljárni.
Szemléknél ez irányban is kellő figyelem fordítandó.
A szabadság ellenőrzése tekintetében ismételten utalok &
4262/eln. l/a.—1918., 11407/eln. la.—1918., 12679/eln. l/a.—
1918., 7489/eln. 3. 1918. H. M. számú rendeleteimre. 31
A minister helyett:
Tabajdi altábornagy s. k~
államtitkár.
H. L., H. M. ein. 1918. 18 035. ikt. sz., l/a. oszt. — Sokszorosított másolat.
30 A rendeletet a H. M. a Kriegsministerium Abt. 10. Nr. 200 241. res. sz. 1918..
Julius 9-én kelt hasonló tartalmú intézkedése nyomán adta ki.
3i Az irat. kiadására az AOK. Op. Nr. 131 450. sz., 1918. június 14-én kelt, a
hazatérők között folyó forradalmi propagandát tárgyaló irat kézhezvétele után
került sor. Ezt az iratot a H. M. a közölt irat mellékleteként megküldötte a hon
véd és csendőr kerületekhez. Itt részletes tájékoztatást ad a hadifoglyaink között,
folyó forradalmi agitációról.
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1918. VIII. 12.
A H. M. bizalmas utasítása a honvéd kerületi
parancsnoksá
gokhoz, a póttestekhez,
és a katonai vezetés magasabb
szervei
hez. Elrendeli a katonai személyek politikai aggályosság
szem
s a legénység
fokozatosabb
pontjából történő felülvizsgálatát
szemmeltartását.
A katonai személyek politikai aggályosságának felülvizs
gálata tárgyában kiadott 2845/eln. 1.—1918. számú rendeletem
re a honvéd kerületi parancsnokságok által felterjesztett „Kimutatások"-ból végeredményképpen az t ű n t ki, hogy egyedül
csak a pozsonyi kerület területén van összesen 12 egyén „ag
gályosként" nyilvántartva, a többi kerület területén egy sem.
Sajnos, a legutóbbi idők eseményei az adatok helyességét
ridegen megcáfolják, hiszen lépten-nyomon fordulnak elő ka
tonai egyének által elkövetett oly bűntettek, melyek indító oka
az illető politikai megbízhatatlansága volt. Épp az ily esetek
meggátlása végett lettek kiadva az erre vonatkozó részletes
adatokat és elveket tartalmazó rendeleteim, melyek értelmében
az aggályos egyének állandó megfigyelés alatt állva, ily esetek
nem fordulhattak volna elő.
Az adatok helytelensége tisztán csak arra vezethető vissza,
hogy a hivatott parancsnokok ezen nyilvántartásnak nem tulaj-donit j ák azt a fontosságot, ami azt a mostani viszonyok között
megilleti. Midőn ezt a leghatározottabban helytelenítem, újból
felhívom az összes állománytestek parancsnokait, hogy kiváló
fontosságú m u n k a keresztülvitelét személyesen
haladéktalanul
ellenőrizzék és a mulasztásokat azonnal pótolják. Az alárendelt
parancsnokokat
a nyilvántartás
fontosságára oktassák ki és a
legénység legéberebb állandó megfigyelésére
utasítsák.
A szemlélő elöljáróknak kötelességévé teszem, hogy az el
lenőrzést e tekintetben a legszigorúbban gyakorolják és a m u 
lasztók ellen járjanak el. A negyedévenkénti felterjesztendő „ki
mutatások" a legnagyobb figyelemmel szerkesztve, pontos időre
térj esztendők fel.
Minden negyedévi „kimutatásba" az összes „aggályos"
egyének feltüntetendők, tehát azok is, kik m á r az előzőekben
is fel lettek véve . . .
A minister helyett:
Tabajdi
altábornagy,
államtitkár.
H. L., H. M. ein. 1918. 10 543. sz., 1. oszt. — Sokszorosított m á s o l a t .
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1918. VIII. 25.
A H. M. közli az összes kerületi parancsnokságokkal
és a pót
testekkel, hogy forradalmi propaganda céljából
Oroszországból
területére.
11 fő utazik a Monarchia
Megbízható forrásból eredő értesülés szerint a társadalmi
forradalmárok megbízásából 11 személy hamis útlevéllel e l 
látva Oroszországból Ukrainába azon célból indult útba, hogy
onnét a Monarchiába érkezve, a póttesteknél kommunisztikus
propagandát fejtsenek ki.32
Ezen személyek főleg. . . volt megfizetett tisztek. 33
A minister rendeletéből:
Kárpáthy altábornagy s. k.
H. T,., H. M. ein. 1918. 1. tétel, 21 333. a. BZ., 21 333. ikt. sz., 1. oszt. — Sokszo
rosított másolat.

27
1919. IX. 2.
A H. M. átirattervezete
a belügyminiszterhez
és a vallás- és
közoktatásügyi
miniszterhez. A jegyzők, papok és tanítók segít
„neveléséhez".
ségét kérik a fogságból hazatérők
Amidőn van szerencsém Nagyméltóságodat az orosz hadi
fogságból hazatért és szabadságolt katonákra vonatkozó, alant
részletezett intézkedések szíves megtételére felkérni, nem mel
lőzhetem el a hazatértek hangulatának vázolását m á r csak azon
célból is, hogy a kért intézkedések megtétele és az azokból
folyó eredmények Hazánk. Felséges Uralkodóházunk és a had
viselés magas érdekeinek minden tekintetben megfeleljenek. 34
32 A H. M. a hírt az AOK. 1918. augusztus 16-án kelt Op. Nr. 110 537. sz. ren
deletében kapta.
33 A Vörös Hadseregben szolgálatot teljesítő volt hadifogoly katonák és tisz
tek természetesen megkapták a Vörös Hadsereg tagjainak járó illetményeket. A
reakciós tisztek ezt idehaza úgy jelentették, hogy ezek a személyek pénzért ide
gen szolgálatba állottak. A közölt irat hiányos.
34
Az irat kiadására a pozsonyi K. u. K. katonai parancsnokság Gstb. No.
1085/Na. számú jelentése nyomán került sor. A jelentés adatokat tartalmaz a ha
difoglyokra vonatkozó „különleges megfigyelésekről".
Ez a jelentés javasolja azon intézkedések megtételét, melyeket a H. M. a
levéltervezetben fel is vetett.
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A hazatértek legnagyobb része várakozásaiban, reményei
ben csalódva érzi magát. Remélték a háború gyors befejezését
és ennélfogva a családi tűzhelyükhöz, polgári foglalkozásukhoz
való mielőbbi visszatérést. Midőn ezen gondolat keresztülvite
lének lehetetlenségét belátták, legalább egy tartós szabadság
ban reménykedtek, hogy személyi és magán viszonyaikat ren
dezhessék és hosszabb ideig hozzátartozóik körében élhessenek,
akiktől évek óta el voltak választva. Mivel azonban a harctéri
helyzet folytán a hadvezetőség tartós, hosszú időre kiterjedő
szabadságot, dacára a hazatértek iránt érzett legjobb indulat
nak, nem engedélyezhetett, a hazatért* hadifoglyok egy része
csak keserűséggel, kedvetlenséggel eltelve tért vissza póttes
téhez.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy sok hazatért
lakóhelye oly területre esik, amely az ellenségeinkkel való
tartós és heves küzdelmek színhelye volt, s amelynek behatása
alatt gyakran házuk és egész vagyonuk tönkrement, feleségük
és gyermekeik tűzhelyüktől elűzettek, vagy pedig elpusztultak.
Sok hazatért lakóhelyén az egykor virágzó falu és lakóház h e 
lyett romhalmazokat talál és hozzátartozóinak nyomaveszett.
Mások vagyonukat a hadiuzsorások kíméletlen zsákmá
nyául odadobva találták. Senki érdekeiket nem képviselte és
sokan, különösen azok, akik hivatásos kereskedők, vagy ipa
rosok voltak, illetőségi helyükre hazatérve, otthon maradt pol
gártársaik eredményes vetélkedése folytán jövő létérdeküket
elveszettnek, vagy a legjobb esetben magukat abban megká
rosodva találták.
Némelyek, öveikre való szeretetteljes gondolkodással és
a szomorú hadifogságban fokozódott aggódással hazatérve, oda
haza szétrombolt családi életet találtak.
Nagyon természetes, hogy a fent vázolt körülmények nagy
mértékben kihatnak a hazatért hadifoglyok amúgy is megviselt
és sokszorosan csalódott lelkiállapotára. Az egyiket saját sor
sának tragédiája daccal és keserűséggel tölti el, a másikat pedig
kicsinyhitűvé, nemegyszer pedig életunttá teszi.
Amidőn az eredetileg 4 hétre kiszabott viszontlátási sza
badságot 8 hétre, illetve az ellenségtől megszállt, de m á r ki
ürített területekre 12 hétre felemeltem, a hadviselés fontos
érdekeinek sérelme nélkül alkalmat akarok adni az összes
hazatérteknek, hogy fentiekben vázolt csalódásaik megkiseb
bedjenek s amennyiben lehetséges, teljesen eltűnjenek. Az
ilyen csalódások megszüntetésére azonban a katonai hatóságok
intézkedései, bármennyire jóindulattal és megértő felfogással
833

*

is hajtatnak végre, nem bizonyultak minden esetben elegen
dőknek: szükségünk van nemeslelkű papságunk tevékeny
egyuttmunkálkodasara, a tanítókra és jegyzőkre, mint oly hi
vatalos közegre, kikkel a szabadságolt hazatért közvetlenül
érintkezik és nekik bajairól, bánatáról, panaszáról, igaz, őszinte
képet nyújt.
Az az idő, amelyet a hazatért a vesztegzár állomásról pót
testéhez bevonulva, szabadságolás előtt ott eltölt, amúgy is na
gyon rövid és ezt éppen azon célból, hogy a hazatért minél ha
marább láthassa a rég nem látott családját, hozzátartozóit,
minél jobban megrövidíteni törekedtem. Ezért tehát a papság,
a népnevelők és polgári hatóságok azok, akik a hazatértekkel
közvetlen a visszatérés után a leghuzamosabb ideig és legköz
vetlenebbül érintkeznek, miért is ezek hatásos munkája a had
viselés és a haza fontos létérdei miatt elmaradhatatlanok.
Felkérem tehát Nagyméltóságodat magas hatáskörébe eső
oly irányú intézkedések megtételére, hogy a fentiekben vázolt
értelemben a hazatérteket melegen érző és atyai tanácsokat
osztó papság, tantestületek és jegyzői kar fogadják és ott, ahol
lehet és szükséges, tettel is működjék közre a hazatértek han
gulatának lelkessé tételére, s esetleg anyagi viszonyainak javí
tására. 35
Fogadja Nagyméltóságod stb.
H. I... H. M. ein. 1918. 1. tétel, 343. a. sz., 21 108. ikt. sz., l/a. oszt. — Fogal
mazvány.

28
1918. IX. 4.
A H. M. távirata a 64. pótzászlóaljhoz.
tikailag megbízhatatlan
hazatertek

Elrendeli, hogy a poli
nem menthetők
fel.

Res. Nr. 264 törve 31 felterjesztésére a Hadügyministeriummal egyetértőleg utasítom, hogy hadifogságból hazatértek
felmentése azonnal foganatosítandó. Kérdést csak oly egyé35
Az irat osztályelőterjesztésében a következőket olvashatjuk: „A hazatér
tek hangulata legigazabban és legőszintébben megnyilvánul a nyolc heti viszontlátási szabadság alatt, vagyis olyan időben, amikor a hazatértek nem állnak ka
tonai fegyelem alatt. Szükség volna tehát a papság, tanítóság és a jegyzői kar te
vékeny egyuttmunkálkodasara, a hazatértek hangulatának emelése, valamint az
azzal szorosan összefüggő anyagi viszonyok rendezése céljából."
Az iratot eredetileg a hercegprímásnak, a református konvent elnökének és
a luteránus egyház főfelügyelőjének is meg kívánták küldeni.
Az aktából azonban nem derül ki, hogy erre sor is került volna.
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n e k r e nézve kell tenni, kik még nem igazoltak, aggályosak,
vagy politikailag megbízhatatlanok. 30
H. t... H. M. ein. 1918. 4. tétel, 672*. a. sz., 21 653. kit. sz., l/a. oszt. — F o g a l 
mazvány.

29
1918. IX. 14.
A H. M. bizalmas rendeletének
tervezete, mely szerint
golyósoknak jelzett anarchista érzelmű egyénekkel tilos
hogy nyilvántartásba
vannak
véve.

az ag~
közölni,

A katonai személyek politikai aggályosságának felülvizs
gálata tárgyában kiadott 2845/eln. 1—1918. számú kiegészítő
rendeletem kapcsán, a cs. és kir. hadügyminiszter úrral egyetértőleg a következőket rendelem:
Oly „aggályos"-nak megjelölt katonai személyeknek, kik
m i n t anarchisták, vagy anarchista érzelműségük gyanúja miatt
vannak előjegyzésbe véve, nem adandó tudtul, hogy mint ag
gályosok tartatnak nyilván. 37
H. L., H. M. ein. 1918. l. tétel, 2845. a. sz., 21 875. ikt. sz., l. oszt. — F o g a l m a z 
vány.

30
1918. IX.

U,

A H. M. tájékoztatója
a honvéd és csendőr kerületi
nokságok részére, mely szerint az ún. „zöld káder"
szerűen nem létezik*

parancs
szervezet

Minden oldalról jönnek hírek, m e l y e k a „zöld káder"-ről
szólnak, s azt mint valóságos szervezetet állítják elénk, mely
b e n a szökevények egyesülve részben fegyverrel, gp.-val el
látva lennének. Ezek a hírek a polgárságnál is elterjedtek. Van
nak esetek, ahol a leg. áll. egyének a „zöld káder" holléte stb.
u t á n érdeklődnek.
Eddigi jelentések szerint ilyen szervezet tényleg fenn nem
áll, a „z. k." nem egyéb, mint takaró, mely alatt a falura való
3* A t á v i r a t t a l k a p c s o l a t o s a n 1. a K r i e g s m i n i s t e r i u m Abt. 10. Nr. 248 803. v.
1918.. a37 közölt i r a t t a l m e g e g y e z ő s z á m alatt talált á t i r a t á t .
- Az i r a t a K r i e g s m i n i s t e r i u m 1918. a u g u s z t u s 25-én kelt Abt. 8. Nr. 9164. sz.
rendeletével lényegében megegyezik.
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szökést, a szabad életet és az úgynevezett „meglógást" kell
érteni.
Hogy azonban ilyen szervezet tényleg ki ne alakulhasson,
szükséges, hogy az ilyen veszélyt rejtő híresztelések ellen m i n 
den parancsnokság erélyesen fellépjen. A legjobb ellenszer ter
mészetesen a szökevények kézrekerítése, miért is portyázások,
továbbá sűrű állomány ellenőrzések megtartására újólag fel
hívom a ker. parságok figyelmét. Hozzá kell hogy járuljon még
a megtorló eljárásnak szigorú végrehajtása, melyre ugyancsak
figyelmeztetek. 3 *
H. L., H. M. ein. 1918. l. tétel, 11384. a .sz., 23 300. ikt. sz., 1. oszt. — Fogal
mazvány.
/

1918. IX. 23.
H M. bizalmas utasítása a honvéd kerületi
az „államellenes eszmék" terjedésének

,
parancsnokságokhoz
meggátlására.

Számos, az utóbbi időben mind gyakoribbá váló súlyos
kihágás, mely menetalakui ásóknak a hadra kelt sereghez való
szállítása alatt előfordult, valamint a szökések (önkényű eltá
vozások) nagy száma mutatja, mennyire rosszabbodott a csa
patok szelleme és erkölcse.
Ha nem akarjuk, hogy hosszú esztendők győzelmes k ü z 
delmeinek sikerei azáltal aknáztassanak alá, hogy a bomlás a
haderőben is elterjed, úgy minden erővel ellene kell m u n k á l 
kodni azoknak az eszméknek, amelyeket főleg a legénység, de
a tisztek is a hadifogság alatt, vagy a mögöttes országrészben
fellépő jelenségekből sajátítottak el.
Sohasem volt nagyobb szükség arra, hogy a haderő erős
támasza legyen nemcsak külső, hanem belső ellenséggel szem
ben is, mint éppen ma.
Legnagyobb nehézség, hogy nincs elég idősebb tapasztalt
tisztünk és ezért szükséges, hogy a parancsnokok fokozott m u n 
kát teljesítsenek és a fiatal tiszteket befolyásolják. A legénység
folytonos kioktatásával, gyakori ellenőrzésével, levelezésének
felügyeletével, gátat kell vetni annak, hogy a haderő és állam38
A tervezett kiadvány előtt a következő osztályelőterjesztés olvasható: „A
Hüm. a »zöld kádert« csak a szökések megjelölésének tartja, bár róla mesébe illő
híresztelések keringenek. Felhívja a katonai parancsnokságok figyelmét, hogy e
híresztelések ellen dolgozzanak, nehogy azok valóra váljanak."
Az irat kiadására a Kriegsministerium 1918. szeptember 6-án kelt Abt. 5. Nr.
3016. sz., közölt irattal lényegileg megegyező rendelkezése adott okot.
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ellenes eszmék elterjedjenek. Ahol azonban a szép szó és ok
tatás nem használ, a legmesszebbmenő szigort kell alkalmaznL
hogy a fegyelem megszilárduljon.
Bár a háború 5 éve által teremtett helyzetet nem szabad
figyelmen kívül hagyni és elsősorban is jóindulatú befolyással
nevelőleg kell az emberre hatni, a jóságnak nem szabad azon
ban gyengeséggé válni. Ha már semmi sem használ, akkor a
legszigorúbb eszközöktől sem szabad visszariadni.
E rendeletem értelmében az összes alárendelt parancsno*
kok stb. újólag utasítandók, hogy fokozott befolyást és m u n 
kálkodást tanúsítsanak úgy legénységük, mint tisztjeik neve
lésénél, hogy az előbb említett aggályos jelenségek megszűn
jenek, s a régi fegyelem mihamarabb helyreálljon. 36
Olvashatatlan

s. k.

aláírás.

H. T„, H. M. ein. 1918. 1. tétel, 23 891. a. sz., ikt. sz. u. az, 1. oszt. —Fogal
mazvány.

32
1918. IX. 28.
A „Szociális Forradalom"

cikke a caricini

hadifogolymisszióról..

Látogatók a fogolytáborban.
Az „édes haza" küldötte őket Oroszországba, őket, a h á 
ború elől bujdosó urakat. Azért jöttek, hogy a „honfitársakat",
a hadifoglyokat látogassák meg, hogy felvilágosítsák őket arról,
hogy milyen mennyei boldogság várja őket, ha hazamennek.
A rég nem látott feleség, szülők, gyerekek, rokonok, barátok.
Beszélnek ezek az urak mindenről a hadifoglyoknak. Mint főütőkártyát, a király és királyné üdvözletét is kijátsszák már
a fogolytáborokban, csak épp arról hallgatnak mélységesen,
hogy a hazatérő hadifogoly legfeljebb tizennégy napig élvez
heti az otthon gyönyörűségeit, azután pedig mehet ismét a
frontra srapnellzivatarba, pergőtűz áradatba, golyók záporába,
elnyomorodni, pusztulni, vagy legjobb esetben új fogságba,
ahol majd aztán újra meg fogják keresni a „haza" képviselői
és ismét átadják a király és királyné üdvözletét.
a
9 „Pro domo" feljegyzés az előadói ivén: „Az AOK felkér, hogy a póttes
teket újból utasítsuk az utóbbi időben mindinkább szaporodó fegyelemellenességek megszüntetését célzó rendszabályok megtételére."
Az irat mellékleteként az AOK. Op. Nr. 111984. sz. alatt 1918. szeptember
14-én kiadott hasonló tárgyú rendelete és a rendelet kísérőirata is megtalálható.
A H. M. által kiadott rendelkezés az AOK. utasításával lényegileg megegyezik.
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A hadifogolytáborokban meg-megjelennek ezek az urak és
a velük érkezett úrnők, de az utóbbi időben igen gyakran megtörtént, hogy hosszú orral és azzal a tanulsággal távoztak el
onnan — legtöbbször gyors iramban —, hogy a haza fiai nem
hú fiak többé, hanem nagyon is tisztában vannak a hazával és
képviselőivel, nem lehet őket többé orruknál fogva vágóhídra
vezetni.
Mint a Caricinban megjelenő Internacionalista című ma
gyar újságban olvassuk, legutóbb a csernijari hadifogolytábor
ban jártak a haza küldöttei, élükön egy valódi bárónővel.
A bárónő maga köré gyűjtötte a foglyokat és remegő h a n 
gon így szólt hozzájuk:
— Vitézek! A király és királyné meleg üdvözletét hozom
számotokra !
Egy Ázsiát is megjárt hadifogoly erre hangosan megjegyzi:
—• Kinn vagyunk a vízből!
A méltóságos „hazai vendégek" nem is hederítettek a meg
jegyzésre. Megszokták már. Egy szerepébe jól betanított tiszt
ú r erre szivart és gyufát kezdett osztogatni. Tíz ember számára
egy szivart és egy skatulya gyufát.
Egy caricini elvtárs véletlenül szemtanúja volt a komé
diának. Kilép a méltóságos társaság elé és jó hangosan így
szólt hozzájuk:
— Mi szépen köszönjük a király és a királyné üdvözletét,
meg a szivarokat. Mondják meg nekik, hogyha hazamennek:
őfelsége a király és a királyné a szivarok és a gyufa árán más
kor vásároljanak kötelet. Ha a kötél meglesz, úgy kössék föl
magukat, mert ha nem, úgy mi fogjuk ezt megtenni, ha haza
megyünk.
A bárónő ijedten keresztet vetett. A többi vendég is igen
rosszul kezdte magát érezni, ami abból is kitűnt, hogy a ,,haza"
magas vendégei fogták magukat és odébb álltak.
Mikor a Csernijarban élő hadifoglyok meg akarták mu
tatni a missziónak a temetőt is, melyben szintén igen sok hadi
fogoly sírja élő vádlóként emel panaszt a vérszopó imperialis
ták rablóbandája ellen, akkorára már árkon-bokron túl volt a
sikkes bárónő a jól fésült tiszti kísérettel együtt.
Jobb is, hogy eltűntek.
Szocális Forradalom. 1919. IX. 28.
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1918. X. 3.
A. H. M. bizalmas utasíiása a katonai parancsnokságokhoz,
a
katonai igazgatás szerveihez
és a honvédség intézeteihez
a
hadifogságból hazatért egyénekkel való bánásmódra
nézve.
11407/eln. 1.—1918. számú rendeletemmel kapcsolatosan az
^alárendelt parancsnokságok és érdekelt intézmények vélemé
nyes jelentései, illetőleg javaslatai alapján a hazatértekre nézvp
a következőket rendelem el:
A hazatértekre vonatkozó eljárásnál tekintetbe kell venni
a hosszú hadifogságot, mely részint a katonai fegyelmet nagyon
meglazította, részint pedig a hazatérteket a hazai viszonyokkal
s a harctéri helyzettel szemben tájékozatlanokká tette. Jóaka
rattal, türelemmel és bátorítással kell őket kezelni.
Tekintetbe kell venni, hogy a hazatérők évek óta nem álla
nak igazi katonai fegyelem kényszere alatt, tehát magavisele
tükben sok mindent kell, különösen kezdetben, katonátlan m a 
gatartásnak tulajdonítani. Elhamarkodott, nem kellő helyen és
módon alkalmazott túlszigor az ügynek csak ártalmára lehet.
Az ezen határokon belül kifogás alá eső magatartásukat
jóakaratú gondoskodással és megnyugtatással kell és lehet is
a legtöbb esetben lecsillapítani. Ellenben a zendülés kitörésére
alkalmas magatartást a tett színhelyén, azonnal és fegyveresen,
3. legnagyobb eréllyel kell megtorolni, viszont a fenti két lehe
tőség között álló közönséges és többnyire csak egyesekre
szo
rítkozó fegyelmetlenkedést nem szabad sem túlértékelni, sem
pedig lekicsinyelni.
Meg kell őket ismertetni a mai hadi viszonyokkal és azzal,
hogy most van igazán szükség kitartásra. A „Haza" fogalmát,
a királyhűséget, állhatatosságot, önmegtagadást és kötelesség
érzést élénk szavakkal kell megmagyarázni. Rá kell mutatni
ellenségeink nagy számára, fegyvereink diadalára, letiport
ellenségeinkre, és arra, hogy az ellenség hazánk földjén nem
•áll. Inteni kell őket az élelmiszerekkel való takarékosságra és
ezzel kapcsolatban megmagyarázni, hogy miért kell takarékos
kodni. Az összetartás, kitartás és a türelem most, a háború 12.
órájában mindnyájunk életkérdése. Minden egyéni érdeknek
háttérbe kell szorulnia. Törvények betartása, a rend és fegye
lem a háború győzedelmes befejezésének feltétlenül szükséges
kellékei. Hisz ők maguk tudják legjobban, hogy ezeknek fel839

bomlása mily szomorú eredményeket okozott Oroszországban.
Segíteni kell őket ott, ahol csak lehet. Általában a propaganda
eredményes kifejtése céljából, az egyes emberrel való beszél
getés elve lehetőleg keresztülviendő. Ezek a beszélgetések n a 
gyon alkalmasak arra, hogy a legénység bizalmát, ragaszko
dását és harcikedvét felkeltsék. A bizalom és ragaszkodás fo
kozott felkeltése céljából a szökés útján hazatérőknél a szökés
ténye, néhány dicsérő és buzdító szó kíséretében napiparancs
ba teendő és különösen súlyos, tehát életveszedelmekkel járó
esetekben a hazatérteknek elismerő írás is adható, amiről a
hazatért községi elöljárósága hivatalosan értesítendő.
A póttestek pontosan tartsák be a szabadságolásokra vo^
n átkozó rendeleteket s itt különös nyomatékkal utalok a
15125 ein. la.—1918. számú rendelet 4. és 5. pontjának pontos
betartására.
Olyan hazatérteknek pedig, akik a háború által vagyonúk
ban megkárosodtak, módot kell adni arra, hogy magánérdekeik
megfelelő tanáccsal, de segítséggel is megvédessenek. E tekin
tetben a megfelelő polgári hatóságok megkeresése is célraveze
tőnek bizonyult.
Nagyon sok esetben előfordul, hogy a hazatértek szabad
ságukra rongyos ruhában, sokszor cipő nélkül mennek, ami
nyomasztó hatással van a hazatértnek, valamint hozzátarto
zóiknak amúgy is megviselt lelkiállapotára. A jövőben tehát
a gazdasági hivatalok a szabadságolt hazatértek felruházásánál
és ellátásánál a legnagyobb gonddal és körültekintéssel j á r 
janak el.
A póttesteknél a hazatérteket még mindig igaztalan bizal
matlansággal fogadják. Az emberek megérzik a rideg bánás
módot és csalódásuknak, megsértődöttságüknek kifejezést is
adnak. Ha egy bizonyos tartózkodás talán egyes, aggályosnak
mutatkozó hazatérttel szemben jogosult is, ezt nem lehet a
tömegre is kiterjeszteni és általánosítani. Ellenkezőleg, a haza
térteket, mint bajtársakat, örömmel kell fogadni már a haza
térés fényénél fogva is és velük emberségesen kell bánni. A
sok szenvedést és nélkülözést, amelyben a hazatérteknek hosszú
hadifogságuk alatt osztályrészük volt, elsősorban is az elöljá
róknak kell elismerniök.
Némely póttestnél érthetetlen módon a hazatérteket azért
részesítik mellőzésben és sokszor lenézésben, mert kitüntetéseik
nincsenek, holott nagyon jól tudjuk, hogy 1914-ben és 1915
telén a leghevesebb és legádázabb küzdelmekben sok, igen sok
hősies cselekedet és magatartás azért maradt jutalmazatlanul,
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m e r t a beadványok fogalmazására nem volt idő, vagy pedig
az illetékes század és zászlóalj parancsnokok elestek, megsebe
sültek vagy megbetegedtek, s így legénységünk több heroikus
tette feledésbe ment. Ezeket pedig utólagosan és minél előbb
elismerni egyenesen erkölcsi kötelesség.
Sajnos, az ilyen utólagos elintézés nagyon hosszú időt vesz
igénybe, sok kitüntetési beadvány még most is elintézetlen,
aminek érthető oka abban rejlik, hogy a volt elöljárók jóvá
hagyásának beszerzése sok időt igényel.
Külön figyelmet érdemel az a körülmény is, hogy a négy
éves háború sajátlagos parancsnoklási viszonyai következtében
igen sok fiatal, alig kiképzett altiszt parancsnokol azon jól k i 
képzett, öreg, rendfokozatnélküli tartalékosok fölött, akiknek
katonai ismeretei és érzései, dacára a hosszú hadifogságnak,
jóval felette állanak a neki vezénylő fiatal altiszt tudásának.
A hazatértek- hangulatának kipuhatolása és az esetleges
felbujtók ártalmatlanná tétele nagyon fontos. Hogy az ilyen
megfigyelés minden irányban keresztülvihető legyen, minden
alkalmat fel kell használni, hogy a legénység levelezését is el
lenőrizni lehessen. Egyik póttestnél pl. egy teljesen megbíz
ható tiszti szolga, állítólagos felváltással kapcsolatosan, álfenyítéssel a fogságba helyezett hazatértek közé záratott be,
azoknak megfigyelése céljából. A megfigyelés a laktanya, vagy
az elhelyezési körlet területén kívül is kiterjesztendő, különö
sen annak figyelembevételével, hogy az igazi hangulat m e g 
nyilvánulása legtöbbször nem a laktanya körletén belül törté
nik, hanem oly helyeken, ahol a hazatértek barátságos eszme
cserékre összejönnek, tehát kocsmákban, vendéglőkben.
Az ily megfigyelési célokra kiküldött egyének költségei,
az 1918. évi 16054/eln. 1. számú rendelettel, a kerületi parancs
nokságok részére engedélyezett 2000 korona előlegből fedezendők.
Több alárendelt parancsnokság jelentéséből kitűnik, hogy
a hazatértek szabadságukat nem azon községbe kérik, ahol azt
valóságban le is töltik, mégpedig ezt azon célból, hogy fel
találhatók ne legyenek.
Ilyen esetek valószínűleg azért fordulnak elő, mert a pót
testek a szabadságoltakat nem oktatták ki kellően és megfelelő
szigorú figyelmeztetéssel a csendőrőrsökön való jelentkezésre.
Ennek természetes következménye aztán az, hogy a hazatértek
szabadságolási helyüket minduntalan elhagyják, sehol nem
jelentkeznek, sem a községi vagy városi hatóságnál, sem a hon
véd vagy katonai parancsnokságnál, sem pedig a csendőrség841

nél. Ezen visszaéléseket elkerülendő, a jövőben a hazatértek
szabadságolási igazolványára feltűnő helyen és módon, az illető
által értett nyelven rávezetendő, hogy a területileg illetékes
csendőrőrsön okvetlenül jelentkeznie kell, éspedig mindjárt
megérkezésekor.
Az aggályosság megítélésénél is sok helytelen felfogás
uralkodik. Az átmeneti táborok jelentése szerint szaporodnak
az esetek, hogy olyan hazatértek küldetnek oda, akik az ide
vonatkozó feltételek értelmében • nem volnának oda i r á n y í tandók.
Sok félreértés és téves magyarázás elkerülése céljából
szükségesnek mutatkozik az „aggályosság" fogalmának pontos
megjelölése.
,,Aggályos"-nak azon hazatért tekintendő, akinek m a g a 
tartása a hadifogságban jogos kétséget támaszt az illetőnek
államhű érzülete felől, aki azonban a büntető törvények által
vázolt és megkívánt bűntényt nem követett el és így a tör
vényszerű, illetőleg igazoló eljárásnál adatok hiánya miatt e l 
ítélhető nem volt, bár a törvényes eljárás és az igazoló bizott
ság határozata alapján is fenti értelemben való érzületében j o 
gos feltevésre ad alkalmat. Csakis az ilyen egyének küldendők
az átmeneti táborokba.
Katonai személyek, akik oly büntetendő cselekmények
elkövetésében gyanúsak, melyek más nem politikai motívu
mokból (gyávaság, nyereségvágy stb.) származnak, nem tartoz
nak ide. Ezek póttesteik által a büntető eljárás megindítására
hivatott illetékes parancsnoknak jelentendők fel.
Előfordult, hogy a kutató detektívek vagy bizalmi embe
rek munkáját a felügyeletre beosztott tiszt vagy zászlóaljpa
rancsnok a kihallgatásnál, vagy más alkalommal önkéntelenül
is elárulta, miért is a hazatértek megfigyelésénél a legnagyobb
titoktartásra és óvatosságra intek. A megfelelő és alkalmas m e g 
figyelő tisztek kiválasztásánál a legmesszebbmenő körültekin
tés gyakorlandó.
A minister rendeletéből:
Dáni altábornagy s. k.
H. L., H. M. ein. 1918. 17 261. ikt. sz., l/a. oszt. — Sokszorosított másolat.
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1918. X. 3.
A H. M. osztályelőterjesztése
közli, hogy a Vácról a frontra
útbaindított
legénység Nagymaroson
az utazást
megszakította.
és elszéledt.
F. é. X / l - é n és 2-án beérkezett 3 db jelentés szerint m e g 
állapítható, hogy a m. kir. honv. fényszórótanf. parság által
X / l - é n a 114. sz. vonattal Wienen át a harctérre útbaindított
fényszóró legénységből álló szállítmányok legénysége az u t a 
zást félbeszakítva, Nagymaroson leszállt s egy része elszéledt.
A váci honvéd állomásparancsnokság elfogásukra és l e 
fegyverzésükre intézkedett. Jegyzőkönyvi vallomások szerint
hibás az egyik szállítmány vezetője, Tonigold József tizedes,
ki az ú t félbeszakításának értelmi szerzője volt, s eddig isme
retlen helyen tartózkodik. Nevezett ellen a fényszóró tanfo
lyam parancsnokság az elfogatassál kapcsolatos rögtönítélő e l 
járás alkalmazását kérte a honv. ker. parságtól.
Hibás állítólag a vonat kalauza is, ki nevezett tizedessel
összejátszott.
A fényszóró tanfolyam parancsnokság 4138/sgt. sz. jelen
tése nem fedi teljesen az ez ügyben a budapesti honv. ker. p a 
rancsnokságtól és a váci honv. állomásparancsnokságtól beér
kezett jelentéseket.
Tekintettel arra, hogy a budapesti honv. ker. parság a fény
szóró tanf. parság 4138/sgt. sz. jelentésében foglaltakról t u d o 
mással még nem bír, mint az r, u.40 megállapíttatott, megálla
pítások eszközlése végett r. u. kiadandó lenne jelen ügy darab.
Lássa r. u. a budapesti honvéd kerületi parancsnokság
megállapítások eszközlése végett.
A vizsgálat az irányban is kiterjesztendő, hogy a kioktatás,
illetve útbaindítás körül nem terheli-e felelősség a honv. fény
szóró tanfolyam parancsnokát, vagy valamely közegét/ 1
H. L., H. 'M. ein. 1918. 1. tétel, U 384. a. sz., 25 296. ikt. sz,, 1. oszt. — Feljegy
zés az előadói íven.
4
0
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Rövid úton.
Egy ismeretlen egyén írásával a következő jegyzetek olvashatók az elő
adói íven: „Az ügy komolyságára való tekintettel a tényállás megállapítására a
kerületi parancsnokság vezérkari főnökét f. hó 2-ára Vácra kirendeltem."
A csellengő katonák összefogdosására 25 főnyi karhatalmat küldtek ki. Ezek
Nagymaroson 27 főt együtt is találtak, akik a „letartóztatásukra érkezett karha
talmat hozó vonattal akartak rendeltetési helyükre tovább utazni. A letartóztatá
suk minden ellenszegülés nélkül történt. . ." „Minthogy a Nagymarosról Buda
pest felé tovább ment 4 szállítmány, összesen 18 emberéből ezideig egy sem került,
elő nevezettek ellen a kerületi parancsnokság ügyésze hadbírói vizsgálatot tett
folyamatba" — olvashatjuk az iratban.
Az irat mellékleteként a 2 szállítmány csoportparancsnokkal felvett jegyző
könyv és a váci fényszórótanfolyam parancsnokságának beszámolója található.
Mindhárom irat — közvetlen felelősségüket csökkenteni igyekezvén — a bekövet
kezett eseményeket kisebbíteni igyekszik.
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1918. X. 8.
Róth vezérezredes mellé beosztott Pentz Béla
jelentése
szemleútjukról.

alezredes

Jelentés lovag Róth v. e. ú r Őnagyméltósága szemleútjáról
Lembergben, Staniszlauban, Havasalján, Visóvölgj'ön és Leordinán 1918. IX/30—X 4-ig.42
Lembergben Őnagyméltósága elsősorban a táborok élelme
zésének javítása tárgyában tartott tanácskozást. A 4. Gen. Kom.
táboraiban ugyanis igen kevés kivétellel még mindig igen n a 
gyon gyönge a legénység ellátása. Ez annál szomorúbb, mert
e tekintetben javulásra egyáltalán nincs is kilátás. Bár Őnagy
méltósága Ö Felségének a viszonyokról személyesen tett jelen
tést, aminek következményeképpen a Hadügyminiszter ú r és
a Hadseregfőparancsnokság a saját részükről mindent megtet
tek volna az élelmezés javítására, mégis ez — amint ö n a g y méltóságától hallottam — Wienben az illetékes polgári minisz
tériumok állásfoglalása folytán tökéletes hajótörést szenvedett.
A lembergi vezérhadbiztosság állandóan újabb és újabb
felterjesztésekkel sürgeti az élelmezés javítását és kéri, hogy
a maximális árakon felül vásárolhasson, mert különben kép
telen valamit beszerezni, — de hasztalan. Szerinte az egyik fő
kerékkötője Lembergben a katonaság élelmezésének éppen
maga a lembergi „Statthalter", 4 3 gróf Huyn.
A Maryuwka-i
tiszti hazatérő táborról érdemleges jelen
teni valóm nincs.
A Lesienice-i legénységi táborban körülbelül 400 főnyi
magyar legénységet találtam. Hogy a szellem és a hangulat itt
nem egészen elégített ki, azt éppen a m á r említett hiányos
élelmezésnek tulajdonítom.
A Stanislau-i tábor, amely eddig egy az 1913. évben e l 
készült gyönyörű fegyházban volt, sajnos, a legrövidebb időn
belül feloszlik, hogy egy vagy több odahelyezendő póttestnek
adjon helyet.
A Hüm. egyébiránt, tekintettel a hazatérők létszámának
tetemes apadására és arra, hogy október, esetleg november hó
végéig még legfeljebb 70 000 hazatérő beérkezése várható, a
téli hónapokra a lembergi Gen. Kom.-nak egyelőre csak 6—8
42
Forrásközlésünkben a hely- és személyneveket változtatás nélkül, az ere
deti írásmódnak megfelelően vettük át.
43 Helytartó.
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táborát feloszlatja. Ezen táborokban csupán a parancsnok és a
szükséges számú őrség marad.
A Havasalja-i 3000 főre berendezett tábornak X / l - é n 325
főnyi hazatért legénységéből 110 volt magyar. A tisztek jelen
tése szerint a magyarok mindig a legmegbízhatóbbak és a leg
szorgalmasabbak, szóval a legjobbak. E tábor ez idő szerint a
kassai Mii. Kom. alá tartozik. Téli használatra való berende
l é s e 95°/(-ban elkészült, de ha a még hiányzó 500 tekercs kát
ránypapírt meg nem kapja, használhatósága veszélyeztetve
lesz, mert a tetőkön a víz befolyik. A tetűtlenítő intézet felállí
tásához szükséges berendezések, bár ezek m á r VIII/17-én enge
délyezve lettek, még mindig nincsenek a táborban. <A tetütlenítés a néhány kilométernyi távolságra fekvő Kőrösmezőn tör
ténik, ami által az őszi és téli nedves, hideg időjárás alatt a
legénység a meghűlésnek van kitéve.
Elhelyezés: ez idő szerint igen jó.
Élelmezés: kiváló.
Hiány fehérneműben és nadrágban van.
Ballay Győző 3. honv. gy. e. százados a parancsnokságot
minden tekintetben kiválóan vezeti. -Figyelme, gondoskodása
mindenre kiterjed. Az oly különböző elemekből álló tisztikar
azt a benyomást teszi, hogy vezetve és kézben van. Ballay szá
zados 20 honvéd altisztet szeretne a felügyelői és hírszerző
szolgálatra a 3. honv. gy. e.-től kiválasztani.
A szolgálat érdekében kérte a tiszteknek az október hó
1-én beszüntetett hadi illetékek újbóli folyósítását. Ellenkező
esetben azt hiszi, hogy sok tiszt fogja kérni a felváltását. A hadi
illetékek beszüntetésével, eltekintve attól, hogy a békeilleté
kekkel a szabadsági utazások költségei is a tiszt sajátjából fize
tendők, egy százados évente összesen 3568 koronával kap kéve-,
sebbet, mint a hadiilletékékkel.
A Visóvölgy-i tábor parancsnoka, Petz honv. százados sza
badságon volt. A 2000 főre épült tábor állománya X/2-án 205
fő volt; 8 0 % magyar. Az igen gyenge étkezés és kevés kenyér
miatt a hangulatot itt is nyomottnak találtam. A kb. 160 főnyi
magyar legénység — akikkel beszéltem — mégis azt a benyo
mást tette rám, hogy a szellem eléggé jó. A tábor barakkjai
igen szellősek, téli használatra aligha fognak megfelelni.
A Leodina-i táborban, amely 3500 főre épült, a 365 haza
tértből 267 magyart találtam. Az összbenyomás és tapasztalat
minden tekintetben ugyanaz volt, mint Havasalján, azzal a
különbséggel, hogy itt a legénység kevesebb kenyeret kap. A
21 Hadtörténelmi közlemények
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legénység magatartása mindazonáltal jó hangulatról és jó szel
lemről tanúskodott.
A szabadságon levő Rónay Andor 32. táb. vad. zlj.-áll.-ba
tartozó százados erélye, gondoskodása, szakszerű vezetése és
a tisztikarra való befolyása lépten-nyomon a legelőnyösebben
volt tapsztalható.
A tábornak 18 magyar altisztre lenne szüksége a felügyelői
és hírszerző szolgálathoz.
A kívánt altisztek vezényeltetése iránti intézkedésen kívül
a hiányok pótlása és a súrlódások elsimítása tekintetében
Önagyméltósága a megfelelő utasításokat megadta.
A feloszlatandó táborok végleges kijelölése valószínűleg a
jövő hónapra marad.
Pentz alezredes s. fc»
H. T... H. M. e]n. 1918. 1. tétel. 20 497. a. sz., 25 785. ikt. sz.. l/a. oszt. — E r e 
deti tisztázat.
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1918. X. 12.
A pozsonyi honvéd kerületi parancsnokság jelentése a H. M.hez azon katonai egyénekről, akik forradalmi magatartás
miatt
hadbírói eljárás alatt állanak.
Fenti rendeletre jelentem, hogy a 15. pótzászlóaljnál:
Poljak János tartalékos honvéd orosz forradalmi eszmék,
Krajnik Simon őrvezető szocialista eszmék,
Kubis István honvéd katonaellenes nyilatkozat,
Kerák János népfelkelő magyarellenes kijelentések m i a t t
van vádolva és hadbírói eljárás alatt áll.
Nevezettek valamennyien Oroszországból visszatért h a d i 
foglyok.
Helembai Mihály 15/141. pótütegbeli tüzér a budapesti
honvéd hadosztálybíróság által zendülés bűntettéért el lett
ítélve (6 havi súlyosbított börtönre), mely ítélet nevezettnek
harctérre való útbaindulásakor leendő parancsnokával köz
lendő. 44
Kerületi parancsnok helyett:
s. k., olvashatatlan aláírás.
H. L., H. M. ein. 1918. 1. tétel, 15 008. a. sz., 26 389. ikt. sz. (Eredeti s / á m :
13 196. ein. — 1918.) — E r e d e t i tisztázat.
44

A jelentést a 15 080_ ein. 1. sz. H. M. r e n d e l e t r e k ü l d t é k b e .

846

37
1918. X. 21.
A kenyérmezői átmeneti tábor parancsnokának
helyettese a 11.
M.-hez intézett átiratában szóvá teszi, hogy a „Vörös Gárda"
tagjait a bírói eljárás lefolytatása nélkül egyenesen a póttes"
tekhez
küldik.
A cs. és kir. átmeneti táborba utalt cs. és kir. közös had
sereghez tartozó azon egyének, akik a „Vörös Gárdában" szol
gáltak, valamint akik az Oroszországban alakult szociális szer
vezetnek voltak tagjai, a pozsonyi Militär Kommando intézke
désére a bírói eljárás félretétele mellett egyenesen a póttes
tekhez lesznek átadva.
Ezen eljárás a közös hadseregnél m á r kb. egy hónap óta
van gyakorlatban s amint azt a m a i napon egy ügyiratból k i 
vettem, a Hadügyminisztériumnak 1918. VII/31. kelt Abt. 5.
Nr. 7612. Res. számú rendelettel kiadott ,^Richtlinien zur B e 
handlung von Leuten, welche in der R->ten Garde w a r e n " című
utasítás alapján történik. 45
Ezzel szemben a honvéd ügyészségnek oly utasítása van,
hogy bírói eljárás nélkül az átmeneti táborból senkit sem sza
bad póttestéhez visszaküldeni.
Ezen két különböző eljárás folytán a táborban levő honvéd
egyének arányszáma ma a közösökével szemben 1 : l-hez, míg
augusztus hóban még 1 : 3-hoz volt. A honvéd egyének köré
ben, látva nagy hátrányukat a közösökkel szemben, a hangulat
már elkeseredettségig fokozód ott. "45/rt
Amennyiben n e m kívánatos, hogy az illoyalis elemek a
hadseregben szaporíttassanak, kérem Nagyméltóságod sürgős
intézkedését, hogy az eljárás mindkét ügyészségnél egyöntetűen
történjék, illetőleg a honvéd ügyészségnél is meggyorsíttassék. 46
45 Irányelvek azon személyek kezeléséhez, akik a Vörös Gárdában voltak.
*6/a. A Vörös Gárdába és a Vörös Hadseregbe belépett hadifoglyok között
a magyarok aránya jelentősen magasabb volt a többi nemzetiségekhez képest. An
nak érdekében, hogy az oroszországi forradalomban részt vett hadifoglyok ellen
foganatosított intézkedések ne úgy tűnjenek, mintha kizárólag a magyarok ellen
irányulnának, a vörösgárdisták egyrésze ellen indított bírói eljárást felfüggesztet
ték.
46 A H. M. kérdésére a tábor ügyésze a következőket válaszolta: „Jelentem,
hogy a 13 377. ein. 15 a—1918. és a 199 514. 15/a.—1918. sz. H. M rendeletekben kör
vonalazott bűncselekményekben gyanús hazatért honvéd és népfelkelő egyének az
egész eljárás tartama alatt az átmeneti táborban helyezendők el, s még a főtár
gyalás is a táborban tartandó meg. Ezek szerint a táborban elhelyezett honvéd és
népfelkelő egyének, kik ellen a kikülönített ügyészséghez feljelentés érkezett, a
feljelentés törvényszerű elbírálása után küldetnek vissza póttestükhöz."
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Egyben újólag kérem az ügyészi segédszemélyzet szapo
rítását és egy horvát—szerb ügyészi-tiszt kirendelését, mert a
jelenlegi személyzet képtelen feladatának
megfelelni.47
Alázatos alattosa:
Párniczky Jenő őrnagy s. k.
parancsnok h.
. H. T... H. M. ált. 1918. Vili/kútfő, 2. tétel. 690 458. a. sz., ikt. sz. u. az, 15/a.
oszt. — Eredeti tisztázat.
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1918. X. 23.
A kenyérmezői
tábor parancsnok-helyettesének
M.-hez az átmeneti
táborok részére kiadott
irányelvekről.

jelentése a H.
új
igazságügyi

Kegyelmes Uram!
F. hó 22-én megküldött levélbeli jelentésemmel kapcso
latban még az alábbiakat jelentem:
Folyó hó 19-én a Hadügyminisztériumban (4/G. Abt.)
Steinbach ezredes elnöklete alatt különböző igazságügyi sze
mélyek jelenlétében konferencia tartatott. Tárgy: A változott
politikai helyzet mennyiben veendő számításba az „átmeneti
táborokba" beutalt egyének büntetőjogi kezelésénél.
Az igazságügyi főnök az illetékes ügyészségi vezetőktől
8 napon belül vár erre vonatkozólag javaslatot.
A tárgyalás elején Steinbach ezredes dicsérőleg emelte ki
a wieni és pozsonyi ügyészség teljesítményeit (ill. nagy voná
sokban való munkáját), szemben a honvéd ügyészség aggályoskodó eljárásával.
A megállapított direktívák a K. M.-ból lesznek kiadandók.
Módot kell találni arra, hogy azon „Verdächtig" 48 egyének
ügyei, akik ellen nincs határozott, világosan kimutatható gya
nú, — még az átmeneti tábornak való átadás előtt félretétes
senek.
47
A hadifoglyok elleni bírói eljárásra 1.: Kriegsministerium 1918. július 31-én
kelt Mt. T. Nr. 7612., és a H. M. 20 322. ein. l/a.—1918., 21693. ein. 1918. sz. ügyira
tokat.
A H. M. ein. 1918. 21 889. ikt. sz. 13/a. osztály 1918. szeptember 11-én kelt
rendelete közli, hogy a pozsonyi kerületi parancsnokság ügyésze Kenyérmezőn ki
rendeltséget létesített. A H. M. elrendelte, hogy az „átmeneti táborba beutalt hon
véd egyénekre vonatkozó összes bűnügyi iratok a közeljövőben közvetlenül fenti
kikülönített
ügyész címére küldessenek meg"_
48
Gyanús, kétes.
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Steinbach ezredes szavai szerint éppen amnestia előtt ál
lunk.
A konferencián megállapított direktívák a következők:
1. Elégtelen bizonyíték — és csak általánosan tartott fel
jelentéseknél a vád — már ez okból — félreteendő. Éppen így
félreteendők azon feljelentések is, melyek csupán a „Perlustierungs Behelf" 49 -re hivatkoznak, ahol a tett nincs úgy meg
jelölve, hogy az eljárás megindítható volna.
2. Okmányok nélkül bekísért egyének haladéktalanul a
póttesteiknek adandók át. Ha a bűnügyi iratok jelzés szerint
postán küldettek el és meghatározott időre be nem érkeznek,
valamint, ha azok elvesztek, — ugyanezen eljárás alkalma
zandó.
3. A „Vörös gárda" és „Bolseviki" tagjai ellen — kivéve
az agitátorokat —, a vád félreteendő.
4. Az Ukrajnából bekísért szökevények nem utalandók az
átmeneti táborba.
5. A ,.Szerb družina 2. Divisio" 50 tagjainál az ellenállha
tatlan kényszer folytán való belépés igazoltnak tekintendő. Az
1. Divisio tagjainál ez bizonyítandó.
6. A hátországban elkövetett bűncselekmények nem t a r 
toznak az átmeneti táborba, — kivéve a politikai színezetű
zendülés, v. lázadás eseteit.
7. Az ellenséges fogságban elkövetett felségsértés, nyil
vános rendzavarás, fogolytársakkal szemben való rossz bánás
mód stb. eseteiben a vádlott csak a legritkább esetben uta
landó az átmeneti táborba.
Elvül szolgáljon, hogy az ügyeket lehetőleg nagylelkűen
és magasabb nézőpontból kell elbírálni, nem törődve azzal a
veszéllyel, hogy esetleg bűnösök is megszabadulnak.
Az átmeneti tábor javaslatát másolatban utólag fogom be
terjeszteni.
Nagyméltóságod alázatos alattosa*
Párniczki Jenő őrgy. s. k., pk. h49 Átvizsgálási parancs.
so Az első világháború alatt 1915-ben az orosz és szerb kormány közötti meg
állapodás alapján a fogságba esett délszláv osztrák—magyar illetőségű katonákból
önkéntes alakulatokat szerveztek, amelyeket szerb „druzsinának" neveztek és a
központi hatalmak ellen vetettek harcba. 1916. folyamán megalakult az l. és 2.
hadosztály, 1917. elején pedig a szerb önkéntes hadtest. A hadtest reakciós szerb
tisztek vezetése alatt állott, akik a toborzásnál többnyire kényszert alkalmaztak.
Az októberi forradalom alatt a hadtest felbomlott, maradványait 1917. végén és
1918. elején a balkáni frontra szállították át.
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1928. Xí. 20.51
A Kommunista
Párt külföldi nyelvcsoportjainak
föderációja
hazatérésre, a. forradalom továbbvitelére
hívja fel az összeom
lott Ausztria-Magyarország
volt
hadifoglyait.
Felhívás a volt hadifoglyokhoz.
Az összeomlott Ausztria-Magyarország munkásai
és földmíves szegényei Oroszországban!
ötödször hull le reátok az idegen ég fehér hava. ötödször
jön faggyal-jéggel, megnövekedett szenvedéssel az orosz tél,
mely dermesztőbb, hidegebb, gyötrőbb, mint az otthon való.
ö t telet nyűttetek el távol az otthontól, öt tél szele csapzott,
hava foszlatta még foszlottabbá azokat a katonarongyokat,
amelyeket a gazdagok háborúja aggatott testetekre. És ti még
mindig itt ültök, ti még egyre itt tesztek-vesztek, robotoltok,
vergődtök, ti még ma is itt húzzátok az igát türelemmel, bele
fásultan a fogságba, a rabbálétbe, a reátok kényszerített nyo
morúság minden fajtájába. Az ötödik tél jön már és ti, ti hadi
fogságba vetődött, otthonból, életből, mindenből kitépett rabok
ezt az ötödik telet is épp oly megadással, birkatürelemmel,
akaratnélküli, tettre képtelen lemondással fogadjátok, mint a
negyediket vártátok, a harmadikat átéltétek, a másodikat, az
elsőt vettétek?
Eddig nem rázott fel semmi, eddig nem biztatott, nem un
szolt tettre semmi. Jó. Amint belesodródtatok a háborúba, az
emberéleteken élősködők és emberhalálokon hízók háborújába.
úgy tűrtétek, nyögtétek a fogság első teleit is. Fogaitok között
kicsúszott a szitok, sűrűn ökölbe szorult kezetekbe sebet vág
tak a haragos körmök, de csak tűrtetek, csak maradtatok fehér
rabszolgának, mert azt hittétek: nem lehet másként. Azután
jött az ébredés vörös fakadású tele. Az a tél, amelyen vörös
rózsák nyíltak a fehér orosz hóban, a forradalmi harcukat vívó
orosz proletárok és szegény földművesek sebeiből szemetek
láttán nőtt ki az elnyomottak felszabadulása, füleitek hallatára
szakadtak szét csörömpölve a láncok. Voltak közöttetek, akik
megértették ennek a forradalmi télnek a szavát. Megértették,
hogy nem csupán orosz testvéreitek láncai hulltak le, hanem
51 Bár ezen dokumentum a jelzett időhatáron kívül esik, közlését mégis
szükségesnek tartottuk.
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a tiétek is. A megszabadulás első mámorában ezer és tízezer,
tízezer és százezer fogolysorsban osztályos testvéretek indult
el boldog és bárgyú fellángolással az elhagyott otthon, letépett
család felé. Csak ez az egyetlen, vagy ez az egyetlen gondolat
vitte őket. Balgák voltak. Tehetetlenül, értelmetlenül belezu
hantak, belerohantak a véres rablóháború tajtékába, teljesen
elmerültek a tőkés banditák hálójába. Sírjaik puszta, jeltelen,
óriási tömegsírok, az olasz, francia, az ázsiai harctereken hir
detik balgaságukat. Ti akkor nyugodtan ültetek még, bennete
ket nem kapott meg az otthon utáni vágy láza. Talán nem is
volt utatok, amelyen így hazarohantatok volna, talán nem is
akartatok menni, visszatartott a háborútól irtózás gondolata,
vagy csak ösztöne. Nem mentetek. Itt maradtatok.
De nem mentetek, megmaradtatok mindmáig fogolyba
rakkjaitokban, fogoly szállásaitokon, fogolymunkátokban akkor
is, amikor — egy esztendővel ezelőtt a tél első fehéredő h ó hullásával — soraitokból előbb százával, utóbb ezrével n y ú j 
tották ki legjobb társaitok kezüket a fegyver után, amellyel
megvédhetik minden dolgozó első hazáját, valamennyi elnyo
m o t t szent földjét, az orosz tanácsköztársaságot, ezt a forra
dalmi tűzhelyt, ezt a forradalmi oltárt, amelyről ma m á r szétszálltak a lángnyelvek, a tűzszikrák mindenfelé. Ti nem lettei e k vörös védelmezői az ellenségek áradatával körülözönlött
proletárforradalomnak. Benneteket nem gyújtott tettre semmi
sem.
A ti véretek nem hullott a Volga mentén, az Uraiban, a
ti melleteken nem virágzott ki a forradalom katonáinak vörös
csillaga. Ti ültetek és vártatok.
Vártátok, hogy megváltozzon az a borzasztó fogolyélet,
amelyet százszor elátkoztatok. Vártátok, mint csodát, hogy el
múljanak a szenvedések, a hányattatások, amelyek miatt, ame
lyek ellen tele volt a szájatok" panasszal. Vártátok, hogy véget
érjen a., többi harctereken még egyre dühöngő embermészárlás,
hogy a rablási szándékaikban összemarakodott, imperialista
államok csodálatosan megbéküljenek: hogy más, öntudatosabb,
elszántabb, bátrabb, jobb. társaitok kikényszerítsék, kiharcolják,
«életük árán is elvegyék maguknak a békét megteremtő hatal
mat. Vártátok, hog}' jöjjön valami, hogy jöjjön valaki meg
nyitni számotokra veszély és kockázat nélkül a hazavezető
utat.
,
Tovább már ti sem várhattok!
A lövészárkok sok száz kilométeres kanyargó vonalai mö
g ö t t megváltozott a világ. Amerre a szem ellát: vörös zászlókat
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lenget a novemberi szél. Amit mondtak mindnyájatoknak, a m i t
megmondtunk nektek is: bekövetkezett. A tőkés háborújának
csak a dolgozók békéje vethetett véget. A dolgozóknak, m u n 
kások és földmíves szegények millióinak kellett kezükbe venni
a hatalmat, hogy megteremtődjön a béke, amelyre ti, hadifog
ság, messiásvárói is vártatok. Forradalmak lángja fut végtől
végig Európán. Azok az államok, amelyeknek polgárai volta
tok, amelyek katonává soroztak, háborúba küldtek, fogollyá
tettek: nincsenek többé, helyükbe újak születtek. Azok az u r a l 
kodók, akikhez esküvel kötöttek^, akiknek életre-halálra feles
küdött bárgyú rabjai voltatok, hatalmukat vesztett, életükhöz
görcsösen kapaszkodó kis haramiákká omlottak le trónusok
bálványozásos csillogó magasából. A frontokon már béke van.
Az a háború, amelyet e bukott uralkodók, széthulló államok
folytattak, a végső vonaglását éli.
Mehettek haza bátran!
De mennetek is kell! Ugyan mire akartok várni még most:
is?! Annyira testetekhez nőtt a fogolyruha, annyira véretekké
vált ez a semmittevő, nehéz és céltalan szolgamunkát végz6
élet, hogy még most se tudtok megválni tőle?! Mi tart ugyan
vissza? Minden orosz város utcáin százával és ezrével látjátok
orosz testvéreiteket, az osztrák—magyar fogságból hazatérő
ket oly hihetetlen rongyokba burkoltan, aminőket ti fogságo
tok legrosszabb napjaiban sem hordtátok, úgy kiéhezve, ahogy
Oroszország legkenyértelenebb napjaiban sem voltatok. Ezek
nekiindultak, el tudtak jönni, szökve, bujdosva, vergődve r
éhezve, lerongyoltan, tönkrementen, és itt vannak. Ti pedig
sokkal jobban öltözve, százszor bővebben táplálkozva, áz elin
dulásban nemcsak nem gátolva, hanem a haza j utasban e g y e 
nesen támogatva, még mindig itt vagytok, még ma sem moz
dultok?!
Jegyezzétek meg: itt nincs helyetek többé!
Az orosz tanácsköztársaság földje ma hadi tábor: a prole
tárforradalom vára, amelyben csak harcolóknak van helye.
Csak azoknak, akik élni-halni, dolgozni és elpusztulni készek
a forradalomért. Ameddig a kapuk zárva voltak, ameddig a
háborút délen és délnyugaton tovább folytató Ausztria-Magyar
országot fel nem bontották a nemzeti forradalmak: meglehette
tek itt. De most tárva-nyitva áll előttetek az út. Szégyen volna
és gyalázat, ha továbbra is itt lopnátok nazarénus módra a nagy
forradalmi idők drága perceit, ha itt tétováznátok dib-dáb dol
gokkal bíbelődve, amikor társadalmat átforgató események
viharzanak otthon. A munkástanácsok országában eddig is csak:
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a forradalom harcosainak és a forradalom munkásainak volt
helyük. És nektek, akik eddig nem tartoztatok sem emezek,
sem amazok közé, ezentúl nemcsak nincs helyetek ott, hanem
a ti helyetek másutt van: otthon.
Nem abban az otthonban, amelyet hosszú hónapok és évek
előtt hagytatok el, hanem abban az újban, most kiforróban,
amelyet a tőkések ravaszabb, leplezettebb csoportjaival és
árulóvá lett egykori vezéreivel küzdve most kezd kiformálni
magának a megszűnt Ausztria-Magyarország valamennyi dol
gozó népe.
Térjetek haza! Induljatok! Siessetek!
Nem rendszertelen vándorlással, nem vaktában zúduló
áradatként. Ügy menjetek zárt sorokban, egységes tömegben,
mint rohamra induló harci csapatok. Ma minden hadifogoly
bizottság, amelyet még az elpusztult kapitalista kormányok
küldtek .Oroszországba, a ti kezetekben van és egyetlen fel
adatot ismer: mennél előbb, mennél simábban hazajuttatni a
még orosz földön élő volt hadifoglyokat. Jelentkezzetek a leg
első ilyen bizottságnál, kívánjátok hazaszállítástokat és indul
jatok együtt egytől egyig.
Amikor új otthon, új élet, új létfeltételek kiépítéséről van
szó, amikor az forog kockán, hogy továbbra is tőkés rabjai le
gyetek-e, vagy szabad munkások, amikor az dől el, hogy a b u r 
zsoázia üljön-e ezután is a nyakatokon, vagy ti tapossátok el
a burzsoáziát, akkor ott kell lenni mindnyájatoknak. Bűn,' h a 
lálos vétek minden pillanat, amelyet még I t t időztök. Mi, akik
kommunista meggyőződésünk egész melegével, a forradalmi
marxizmus teljes lángjaival állunk a nemzetközi forradalom
oroszországi harcvonalaiban és nem hagyhatjuk cserben eze
ket a vonalakat, mi izén j ük nektek, kiáltjuk felétek, követeljük
tőletek:
Menjetek haza! Legyetek otthon katonái a proletárforra
dalomnak !
Ma semmi sem tarthat többé vissza. Amerre fordultoktárt ajtókat, támogató karokat, hazasegítő, utatokat előmoz
dító igyekezetet találtok. Amerre mentek, mindenhol a forra
dalom lángja világít utatokra. Legyen parancs, az öntudat és
meggyőződés parancsszava: Egyetlen hadifogoly se maradjon
tovább orosz földön a vörös hadsereg nemzetközi katonáin
kívül !
Akit csak a széthullott Ausztria-Magyarország földjéről
ragadott el az imperialista rablóháború, térjen most vissza oda
és álljon a forradalom ügyének szolgálatába, szóval és tettel,
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karral és vérrel. Siessetek! Jusson eszetekbe, hogy itt hagyjá
tok még a legjobbakat, hogy itt maradnak azok, akik öntuda
tosan, proletárhoz illően fegyverrel keltek az ébredő proletár
szabadság védelmére. Itt hagyjátok a vörös katonákat, akik
számlálva-számlálják a napokat, lesik a percet, amikor a ti
kezetek, hazatérők, felgyújtja a proletárforradalom fáklyáját.
Várják ezt a percet, hogy akkor az otthon sorakozó vörös had
sereghez siessenek, odazúduljanak tömör erejükkel. Addig
ezek a vörös hősök állják a harcot minden ellenforradalmárral,
addig, amíg ti hazatértek és otthon tűzitek ki jelszavainkat:
Éljen a szociális forradalom!
Minden hatalmat a munkások és földmíves szegények ta
nácsainak!
Vesszen a burzsoázia !
Vesszenek az áruló szocialisták!
Éljen a proletárdiktatúra!
1918. november hó.
Testvéri üdvözlettel
A Kommunista Párt
külföldi nyelvcsoportjainak
föderációja.
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A .Szociális Forradalom" című lap az Oroszországi Kommunista Párt ma
gyar csoportjának lapja volt. Megjelent Moszkvában 1918. április 3-tól 1919. február
19-ig. Szerkesztette Kun Béla és Szamuely Tibor.
Forrásközlésünkben felhasználtuk a ..Világszabadság" című lap egyes cik
keit is. Ez a külföldi munkások és parasztok turkesztáni kommunista szervezete
magyar csoportjának hivatalos közlönye volt. Taskentben jelent meg.
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