
AZ OSZTRÁK-MAGYAR KATONAI VEZETÉS 
KÍSÉRLETEI 

A HADSEREG FORRADALMASODÄSÁNAK 
MEGAKADÁLYOZÁSÁRA 

A HÁBORÚ UTOLSÓ ÉVÉBEN* 

Farkas Márton 

Az első világháború történetének kutatása rendkívül SOK. 
feladatot ró történészeinkre. Az elmúlt években történettudo
mányunk főleg a gazdasági és politikai történet kérdéseivel 
foglalkozott, annak kapcsán az első világháború okainak, tör
ténetének és következményének feltárásával jelentős eredmé
nyeket ért el. 

Ma már — szükségszerűen — a vizsgálódást más terüle
tekre is ki kell terjeszteni, így sort kell kerítenünk a szemben 
álló felek, köztük az Osztrák—Magyar Monarchia fegyveres 
erejének az első világháborúban, majd az azt követő nemzeti 
és szocialista forradalmakban betöltött sajátos szerepének- fel
tárására. 

Az elhangzott előadás az első világháború számos hadászati 
és harcászati problémáját vetette fel és oldotta meg sikerrel. 
Én a Monarchia hadseregének néhány fontos kérdésére szeret
ném irányítani a figyelmet. 

Az 1917-es februári orosz polgári demokratikus forradalom 
hatására a világháború megkezdte átmenetét a polgárháborúba.1 

A Monarchia egész területén forradalmi válság bontakozott ki, 
az uralkodó, valamint a felső állami és politikai szervek az 
elkerülhetetlen forradalom kirobbanásának közeli időpontját 
várták.2 Ausztria—Magyarország teljesítőképességének végső 
határáig elment szövetségesei oldalán. Egy további háború
viselés a Monarchia belső összeomlásával és szétesésével fenye-

* Hozzászólás, Balázs József: Az 1914/1918. évi imperialista világháború stra
tégiájának és taktikájának néhány kérdése c. előadásához. 

i V. I. Lenin: Művei 23. k. Bp. 1951. Szikra, 325. o. 
2 A. Graf Polzer—Hoditz: Kaiser Karl. Amaltnea-Verlag. Zürich—Leipzig— 

Wien. é. n. 334. o. 
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getett.3 Czernin gróf külügyminiszter a februári orosz forra
dalom után emlékiratot adott át IV. Károlynak, amelyben 
követelte a megegyezéses béke megkötését az antanttal a nem
zeti függetlenségi harcok, de még inkább a forradalomtól való 
félelmében.4 

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom, mely a nemzeti 
kérdést összekapcsolta a proletárforradalom ügyével és dekré
tumával az egész világ előtt deklarálta a munkásosztály nem
zeti függetlenségi harcát is, a pusztulásra ítélt Monarchia ural
kodó osztályainál a legveszélyesebb ellenséggé vált.5 

Ez a felismerés egybeesett az antant és az amerikai impe
rialisták ama politikai és stratégiai irányvonalával, amely a 
Monarchia fennmaradása mellett foglalt állást, azzal a feltett 
szándékkal, hogy Ausztria—Magyarországot a szocialista for
radalom nyugati védőbástyájává tegye.(i A nyugati imperia
listák eme koncepciója a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 
győzelme óta Közép-Európa térségét nemcsak a szocialista 
forradalom záróvonalának tekintette, hanem a szovjetellenes 
katonai intervenciók kiinduló bázisának is. 

Ebből a Monarchia vezetői által világosan felismert kon
cepcióból következőleg a hadvezetőség a fegyveres erő felada
tait az alábbiakban látta:7 Mindenekelőtt magát a hadsereget 
kell a szocialista forradalom eszméitől „megmenteni", egységét 
és intaktságát megőrizni,8 hogy a hadsereggel a Monarchia 
területén kibontakozó szocialista forradalmi mozgalmakat le
verjék,9 a nemzeti mozgalmakkal szemben pedig ott, addig és 
úgy fellépni, amennyire azt a Monarchia fennmaradásának 
feltételei megkövetelik (végső soron tehát a dualizmus helyett, 
esetleg egy Bundesstaatot létrehozni).10 Nem kevésbé fontos 
feladatként jelentkezett az AOK (Armeeoberkommando = had
seregfőparancsnokság) számításaiban a már eddig megszállt, s 
újabb akciókkal megszerzett ellenséges területek zálogként való 
megtartása, hogy katonai vereség esetén a meginduló béketár-

3 Polzer : I. m. 362. o. 
i L. Zs igmond: Die Zers tö rung der Österre ich—ungarischen Monarch ie und 

die In te rna t iona len Kräf teverhäl tn isse . Études His tor iques II. Bp . 1960. Ak. Kiadó 
308. o. 

5 V. ö. Zs igmond i. m. 319. o. Kriegsarchiv , Wien K. M. P r ä s . 2—6/7 Abt. 10. 
Kgf. Nr. 61—66. 1918. fetar. l. HXL. 38. hadosz tá ly i ra ta i , első v i lágháborús a n y a g 
935. es. — Op. 29/918. SK. — 1918. Jan. 11. 

6 Wilson amer ika i elnök a kongresszushoz 1918. febr. 11-i üzenetében ennek 
hangot is adott . 

7 Genera lobers t Arz : Z u r Geschichte des Grossen Krieges 1914—1918. Rikola 
Verlag é. en. 86. o. 

8 HIL. I. vh . 935. es. M. kir . 38. ho . i ra ta i 364. Op. — 1918. febr. 9. 
9 Arz : Kampf und Sturz der Mit te lmächte Wien 1937. 96. o. 
10 Arz : i. m. Arznak n e m volt elvi kifogása a Bundess taa t ellen, csupán a 

hábo rú u tán ta r to t ta megvalós í tha tónak , v. ö. 107*—109. o. 
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gyalásokon engedményeket csikarjanak ki.11 Végül a hadveze
tőség komoly szerepet szánt a hadseregnek a Szovjet-Orosz
ország elleni fegyveres intervencióban.12 

Az AOK stratégiai elképzelései a Monarchia uralkodó kö
reinek álláspontját fejezték ki. Különösen megerősödött ez a 
stratégia azután, hogy a németek 1918-as tavaszi nagy, nyugati 
offenzívája, valamint a Monarchia júniusi piavei támadása 
kudarcba fulladt. Az 1918 augusztusi spai megbeszélésen, ame
lyen IV. Károly és II. Vilmos utoljára találkozott, Hindenburg 
és Ludendorff egyetértett a Monarchia stratégiai vonalvezetésé
vel, sőt Ludendorff kijelentette, hogy Németország is a straté
giai védekezésbe megy át az augusztus 8-i események miatt.13 

A hadvezetőség — bár az urlakodó osztályok egyes körei
nek véleménye a Monarchia fennmaradásának módját illetően 
eltérő volt — szívós következetességgel munkálkodott a had
sereg, s vele együtt a Monarchia megmentésén. 

A hadvezetőség fáradozásai azonban eredménytelenek ma
radtak. A k. u. k. haderő felbomlott és széthullott.14 Nem vált 
a szocialista és a nemzeti forradalmi mozgalmak megakadá
lyozásának ill. leverésének eszközévé,15 nem mentet te meg a 
Monarchiát.16 És mint ahogy nem sikerült a megszállt te rü
letek zálogként való kijátszása sem, úgy nem tudták egy haté
kony szovjetellenes intervencióba sem felhasználni a felbomló 
hadsereget.17 

Az AOK-nak a fentjelzett kérdéssel kapcsolatosan igen 
rossz tapasztalatai voltak. A februári orosz forradalom, de még 
inkább a Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatására, azok
nál a csapatoknál, amelyek közvetlenül érnitkezésben álltak a 
forradalmi érzelmű orosz katonatömegekkel és a keleti megszállt 
területek ugyanezen eszméktől átitatott lakosságával, csakha
mar a bomlás meggyőző jelei mutatkoztak.18 Ezt a bomlási 
folyamatot siettették a hátországi nyomort és forradalmi vál
ságot leíró, hazulról kapott levelek, a szabadságról visszatért 
katonák agitáció j a, a baloldali sajtó békekampánya és a négy-

11 V. ö. Arz: 262—272. o. Zur Geschichte des grossen Kr ieges . 
12 A r z : i. m. 238. o. 
13 Arz : i. m. 284. o. 
té B a t t h y á n y T i v a d a r : Beszámolóm. Szerző k iadása é. n. 9. o. 
15 József főherceg: A v i lágháború , ami lyennek én lá t tam. MTA k iadása 1934. 

563. o. 
16 József főherceg i. m. uo . 
17 K r a u s s , A.: Die Ursachen u n s e r e r Nieder lage (Er innerungen und Urtei le 

aus dem Weltkrieg) J. F . L e h m a n n s Verlag, München 1923. Uo. 266—271. o. 
18 HIL. m. k i r . 40. ho. i ra ta i , 80. honv . gy. ddr . pa r - ság Op. 361/5—1917. de

cember 27. 
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éves háború nyomán támadt elégedetlenség és elkeseredett
ség.19 

1918. március 11-én már a délnyugati fronton: Farrában, 
Féltre mellett olyan katonákat fogtak el, akik a bolsevik kor
mánynak a német proletariátushoz és hadsereghez intézett fel
hívását tartalmazó röpiratokat terjesztettek a legénység köré
ben.20 Ez a körülmény többek között azzal magyarázható, hogy 
az 1918. március 3-i bresti béke után a csapatok egy részét a 
keleti frontról először a hátországba szállították, majd meg
határozott idő eltelte után a délnyugati frontra Vitték. A hát
országban elhelyezett csapatok különböző rendfenntartó szolgá
latot láttak el (Assistenztruppék) és a rekvirálásoknál segéd
keztek. A Monarchia belső területén uralkodó forradalom előtti 
viszonyok még inkább hatottak rájuk. A hátországi csapatok 
1918 elején egy sor lázadást robbantottak ki,21 elsősorban azok
ban a helyőrségekben, ahol a háborús nyomorúság különösen 
nagy volt. Habár ezeket a lázadásokat leverték, mivel azok 
meglehetősen elszigeteltek voltak, a Monarchia hadseregében 
kibontakozó forradalmi megmozdulások veszélyére hívták fel 
a hadvezetőség figyelmét. 

A februári lázadásokban már tevékeny szerepet játszottak 
azok a volt hadifoglyok, akik az 1917 decemberében, a szovjet 
kormánnyal kötött fegyverszünet után tízezrével lépték át az 
arcvonalat és áramlottak haza a Monarchia területére. A „haza
térők", akik huzamosabb idő óta Oroszországban éltek és végig
járták a forradalom iskoláját, a szocialista és nemzeti eszmék 
birtokában nemcsak a hadsereg egységét veszélyeztették, hanem 
a Monarchia társadalmi rendjét is. Az oroszországi hadifogoly
táborokban megalakult forradalmi komitékbe a hadifoglyok 
nagy része belépett és részt vett a forradalmi harcokban.22 Bár 
világnézetük nem volt egységes, hiszen — elsősorban a nem
zetiségiek — a szocialista forradalomban a nemzeti felszabadító 

19 HIL. m. kir. 20. honv. ho. iratai, 667. es.—Op. Nr. 765—1918. február 13:ho. 
parancsnokság elrendeli, hogy a mögöttes országrészekből az arcvonalba bevonuló 
katonák közül azokat, akik lázító agitációt fejtenek ki, ellenséges propaganda-
és sajtóanyagot terjesztenek, azoinnal le kell tartóztatni. V. ö. HIL. I. világháború. 
3584 cs. HM. 5577/elnöki l.—1918. ápr. 5.: A hadrakelt seregnél a szocialista for
radalmi mozgalmak nyomait fedték fel. A levelezés cenzúrázása alapján sok le
génységi egyént bíróság elé állítottak. A levelekben a katonák részint sztrájkra, 
részint forradalom kirobtoantására való felhívását találták. A katonák a kitörő 
forradalomhoz való csatlakozásukat jelentik be. 

20 HIL. I. vh. 935 cs. m. kir . 38. h o n v . ho. i ra ta i . Nanr . 75—1918. ápr . 14. 
21 József fhg, i. m. 518—519. 1.:1918. jan. 30: a 305. honvédgyalogezred pót

zászlóalja Sajóecsegen, febr. 1: a haditengerészet Cattaróban, febr. 11.: a 22. gya
logezred Mostarban, febr. 11-én a 36. lövészezr. Zelenicán, febr. 14: 53. gyalogezr. 
Trebinjében lázadt fel. 

22 Ka, Wien—KM. P rä s . 83—8/12—5—MI 1300/res —Tóth belügyminisz ter b i 
zalmas leirata a főispánokhoz. 
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harc diadalát látták és csak kisebbségük jutott el az osztály
uralom megdöntésének felismeréséhez, mozgalmuk a Monar
chia uralkodó osztályaira nézve mindenképpen veszedelmes 
volt. 

A hadsereg-főparancsnokság ugyanakkor az embertartalé
kok kimerülése miatt nem nélkülözhette a hazatérők több száz
ezres tömegét. A „hazatérők" újonnan felfegyverzett alakula
tait részint a délnyugati, majd később a déli fronton (mintegy 
80 hadosztályt, 6000 főt számítva hadosztályonként = 500 000 
fő), részint a keleti arcvonalon a „bolsevizmus terjedésének 
megakadályozására" (12 hadosztályt) szándékoztak felhasz
nálni.23 Nem voltak jelentéktelenek azok az egységek sem, 
amelyeket a hátország „belső rendjének fenntartására" kíván
tak alkalmazni.24 

Az 1918 eleji lázadások tanulságait levonva, a hadveze
tőség egy sor új intézkedést hozott. 1918 márciusában vissza
állították a kikötést és a kurtavasat,25 elrendelték az állandó 
cenzúrát és a katonai szállítmányok ellenőrzését,26 március 
20-val kihirdették a statáriumot a katonaszökevények ellen,27 

megerősítették a karhatalmi osztagokat és felállították a fegyel
mező büntetőalakulatokat.28 A volt hadifoglyok elleni külön
féle rendszabályok bevezető lépéseként pedig 1918. február 
1-én felállították a kolozsvári, lembergi és lublini hadsereg 
kerületi parancsnokságok hadifogoly vesztegzár-állomásait.29 

A tömegesen hazatérőket, amint azok az arcvonalat átlépték, 
az ún. határmenti átmenő-állomásokon összegyűjtötték, majd 
az említett vesztegzár-állomásokra irányították, ahol állam
polgárságuk alapján különválasztották őket. A legénységi állo
mányú egyéneket 14 napig karanténba zárták és elrendelték 
ellenük a politikai szűrővizsgálatot. A vizsgálat szerint 3 kate
góriát különböztettek meg. Az elsőbe a feltehetően gyanútla
noknak minősülők kerültek, a második csoportot „a kétesek" 
(aggályosok), míg a harmadikat a „gyanúsok" alkották.30 A gya
nútlanok a kétheti vesztegzár után bevonultak a vesztegzár-
állomásokat irányító hadseregkerületek ún. kiképző csoport
jaihoz. A legénység négy hétig gyalogsági kiképzést kapott 
(közösök, honvédek, népfelkelők egyaránt) és megindultak elle-

23 KA, Wien—FASt, r e s . 808—1918. AOK Ev. p r . Nr . 16 000. 
24 Arz i. m. 201—202.' o. 
25 KA, Wien—KM Eri . Abt . 5—Nr. 2076/—1918. márc ius 17. 
26 HIL. I. -Wh. 3584 CS. HM. 2149/Eln.—1918. 
27 Az Est 1918. ápri l is 27-i szám. 
28 HIL. I. vh. 3599 es.—AOK Op. Nr. 105 000 1918. ápr i l i s 12. 
29 KA, Wien, KM P r ä s . b . 2—6/7—1918. f eb ruá r 1. 
30 uo. -

4 Hadtörténelmi Közlemények 405 



nük az igazoló eljárások.31 A kéteseket 14 napi vesztegzár után 
erős karhatalmi fedezettel a budapesti, bécsi és szarajevói ka
tonai bíróságoknak adták át.32 1918. január 28-án Bécsben a 
Hadügyminisztériumban tartott értekezleten elhatározták, hogy 
a gyanúsok számára két átmenő-büntetőtábort állítanak fel, a 
magyar állampolgároknak az Esztergom melletti Kenyérmezőn, 
az osztrák honosoknak pedig a Bécs melletti Wieselburgban.33 

Mindkét tábort szándékosan helyezték ezekbe a helységekbe, 
mivel nagy városok közelében való telepítésük nem volt kívá
natos. Eredetileg a táborokat 6000 fő befogadására tervezték, 
de később ez a férőhely kevésnek bizonyult. A táborok köz
vetlenül a bécsi és a pozsonyi katonai kerületi parancsnokság 
alá voltak rendelve, utasításokat pedig a Hadügyminisztérium
tól és az AOK Nyilvántartási Osztályától kaptak. Az idekerült 
gyanúsok válogatott fegyelmezési és egyéb büntetési procedú
rán estek keresztül, a súlyos politikai vétséget elkövetőkkel 
szemben az említett katonai kerületi bíróságok hoztak ítéletet. 

Közben állandóan folytak az egyelőre megbízhatóknak tar
tott legénységgel szemben az igazoló eljárások és a gyalogsági 
kiképzés. Mindkettőnek sajátos célja volt. Az igazolási eljárás
sal felfedett újabb kéteseket és gyanúsokat azonban már az 
illetékes póttestek hadbíróságainak adták át. A gyalogsági ki
képzés egyébként fegyelmező gyakorlatokból állott, menetelé
sek, csuklózások, váratlan riadóztatások váltották egymást, hogy 
a legénységtől a feltétlen vak engedelmességet kikövetelhes
sék.34 

A kiképzőcsoportokat a legdurvább személyzettel látták el, 
többnyire büntetésből helyeztek ide tiszteket és altiszteket. 
A „hazatérőket" a legnagyobb elkeseredéssel töltötték el a 
mindennapos vexatúrák, a kiképzők brutalitása, a rossz élel
mezés, a sűrűn tartott motozások és a legénység körében ki
épített „bizalmi hálózat" tevékenysége.35 Az igazolási eljárások, 
amennyiben nem fejeződtek be a kiképzőcsoportoknál, folyta
tódtak a póttestek által kijelölt ún. elosztóállomásokon, ahová 
a hazatérők négyheti kiképzés után kerültek. Itt megállapí
tották ki-ki illetékes póttestét, az újonnan felfedett kéteseket 
és gyanúsakat most már a kiegészítő-parnacsnokságoknak, ill. 
utóbbiakat a kenyérmezői és wieselburgi büntetőtáboroknak, 
vagy a kiegészítő-parancsnokságok bíróságainak adták át. 

31 KA, Wien, KM P r ä s b . 2—6/7—1918. f eb ruá r 1. AOK Op. Nr. 32 856. 
32 HTL. I. Vh. 3635 CS. HM 3798/Eln. 3.—1918. m á r c i u s 12. 
33 KA, Wien, KM P r ä s b . 2—6/7—1918. f eb ruá r 1. és KM 10. Abt . K G F Nr . 

8000 1916. f eb ruá r 5. 
34 KA, Wien, KM P r ä s . b . 83—11/5—1918. 
35 KA, Wien, KM P r ä s . b . 53 1/1—2—918. AOK Fb . Nr . 2600—918. f eb ruá r 14. 
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A megbízhatóknak minősültek pedig elvben négyheti sza
badságra hazamentek.36 

A többszöri szűrés nem járt eredménnyel. Az elhárító szol
gálat csakhamar jelentette, hogy a szabadságra utazó „kifogás
talanok" lázítanak és bolsevik röplapokat osztogatnak a polgári 
lakosság körében. Ezért az AOK elrendelte, hogy a szabad
ságra utazó legénység összes csomagját, holmiját, váratlan rajta
ütéssel át kell vizsgálni és az embereket tetőtől-talpig meg
motozni.37 

Az AOK egyben felkérte a miniszterelnököket és a belügy
minisztereket, utasítsák a helybeli polgári hatóságokat a sza
badságra hazatérők állandó razziázására, a kétesek és gyanúsak 
összeszedésére és az illetékes kiegészítő-parancsnoksághoz erős 
katonai kísérettel történő előállítására.38 A szabadság letelte 
után mindenki köteles volt bevonulni illetékes póttestéhez, ahol 
újabb négyhetes kiképzés után beosztották a frontra induló 
menetszázadokba.39 

Az imperialista háború iránti gyűlölet, a háborús nyomo
rúság, az otthon látott állapotok annyira felfokozták az elke
seredést és a béke utáni vágyat, hogy a szabadságolt katonák 
tízezrével tagadták meg a bevonulási parancsot és inkább el
bújtak az erdőkben (Morvaország, Horvátország, Szlavónia) 
vagy az Alföld kukoricásaiban. A m. kir. csendőr főfelügyelő 
1918 júniusában mintegy 250—300 ezer főre becsülte csupán 
a Magyarország területén kóborló katonaszökevények számát.40 

Ez a szám azonban állandóan növekedett a póttestektől, vala
mint ezek menetszázadaitól megszökött, puskával, géppuskával 
s lőszerrel felszerelt katonákkal. A katonaszökevények, akik
nek egy része zöldkádernek nevezte magát, az ellenük kiküldött 
hatósági közegeket tűzharccal fogadták.41 

1918 májusában és júniusában a póttestekhez bevonult 
„hazatérők" sorozatos lázadásokat robbantottak ki. Az AOK-
nak csak igen nagy erőfeszítésekkel sikerült a lázadásokat 
megfékeznie.42 

36 HIL. I. vh . 3598 es. HM 3798/Eln. 3.—1918. m á r c i u s 12. 
37 HIL. I. vh . 3598. cs. HM 1. hads . i r a t a i Na. Nr. 480—918. márc ius 10. 
38 KA, Wien—FASt 215 res . 918. jú l ius és KM P r ä s . b . 83—812—5—910. 
39 KA, Wien, KM. P r ä s . b . 2—6/7—918. f eb ruá r 1. 
40 HIL. I. Vh. 3600 CS. HM 14 652/Eln. 15/a—7845—1918. j ú n i u s 26. 
41 Bendeleti Közlöny. HM 5020/Eln. 3.—«18. 
42 József fhg i. m . 518—519. o. m á j u s 13. A 17. gy. ezr. mene t százada i J u d e n -

b u r g b a n , előtte való n a p o n a f ront ra induló mene tszázad R imaszomba tban , m á 
j u s 20. a 6. és 58. gy. ezred és a 7. lövészezred pó ta laku la ta i Lub l inban , a 6. gy . 
ezred egységei Pécset t , a 21. lövészezred pótzászlóal ja m á j u s 21-én R u m b u r g b a n , 
m á j u s 24: a 97. gy. ezr. R á d k e r s b u r g b a n , j ú n i u s 4-én a 71. gy. ezr. K r a g u j e v á c -
ban , j ú n i u s 26-án a 29. vadászzászlóal j Losoncon lázadt fel. 

4* 407 



A lázadások azonban elszigeteltek maradtak, mert sem a 
fronttal, sem a hátországi egyéb alakulatokkal nem volt kap
csolatuk, de hiányzott az összeköttetés a helyi háborúellenes 
erőkkel is. A lázadások kirobbantásában igen jelentős szerepet 
játszottak — különösen a június 4-i kragujeváci lázadásban — 
a póttesteknél működő titkos kommunista sejtszervezetek/13 

A májusi, júniusi katonai lázadások leverésével a hadsereg 
egységének megőrzéséért és forradalmasodásának megakadá
lyozásáért folytatott szívós küzdelem első szakasza lezárult. 

A lázadások leverése után az AOK elrendelte a szabad
ságról bevonultak újabb fegyelmező foglalkoztatását a póttes
téknél,44 de a júniusi lázadások és a sikertelen piavei offenzíva 
tanulságai alapján a hadvezetőség az eszmei-ideológiai offen
zívát helyezte előtérbe, kiépítve annak bonyolult szervezetét: 
az ellenséges propaganda-elhárító szervezetet, melynek tevé
kenységével, az ún. „hazafias oktatással", a forradalmi eszmék 
továbbterjedését vélte ellensúlyozni és a hadsereg harci mo
rálját felemelni. Ez természetesen nem jelentette az eddig al
kalmazott módszerek és eszközök érvénytelenítését, de hozzá
juk kapcsolódott az új: a hazafias oktatás. 

A „felvilágosító propaganda" a Monarchia hadseregében 
nem volt újkeletű. A háború folyamán különböző előadásokat 
tartottak a katonák körében az ellenséges propaganda hatásá
nak leküzdése céljából. Ennek a propagandamunkának az irá
nyítása az AOK sajtó-főhadiszállásának irányítása alatt állt, 
eredményei azonban siralmasak voltak. A hadseregfőparancs
nokság 1918. február 13-án hetenként megjelenő lapot alapított 
(Wochenbericht), melynek cikkeit a tisztek különféle foglalko
zásokon magyarázták meg a legénységnek. A foglalkozásokkal 
kapcsolatosan kiadott parancs különösen nagy súlyt helyezett 
a tábori lelkészek „lélekmentő" munkájára. Ugyanakkor köte
lezte valamennyi alakulat parancsnokságát a katonák hangu
latáról összeállított statisztikai adatok és a propagandatevékeny
ség sikerét vagy sikertelenségét összesítő jelentések kétheten
ként történő beküldésére.45 

Alig 1 hónap elteltével a főhadiszálláson a Hadügyminisz
térium, az AOK és a sajtó-főhadiszállás képviselői megbeszé
lést tartottak, amelyen megállapították az eddig végzett pro
pagandatevékenység teljes sikertelenségét. E megbeszélésen 
br. Waldstätten ezredes közölte az AOK Op. Geh. NR. 1219. 

43 O. L. ME. loi«. XVI. 6570 res . —KM Abt. 10/Kgf. Nr. 49 321—1918. j ún ius 14. 
44 HIL . I. vh. 3600 cs . HM. 17 871/Eln. 4. a.—918. 
45 KA, Wien, HM. 4840/Eln. 1. a.—918. február 13. és AOK Op. Nr. 140 286— 

918. február 23. 
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sz. parancsát, amely előírta egy külön elhárító-propaganda 
szolgálat felállítását, székhelyéül a bécsi Stift kaszárnyát jelölte 
ki és legfontosabb feladatául a bolsevik eszmék leküzdését 
tűzte ki. 

Az alapító AOK parancs előírta olyan tíz-tizennégy napos 
kurzusok-tanfolyamok megszervezését, amelyeken az elhárító 
propagandát irányító agitátorokat képeznek ki.46 Bár a csoport 
felállításának szükségességét kétségkívül a februári katonai 
lázadások váltották ki, megalakulása mégis csak 1918. május 
9-én történt meg, mivel a hadvezetőség ebben az időben a k e 
nyérmezei és wieselburgi táboroktól, valamint a katonai bün
tető rendszabályok brutális alkalmazásától nagyobb sikert 
remélt.47 

A bekövetkező események azonban csakhamar megmutat
ták, hogy az „ellenséges propaganda" céltudatos, szervezett el
hárítására meg kell teremteni a szervezeti feltételeket. Ez annál 
sürgetőbbé vált, minél inkább érezte a hadsereg a májusi és 
júniusi lázadások, valamint a júniusi piavei katasztrófa súlyos 
kihatásait. A németek megsegítésére, de még inkább nyomására 
megindított offenzíva, melynek esetleges sikerétől az AOK 
újabb zálogterületek megszervezését és a németek tehermente
sítését várta, nemcsak hadászatilag, hanem a Monarchia nehe
zen összetartott hadserege állapotára is végzetes következ
ményekkel járt. A dezertálások száma óriási mértékben meg
nőtt. 1918. július 1-től október l-ig a délnyugati, vagyis az olasz 
fronton 250—270 ezer fő szökött meg s vonta ki magát az arc
vonalból.48 

Az AOK 1918. május 20-i Op. Nr. 141 676. sz, rendeletével 
szabta meg az „Ellenséges-propaganda-elhárító Szolgálat (Szer
vezet)" működésének irányelveit.49 Ezek szerint működési t e rü 
lete az arcvonal és a hátországi katonai alakulatok, tevékeny
ségének formája pedig a „hazafias oktatás". 

46 KA, Wien, AOK—FASt 5994 cs. Adj . Nr . 11 612. 
47 Az emlí tet t ké t t ábor t 1918. ápri l is 16-án n y i t o t t á k meg , közben a s t a t á -

riális e l já rásokkal so r ra akasz to t t ák fel a s zökevény k a t o n á k a t . L. az Est 1918. 
május 5-i sz. 

48 Österreich—Ungarns Letz ter Krieg 1914—1918. 7. köt . Herausgeben, v o m 
ös te r re i ch i schen Bundesmin i s t e r ium für Landesver te id igung u n d vorn Kr iegsa roh iv . 
Wien, 1938. Verlag der Mili täwissensohafl ichen Mit te i lungen. 361. o. 1918. jú l ius 1-én 
a ha rc i á l l omány 406 000 fő, a mene t század-á l lomány 252 000 fő, összesen 658 050 
fő. 1918. ok tóber 1-én a h a r c i , á l l o m á n y 238 900 fő, a mene tszázad i á l l omány 146650 
fő, összesen 385 550 fő. Ezek à számok a dé lnyuga t i f ronton levő ha r c i á l l o m á n y t 
je lent ik . A ké t összesített ada t közöt t i kü löbség 273 400 fő, ame lybe n e m számí 
to t ták bele a s p a n y o l n á t h á b a n és a ma lá r i ában megbe tegede t teke t . Jú l ius 1 é s 
ok tóber 1 közöt t a dé lnyugat i f ronton nagyobb ha rc i c se l ekmények n e m vol tak , 
így a szokásos fogyaték minimál i s voit . Minden a lap m e g v a n a r ra , h o g y a 273 400 
fő a frontról megszököt t k a t o n á k lé t számával egyenlő. 

49 KA, Wien. FASt 321 res . 1918. júl ius 31. L. még uo . KM 5 Abt. Nr . 7330. 
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A hátországi katonai kerületi parancsnokságoknak megfele
lően felállították az elhárító szolgálat csoportjait, amelyek vala
mennyi alakulat (helyi parancsnokságok, üzemek, helyőrségek) 
elhárító szolgálatát átfogták. A szarajevói és mostari katonai 
parancsnokságot ilyen szempontból közvetlenül a balkáni meg
szálló erők parancsnoksága alá rendelték. A csoportokat a ke
rületi katonai parancsnokságok által kijelölt tisztek, az ún. ok
tatási referensek vezették, akik közvetlenül a bécsi központtól 
kapták az utasításokat. Ezek a referensek meghatározott számú 
stábbal rendelkeztek, melynek tagjait oktató tiszteknek nevez
ték és feladatuk a csapatoknál kiválasztott elhárító csapat
tisztek kiképzése és irányítása volt. Az elhárító tisztek kikép
zése tanfolyamokon történt, a csoportvezető referenseket és 
stábjaik tisztjeit a Bécsben és Budapesten rendezendő központi 
tanfolyamokra hívták be, akik a tanfolyamok elvégzése után a 
temesvári, pozsonyi, kassai és nagyszebeni katonai parancsnok
ságok csapattisztjei számára szerveztek tanfolyamokat. A kur
zusok anyagát a bécsi központ útmutatásai és a központi tanfo
lyamokon hallottak alapján a referensek dolgozták ki, de .azo
kat az oktató tisztek és a csapattisztek a helyi sajátosságoknak 
megfelelően átdolgozhatták. Az anyag végülis az altisztekhez 
és a legénységhez került, ahol előadások és beszélgetések for
májában feldolgozták. A szükséges szemléltető eszközöket (kü
lönféle sémák, grafikus ábrák, filmek stb.) a csapatok, alaku
latok számára a bécsi és a budapesti szervek juttatták el.50 

E szervezésnek megfelelően csakhamar sor került az elhárító 
szolgálat kiépítésére az arcvonalakon is. A tagozódás hadsereg
parancsnokságok szerint történt. A hátországhoz viszonyítva 
különbség csak abban mutatkozott, hogy a kiképző előadáso
kat minden olyan kisebb alakulat tisztjei számára is megtartot
ták, ahol kettőnél több fizetéses alkalmazott, ill. legalább egy 
olyan tiszt létezett, aki nyelvismeretével a csapatok nyelvére 
lefordított előadásszövegeket, valamint az előadásokat ellen
őrizni tudta.51 Az írásos anyagok megértése céljából a csapa
tokat analfabéta tanfolyamok megszervezésére kötelezték.52 

(A Monarchia történetében először került napirendre a hadse
regnél az írásbeliség kérdése.) 

A magyar Honvédelmi Minisztérium a központi tanfolya
mokat a m. kir. Ludovika Akadémián szervezte meg.53 Á ki-

50 KA, Wien FASt. 321 res. 1918. jú l ius 31. 
31 KA, Wien, FASt 472. res . 1918. augusz tus 29. 
52 Uo. 
53 KA, Wien FASt. 195/március. r es . 1918. jún ius 21. L. még uo. HM. 14 938/ 

E in . 1. 1918. 
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adott utasítás szerint a hadrakelt seregtől és a hátországi ala
kulatoktól, beleértve a közös és a honvéd alakulatokat, had
osztályonként, kerületi parancsnokságonként és a mögöttes 
kórházakból egy-egy főt kellett vezényelni. A vezényeltek 
tiszti szolgát nem vihettek magukkal és elsősorban frontcsapat
szolgálattal, lehetőleg egy idegen nyelven tudó tisztek jöhet
tek számításba. 

A központi tanfolyamok megszervezése 1918 júniusától 
folyamatos volt, a július 1—13 közötti tanfolyam már a har
madik kurzust jelentette. A kurzusok programjában a Monar
chia „ragyogó katonai helyzetét", a piavei vereség okait és az 
oroszországi szocialista forradalom „rémségeit" elemző, a ki
rály és a dinasztia iránti hűséget bizonyító előadások szerepel
tek. Gondot fordítottak a Monarchia területén kibontakozó for
radalmi mozgalmak, munkásmozgalmak, nemzetiségi törekvé
sek megbeszélésére, csakúgy, mint a militarizmus,, valamint a 
Monarchia részéről „igazságos, önvédő háború" népszerűsí
tésére. Az elhárító szolgálat módszereinek megtárgyalása kap
csán különös nyomatékkal hangsúlyozták a „hazatérők" tábo
raiban folyó propagandamunka fontosságát és megjavításának 
szükségességét.54 

A központi tanfolyamokon felkészített oktató tisztek tevé
kenységével az elhárító propaganda munka a hadsereg vala
mennyi alakulatánál megkezdődött. Az illetékes parancsnok
ságok kéthetenként beküldendő helyzetjelentésekre voltak kö
telezve. Ezekből a jelentésekből plasztikusan kidomborodik a 
csapatoknál, a hazatérők táboraiban s egyéb létesítményeiben 
(a militarizált hadiüzemekben is) végzett elhárító tevékenység. 
Az alegységeknél az altisztek tartották a foglalkozásokat. A 
gyakorló terepen és egyéb helyeken összegyűjtött legénység 
először 20—25 perces előadást majd a propaganda elhárító 
szolgálat lapjainak (Heimat, Üzenet, Druzsba) felolvasott cik
keit hallgatta meg s utána szeminárium formájában feldolgozta 
a központi és katonai parancsnoksági segédletben megadott 
anyagot. Utána kérdéseket lehetett feltenni a legénységnek.55 

A foglalkozásoknak ez a része igen fontos volt, mivel a „haza
fias oktatás"-t 1918 júliusában párhuzamba vonták a „Védhír-
szerző szolgálattal", így az oktató tisztek a Monarchia kémel
hárító szervétől különleges feladatokat kaptak.56 Ennek meg-

54 v a t e r l ä n d i s c h e Bi ldungsarbei t . Mit te i lungen de r Fast . Nr . 2. 1918. augusz tus i. 
55 KA, Wien, FASt 593/6. res . 1918. szep tember 17. 
56 KA, Wien, FASt , 346. res . 1918, jú l ius 23. és uo. HM. 16 054/Eln. 1. 1918. 

jú l ius 20. 

411 



felelően állandóan figyelték a legénység hangulatát, ellenőriz
ték a fogságból hazatérők elbeszéléseit. Igyekeztek leleplezni 
a „lázítókat, nemzetiségi izgatókat", felfedni polgári szemé
lyekkel való kapcsolatukat, kikutatni a különböző hírek forrá
sait, feltárni az alakulat „belső bajait", ellenőrizni a legénységi 
leveleket. A kérdések feltevése e foglalkozásokon ilyen szem
pontból sok mindent elárult. A leleplezett egyéneket az alaku
latokból kiemelték és katonai bíróság elé állították, vagy a 
már említett büntető táborokba küldték. Gyakran előfordult, 
hogy a foglalkozás sikertelensége miatt az alakulatokat külön
böző fegyelmezési procedúráknak vetették alá, vagy a különö
sen gyanús személyeket az 1918. április 12-ével felállított fe
gyelmező büntető-alakulatokba osztották be. Utóbbi eljárást 
különösen a fronton alkalmazták. Az ide beosztott egyének 
egy büntető alakulatba kerültek azokkal, akikkel szemben a 
büntetések összes válfaja kimerült és 3 hónapon át a legke
ményebb munkát végezték, a fronton vagy az arcvonal mögött, 
az amúgy is silány táplálékot redukálva kapták, kitüntetéseket, 
sapkarózsát nem viselhettek és szabadságra nem mehettek.57 

A Szervezet tevékenységét 1918 augusztusában kiterjesztették 
a polgári hatóságokra is.58 Ettől kezdve átfogta a Monarchia 
mindkét országának katonai és politikai életét. Tevékenységét 
illetékes katonai és polgári hatóságok, társadalmi szervezetek, 
pártok és az egyházak támogatták.59 

A jelentős anyagi áldozatokkal létrehozott szervezet mun
kájának teljes csődjét a parancsnokok értékelő jelentései mu
tatják. 1918. szeptember 17-én a budapesti katonai parancs
nokság jelentette, hogy. a legénységet nem érdeklik az előadá
sok, mivel az őket érintő égető kérdésekre nem kapnak választ. 
Az embereket erőszakkal hajtják a foglalkozásokra, a védhír-
szerző szolgálat tehetetlen, a katonák konokul hallgatnak, tár
saikat nem árulják el. Próbálkoztak ugyan egyes altisztek le
váltásával, de az nem hozta meg a kívánt eredményt. A tisz
tek — minthogy a jelentés mondja — azért buzgólkodnak első
sorban tovább, mert a propaganda és elhárító munka a front 
mögötti kényelmes élet lehetőségét biztosítja számukra. (Ka, 
Wien-FASt 647 Res. — 1918. szeptember 17.) 

57 HIL. I. vh . 60. cs. K u K 1. Gen. K o m m a n d o Nr. 6. AOK Op. Nr. 105 000 a l a p 
ján. 

58 KA, Wien, FAST 423. res . 1918. agusz tus 14. 
59 KA, Wien, FASt 223/máreius 1918. j ún ius 21: Arz vkf. levelet í r t az é rse 

keknek, támogassák a FASt munkáját. Sfcrbensky olmützi érsek válaszában teljes 
támogatásáról biztosította a vkf-et, a többi főpap válaszlevele hiányzik. L. mé£f 
KA, Wien, FASt 662. res. 1918. szeptember 18. 

412 



A sikertelenség nagysága főleg a militarizált hadi üze
mek „népfelkelőinél" tűnt elő. „Az üzemi munkások ugyanis 
szocialisták, tehát politikailag megbízhatatlanok, így vagy el
lógnak az előadásokról, vagy az előadásokat különféle provo
kációkra használják fel." — mondja a Przemysl-i katonai pa
rancsnokság 1918. július 10-i jelentése.60 A hadügyminiszté
rium ennek következtében 1918. szeptember 17-én valamennyi 
hadiüzemben betiltotta „a hazafias oktatást", mivel „a mun
kásság agitátorai az előadásokat megzavarják és lazításra hasz
nálják fel, s a munkások gyülekeztetése egyébként is a szocia
listák malmára hajtja a vizet."61 

Hasonló eredménytelenségről számolnak be a frontpa
rancsnokságok jelentései. A Conrad hadseregcsoporthoz tar
tozó 11. hadsereg parancsnoka,62 Scheuchenstuel vezérezredes 
már 1918. július 10-i jelentésében kétségét fejezte ki a szer
vezet sikerét illetően. Megállapította, hogy eredmény csak ab
ban az esetben várható, ha arra alkalmas tiszteket tudnak ki
választani, vagyis olyanokat, akik a dinasztia- és a királyhűség 
tekintetében feltétlenül megbízhatók. De vajon léteznek-e ma 
még ilyenek? Amennyiben igen, még úgy is nehezen hihető el, 
hogy a szocialista és nacionalista izgatásoktól megfertőzött, 
éhező, rongyokban levő legénységre komolyabb befolyást tud
nának gyakorolni.63 A csapatparancsnokok augusztusi, szep
temberi és októberi jelentései a „hazafias oktatás" teljes siker
telenségéről számoltak be. Az eredménytelenség okát abban 
látták, hogy az ellenséges propaganda a hátországi események 
és a fronton levő katonaság szinte elviselhetetlen súlyos hely
zete, valamint a „lelkiismeretlen, hazaáruló szocialista és na
cionalista izgatás" miatt hatalmába kerítette a legénységet.64 

A parancsnokságok a legtöbb szemrehányást a hazatérőkből 
összeállított menetszázadok ellen tették. Nem kevesebb vád 
hangzott el a baloldali sajtó „hecckampánya" és a felelős ál
lamférfiak „felelőtlen" kijelentései miatt. A magasabb egysé
gek parancsnokai 1918 augusztusától kezdve állandóan köve
telték az elhárító szolgálat átszervezését, de még inkább a ha
zatérőkből összeállított menetszázadok megfékezését.65 A pa-

60 v . ö. KA, Wien, FASt 273/3 res . 1918. jú l ius 10. 
61 KA, Wien, FASt 657. res. 1918. szeptember 17. KM 5. Abt. Nr. 10 180 res. 
62 olasz front. A hadsereg az Asiago fennsíktól a Brenta folyóig húzódó arc

vonalszakaszt tartotta. 
63 KA, Wien—Conrad HG i ra ta i P r Nr. 2308. 1918. jú l ius 10. 
64 K A , Wien, FASt 436/1. r es . 1918. augusz tus 14. 
65 KA, Wien, FASt 794. res . 1918. ok tóber 5. AOK Op. Nr. 112 929 1918. ok tó

be r 3. 
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rancsmegtagadások és a szökések száma 1918. szeptemberére 
oly magasra ugrott, hogy a katonai és polgári hatóságok egy
szerűen tehetetlenek voltak.66 A frontparancsnokságok távira
tok özönével árasztották el a hátországi csendőrőrsöket a be 
nem vonuló katonák felkutatása végett.67 

A hadvezetőség az eszmei, ideológiai offenzíva kudarcán 
okulva, 1918 szeptemberében visszatért az adminisztratív esz
közök brutális alkalmazásához, és elrendelte az ún. Védhír-
szerző Szolgálat szerveinek centralizációját és az Ellenséges 
propaganda elhárító szolgálat szervei fölé emelte. A Védhír-
szerző Szolgálatot elsősorban a hazatérők gyűjtő táboraiban 
építették ki az ún. hírszerző tiszti csoportok létrehozásával. 
Egy-egy láger keretében az elhárító szolgálatot irányító tiszte
ket hadigondozó tisztnek nevezték el. Megbízatása és munkája 
titkos volt, a táborok tisztjei és a nagy gonddal kiválogatott 
bizalmi emberek, akik a legénység bizalmába igyekeztek fér
kőzni, az ő utasításait követték. Mint már arról előbb említés 
történt, az oktató tisztek és altisztek, akik a hazafias oktatást 
művelték, szintén a hadigondozó tiszttől való függőségbe ke
rültek.68 A hadigondozó tiszt feladatai különösebben nem vol
tak újak, mivel a bolsevik eszmék, a politikailag gyanús sze
mélyek, a szeparatista-nacionalista elemek, szabotőrök és egyéb 
vétkes katonai személyek felfedése már eddig is folyt. A Véd-
hírszerző Szolgálat központi apparátusa azonban az AOK el
képzelése szerint a hadsereget ért súlyos válságok leküzdésé
ben hathatósabb eszközök foganatosítását javasolhatta, ill. a 
szükséges rendszabályokat megfelelő időben és helyen gyor
sabban elősegíthette. 

A Védhírszerző Szolgálat emberei a hazatérők igazolási 
eljárásainál nem elégedtek meg a vizsgált személy politikai 
megbízhatóságának megítélésével, hanem az emberek egymás
közti kapcsolatainak felderítésére, konspirációs szálak kipuha-
tolására s nem utolsó sorban a még haza nem tértek orosz
országi magatartásának felderítésére törekedtek. Az így nyert 
adatokat összegezve a hadügyminisztérium hadifogoly cso
portja és az AOK nyilvántartási osztálya hetenként kiadott 
felülvizsgálati segédleteket jut tatot t el a táborok parancsnok
ságaihoz. Hasonló segédletek összeállítására került sor a bécsi, 
prágai és budapesti államrendőrségen. A dezertálások eseteit 

66 HIL,. I. vh . 3613. es. AOK pe r s . Nr. 67 766. 1918. szep tember 8. 
67 HIL. I. vh . 3613 es. He reesbann Befehl Nr. 6891 1918. augusz tus 24. 
68 KA, Wien, FASt 808. res . 1918. szep tember 13. AOK Fn. Nr. 16 000. 1918. 
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magában foglaló AOK segédlet elkészítése az innsbrucki véd-
hírszerző szolgálati kirendeltségen történt,69 

A Védhírszerző Szolgálat erősen centralisztikus szervezete 
azonban az ügymenetet felette bürokratikussá tette, az ennek 
nyomán támadt papírtenger az „ellenséges eszmék és szemé
lyek" felfedésének inkább akadályozójává, mintsem elősegítő-
jévé vált. 

A-hadsereg 1918 őszére abba az állapotba jutott, hogy a 
monarchia területén nem akadt egyetlen csapat sem, amely a 
szocialista és nemzeti mozgalmakat megfékezte volna.70 

Mindezek ellenére az AOK. rendületlenül bízott abban, 
hogy az Antant a Monarchia megmentése érdekében hajlandó 
olyan fegyverszünetet és békét kötni, amely a hadsereget fenn
tartja és az AOK-nak szabad kezet ad a forradalmi mozgalmak 
leverésében. 

Az AOK 1918 szeptemberétől kezdve, de különösen Bul
gária kapitulációja után, a diplomáciai manőverezések sike
rétől tette függővé stratégiai célkitűzései megvalósítását. A kül
ügyek intézésére eddig is nagy befolyást gyakorló hadvezető
ség szinte magához ragadta a diplomáciai kezdeményezést. 
Burián István külügyminiszter szeptember 14-i különbéke aján
latát Arz vezérkari főnök kényszerítette ki, az az ember, aki 
a német győzelmek idején a Monarchia hadserege élén legszí
vesebben Hindenburg tábornagyot látta volna. A szeptember 
27-i koronatanácson pedig újabb követeléssel állott elő: októ
ber 15-ig be kell fejezni a háborút, mert nem vállal felelőssé
get a hadseregért. Az AOK-nak ez a fellépése adta meg a lö
kést arra, hogy Burián az október 2-i minisztertanácsi ülés 
után, október 4-én megismételte békeajánlatát.71 A hadvezető
ség Burián lépéseit alátámasztandó október 5-én Weber gya
logsági tábornok vezetésével megalakította a fegyverszüneti 
bizottságot, és elrendelte a külön békeajánlat kihirdetését va
lamennyi csapat előtt, azzal a feltett szándékkal, hogy a kato
nákban az AOK-tól, tehát a Monarchiától kapott béke illúzió
ját keltse.72 Mivel Wilson október 9-én Németországhoz inté
zett válaszában követelte a megszállt területek kiürítését, Arz 
anélkül, hogy a Monarchia Wilsontól választ kapott volna, 

69 KA, Wien, FASt 808. res . 1918. szep tember 17. HIL. I. v'h. 3701/a. cs. 00 787. 
sz : Bécsi k i rende l t ség 1924. márc ius 24-én egy felülvizsgálati segédletet ju t t a to t t 
haza a HM-nek, valószínűleg az a b b a n felsorolt személyek utólagos megbün te t é se 
cél jából ; a segédlet ké t köte te 19 504 olyan személy nevét t a r t a lmazza , ak ik ellen 
oroszországi m a g a t a r t á s u k mia t t b ű n v á d i e l járás t indí to t tak , i l letve k i lá tásba h e 
lyeztek. 

70 ö—U Letzter Krieg 557. o. 
71 V. ö. Zs igmond i. m. 332—333. o. 
72 V. ö. ö—U. L. Krieg. 577—578. o. 
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Boroevicnek73 elrendelte a velencei síkság evakuálását. Az AOK 
taktikája az volt, hogy az ellenséget hosszú felvonulásra kény
szeríti és a közben meginduló fegyverszüneti tárgyalásokkal 
a háborúnak véget vet. A fegyverszüneti bizottság elküldését 
azonban az ingadozó Burián, majd Hindenburg megakadályozta. 

Az AOK ennek ellenére nem mondott le a kiürítésről. 
Elhatározásában még az sem gátolta, hogy a badeni főhadi
szálláson október 14-én tartott frontparancsnoki megbeszélés 
a hadsereg felbomlását helyezte kilátásba, amennyiben a csa
patokat megmozdítják. Jóllehet a parancsnokok kifejtették, 
hogy a hadsereg a visszavonulási parancs kihirdetése után rá
zúdul a hátországra és félő, hogy szocialista forradalmat csi
nál, az AOK kidolgozta a visszavonulás tervét és október 16-ig 
írásban jut tat ta el az illetékes hadseregcsoport parancsnokok
nak. 

Október 17-én azonban maga az AOK rendelte el a vissza
vonulás félbeszakítását, mert a csapatoknál megkezdődött a 
felbomlás folyamata. Ennek hatására a hadvezetőség úgy dön
tött, hogy a régóta várt olasz támadást az eddigi állásokban 
várja be.74 Elhatározásában nagy szerepet játszott a király 
egyik utolsó kártyájának, az azonnal nagy vihart kiváltó csá
szári manifesztumnak a kiadása, mely a monarchiát — leg
alábbis annak osztrák részét — Bundesstaattá nyilvánította, és 
egyben választ adott Wilson követelésére, hogy a Monarchia 
hajlandó tárgyalni a nemzetiségekkel. Ez gyakorlatilag a ki
rály és környezete elhatározásában nem jelentett mást, mint 
a Monarchia megmentésének kísérletét az utolsó órákban.75 

Ez az új taktikai vonal késztette Arz vezérkari főnököt 
arra, hogy október 18-án a koronatanács ülésén a legélesebb 
szavakkal követelje az azonnali békekötést, ha kell a legsúlyo
sabb feltételekkel is.76 

Ennek megfelelően követelte a fegyverszüneti bizottság 
azonnali elküldését, míg nem késő. A csapatok körében ugyanis 
a bomlás olyan előrehaladott stádiumba jutott, hogy a parancs
nokok sem a saját, sem az AOK utasításainak nem tudtak 
érvényt szerezni. Október 24-ig több nemzetiségi csapat kije
lentette: nem hajlandó sem a velencei síkságon, sem Tirolban a 
bukott Monarchiáért harcolni. 

73 A Boroevic tábornagy parancsnoksága alatt álló hadseregcsoport, imely a 
Piave mentén helyezkedett el, olasz területeket tartott megszállva. Bulgária kapi
tulációja után a Monarchia a keleti front területeinek kiürítését megkezdte, a Bal
kánon előnyomuló antant csapatok elől pedig kénytelen volt visszavonulni. 

74 V. ö. ö—U. Le t . K r i e g 588. o. 
75 Arz: Sturz und Kampf der Mittelmächte, Wien 1931. 107. o. 
76 v . ö. Z s i g m o n d i. m . 339. o. 
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Boroevic ezzel foglalkozó jelentéseiben a császári mani
fesztumot és Tisza október 17-i emlékezetes parlamenti kijelen
tését okolta.77 József főherceg tiroli hadsereg-csoportparancs
nok, kinek egységei különösen súlyos helyzetben voltak, harci 
értékük pedig a minimálisra csökkent, a legerélyesebben síkra 
szállt az azonnali fegyverszünetért és bármilyen súlyos felté
telekkel kiharcolt békéért, mert különben az egész hadsereget 
elönti a bolsevizmus.78 

A Monarchia hadvezetősége ebben a helyzetben az Antant 
bolsevizmus ellenes stratégiájára appellált — újólag —, ami
kor Arz vezérkari főnök nyomására a király táviratot intézett 
a pápához, hogy közbenjárását kérje a küszöbön álló olasz^tá
madás elhárítására (október 21.).79 

A támadás azonban október 24-én megindult és a felbomló 
osztrák—magyar hadsereg arcvonalát a Piave és a Brenta fo
lyók között áttörte. Ezekben a hadvezetőség számára válságos 
órákban a csapatok nyílt lázadásba törtek ki, fronton és a hát
országi helyőrségek nagy részében.80 

Az arcvonal mindenütt felbomlott, a csapatok özönlöttek 
visszafelé, jóllehet a Burián-féle akció óta a hazafias oktatás 
és Védhírszerző Szolgálattól a végső kitartásra kaptak buzdí
tást. ,,Már nem kell sokáig várni, itt lesz a béke, de addig ren
dületlenül ki kell tartanunk."81 Az események azonban meg
mutatták a kitartásra való buzdítás illuzórikus voltát. 

Október 25-én a hadvezetőség letörve értesült az olasz 
támadásról és a frontcsapatok lázadásáról. Mindaz a remény, 
amire a hadsereg megmentésének lehetőségét alapozta, egy
szeriben szertefoszlani látszott. 

De az AOK-nak még ott volt az utolsó lehetőség a kezé
ben, a fegyverszüneti bizottság elküldése és a fegyverszünet 
megkötése. Arz nyomására a király sem habozott tovább. A dip
lomáciai manőverek megfeneklése után ugyanis a fegyverszü
nettel még el lehetett érni a háború megszüntetését, és esetleg 
éppen a fegyverszünet segítségével le lehetett fegyverezni az 
immár hazaözönlő félelmetes katonatömegeket, amelyek egyes 
csoportjai Salzburgban az arisztokrácia palotáit kifosztották, 
mások Innsbruckban a gazdag polgárság házait törték fel és 

77 Arz : i. m. 335. o. 
78 Uo. 
79 UO. 336. O. 
80 Ennek a kérdésnek nagy irodalma van. Mentegetődzések és vádaskodások 

váltják egymást. A vh. utáni történetírók közül senki sem akarta belátni, hogy 
az összeomlás a Monarchia társadalmi, gazdasági, politikai struktúrájának és az 
entente katonai fölényének következménye volt. 

81 KA, Wien, FASt 825. res. 1918. október 9. 
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kobozták el az élelmiszereket.82 A visszaözönlő hadsereg egy
ségei bepréselődtek az Inn és az Etsch folyók völgyébe, ala
kulataik egymással összekeveredtek és véres tűzharcok alakul
tak ki közöttük.83 A csapattestek egy része fosztogatni kezdett 
és rávetette magát a front mögötti városokra, községekre.84 

A király a katonaság Bécsbe való bevonulásától rettegett. 
Október 29-én a fegyverszüneti bizottság Wéber gyalog

sági tábornok vezetésével sietve elindult, hogy átlépje az arc
vonalat és jelentkezzék az olasz főparancsnokságnál Páduában. 
Wéber az AOK szigorú utasítását vitte magával: minden fel
tételt el kell fogadni, amennyiben azok nem sértik a hadsereg 
fegyverbecsületét és azonnal meg kell kötni a fegyverszünetet.85 

Az olasz főparancsnokság néhány alaki formaság tisztázása 
után, november 1-én délelőtt közölte az Antant feltételeit, 
amelyet Wéber csakhamar a badeni főhadiszállás tudomására 
hozott. A feltételek előírták az ellenségeskedések azonnali meg
szüntetését, de lehetővé tették a Monarchia számára 20 had
osztály megtartását a belső rend helyreállítására. A feltételek 
a hadvezetőséget teljes mértékben kielégítették, mert hiszen 
annak az alapvető stratégiának feleltek meg, amit az AOK 1918 
folyamán képviselt. 

Az események azonban túlhaladták a feltételeket, de ma
gát a november 3-án aláírt fegyverszünetet is. Ezen a napon 
ugyanis a Monarchia már papíron sem létezett, területén létre
jöttek az új államok, amelyek sem a királyt, sem az AOK-t 
nem voltak hajlandók elismerni,86 kivételt csak az október 
31-én Magyarországon hatalomra jutott Károlyi-kormány kép
viselt, de ez is az Ausztriával való kapcsolat szétszakítására 
törekedett, és csak a súlyos belső válság adta kényszerből já
rult hozzá, hogy Wéber a fegyverszüneti tárgyalásokon Ma
gyarországot ideiglenesen képviselje.87 Egyébként is a Károlyi
kormány utasítására Linder Béla hadügyminiszter november 
1-én este 11 órakor az AOK-nak küldött táviratában elren
delte a magyar csapatok azonnali fegyverletételét, hogy ezzel 
is demonstrálja az Antant előtt Magyarország elszakadását és 
bizonyos esélyeket szerezzen vagy legalábbis felzárkózzon az 
új államok esélyei mellé, továbbá, hogy a belső forradalmi vál
ság leszereléséhez kedvező feltételeket teremtsen. 

82 Gehe imes S taa t sa rch iv , M ü n c h e n : MA—I—972—V. A. W. 256 15 717—M. U. 
30. 10. 918. 

83 Ö—U Let. Krieg. 598. ;o. 
84 Kerchnawe: Der Zusammenbruch der ö—u. Armee im Herbst 1918. 
85 u o . 111. o. 
86 Uo. 109. O. 
87 Uo. 151. O. 
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A táviratot november 2-án hajnali 3 óra 30 perckor küld
ték el a hadsereg főparancsnokságnak. A táviratvétel után 
Waldstätten vezérőrnagy, a hadműveleti osztály vezetője tele
fonon beszélt Linderrel és szószerint ezeket mondta: „Meg
kaptuk a fegyverletétellel kapcsolatos táviratot és továbbítot
tuk a csapatoknak, még a végrehajtás módját kell egyeztet
nünk."88 A beszélgetés folyamán Waldstätten a parancs miatti 
tiltakozásnak semmi jelét nem adta. A parancsot azonban 21 
óra 15 percig nem továbbították. A közben eltelt időt az AOK 
arra használta fel, hogy a Károlyi kormánnyal felelősséget vál
laltasson a parancsért, jóllehet az AOK már október 30-án 
meg akarta szüntetni az ellenségeskedéseket az egész hadse
reggel.89 Október 30-án 8 óra 40 perckor, illetve 8 óra 45 perc
kor táviratot küldött Boroevicnek és a tiroli hadsereg parancs
nokságnak a következő szöveggel: „A hadsereg főparancsnok
ságnak szándékában áll az alábbi parancsot kiadni, amennyi
ben a hadsereg csoportparancsnokságok a viszonyok ismereté
ben azt megalapozottnak látják: az olaszoknak többször javas
latot tettünk a fegyverszüneti tárgyalások megtételére. Válasz 
mindeddig nem érkezett. A további vérontás elkerülése és le
hetőség szerinti megakadályozása céljából és hogy a hadsereg 
teljesen fel ne bomolj ék, valamint a hátország anarchiába ne 
süllyedjék, mindenütt be kell szüntetni az ellenségeskedést és 
frontról-frontra tárgyalásba kell bocsátkozni a további maga
tartást illetően. Azonnali állásfoglalás közlendő." (AOK Op. 
Nr. 148888. — 1918. okt. 30.) 

A tiroli hadseregcsoport parancsnokság nem tartotta cél
szerűnek a parancsot, mivel szerinte éppen ez vezetne a teljes 
összeomláshoz, t. i. a fegyveres tűzharc még bizonyos egység
ben maradásra kényszeríti a csapatokat. Boroevic pedig vála
szában azt hangsúlyozta, hogy egy ilyen parancs a teljes kapi
tulációval volna egyenértékű. Majd telefonon a következőket 
mondta: „Arra még mindig lesz idő (ti i. a kapitulációra), ha 
a hadsereg a kapitulációval elvész, a hátország elveszti azt az 
eszközt, amelyet még mindig respektál."90 

Az AOK ezt az álláspontot tette magáévá, mivel a hát
ország megfékezéséről még október 31-én és november 1-én 
sem mondott le. Mint láttuk ebbeli felfogásában a fegyverszü
neti feltételek is megerősítették. De november 2-án alig 17 
órával Linder fegyverletételi parancsa után, a hadvezetőség is 

88 Kerehmave i. m. 111. o. 
89 K e r é h n a v e i. m. 116. o. 
S» u o . 116. o. 
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elrendelte az általános fegyverletételt, amire a fronton és a 
hátországban levő kétségbeejtő helyzet kényszerítette.91 

Ezt a parancsot november 3-án hajnali 2 órakor továbbí
tották a csapatokhoz.92 Ugyanaz nap délelőttjén, 11 óra 04 
perckor megérkezett Weber távirata, amelyben közölte, hogy 
az olaszok az ellenségeskedést november 4-én 15 órakor fogják 
beszüntetni. Az AOK 14 óra 30 perckor megkísérelte a fegy-
verletételi parancs visszavonását, de a frontparancsnokok, akik 
a parancsot a csapatoknak gyorsan kihirdették, jelentették, hogy 
annak annullálása lehetetlenség.93 így esett fogságba kb. 300 000 
osztrák—magyar katona.94 

A háború után gyorsan elterjedtek olyan hírek, hogy a 
hadvezetőség szántszándékkal ejtette fogságba a közel 300 000 
embert, hogy ezáltal is megkönnyítse az osztrák és egyéb nem
zeti kormányok helyzetét. Ha előre megfontolt tudatos tevé
kenység valószínűségét konkrétan nem is lehet bizonyítani, az 
AOK objektíve megszabadította az uralkodó osztályokat több 
százezer felfegyverzett, éhes, rongyokban járó elkeseredett 
katona lefegyverzésének gondjától. Éppen elég gondot jelen
tettek azok, akik a fogságba j utast elkerülték. A Károlyi kormány 
belügyminisztere, gr. Batthyány Tivadar, később kiadott be
számolójában a következőket ír ta: „Csak egyet lehetett és kel
lett megtennünk, minél előbb lefegyverezni és hazaküldeni a 
közbiztonságot és közrendet országszerte veszélyeztető katona
ságot és új alapon fokozatosan, új katonai szervezeteket léte
síteni.95 

A Horthy-korszak történetírása, de a háború utáni nemzet
közi szakirodalom jelentős része is a Károlyi kormányra hárí
totta a felelősséget a hadsereg összeomlásáért. 

Az elmondottak, a történelmi tények világosan megcáfol
ják ezt. Anélkül, hogy Linder Bélát mentegetnénk a fegyver-
letételi parancs kiadása miatt, meg kell állapítanunk, hogy az 
AOK taktikája, lépései annak a stratégiai koncepciónak voltak 
a függvényei, amelyet 1918-ban állandóan képviselt. Ennek a 
stratégiának a megvalósítására irányuló görcsös törekvés a 
november eleji napokban is azt a reményt táplálta, amit eddig, 
a Monarchia megmentését a hadsereg megmentésével és a for
radalmi mozgalmak elfojtását a megmentett hadsereggel. Ez a 
stratégia kudarcba fulladt. Bukása azonban nem november első 
napjaiban és éppen nem Linder Béla emlékezetes parancsa 

91 HA, Wien, AOK. Op. Geh. Nr. 2101. 
92 K e r c h n a v e i. m. 149. o. 
93 Uo. 147. O. 
94 A r z : i. m. 380. o. 
95 B a t t h y á n y i. m . H. k. 9. o. 
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miat t következett be. Ez a stratégia megbukott a hadsereg fo
kozatos felbomlásával, majd összeomlásával, a felbomlást és az 
összeomlást megakadályozni hivatott AOK rendszabályok csőd
jével, a diplomáciai és fegyverszüneti manőverezések sikerte
lenségével, végső fokon a Monarchia társadalmi, gazdasági és 
politikai rendszerének forradalmi válsága és összeomlása 
miatt. 

Balázs József referátumához még többen is hozzászóltak. 
Galántai József a magyar uralkodó osztályok háborús céljai
val foglalkozott. Elmondotta, hogy a vezető osztályok politikai 
exponensei a háború céljánál az integritás védelmére hivat
koztak. Kifejtette, hogy mivel az akkori Magyarország lakos
ságának felét különböző nemzetiségűek tették ki, az integritás 
védelme tulajdonképpen a nemzeti kisebbségek feletti uralom 
megtartását jelentette, ami önmagában is imperialista törek
vés volt. 

A felszólaló a továbbiakban dokumentumokkal bizonyí
totta, hogy a magyar uralkodó osztályok háborús céljai messze 
túlhaladták az integritás védelmét. Ezt bizonyítja, hogy maxi
mális programjukban a kongresszusi Lengyelország, Montenegró 
és Észak-Szerbia annektálásán kívül, az erdélyi határ kiigazí
tását és Szerbiának vazallus államként a Monarchiához való 
kapcsolását is felvették. 

Szabó László elvtárs felszólalásában az agrárszocialista 
mozgalom háborúellenes propagandájával foglalkozott. Elmon
dotta, hogy szerinte még ma sem ismert az agrárszocialisták
nak a parasztság körében folytatott háborúellenes politikájá
nak hatása. 

Ugyancsak további kutatómunkára vár annak feltárása, 
hogy mi okozta az emberek gondolkodásában azt a nagy vál
tozást, amely a háború igenlésétől a háború tagadásáig-vezetett. 

Dr. Kom ját Miklós az első világháború idején tömegével 
megjelenő táviratok forrástani értékéről beszélt. (A szerk.) 
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