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Az első világháború idején mintegy 2-2,5 millió osztrák-magyar katona esett az 
ellenséges államok fogságába. Annak ellenére, hogy a Szovjet-Oroszországgal 
kötött hadifogolycsere-egyezmények értelmében még a háború alatt kb. 700 ezer 
tiszt és katona tért vissza az orosz fogságból, 1918 novemberében az Oszt
rák-Magyar Monarchia több mint 1,5 millió polgára volt még Oroszországban, 
illetve az antant hatalmak hadifogolytáboraiban. 

A Monarchia hadifogoly ügyeit az összeomlásig a közös Hadügyminisztérium 
10. osztálya intézte. Ott vezették a hadifogságba esettek nyilvántartásait, onnan 
irányították segélyezésüket, a rokkantak hazahozatalát, s ott folytak a hadifoglyok 
háború utáni kicserélésére és hazaszállítására vonatkozó előmunkálatok. 

A Habsburg-birodalom felbomlásával ezen feladatok magyar katonákra 
vonatkozó részét át kellett vennie az önállóvá váló Magyarország kormányának. 
Ennek irányításával a Hadügyminisztériumot bízták meg.* 

A legfontosabb és azonnal elkezdhető feladat az osztrák-magyar Keleti 
Hadsereg magyar alakulatainak hazaszállítása, illetve az Oroszország európai 
területein a forradalom óta különösebb felügyelet és ellátás nélkül élő magyar 
honosságú hadifoglyok gyors hazahozatala volt. 

Az első hazairányító bizottságok kiküldése Ukrajnába 

I9I8. november 4-én a magyar Hadügyminisztériumban osztályközi értekezletet 
tartottak, amelynek tárgya: ,,Az Ukrajnában elhelyezett csapatok hazaszállításának 
szabályozása és sürgetése érdekében felállítandó és Ukrajnába kiküldendő 
bizottságok" megszervezése volt.1 

A hírek szerint ugyanis az Ukrajnában állomásozó csapatok zöme saját 
elhatározásából önkényesen megkezdte a hazatérést. A katonák szervezetlenül, s -
mivel a széles nyomtávú vonalakon kevés vonat állt rendelkezésre - sokszor 
gyalogosan vonultak a határ felé. A visszavonulók, akik útközben elhagyták, 
elkótyavetyélték felszerelésüket, fegyvereiket, gyakran ki voltak téve a helyi 
lakosság és a nacionalista bandák támadásainak, vagy annak, hogy a románok, 
esetleg az éppen alakulóban lévő lengyel és ukrán állam csapatai egyszerűen 
lefegyverzik őket. 

* Az első világháború utáni magyar hadifogoly-hazaszállítás központi szeneinek ismertetését lásd: Bonhardt Allila: 
A magyar hadifoglyok hazaszállítása az első világháború után. Hadtörténelmi Közlemények, 1984. 3. sz,, 475-494 o. 

1 Az értekezleten az „Elnöki b." (közjogi kérdések), az 1. (közlekedés, karhatalom), az 1. a. (szervezés), a 2. (tiszti 
személyi ügyek), a 8. (élelmezés) és a 10. (mozgósítási) osztály, valamint a központi szállítás vezetőség képviselői 
vettek részt. Hadtörténelmi Levéltár (a továbbiakban: HL), Polgári demokratikus forradalom iratai (a továbbiakban: 
Polg.dem.) Hadügyminisztérium (a továbbiakban: HM) 28.509/eln.l.l.a.-1918. 
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Az értekezleten határozat született, hogy a magyar Hadügyminisztérium részéről 
bizottságokat kell kiküldeni Galiciába, vagy, ha lehet Ukrajnába, hogy a volt 
osztrák-magyar Keleti Hadsereg ott székelő magasabb parancsnokságaival 
felvegyék a kapcsolatot. E bizottságok feladatául azt tűzték ki, hogy a Galiciában 
és Ukrajnában még funkcionáló osztrák-magyar szállításvezetőségekkel és 
kirendeltségekkel együttműködve megszervezzék a magyar honosságú csapatok 
szállítását és azokat - hogy az átvonuló csapatok lengyel és román részről való 
lefegyverzését elkerüljék - lehetőleg Délkelet-Galicián át hazairányítsák.2 

1918. december l-jén már három magyar bizottság tevékenykedett Galícia és 
Ukrajna határán:3 

1. az 1918. november 11-én Wladimir-Wolhinskba kirendelt hazairányító bi
zottság Köller György vezérkarbeli alezredes vezetésével. A bizottság tagjai 
Tus László főhadnagy és Philadelphy Jenő hadnagy voltak; 

2. az 1918. november 19-én Podwloczykába kiküldött, Kiss Vilmos és Farkas 
Ferenc vezérkarbeli századosokból álló hazairányító bizottság; 

3- az 1918. november 30-án Adleff Tivadar százados vezetésével Stryjbe 
kirendelt bizottság, amelynek tagjai Bencsik Pál és Vogta Tibor főhadnagyok 
voltak. 

A kiküldött bizottságok munkáját és a hazatérést nagyban nehezítette, hogy az 
egykori államkeretek Ukrajna, Galícia és Lengyelország területén felbomlottak. A 
régi államapparátus megszűnt, a megalakult új államok szerveinek pedig még nem 
volt elegendő hatalmuk ahhoz, hogy rendelkezéseiket végrehajtassák. Ráadásul a 
térség megalakuló új államai az egymással szembeni területi követeléseiket 
fegyverrel kívánták eldönteni. Lengyelország Teschen hovatartozásának kér
désében Cseh-Szlovákiával, Wilno és környékének birtokba vételééit Litvániával 
állt szemben. Legsúlyosabb ellentétei azonban, Kelet-Galiciára támasztott igényei 
miatt, a területen önálló államként működő és Nagy-Ukrajna által is támogatott 
Ukrán Nemzeti Tanáccsal voltak. Ukrajna, míg nyugaton Lengyelországgal 
hadakozott, nem tudta megakadályozni Romániát Bukovina elfoglalásában, de 
nem mondott le Bukovinára támasztott követeléseiről. Az egymással szemben álló 
államok pedig közösen harcoltak Szovjet-Oroszország ellen részben területi 
igényeik kielégítéséért, de főleg a bolsevizmus terjedésének megakadályozásáért. 

Ezen a frontvonalakkal szabdalt területen kellett áthozni a bomlófélben lévő 
osztrák-magyar csapatokat. A helyzetet tovább bonyolította, hogy az Ukrajnából 
kivezető vasútvonalakat, .fontosabb vasúti gócpontokat a visszavonuló német 
hadsereg tartotta megszállva. Ráadásul a területet négyéves háború pusztította. 
Hatalmas volt az élelmiszer-, a fűtő- és nyersanyag-, valamint az iparcikkhiány, s a 
bonyolult politikai helyzet tovább fokozta az ellátás nehézségeit. 

A Kelet-Galiciába kiküldött hazairányító bizottságok közül a Wladimir-
Wolhinsk-i bizottság munkáját ismerjük az 1918 novembere és decembere közti 
időszakból. A bizottság 1918. november 11-én indult Budapestről.4 Köller 

2 HL Polg.dem. HM 28.509/eln.l.a.-1918. 
3 HL Polg.dem. HM 724/eln.l.a.-1918. 
4 HL Magyar hadifoglyok a két világháborúban gyűjtemény (a továbbiakban: Hdf.gy.). A magyar HM krakkói 

megbízottja (a továbbiakban: Krakkó) 10/1918. 
Philadelphy Jenő: Az 1918 őszén Lengyelországba kiküldött magyar hadifogolyfogadó-bizottság működése. HL 

Visszaemlékezések és tanulmányok gyűjteménye (a továbbiakban: Tgy.) 1967. 
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alezredes, a bizottság vezetője, miután Csapon a visszavonuló alakulatok tisztjeitől 
és a csapi állomás közegeitől arról értesült, hogy a Kelet-Galiciában dúló harcok, a 
vasúti forgalom „tökéletes megsemmisülése" és az egész helyzet bizonytalan volta 
miatt útját Galicián keresztül nem folytathatja, a kapcsolatot az ukrán kormánnyal 
felvenni nem tudja, úgy döntött, hogy a Wladimir-Wolhinskban lévő mintegy 7000 
magyart kerülő úton, lengyel területen keresztül hozza haza. Ezért a bizottság 
Orlón és Tarnowon át Krakkóba utazott, ahová november 14-én érkezett meg. 
Másnap Köller alezredes a krakkói lengyel kormánnyal és az ottani vezérkarral 
egyezményt kötött a magyar és lengyel katonák teljes fegyverzettel, felszereléssel 
és élelmezéssel történő kölcsönös hazaszállításáról. Az egyezmény értelmében a 
csapatokat szállító szerelvények egészen a két ország határán lévő fogadó 
állomásokig közlekednek, ahol kölcsönösen kicserélik őket.5 A bizottság 
november 18-án folytatta útját Lublinon át Wladimir-Wolhinskba, ahová november 
20-án érkezett meg. Ott, miután meggyőződött arról, hogy a magyar csapatok a 
Bug folyó nyugati partjára átkelve a lengyel kormány által kijelölt 
Kowel-Lublin-Krakkó-Tarnow-Orló vonalon megkezdték a visszavonulást, 
visszatért Krakkóba. Itt vette Köller alezredes a Hadügyminisztériumnak azt a 
rendeletét, amely utasította, hogy mint a magyar hadügyminiszter megbízottja, 
maradjon a krakkói lengyel kormány mellett és a csapatok hazaszállítását minden 
eszközzel segítse elő. Az utasítás értelmében a Köller-féle hazairányító bizottság 
Krakkóban rendezte be székhelyét, de felvette a kapcsolatot a varsói 
hadügyminisztériummal is.6 

A Kiev-Tarnopol vasútvonalon fekvő Podwolocziskába 1918. november 19-én 
kiküldött hazairányító bizottság novemberi tevékenységéről csak közvetett úton, a 
Hadügyminisztérium Krakkói Megbízottjának jelentései alapján tudunk. A 
bizottság november 26-án Przemýslben tartózkodott, ahonnan vezetője, Kiss 
százados telefonon tett jelentést Köller alezredesnek Krakkóba. Jelentése szerint 
rendeltetési helyére való továbbutazása a Kelet-Galiciában folyó lengyel-ukrán 
harcok és az ottani közlekedési viszonyok miatt tehetetlen. Przemýslben való 
működése szintén. Ezért kérte, hogy bevonulhasson Krakkóba, és ott, csatlakozva 
a Hadügyminisztérium Krakkói Megbízottjához, a podwoloczyskai magyar 
csapatokat lengyel területen a Kowel-Lublin-Tarnow útvonalon irányíthassa 
haza.7 November 29-én Kiss százados már Krakkóból tett jelentést a 
Hadügyminisztériumnak a Kelet-Galiciában folyó harcokról,8 valamint arról, hogy 
Lembergnek a lengyelek által történt elfoglalása után az Ukrán Nemzeti Tanács 
kelet felé visszavonult, jelenlegi helye ismeretlen. Kiss százados megjegyezte, 
hogy ,,az Ukrán Nemzeti Tanács nincs abban a helyzetben, hogy a magyar 
csapatok hazaszállítását biztosítani tudja", ezért a következő javaslatot terjesztette 

5 Köller alezredes jelentése szerint: „A lengyel kormány hajlandó a magyar csapatokat Volhiniából és Orosz-
Ukrajnából Kowel-Lublin-Krakkón át lengyel vasutakon és anyaggal, élelmezve menetcéljukig szállítani. Ezzel 
szemben kéri a magyarországi lengyel csapatokat teljes fegyverzettel." 

HL Polg.dem. HM 30.624/eln.kat.pol.-1918, HL Hdf.gy. Krakkó 36/1918.; Philadelphy: im. 8. o. 
6 HL Hdf.gy. Krakkó 36/1918.; Philadelphy. im. 9-14. o. 
7 HL Hdf.gy. Krakkó 28/9.-1918. 
8 Galíciának a Lupkow-Sanok-Przemýsl-San vonaltól keletre fekvő része rendes hadműveleti területté vált. A 

lengyel csapatoknak a San középfolyásától a kettősvágányú vasút mentén, Lembergen túlhaladt előretörése után az 
ukrán erők fővonala: Bobrowszka (Jaroszlaw)-Jaworow-Mogirow-Zawcek-Karnienka-Stuwilowa-Zadow-
cze-Nikolajow-Budkow-Komarno-Rudki-Nizaukowicze-Oszlawic. HL Hdf.gy. Krakkó 31/1918. 
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elő: „Mivel a Galiciai-Ukrajna és Lengyelország között fennálló tényleges 
hadiállapot ellenére az Orosz-Ukrajna és Lengyelország közötti viszony normális, 
Varsó és Kiev közt az összeköttetés fennáll, Kiss százados bizottsága a két 
kormánnyal folytatott megbeszélés folytatásaként Varsón át Kievbe, onnét pedig 
valamely vonalon át Kelet-Galiciába fog kiküldetni, hogy a lengyel és az orosz
ukrán kormánynál, valamint a Kelet-Galiciában működő legmagasabb 
parancsnokságnál is személyesen interveniálhasson." Javasolta továbbá, hogy 
Budapestről a Csap-Lawoczne-Stryj-Tarnopol útvonalon egy külön bizottságot 
küldjenek ki, amelynek feladata, hogy a déli vasútvonalon biztosítsa az 
összeköttetést Magyarország és Kelet-Galicia között. Amennyiben a varsói és a 
kievi kormány e javaslatot jóváhagyja - folytatódik a jelentés -, akkor a Búgtól 
keletre állomásozó csapatokat Kowelban kellene összevonni és onnan vonaton 
Lublin-Rozwadow-Tarnowon át Orlóra szállítani. E csapatok irányítását egy 
Kowelba települt bizottság végezné. A Búgtól nyugatra lévő magyar alakulatok 
pedig a Chodorow-Stryj-Lawoczne-Volóc útvonalon térnének haza, a Budapestről 
időközben kirendelt bizottság segítségével.9 

A Stryjbe - talán éppen a fenti javaslat alapján - kiküldött, Adleff százados 
vezette bizottság munkájáról jóformán semmit sem tudunk. Valószínűleg a 
Chodorow-Stryj-Lawoczne vonalon hazatérők vasúti szállításáról, élelmezéséről 
gondoskodott. 1919 februárjában történt feloszlatásáról is csak az 1918 
decemberében Tarnopolba áttelepült Kiss százados-féle bizottság iktatókönyvéből 
szerezhetünk tudomást.10 

A kelet-galiciai magyar hadifogolyfogadó-bizottságok működése 
1918 december-1919 június 

A Kiss százados vezette bizottságról a következő hírt 1918. december 11-ről 
kapjuk, amikoris a bizottság - talán Ukrajna felől? - Körösmezőre érkezett.11 A 
bizottság feladata a magyar csapatok, és mindinkább az Oroszországból 
egyenként, vagy kisebb-nagyobb csoportokban visszatérő volt hadifoglyok 
hazaszállítása céljából a nyugat-ukrajnai hatóságokkal való kapcsolatteremtés volt. 

A bizottság Kelet-Galiciába érkezésekor a katonapolitikai helyzet az ukránokra 
nézve kedvezően alakult. Kiss százados 1918. december 18-i jelentése szerint: „Az 
Antant Ukrajnát önálló államnak ismerte el. Nyugat-Ukrajna (Galícia - B. A.) 
csatlakozása Nagy-Ukrajnához csaknem bizonyos. Az antant-nyilatkozat után 
Nagy-Ukrajnából az anyagi és személyi támogatás a lengyelek ellen, a Kelet-
Galiciáért vívott harcokhoz megindult." Lemberg körül nagyszabású hadműveletek 
bontakoztak ki, s az ehhez szükséges lőszer és felszerelés egy részét a nyugat
ukrán kormány Magyarországról kívánta beszerezni.12 

9Uo. 
10 HL Hdf.gy. tarnopoli fogadó bizottság (a továbbiakban: Tarnopol) 1918. december 11.-1919- május 23- közti 

iktatókönyve, 63/4. ikt.sz. 
11 1918. december 11-től rendes iratkezelés folyt ennél a bizottságnál is, a megmaradt iktatókönyvek, az irattárban 

elhelyezett iratok és a levelezőkönyvek segítségével ettől a naptól nyomon követhetjük működését. 
12 HL Hdf.gy. Tarnopol 1-2/1918., II. sz. levelezőkönyv, 8/2, 13/4. 
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Ennek megfelelően a magyar bizottságot rendkívül szívélyesen fogadták 
Nyugat-Ukrajnában. Kiss századost és társait az ukrán kormány különvonata 
szállította Tarnopolba az Ukrán Nemzeti Tanácst székhelyére. Az ott folytatott 
tárgyalások eredményeként a nyugat-ukrán kormány képviselői kijelentették, 
hogy Magyarországgal barátságos viszonyt kívánnak fenntartani, vele szemben 
területi követeléseket nem támasztanak. Ezenkívül késznek mutatkoztak 
hozzájárulni a visszavonuló magyar csapatok és a hazatérő volt hadifoglyok Kelet-
Galicián való átutazásához, valamint egy, a visszavonulást irányító magyar 
kirendeltség működéséhez.13 

A Kiss százados vezette magyar katonai misszió Tarnopolban helyezkedett el, 
ahol közvetlen érintkezésben lehetett az Ukrán Nemzeti Tanáccsal és a 
hadtápközponttal. A hely kiválasztásához nagyban hozzájárult az is, hogy 
Tarnopol, mint fontos vasúti gócpont, az Ukrajna felől Kelet-Galiciába befutó 
vasútvonalak találkozásában volt. A bizottság, amelyhez 1918 decemberében 
csatlakozott Császy József százados, valamint Irsa és Krasznay főhadnagy,14 mint a 
Magyar Hadügyminisztérium kirendeltsége és fogadó állomás kezdte meg 
működését Tarnopolban. 

Kiss százados véleménye szerint az Ukrajnában lévő csapatok hazaszállítása 
legkésőbb 1918 karácsonyáig befejeződik, azután már csak a volt hadifoglyok 
hazatérésével kell számolni. Az 1917 novemberi forradalom után Oroszországban 
szabadnak nyilvánított volt hadifoglyok szervezetlenül, de folyamatosan érkeztek 
Galíciába Ukrajna felől.15 Összegyűjtésükre Tarnopolban gyűjtőtábort állítottak fel, 
hogy a járványveszélyre való tekintettel a hazatérőket fertőtleníthessék, majd 
nemzetiség szerint csoportosítva, étkeztetés után a Tarnopol-Chodo-
ow-Stryj-Lawoczne-Volóc vonalon Magyarország felé útba indítsák őket.1^ 

A gyűjtőtábor ukrán parancsnokság alatt állt, ők látták el őrséggel és 
személyzettel, ők állították ki a transzportok továbbutazásához szükséges 
nyíltparancsokat.17 A visszatérő hadifoglyok élelmezéséről, mivel a polgári 
hatóságok képtelenek lettek volna rá, szintén a hadsereg gondoskodott. 1919. 
április 20-án a nyugat-ukrán hadügyi államtitkárság a Nyugat-Ukrajna területén 
átvonuló hadifoglyok ellátását és továbbítását parancsban is szabályozta.18 A 
rendelet szerint a pályaudvarokon feltűnő helyen táblát kell elhelyezni, amely 
gyülekezésre hívja fel a beérkező hadifoglyokat. A tábla mellett álljon egy fogadó 
tiszt és az érkezőket nemzetiség szerint csoportosítva irányítsa a gyűjtőtáborba, 
ahol a barakkokon kívül fürdő, fertőtlenítő és konyha felállítása is okvetlenül 

13 Uo. A nyugat-ukrán kormány és az osztrák-magyar Keleti Hadsereg parancsnoksága közt már 1918. november 
23-án létrejött egy egyezmény, amely szerint az ukrán területeken állomásozó csapatokat a Podwo-
locziska-Tarnopol-Stryj-Lawoczne és a Nowosielce-Kolomea-Delatyn-Körösmező úton irányítják haza. HL Polg.dem. 
HM 30.886/Kat.pol.-1918. 

1918. november 30-án a magyar kormány nyomatékosan figyelmeztette a nyugat-ukrán kormányt, ha nem akarja, 
hogy a hazatérő ukrán katonák jól megszervezett magyarországi élelmezése retorzióképpen megszűnjön, támogassa a 
magyar katonákat ukrán földön. HL Polg.dem. HM 32.256/Kat.pol.-1918. 

14 Nevezettek bizottsághoz való csatlakozásának pontos időpontja nem ismert. Nevük az iratokban már mint a 
bizottságnál szolgálatot teljesítő tisztek neve fordul elő. 

15 Kiss százados egy 1919 februári jelentése szerint naponta átlag 250 volt hadifogoly érkezett Tarnopolba 
Oroszországból. Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban: OL) K. 73 49- tétel, 727/pol.-1919. 

16 HL Hdf.gy. Tarnopol 175/1-1919., 239/3-1919. 
17 Uo. 
18 HL Hdf.gy. stryji fogadó bizottság (a továbbiakban: Stryj) 6/1919-
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szükséges. A táborba érkező hadifoglyokat rövid, szívhezszóló beszéddel kell 
üdvözölni, majd el kell látni őket. A tetvetlenítés után a hadifoglyok orvosi 
vizsgálaton vesznek részt, amely után számba veszik őket. A nyilvántartás 
nemzetiségek szerint történik. A hazatérők ugyancsak nemzetiségük alapján 
kerülnek elhelyezésre, külön a tisztek, külön a legénység. A gyűjtőtáborokban az 
emberek fizikailag és szellemileg üdüljenek fel, ezért a priccseken, asztalokon és 
padokon kívül újságokkal és könyvekkel is el kell a barakkokat látni. 
Gondoskodni kell kantin felállításáról is a tábor területén, mert a tábort a karantén 
idején tilos elhagyni. A karantén első, nyolcadik és .utolsó napján orvosi 
felülvizsgálatot kell tartani. Akit betegnek találnak, azt kórházba kell küldeni. A 
táborban való tartózkodás alatt az ott lévő tisztek tartsanak hazafias előadásokat. A 
hadifogoly holmiját a parancsnokságnak át kell vizsgáltatnia és minden levelet, 
könyvet és egyéb iratot, amelyek az államra veszélyes ideákat tartalmaznak, el kell 
kobozni.19 A tizennégy napos karantén után a hadifoglyokat haza lehet küldeni. A 
betegek szállíthatóságuk esetén egészségügyi vonatokon továbbítandók. Minden 
szállítmányt 24 órával az indulás előtt be kell jelenteni a pályaudvar
parancsnokságon, hogy a szállításhoz szükséges szerelvényeket beszerezhessék és 
a hazatérők úti ellátásáról gondoskodni lehessen. 

Hogy a rendeletben lefektetett elvek minden jó szándékuk mellett mennyire 
távol estek a valóságtól, bizonyítják Kiss százados 1919 februárjában és 
márciusában írt jelentései. E jelentésekről megtudjuk, hogy a tarnopoli bizottság 
mellett ukrán részről ugyan működött egy gyűjtőtábor a mindkét irányból érkező, 
különböző nemzetiségű hadifoglyok számára, ennek befogadóképessége azonban 
alig haladta meg a 400 főt, ami a napi 250-300 érkező esetén teljesen elégtelen 
volt. Egy másik, csak szükségszerűen lakható épület a hivatalokkal és 
katonasággal túlzsúfolt városnem volt. Szalma fekvőhelyek készítésére szintén 
nem volt lehetőség, priccsek beépítése pedig a szobák gyors elférgesedését idézte 
elő, amely ellen minden nap karbolos fertőtlenítéssel próbáltak védekezni. ,,Ukrán 
segítségre utalva még messze állunk attól, hogy hazatérőinknek az elszállításig 
emberi hajlékot adhassunk" - írta egy március 26-án kelt jelentésében Kiss 
százados. 

Az elszállításra való várakozást még nehezebbé tette a rossz élelmezés, amely 
általában ugyanaz volt, mint az ukrán katonaságé - lóhús - , ,,de mennyiség és 
ízetlenség tekintetében sokkal rosszabb". Az élelmezés miatti panaszok orvoslását 
- a nyugat-ukrajnai körülmények és élelmiszerhiány miatt - Kiss százados 
véleménye szerint csak magyar élelmező állomás kiküldésével lehetett volna 
megoldani. 

A hazatérők fertőtlenítése a gyűjtőtáborban megfelelő berendezések és 
fehérnemű hiánya miatt gyakorlatilag lehetetlen volt, így a járványok tovább 

19 Az ukrán hadügyi államtitkárság azonban nemcsak a politikai tartalmú iratok elkobzására adott parancsot, 
hanem az 500 koronán felül lévő pénz és értéktárgyak elvételére is. Tette ezt arra hivatkozva, hogy egyrészt a hazatérő 
magyarok nagy része a Vörös Hadseregben szolgált és értékeit Ukrajnában rabolta, másrészt, hogy a Magyarországon 
keresztül utazó ukránokat is kifosztják. A hadifoglyokat átvizsgáló bizottság tagjai: egy ukrán tiszt, a magyar 
kirendeltség egy tisztje és a hadifogoly-szállítmánnyal utazók közül két bizalmi. Az elkobzott értékekről a volt 
tulajdonosok ukrán és magyar nyelvű nyugtát kaptak. A tarnopoli városparancsnokság a szállítmányok továbbítását 
addig nem engedélyezte, amíg az átvizsgáltak névjegyzékét ott jóvá nem hagyták. Az átvizsgálást már az ukrán határon 
megkezdték és Lawocznéig többször megismételték úgy, hogy a hazatérő hadifoglyokat végül teljesen kifosztották. HL 
Hdf.gy. Stryj o/1919., Tarnopol 126/5-1919. 
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szedték áldozataikat. Ilyen körülmények közt a karantén szigorú betartására nem 
kerülhetett sor. 

A hadifoglyok továbbszállítása Tarnopolból szintén nehézségekbe ütközött. Az 
ukrán vasutak ugyanis a vagon- és fűtőanyaghiány miatt óráról-órára jártak 
csupán, s így csak ad hoc üzemmel dolgoztak. A fenti nehézségek miatt csak 
akkor tudták volna a Tarnopol és Lawoczne közt közlekedő magyar hazatérő- és 
kórházvonatok útját biztosítani, ha azok a működésükhöz szükséges szenet 
magukkal hozzák. Ilyen körülmények közt Kiss százados az ukrán hatóságoktól 
olyan parancs kiadását kérte, amely szerint a naponta Chodorow felé induló 
vonathoz 4-5 kocsit kapcsoltathasson a hazatérők számára. Kérését teljesítették, de 
gyakorlati végrehajtását az alkalmanként rendelkezésre álló szén- és 
vagonkészlettől tették függővé. Az utazás bizonytalansága miatt sokan, akik nem 
akartak a gyűjtőtábor rossz körülményei közt várakozni, gyalog vágtak neki a 
magyar határ felé vezető útnak.20 

A Tarnopolban működő magyar kirendeltség és fogadó állomás tisztjei a 
feladatokat a következőképpen osztották fel egymás közt: Kiss századosnak, mint 
a kirendeltség vezetőjének hatáskörébe tartoztak ,,az elvi ügyek, a bizottság 
munkájának irányítása, ellenőrzése, a súrlódások megszüntetése, jelentések a 
hadügyminisztériumnak, valamint a személyi ügyek". Munkájában egy írnok és 
egy küldönc segítette. Farkas századosnak és Irsa főhadnagynak, mint beosztott 
tiszteknek a feladata volt: ,,a hazatérők összegyűjtése, szociális felvilágosítása, 
elhelyezése, megétkeztetése, a panaszok meghallgatása, az esetleges segélyosztás, 
a szállítmányok kioktatása és továbbirányítása vasúton, az avisók, a beosztott 6 fő 
legénység személyi ügyei, valamint Kiss százados helyettesítése".21 

A tarnopoli fogadó állomás felállítása után annak vezetője utasította Császy 
•századost, hogy 1918. december 20-án utazzon Ukrajnába a Podwo-
loczyska-Ploskirow-Zmreinka vonalon is informálódjon arról, milyen lehetőség 
van magyar fogadó bizottságok működtetésére e három állomáson. Tarnopolban 
ugyanis azt az értesülést kapták, hogy a hazatérők Nagy-Ukrajnában való 
egyesítése az ottani rendezettebb elhelyezési és élelmezési viszonyok közt 

20 Kiss századosnak a hadifogoly-hazaszállítás nyugat-ukrajnai helyzetére vonatkozó jelentései megtalálhatók: HL 
Polg.dem. HM 34.425/eln.kp.-1918.; HL Hdf.gy. Tarnopol II. sz. levelezőkönyv, 103/5., 105/2.; OL K. 73. 49. tétel, 
727/pol.-1919. 

Kiss százados véleménye szerint: ,,Az itt (Kelet-Galiciában - B. A.) uralkodó hadiállapot és az egész államháztartás 
szervezetlensége képezik fő okát annak, hogy hazatérőink számára kielégítő fűtött szállások, kórházak, gyűjtőtáborok 
be nem rendezhetők." Ezért 1919 február végén azt javasolta a magyar hadügyminisztérium 55. osztályának, hogy 
Tarnopolban magyar költségen és irányítás alatt megfelelő barakkokat állítsanak fel az átutazó magyar hadifoglyok 
elszállásolására. Különösen fontosnak tartotta a fertőző betegeknek a többiektől való elkülönítését, és jól működő 
fertőtlenítő berendezések kiszállítását. A hazatérők Tarnopolból történő továbbszállítása - szerinte - csak fűtőanyaggal, 
élelmiszerrel és megfelelő berendezésekkel ellátott, a Tarnopol-Chodorow-Stryj-Lawoczne-Volóc útvonalon 
közlekedő magyar vonatokkal oldható meg kielégítően. Az említett állomásokon pedig magyar fogadó 
kirendeltségeket kell elhelyezni, hogy azok a vonatok minél gyorsabb továbbhaladását elősegítsék. E költséges 
intézmények kiépítését, berendezését és működtetését Kiss százados azért javasolta, mert „az ukrán kormány az egész 
hazatérő mozgalmat - minden egyéb hivatalos előzékenység dacára - mint kellemetlen és terhes feladatot tekinti, mely 
ukrán részről az orosz viszonyokat jellemző egykedvűséggel kezeltetik, a fennvázolt intézmények megszervezése, 
legjobb ismeretem szerint egyedüli módját képezik annak, hogy hadifoglyaink kálváriájuk végén.határaikat avval a 
meggyőződéssel léphessék át, hogy a társadalom és az állam - a vesztett háború ellenére is - tettekben igyekeznek 
hálájukat leróni". OL K. 73. 49. tétel, 50226/13-1919. 

21 HL Hdf.gy. Tarnopol II. sz. levelezőkönyv', 105/2. 
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kedvezőbb, mint Podwoloczyska és Tarnopol környékén való összezsúfolása, 
miután ez utóbbi vidék teljesen kihasznált volt.22 

Császy százados visszatérve ukrajnai küldetéséből jelentette, hogy a Nagy-
Ukrajnából Kelet-Galicia felé tartó vasútvonal melletti állomásokat teljesen 
lefoglalták az onnan a lengyel front felé tartó hadiszállítmányok, ezért magyar 
gyűjtőtáborokat ott felállítani nem lehet. Szóba került viszont két tisztnek 
Zmerinkába való kiküldése, akiknek feladata lett volna, hogy az ott gyülekező 
hadifoglyokat az otthoni politikai változásokról tájékoztassák, és meggyőzzék őket 
azoknak a rémhíreknek az alaptalanságáról, miszerint a hazatérőket újra 
felfegyverzik és harcba vetik. A kiküldött tiszteknek ezenkívül figyelmeztetni 
kellett volna a Zmerinkán átvonulókat, hogy útjukat Tarnopol felé folytassák, mert 
a Csernovicon át Magyarországra vezető utat a románok lezárták és nem 
engedélyezik idegen hazatérőknek román területen való átutazását.23 

A zmerinkai kirendeltség felállítására azonban nem került sor, mert a feladatra 
kijelölt Császy századost és Krasznay főhadnagyot az 1919. január 8-án 
Stanislawowba költözött ukrán hadügyi államtitkárság mellé összekötő tiszteknek 
osztották be. Mivel a hazaszállítás központja Kiss százados vezetésével továbbra is 
Tarnopolban maradt, Császy századosék feladata lett, hogy Stanislawowban 
közvetlen kapcsolatot tartsanak fenn az ott székelő hadügyi és vasútügyi 
államtitkársággal. Ugyancsak rájuk hárult az is, hogy az esetleg Stanislawowba 
érkező csekély számú hazatérő számára étkezést és továbbutazási lehetőséget 
biztosítsanak. A Stanislawowban működő összekötő tisztek természetesen a kelet-
galiciai magyar hazatérés vezetőjének voltak alárendelve.24 

Az Adleff Tivadar vezette stryji bizottság, amely a Tarnopolból induló hazatérő 
szállítmányoknak a határig való utazását biztosította, 1919 februárjában 
feloszlott.25 A Stryjben működő bizottságot a tarnopoli kirendeltség állományából 
személyzethiány miatt azonnal nem tudták pótolni.2^ Csak miután 1919 

22 Császy százados utazásairól a jelentés HL Hdf.gy. Tarnopol II. sz. levelezőkönyv, 8/2., 13/4. Császy százados 
ukrajnai utazása alatt felvette a kapcsolatot Benkő János századossal, aki az osztrák-magyar hadsereg Ukrajnából való 
visszavonulása után a hazatérők Kievben hátrahagyott táborának volt a vezetője. A Benkő százados vezetése alatt álló 
kievi intézmény, amely a volt osztrák-magyar hadsereg hátramaradt szerve volt - a bonyolult politikai viszonyokra 
való tekintettel - 1919. január 1-től mint vöröskeresztes misszió működött tovább. Feladata az Oroszországból Kievbe 
érkező volt monarchiabeli hadifoglyok élelmezése, segélyezése és továbbirányítása volt. Az ehhez szükséges 
összegekkel még az osztrák-magyar hadsereg ukrajnai meghatalmazott tábornoka látta el a missziót. A magyar 
Hadügyminisztérium 55. osztálya a kirendeltségeknek, mint vöröskeresztes intézménynek a megszervezését tudomásul 
vette, és egy 1919. január 15-én kelt rendeletében felszólította Benkő századost, hogy a Kievből útnak indított 
hadifoglyokról értesítse a Hadügyminisztérium tarnopoli kirendeltségét. HL Polg.dem. HM 1099/eln.55.-1919. 

A Benkő százados vezette misszió azonban nem sokáig teljesíthette a Hadügyminisztérium rendeletét, mert a Vörös 
Hadsereg Kievhez való közeledése miatt - miután pénzkészletét átadta a Dán Vöröskereszt kievi megbízottjának -
1919. február 4-én visszavonult. OL K. 73. 49. tétel, 5155/13-1919. 

23 HL Hdf.gy. Tarnopol II. sz. levelezőkönyv, 13/4. A románoknak a hazatérőkkel szembeni magatartásával 
kapcsolatban a későbbiekben is többször merült fel panasz, és csak 1920 októberében nemzetközi nyomásra sikerült 
csak elérni, hogy az orosz-román határt a hazatérő hadifoglyok számára megnyissák. OL K. 73. 40. tétel 51.088/13-
1919., K. 73. 42. tétel 21.861/1920, alapszám és 25.283/ikt.szám., Hadifogoly Újság, II. évf. 20. sz., 1920. október 15., 7. 
o. 

24 HL Hdf.gy. Tarnopol 117/1., 239/3-1919., II. sz. levelezőkönyv, 29/2.; OL K. 73. 49. tétel, 50.226/13.-1919. 
25 A bizottság feloszlatásáról a tarnopoli kirendeltség iktatókönyvéből a 134. sorszám, és a 63/4. saját szám alatt 

1919. február 11-i dátummal értesülhetünk. ,,A Stryj-i bizottság feloszlatása, egy tiszt odaküldendő - Adlefftől." A 
feloszlatás oka nem derül ki. 

26 Kiss százados, mint a kelet-galiciai kirendeltség vezetője az összes ottani hadifogoly-intézmény munkáját 
irányította. Farkas százados és Irsa hadnagy a tarnopoli gyűjtőállomáson működött, ahol a nagy forgalom miatt 
mindkettőjükre szükség volt. Később harmadikként Stoller Adolf hadnagy csatlakozott hozzájuk (ikt.könyv, 156. 76/2. 
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márciusában új tisztek - Tibold László és Anesini Győző főhadnagyok27 - érkeztek 
Tarnopolba, sikerült Chodorowban és Stryjben egy-egy új fogadó állomást 
felállítani. Mindkét állomás közvetlen elöljárója a Hadügyminisztérium Tarnopoli 
Kirendeltségének vezetője volt.28 

A chodorowi fogadó állomáson - ahová a szállítmányok Tarnopolból való 
elindulásuk után 24-48 órával érkeztek meg - Anesini főhadnagy feladata volt a 
foglyok részére az ukrán hadsereg élelmezési központjából étkezést biztosítani, a 
szállítmányok létszámát a Tarnopolban összeállított nemzetiségi csoportok szerint 
ellenőrizni, megállapítani, hogy hogy a csoportok együtt maradtak-e és, hogy 
útközben nem szálltak-e fel addig még gyalog menő hazatérők, végül a főhadnagy 
a szállítmány továbbindulásáról értesítette Stryjt.29 

Stryjben Tibold főhadnagy fogadta a Chodorow által jelzett szállítmányokat. 
Sikerült kieszközölni a stryji kerületi parancsnokságnál, hogy a hazatérők itt is 
kapjanak élelmezést. A hazatérőket Tibold főhadnagy ismét nyilvántartásba vette, 
majd továbbirányította őket Lawoczne határállomás felé, amelynek értesítése 
szintén a feladatához tartozott. Ugyancsak ő tájékoztatta sürgönyben a magyar 
hatóságokat a szállítmány létszámáról és egészségügyi állapotáról.30 Tibold 
főhadnagy azonban nem sokáig volt a stryji fogadó állomás parancsnoka. 
Betegségére hivatkozva 1919. március 30-án állomáshelyét elhagyta és 
Magyarországra utazott. Utóda Irsa hadnagy lett, akitől az állomás irányítását a 
tarnopoli kirendeltség vezetőjének 1919. április 24-én kelt utasítására Czervesz 
Béla főhadnagy vette át. Egy héttel később, 1919. április 30-án a tarnopoli 
iktatókönyv a stryji fogadó állomást, mint „Bányavölgyi-bizottságot" említi, új 
parancsnoka Bányavölgyi János százados neve után.31 1919 májusától a stryji 
fogadó állomás parancsnoka Bányavölgyi százados, beosztott tisztjei Czervesz 
főhadnagy és Irsa hadnagy voltak. 

A Kelet-Galiciában dühöngő tífuszjárvány miatt Kiss százados egy 200 ágyas 
járványkórház tarnopolbeli felállítását javasolta a magyar kormánynak. A kórház 
feladata elsősorban természetesen a megbetegedett magyar hazatérők 
gyógykezelése lett volna. Ugyanis, mint Kiss százados 1919. március 26-án kelt 
jelentésében írta: ,,Az összes helybeli ukrán kórházak tífuszos és kiütéses 
betegekkel, valamint sebesültekkel vannak túlzsúfolva. A vöröskeresztes magyar 
kórházban jelenleg 60 beteg van, minden ágy foglalt... A betegeknek ily módon 

1919. február 24.). Császy százados és Krasznay főhadnagy pedig Stanislawówbafí az államtitkárság mellett, mint 
összekötő tisztek szolgáltak. 

27 Érkezésük pontos dátuma nem állapítható meg. Tibold főhadnagy neve 1919. március 3-i dátummal fordul elő 
először a tarnopoli kirendeltség iktatókönyvében. Anesini főhadnagy pedig már mint a chodorowi fogadó állomás 
parancsnoka szerepel az iratokban 1919. március 15-én. 

28 Áz alárendeltség ténye Anesini főhadnagynak egy Kiss századoshoz írt leveléből derül ki. Ebben egy beszerzési 
könyv kiutalását kéri, mivel olyat a chodorowi állomásparancsnokságtól nem kapott, mert mint írja: „én sem önálló 
viszonyban nem vagyok, sem pedig hozzájuk nem tartozom. Ezért azt a tanácsot adták, hogy kérjem meg a T. elvtársat 
(Kiss századost - B. A), mint olyan hatóságot, melynél nyilván vagyok tartva, és állományba véve, hogy a magyar 
kirendeltség kérjen az ottani Intendaturától a kirendeltséghez tartozó magyar tisztek számára egy-egy ilyen 
Bezugsbuchof. HL Hdf.gy. Tarnopol 145/2 , 239/3 

29 HL Hdf.gy. Tarnopol 131/4., 239/3. 
30 HL Hdf.gy. Tarnopol 107/1., 239/3. II. sz. levelezőkönyv, 105/2.; OL K. 73. 49. tétel 50.226/13.-1919. 
31 HL Hdf.gy. Tarnopol iktatókönyv, 234., 249., 253., 254., 262. ikt.sz., V. sz. levelezőkönyv, 104/1., 135/1. Czervesz 

főhadnagy Saric főhadnaggyal 1919. április 24-én érkezett Tarnopolba. Saric főhadnagyot a tarnopoli fogadó állomásra 
osztották be, ahonnan Kelet-Galicia lengyelek által történt elfoglalása után Dél-Magyarországra távozott. HL Hdfgy. 
Tarnopol iktatókönyv, 339., 239/a. 
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sokszor megrendítő kálváriát kell végig járniuk, egyik ukrán kórház a másikhoz 
küldi őket hiába, mert az ukránok saját betegeiket sem képesek ellátni és kezelni." 
Az ukrán kormány először azt javasolta, hogy a járványkórház a magyar határtól 23 
km-re lévő Tuchlóba települjön, ahol két barakkot bocsátottak volna 
rendelkezésre. Kiss százados azonban ragaszkodott ahhoz, hogy a járványkórházat 
Tarnopolban állítsák fel, ,,hogy legalább a legsúlyosabb járványos betegeket az 
egészségesek közül még az út elején kiválasszák." Végül az ukrán kormány elvben 
hozzájárult ahhoz, hogy a magyar járványkórház Tarnopolban működjön. Kiss 
százados kérte a magyar kormányt, hogy a kórház működtetéséhez szükséges 
felszerelést és személyzetet, valamint fehérneműt küldjön ki, és ha kell, 
nemzetközi úton gyakoroljon nyomást az ukrán kormányra a hazatérők 
érdekében.32 

A járványkórház kért felszerelése a személyzettel együtt a 19. számú magyar 
kórházvonattal 1919. április 19-én érkezett Stryjbe,33 ahol várakoznia kellett, mert 
Tarnopolban még nem utalták ki â kórház számára a megfelelő helyiségeket. A 
kérdés elhúzódásában az ukrán hatóságoknak a kórházat kiküldő Magyar 
Tanácsköztársasággal szembeni bizalmatlansága nyilvánult meg. Végül csak úgy 
engedélyezték a kórház működését, ha a személyzet az ukrán viszonyoknak meg
felelően dolgozik; azaz a parancsnok feltétlen elöljárója az összes beosztottnak, 
utasításai parancsszámba mennek, a munkások részéről pedig mindennemű 
direktórium vagy munkástanács működtetése tilos.34 

A kórházvonat 1919 májusában érkezett Tarnopolba, ahol az ukrán hadügyi 
államtitkárság és a magyar kirendeltség vezetője közt május 15-én megkötött 
szerződés értelmében megkezdte munkáját. A szerződés kimondta, hogy mivel a 
Kelet-Galicia és Magyarország közötti közvetlen összeköttetés - a Magyar 
Tanácsköztársaság ellen folyó csehszlovák és román hadműveletek miatt -
megszakadt, annak helyreállításáig, vagy ameddig a magyar kormány másként 
nem intézkedik, a 19. számú kórházvonatot teljes személyzetével és leltárával a 
beteg hazatérők szállításának céljaira az ukrán hadügyi államtitkárságnak át kell 
adni. A szerződés értelmében a vonat megmaradt a magyar állam tulajdonában, de 
a Tarnopol-Chodorow-Stryj-Lawoczne vonalon közlekedő szerelvény férő
helyeinek felét az ukrán kormány igénybe veheti sebesült katonái számára. A 
többi helyet azonban kötelesek fenntartani a beteg és rokkant hazatérőknek a 
határállomásra való szállítására.3^ A kórházvonat csak Lawocznéig szállíthatta a 
hazatérőket, mert a csehszlovák kormány a csapatai által megszállt területeken a 
hazatérést beszüntette. Azokat, akik mégis megkísérelték az átutazást az addig 
igénybe vett felső-magyarországi vasútvonalakon - hivatkozva a Magyar Vörös 
Hadsereg által a cseh hadifoglyokkal szemben elkövetett állítólagos kegyet
lenkedéseire - internálták.36 

32 HL Hdf.gy. Tarnopol II. sz. levelezőkönyv, 103/5.; OL K. 73. 49. tétel, 50.226/13.-1919. 
33 A Hadügyi Népbiztosság jelentése szerint a 200 ágyas, teljesen felszerelt kórházat 2 orvossal, 6 ápolóval és a 

megfelelő személyzettel szállító 19. sz. kórházvonat 1919. április 15-én indult el Budapestről Tarnopolba. A 
kórházvonat a felszerelésen kívül a kórház számára még 1 havi élelmet és 500 ezer korona készpénzt, a tarnopoli 
fogadó bizottság részére pedig további 180 ezer koronát vitt. OL K. 73. 49. tétel, 50.034/13-, 50078/13.-1919. 

34 HL Hdf.gy. Tarnopol 148/3., 239/3. 
35 Uo. 159/1. 
36 A bécsi magyar hadifogolyügyi megbízott jelentése a csehszlovák kormánynak a magyar hadifoglyok cseh 

megszállt területen való hazatérésével kapcsolatban. OL K. 73. 45. tétel, 50.262/13.-1919. Czervesz Béla jelentése a 
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A Tarnopolban felállított járványkórházat összevonták a már ott működő 40 
ágyas magyar vöröskeresztes kórházzal és a tarnopoli pályaudvaron állomásozó 9. 
sz. magyar vöröskeresztes segélyvonattal, amely ott mint ,,üdítőállbmás" 
funkcionált. A Kelet-Galiciában működő magyar egészségügyi intézmények 
személyzeti kérdésben a tarnopoli magyar hazaszállítás vezetőjének, s rajta 
keresztül a Hadügyi Népbiztosság 55. osztályának voltak alárendelve, szerveze
tileg pedig az Egészségügyi Népbiztosság alá tartoztak.37 

1919 tavaszán fordulat állt be a lengyel-ukrán fronton.38 A lengyel csapatok -
átvéve a kezdeményezést - megkezdték a kelet-galiciai területek elfoglalását. 

Kiss százados 1919 májusában megszemlélte az alárendeltségébe tartozó fogadó 
állomásokat. Szemleútja után 1919. május 20-án kiadott parancsában felhívta 
tisztjei figyelmét, hogy a hazatérők érdekében továbbra is tartsák fenn a jó 
viszonyt az ukrán hatóságokkal, illetve a más nemzetek képviselőivel. Ismételten 
figyelmeztette őket, hogy az ukrán élelmezési állomásokon csak a magyar honos 
hazatérőknek kiadott élelmiszeradagokat nyugtázzák, s hogy minden bizottság 
vezessen „Előjegyzést", amelyből a felvételezett élelem fajtája, minősége és a 
felvételezés dátuma pontosan megállapítható legyen a két állam közt később 
történő elszámolás idején. Végezetül az ukrán részről egyre romló hadihelyzetre 
való tekintettel utasította tisztjeit, hogy amennyiben a magyar hazatérés számára 
legrövidebb utat jelentő Tarnopol-Chodorow-Stryj-Lawoczne vasútvonal 
Chodorow és Stryj közti szakaszát az ukránok feladják, a stryji bizottság 
Nadwornára vagy Delatynba, a chodorowi fogadó állomás pedig Czortkowba vagy 
Buczaczba vonuljon vissza.39 

A kiadott parancsot azonban a fogadó állomások már nem teljesíthették. Az 
előrenyomuló lengyel csapatok 1919. május 20-án elfoglalták Stryjt és az ott 
tartózkodó, Bányavölgyi százados vezette bizottságot a Lengyelországban 
érvényben lévő rendeletek értelmében a magyar hazatérés Varsóban működő 
vezetőjének alárendeltségébe utalták.40 

Anesini főhadnagy Chodorowból, ahol helyzete a közelgő lengyel hadsereg 
miatt tarthatatlanná vált, 1919- május 21-én Stanislawowba utazott Császy 
századoshoz. Chorthowban maradnia véleménye szerint értelmetlen lett volna, 
„mivel egyrészt a Kolomea-Delatyn vasútvonal a románok kezébe került, 
másrészt a lengyel hadsereg előrenyomulása Kelet-Galicia határáig várható", ezért 
úgy döntött, hogy Stanislawowban várja be a fejleményeket.41 

Hosszas harcok után a lengyel csapatok 1919 júliusában elfoglalták Tarnopoli. 
Az ottani hazatérő-intézmények pedig, mivel „a lengyel hatóságok felfogása sze
rint a magyar hadifogoly missziók az ukrán kormány által voltak csak elismerve", 

lawocznei határátkelő-hely lezárásáról: OL K. 73. 49 tétel, 50.578/13-1919. Domán Arthur jelentése hazatéréséről: OL 
K. 73. 18. tétel, 50.306. 

37 HL Hdf.gy. Tarnopol 159/3-1919. 
38 1919 márciusának végén a kelet-ukrán haderő a Vörös Hadsereg elől nyugat felé, Ploskirowon túlra vonult 

vissza, és maga az ukrán kormány is Kaminiec-Podolskba menekült. Ezzel Nyugat-Ukrajna elvesztette lengyelek elleni 
harcának legfőbb támogatóját, ráadásul a Vörös Hadsereg megközelítette határait, így kétfrontos küzdelmekre kellett 
felkészülnie. 

39 HL Hdf.gy. Tarnopol 159/5-1919. 
40 HL Hdf.gy. Varsói Hazaszállítás Vezetőség (a továbbiakban: VHV) 224. sz. 
41 HL Hdf.gy. Tarnopol 186/2-1919. 1919. július 15-én kelt jegyzőkönyv. 
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csak akkor folytathatták tevékenységüket, ha a lengyel kormány által elismert 
varsói „Magyar Hazatérés Vezetőség" alárendeltségébe kerülnek.42 

A lengyel feltételeket a Hadügyi Népbiztosság 132.267/55-1919. sz. rendelete 
értelmében teljesítették. A Magyar Hadügyminisztérium Kelet-Galiciai 
Szállításvezetősége, mint önálló szervezet ezzel megszűnt, s átszervezés után, mint 
a varsói Magyar Hazatérés vezetőjének egyik fogadó állomása működött tovább. 
1918 decemberétől 1919 júliusáig tartó működésük alatt a kelet-galidai magyar 
fogadó állomások 40 920 különböző nemzetiségű hadifoglyot segítettek tovább 
hazája felé.43 

Magyar hadifogolyfogadó állomások működése Lengyelországban. 
A lengyelországi magyar hadifogoly-intézmények megszervezése 

és működésének elsp szakasza 
1918 december-1919 augusztus 

A Hadügyminisztérium krakkói megbízottja, Köller alezredes 1918. december 
14-én értesült a Hadügyminisztériumtól, hogy a volt osztrák-magyar Keleti 
Hadsereg Ukrajnában állomásozó magyar nemzetiségű csapatai Kelet-Galícián át, 
a Brody-Zbaraz-Podwoloczyska-Tarnopol útvonalon lesznek hazaszállítva.44 

Ennek alapján a kirendeltség feladata az orosz fogságból Lengyelországon át 
hazatérő volt hadifoglyok szállításának irányítása lett. Ez pedig - Köller alezredes 
véleménye szerint - a kirendeltség ügykörének új, szabatos meghatározását tette 
szükségessé. 1918. december 22-én ezért javaslatot terjesztett fel a Hadügy
minisztériumnak a hazairányító bizottságok átszervezéséről. Ebben megállapította, 
hogy: ,,a hazatérő vezetőség befolyása csakis a lengyel kormány területére - a volt 
Orosz-Lengyelországra azonban csak közvetett, tehát időt rabló úton - terjed ki, a 
hazatérő vezetőség azonban a Lapy-Miedzyrzecze-Kowel-Lemberg-Zagorz 
vonaltól keletre fekvő, tehát a németek, ukránok és románok által megszállott 
területekre befolyást nem gyakorolhat, miután innen oda semmiféle összeköttetés 
nem létezik. Ennélfogva a magyar érdekek hatásos képviselete az említett 
területeken csakis a varsói lengyel, valamint az ukrán kormányokhoz és esetleg 
Bukovinába kiküldött külön-külön megbízottak feladata volna." 

Emiatt Köller alezredes szükségesnek tartotta, hogy a Lengyelországon át 
hazatérő magyar hadifoglyok súrlódás nélküli hazaszállítása érdekében a magyar 
központi szállításvezetőségtől egy, a szállítási kérdésekben jártas tisztet küldjenek 
ki a lengyel hadsereg vezérkari főnöke mellé beosztott vasúti ügyek főnökéhez, 
ahol mint a magyar hadügyminisztérium meghatalmazott és összekötő tisztje 
működne a lengyel fővárosban. Ezenkívül javasolta három, a varsói megha
talmazott- irányítása alá tartozó, hazatérőket gyűjtő állomás felállítását, amelyek 
feladata: 

42 Uo. 
43 Kirchner Sándor: Hadifoglyaink hazaszállítása. HL Tgy. 2081. 32. o.. Egy fennmaradt jelentés szerint 1919. január 

1. és április 15. között 25 380 hazatérő haladt át Tarnopolon. Mivel a fogadó bizottság csak 1919. március 15-től 
különböztette meg nemzetiség szerint is az ott ellátmányban részesítetteket, az állomáson áthaladt magyarok számát 
hozzávetőlegesen 18-19 ezerre becsülték. OL K. 73. 49. tétel, 50.002/hdf.-1919. 

44 PhiladelphyJenő. i.m.; HL Polg.dem. Hüm. 30.886/eln.kp.-1918. 
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1. Minden egyes hazatérő magyar hadifoglyot igazolvánnyal ellátni. 
2. A hazatérőket nyilvántartani és a gyűjtőtáborokba irányítani. 
3- Ha a gyűjtőtáborban annyi hazatérő gyűlt össze, hogy azokból egy zárt 

szállítmány összeállítható, jelenteni a Varsóban állomásozó magyar 
meghatalmazottnak, aki az emberek Rozwadow-Tarnow-Orló útvonalon való 
elszállításáról intézkedik. 

Köller alezredes a következő gyűjtőállomások felállítását tartotta szükségesnek: 

I. Kowel (gyűjtőtábora: Chelm) 
II. Miedzyrzecze - a Brest Litowsk-Ivangorod vasútvonalon Brest-Litowsktól 60 

km-re nyugatra - (gyűjtőtábora: Lukow) 
III. Lapy - a Grodno-Varsó vasútvonalon Varsótól 150 km-re északkeletre -

(gyűjtőtábora: Lapy) 

Választása azért esett ezekre a helyekre, mert a lengyel hadügyminisztérium e 
helyeken már felállította hasonló jellegű táborait. 

Jelentése végén Köller alezredes kérte, hogy amennyiben javaslatait 
jóváhagyják, a krakkói Hazatérés Vezetőséget - mivel az munkáját befejezte -
oszlassák fel, őt magát, valamint Németh őrnagyot, aki december 7-én csatlakozott 
a bizottsághoz, rendeljék haza, Tus László és Philadephy Jenő főhadnagyokat 
pedig osszák be valamelyik felállítandó gyűjtőállomásra. Végül, hogy a krakkói 
Generalkommandóval se szakadjon meg az összeköttetés, azt javasolta, hogy 
Matsvánszky József százados, aki szintén december 7. óta tartozott a bizottsághoz, 
és az ottani helyzetet jól ismerte, mint összekötő tiszt maradjon Krakkóban.45 

Hogy Köller alezredes javaslatát, hogyan fogadták a Hadügyminisztériumban, 
pontosan nem tudjuk, de 1919. január 12-én Bécsen keresztül Varsóba érkezett 
Fritz Pál százados az 1918 december 27-én kelt 755.187/1.a.-1918. sz. 
hadügyminiszteri rendelettel létrehozott Vársói Magyar Szállítás Vezetőség 
parancsnoka. 4(> Fritz századost a lengyel vezérkar III. osztályához osztották be. 
Ehhez az osztályhoz volt beosztva a vasúti ügyek főnöke és a központi 
szállításvezetőség. Ezenkívül összeköttetésbe lépett a vezérkar V. Cleszerelési) 
osztályával, valamint az ennek alárendelt Állami Fogoly Hivatallal. Ez utóbbi 
hatáskörébe tartoztak a lengyel területen működő gyűjtőállomások, és a 
hadtápparancsnokság útján a hazatérő hadifoglyok élelmezése is. 

Fritz százados haladéktalanul hozzáfogott a magyar gyűjtőállomások 
felállításához. 1919. január 12. és 19- közt kezdték meg működésüket a következő 
gyűjtőállomások: 

Chelm - parancsnok Brandi Róbert százados, beosztott tiszt Philadelphy Jenő 
főhadnagy. A gyűjtőállomás, amelynek felállítását eredetileg Kowelban tervezték, 

45 HL Hdf.gy. Krakkó 60/1918., 66/1918. 
46 Maga a rendelet elveszett, de mivel a szállításvezetőség szervezete, ügyköre csaknem azonos a Köller alezredes 

által javasoltakkal, feltételezhető, hogy az általa 1918 decemberében írt 60. és 66. számú jelentések hatására hozták 
létre a Magyar Hadügyminisztérium Szállításvezetőségét Varsóban. Magyar részről már 1918 novemberében szerettek 
volna egy katonai meghatalmazottat delegálni a lengyel fővárosba, akinek a feladata főleg a lengyel területen lévő nagy 
mennyiségű magyar hadianyag értékesítése és a magyar csapatok hazairányítása lett volna. HL Polg.dem. 
31.924/eln.kp.-1918. 
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azért nem volt ott elhelyezhető, mert a város egy részét még a német csapatok 
tartották megszállva és ezért a vonatközlekedés Chelm és Kowel közt szünetelt. 

Lukow - parancsnok Tus László főhadnagy, beosztott tiszt Weisz Dezső 
hadnagy. A lengyel vezérkar javaslatára itt helyezték el a gyűjtőállomást, mert 
Miedzyreczének egyelőre nem volt jelentősége: Brest-Litowskot is német csapatok 
tartották megszállva, vasúti közlekedés Brest-Litowsk és Miedzyrecze közt sem 
volt, így hazatérőknek Miedzyreczére való érkezésére a közeljövőben nem 
számíthattak. 

Lapy - parancsnok Weinberger Jenő hadnagy, beosztott Auslander Mór 
hadnagy. Bár a gyűjtőállomás az eredetileg is tervezett helyen kezdte meg 
működését, nagyobb forgalomra itt sem volt kilátás, mert ,,a Pétervár-Wilno 
vasútvonalat a bolseviki csapatok veszélyeztették", így az ottani közlekedés is 
bizonytalan volt.47 

Fritz százados 1919. január 18-án kelt 21. sz. utasításában szabályozta a felállított 
gyűjtőállomások elhelyezését, tevékenységét. Ebben leszögezte, hogy: ,,a magyar 
gyűjtőállomások a lengyel gyűjtőállomásokkal egy helyen vannak elhelyezve, 
amelyek a lengyel hadtápparancsnokságoknak vannak alárendelve. Fia a lengyel 
gyűjtőállomás helyet változtat - ami a hadműveletek előrehaladtával várható - a 
magyar hadifogoly gyűjtőállomás további parancs bevárása nélkül vele megy." 

A magyar gyűjtőállomások feladatát, tevékenységét, alárendeltségét a 
határozvány így szabályozta: 

„ Tevékenység: 
I. A visszatérők összegyűjtése, nyilvántartásba vétele (nyilvántartási napló48), és 
elhelyezése a lengyel gyűjtőtáborokban, amíg elszállításuk lehetséges. 
Gondoskodni kell a betegek kórházba szállításáról. A hazatérőket figyelmeztetni 
kell a fertőtlenítés szükségességére. A fertőtlenítést a lengyel gyűjtőállomás 
végzi. 

II. A visszatértek kioktatása a következő alapelvek szerint: A visszatérőket az új 
rendről értesíteni kell és felhívni a figyelmüket hazafias kötelezettségeikre. 
Különösen hangsúlyozandó a rend, a fegyelem és a tiszti tekintély 
fenntartásának szükségessége... 

III. Minden hazatérő a hadifogoly gyűjtőállomástól egy igazolványt kap, amely a 
nyilvántartási napló (megfelelő) folyószámával és a (kiállító) gyűjtőállomás 
hosszú- és körbélyegzőjével látandó el.49 A hazatérőket figyelmeztetni kell, 
hogy ezen igazolványokat jól őrizzék meg. 

IV. Ugyanis a hazatérők a hadifogoly gyűjtőállomásokon és a vasúti utazás alatt 
a lengyel hadtáppontokon - az illetékes lengyel parancsnoksággal kötött 

47 HL Hdf.gy. VHV. 1-2. sz. heti jelentés. 
48 A nyilvántartási napló - más néven fogadónapló - a következő adatokat tartalmazta: a fogadó állomásra való 

beérkezés sorszáma, ideje, a hazatérő neve, anyanyelve, illetőségi helye, csapatteste, életkora, az elutazás időpontja, 
célja, hol esett fogságba, fogságát mely hadifogolytáborokban töltötte. 

49 A magyar és lengyel nyelvű utazási igazolvány tartalmazta az utazó hadifogoly nevét, illetőségi helyét, 
csapattestét, életkorát és úticélját. Azok a gyűjtőállomások és hadtáppontok, ahol az igazolvány tulajdonosa átutazott és 
élelmezésben részesült, az igazolvány hátlapján pecsétjükkel érvényesítették azt. 
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egyezmény50 alapjában - ingyenes étkezésben részesülnek. Az ellátás költségeit 
és a menetdíjat a vasúti igazolványok alapján hitelezik. Aki ezt elveszti - fizet. 

V. Amint 10 főnél nagyobb szállítmány gyűlik össze, Lapy és Lukow 
gyűjtőállomások a varsói vasútvonal-parancsnokságnak, Chelm pedig az ottani 
katonai vasúti parancsnokságnak, továbbirányítás céljából jelentse be. (...) 

Minden szállítmányhoz a legénységgel egyetértésben egy inteligensebb embert 
kell parancsnokul kijelölni, akiknek a hazatérők az utazás tartama alatt 
engedelmeskedni tartoznak. A hazaszállítás iránya Rozwadow-Tarnow-Orló. E 
szerint a hazatérők - ha a helyzet nem változik - Kassán és Miskolcon át érik el 
Budapestet. A visszatérőket figyelmeztetni kell, hogy hazánk egy részét idegen 
csapatok szállták meg (demarkációs vonalak) és, hogy különösen a cseh
szlovák területen át, amely Orlótól Miskolcig terjed - magyar voltukkal ne 
tüntessenek. Saját jólfelfogott érdekükben fegyelmezetten és csendesen 
viselkedjenek. 

VI. A hazatérőket (az Oroszországban - B. A.) tapasztalt viszonyokról, a 
bolsevizmusról tapintatosan ki kell kérdezni. Ügyelni kell, hogy bolseviki 
röpiratokat ne hozzanak magukkal! A gyanús elemeket a lengyel 
parancsnoksággal egyetértőleg vissza kell tartani. A fegyelmezetlenkedőket a 
lengyel katonai parancsnokságnak kell átadni. 

VII. A magyar gyűjtőállomások tisztjei a legjobb egyetértésben működjenek a 
lengyelekkel, különösen a hadtáp-, pályaudvar- és állomásparancsnokságokkal. 

VIII. Különösen méltányos esetben 10-20 márka rendkívüli segélyt adhat ki a 
gyűjtőállomás. Ez az igazolványba bejegyzendő, s a segélyezettől nyugta 
veendő. A segélyezésre és a folyó kiadásokra minden állomásnak 2000 korona 
előleget adok ki (a varsói magyar szállítás vezetője - B. A.). 

Alárendeltség 
A hadifogoly gyűjtőállomások a Magyar Hadügyminisztérium varsói szállítás 

vezetőjének vannak alárendelve. A feloszlatást is ő fogja elrendelni. 

Jelentéstétel 
a) táviratilag jelenteni kell minden továbbított zárt szállítmány útbaindítását, 
b) minden hétfőn táviratilag, hogy az elmúlt héten összesen hány visszatérő 

indult el az állomásról, 
c) minden kedden írásban, hogy 

I. az elmúlt hétfőtől hány visszatérő érkezett a gyűjtőállomásra és ezek közül 
mikor és mennyi lett továbbítva, mennyi maradt ott; 

II. milyen volt az elhelyezés és élelmezés; 
III. előfordultak-e különleges események, van-e az állomásnak javaslata a 

visszatérők ellátását és segélyezését illetőleg; 

50 Magyarország varsói követének egy 1921-ben kelt jelentése a lengyel területen átszállított magyar hadifoglyok 
élelmezési és szállítási költségeiről a következőket mondja: Ezen költségek fedezése tekintetében Fritz százados a 
(lengyel - B A.) hadifogoly hatóságokkal megállapodott, amelynek értelmében ezen költségeket a lengyel kormány 
utólagos megtérítés mellett hitelezte. OL K 73- 42. tétel, 50.538/13.-1919. alapszám, 99.130/1921. iktatószám 
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IV. különös megfigyelések, különösen a bolsevikokra és a német hadseregre 
vonatkozóan."51 

Az utasítás végén Fritz százados figyelmeztette beosztottjait, hogy a rendelkezés 
a hadifogoly gyűjtőállomások hatáskörét és teendőit csak alapvetően határozza 
meg, és minden gyűjtőállomásnak a helyi viszonyokhoz kell alkalmazkodnia. 

A Magyar Hadügyminisztérium varsói szállításvezetője nem szabályozta viszo
nyát a Krakkóban működő - és magát a magyar hadügyminiszter teljhatalmú 
megbízottjának mondó - Matsvánszky századossal, aki a Lengyelországra még 
1919 elején is jellemző zilált közigazgatási és összeköttetési viszonyok miatt 
önállóan tevékenykedett.52 

A varsói magyar szállításvezető hatásköréről, alárendeltségéről nem maradt fenn 
konkrét utasítás. Működéséről, feladatairól a munkája során keletkezett iratokból 
közvetett úton nyerhetünk képet. 

A varsói magyar szállításvezető közvetlenül a Hadügyminisztérium 55. 
osztályának volt alárendelve. Feladata egyrészt a magyar hazatérés ügyének a 
lengyel vezérkarnál és az Állami Hadifogoly Hivatalnál való képviselete, másrészt 
az alárendelt hadifogoly gyűjtőállomások (később fogadóállomások) munkájának 
irányítása, összefogása és ellenőrzése volt. A szállításvezető döntött a volt 
hadifoglyok hazatérését és a hadifogolyfogadó-állomások működtetését érintő elvi 
ügyekben, az alá beosztott tisztek és polgári alkalmazottak személyi ügyeiben, 
irányította a propagandát, ő kezelte és osztotta szét az egyes bizottságok közt a 
lengyelországi magyar fogadóállomások működéséhez szükséges, Budapestről 
kiutalt összegeket53 és hagyta jóvá az elszámolásokat. 

Minden hét szerdáján jelentést tett a Hadügyminisztérium 55. osztályának, 
amelyet részben a fogadóállomások hét elején beérkezett jelentései alapján állított 
össze. A Hadügyminisztériumnak küldött heti jelentések tartalmazták a beosztott 
állomány személyi ügyeit, a fogadóállomások egyenkénti és összesített telje
sítményjelentéseit,54 azt, hogy mely irányból, mely állomásokra érkezik a legtöbb 
visszatérő Oroszországból, valamint a pénztárállapot. Minden hónap elején 
összesített kimutatásokat közölt az állomások előző havi teljesítményéről és 
grafikonok55 ábrázolta a lengyelországi magyar fogadóállomásokon áthaladt 
hazatérők számát. Ezenkívül heti jelentéseiben rendszeresen beszámolt a lengyel 
csapatok helyzetéről a különböző frontokon, a lengyel belső helyzetről, valamint a 
hivatalos körök és a lengyel közvélemény Magyarországhoz való viszonyáról. 

51 A gyűjtőállomások működésére vonatkozó határozványok. HL Hdf. gy. a koweli fogadó bizottság iratai (a 
továbbiakban: Kowel) 22/1919. 

52 Mint a Hadügyminisztérium egy 1919. február 14-i leiratából kiderült, Matsvánszky százados azon állítása, hogy ő 
a magyar hadügyminiszter teljhatalmú megbízottja, valótlan, mert ilyen megbízólevelet nem kapott. A miniszteri leirat 
megállapította, hogy nevezett Köller alezredes helyére, mint a krakkói magyar hadifogoly fogadó állomás vezetője lett 
kinevezve, és mint ilyen, a Hadügyminisztérium 55. osztálya alárendeltségébe tartozik. HL Polg. dem. 
3586/eln.kp.-1919. 

53 A varsói magyar követ 50. jegyzetszám alatt idézett jelentése a lengyelországi magyar fogadó szervek 
költségeiről ezt mondja: ,,ezek fedezésére vonatkozólag az illetékes lengyel hatóságokkal semmiféle egyezmény nem 
köttetett, mivel azok költségeit a magyar Hadügyminisztérium mindenkor maga viselt és folyósította is". OL K. 73. 42. 
tétel, 50.538/1919. alapszám, 99.310/1921. iktatószám. 

54 A teljesítményjelentésben megadták az állomásra érkezett, az onnan továbbutazott, illene az éppen ott 
tartózkodó emberek számát és nemzetiségét. 

55 A grafikonon való ábrázolást csak 1920 tavaszától kérték. 
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A lukowi és a lapy-i fogadóállomásokat csekély forgalmuk miatt 1919. február 9-
én feloszlatták. Személyzetük - Weinberger hadnagy kivételével - hazatért 
Magyarországra. A két feloszlatott állomás felől érkező hadifoglyokat a lengyel 
hadtápparancsnokság a Baraki na Powazkah néven ismert nagy varsói 
gyűjtőtáborba irányította, ahol egy német-osztrák kirendeltség is működött. 1919-
február 10-től Weinberger hadnagy, mint az újonnan felállított varsói fogadó
állomás parancsnoka látta el igazolványokkal és felvilágosításokkal a hazatérőket, 
majd fertőtlenítés és étkeztetés után egyenként, vagy kisebb szállítmányokba 
csoportosítva indította útnak őket Rozwazdowon keresztül Orló felé.56 

1919 februárjában a németek kiürítették Koweït és Brest-Litowskot. Brandi 
Róbert százados - a varsói szállításvezető utasítása értelmében - a lengyel 
hadtápponttal együtt Chelmből Kowelba települt, hogy az eredetileg oda tervezett 
gyűjtőállomás munkáját beindítsa és a volt Keleti Hadsereg képviseletében még ott 
működő Kohn hadnagytól57 a visszatérő osztrák-magyar hadifoglyok gondozását 
átvegye. A koweli gyűjtőállomás 1919. március l-jén kezdte meg munkáját. A 
chelmi gyűjtőállomást azonban továbbra is fenntartották a Varsóból odavezényelt 
Weinberger hadnagy parancsnoksága alatt, mert a visszatérők, félve attól, hogy a 
Koweltől nyugatra lévő dorohuski vesztegzár állomáson visszatartják őket, a 
koweli fogadó állomást igyekeztek elkerülni. Általában jellemző volt, hogy a 
hazatérők szerették volna elkerülni a gyujtőállomásokat, mert az a hír terjedt el 
köztük, hogy ott újra felfegyverzik és a lengyelekkel együtt a csehek ellen 
vezénylik őket.58 

A Tanácsköztársaság kikiáltása után a lengyel kormány bizalmatlanná vált a 
hazatérő magyar hadifoglyok és az őket fogadó kirendeltségek iránt. A 
magyarországi illetékességű hadifoglyok továbbítását ezért beszüntették. A 
beérkezett hazatérőket a varsói hadifogolytáborban gyűjtötték össze,59 sőt 1919-
április l-jén a koweli gyűjtőállomást is vissza kellett vonni Chelmbe. Ennek egyik 
oka a kis forgalom volt, de ebben - Fritz százados megfigyelése szerint - az is 
közrejátszott, „mintha a lengyel hadvezetőség nem venné szívesen, hogy idegen 
gyűjtőállomás működik a front közelében".60 Különösen nem vette szívesen ha ez 
a gyűjtőállomás a Magyar Tanácsköztársaság gyűjtőállomása, és az arcvonal a 
lengyel csapatok és a szovjet Vörös Hadsereg között húzódik, amelynek 
kötelékében internacionalista magyar alakulatok is harcolnak. A chelmi 
gyűjtőállomás parancsnoka ismét Brandi százados lett. Weinberger hadnagy pedig 

56 HL Hdf.gy. VHV. 4-5. sz. heti jelentés. 
57 A volt osztrák-magyar Keleti Hadsereg parancsnoksága visszavonulása előtt dr. Kohn cs. és kir. hadnagy 

vezetésével egy hazatérőket gyűjtő állomást állított fel Kowelben. Az állomás a volt osztrák-magyar hadsereg hazatérő 
katonáit gyűjtötte össze és továbbította Chem felé. A gyűjtőállomásnak a Keleti Hadseregparancsnokság 1918. 
november 28 án kelt Op. Qm. 16.190. sz. parancsa szerint az Armee Oberosthoz tartozó német csapatok Kowelből 
való kivonulása után, de legkésőbb 1918. december 31-el meg kellett volna szüntetni működését Tekintettel azonban 
arra, hogy a volt hadifoglyok tömeges hazatérését csak későbbre várták, Kohn hadnagy tevékenységét a kijelölt 
határidőn túl is folytatta. Miután a lengyelek bevonultak Kowelbe, Kohn hadnagyot kiutasították, aki gyűjtőállomását és 
pénztárát átadta a lengyel kormány által is elismert varsói magyar hazatérés vezetőjének HL Hdf. gy. VHV. 7. sz. heti 
jelentés, Krakkó 60/1918. 

58 HL Hdf.gy. VHV. 7. sz heti jelentés. 
59 Fritz százados javasolta a lengyel hatóságoknak, hogy a határzár miatt Krakkóban, Novo-Sandecben és más 

helyeken visszatartott magyarokat a varsói gyűjtőtáborban összpontosítsák, ,,hogy a helyzet tisztázásáig megbízható 
tisztek felügyelete alatt álljanak". Ez a felügyelet egyben védelme^,jelentett a lengyel hatóságok esetleges túlkapásaitól, 
és többé kevésbé rendszeres étkezést biztosított a hazatérők számára a tovább indulásig. HL Hdf. gy. VHV. 120/1919. 

60 HL Hdf.gy. VHV. 120/1919. és 12. sz. heti jelentés. OL K. 73. 18. tétel, 50.228 sz 
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a varsói táborban 1919. február 14. óta dolgozó Utczás Károly főhadnagy61 mellé 
lett beosztva. 

Fritz százados a Hadügyi Népbiztosság 55. osztályán keresztül a Külügyi 
Népbiztossághoz fordult, hogy járjon közben a lengyel kormánynál: a magyar 
hazatérők április 22-ig tartó visszatartása ne ismétlődjön meg. Egyben kérte a 
Külügyi Népbiztosságot, hogy interveniáljon a csehszlovák kormánynál is, ne 
akadályozzák a hazatérők átutazását csehszlovák területen.62 

Áprilisban folytatódott a lengyel hadsereg előrenyomulása Szovjet-Oroszország 
és Kelet-Galicia felé. A szovjet fronton a lengyelek a Wilno-Lida-Baranowicze 
vonalat elérve Minszk felé nyomultak előre, míg Kelet-Galiciában a harcok 
Lemberg környékén folytak. 1919- április 27-én a német hadsereg kiürítette 
Kownó (Kaunas) városát, amelyet átadtak a lengyeleknek. 

Mivel a visszatérés a Kowel-Chelm útvonalon a harcok miatt teljesen megszűnt, 
a varsói magyar hazatérés vezetője63 a chelmi fogadóállomást 1919. április 22-én 
feloszlatta.64 Az állomás parancsnoka, Brandi Róbert százados bevonult 
Budapestre. 

A sikeres előrenyomulással egy időben átszervezték a lengyel hadvezetést is. A 
vezérkar a hadsereg főparancsnokság keretébe került és a hadifogolyügyeket 
teljesen átadta az Állami Hadifogoly Hivatalnak.65 Az átszervezés lényegében csak 
formálisan érintette a magyar hazatérés vezetőségét, mert ugyan a vezérkar helyett 
a hadsereg-főparancsnokság IV/a osztályához osztották be, de az tulajdonképpen 
megegyezett a vezérkar volt III. osztályával (tábori vasúti ügyek főnöke).66 

Az egységes lengyel állam kialakulása, a Varsó és Krakkó közötti összeköttetés 
helyreállítása lehetővé tette, hogy a Matsvánszky százados által vezetett önálló 
magyar hadifogoly-fogadó bizottságot a varsói magyar hazatérés vezetőségének 
alárendeltségébe vonják.67 

A krakkói fogadóállomás feladatkörét Fritz százados az 1919. május 14-én 
kiadott 159. sz. szolgálati rendeletével szabályozta. Az utasítás lényegében meg
egyezett a januári 21. sz. határozvánnyal, amelyben a korábban felállított gyűjtő
állomások feladatát határozták meg.68 Az átszervezett krakkói magyar fogadóállo
más 1919. május 18-án kezdte meg munkáját Utczás Károly parancsnoksága 
alatt,69 aki az eltávozott Matsvánszky százados helyett került a kirendeltség 
élére.70 Krakkó szerepe a magyar hazatérésben jelentősen megnövekedett, amikor 
a lengyel Állami Hadifogoly Hivatal, tekintettel az Észak-Magyarországon beállott 

61 Utczás Károly főhadnagy a Hadügyminisztérium 47.551/55.-1919. sz. rendelete értelmében 1919. február 19-én 
jelentkezett szolgálatra Varsóban, és ettől az időponttól 1919- május 15-ig a varsói gyűjtőállomáson (Baraki na 
Powazkah) teljesített szolgálatot, majd a krakkói fogadóállomás vezetője lett. 

62 HL Hdf.gy. VHV. 17. sz. heti jelentés 1919. április 30-május 6. 
63 A pecsétek tanúsága szerint ezt a címet viselte Fritz százados 1919. április 16. után A kirendeltség elnevezésének 

megváltozásáról szóló parancsot és a változás okait nem ismerjük. 
64 HL Hdf.gy. VHV. 19. sz. heti jelentés, 1919. május 16-22. 
65 Pastwowi Uzrad dia Spraw Jenchow. 
66 HL Hdf.gy. VHV. 17-18. sz heti jelentés, 1919. április 30-május 17. 
67 Az erről szóló, 1919. május 3-án kelt 112.351/55.-1919. számú hadügyi népbiztosi rendelet nem maradt fenn, 

csak az iratokban hivatkoznak rá HL Hdf.gy. Krakkó 208/1919-
68 A 159. sz. határozvány szövege megtalálható: HL Hdf.gy. Krakkó 249/1919. 
69 HL Hdf.gy. Krakkó 208/1919. 
70 Matsvánszky százados a lengyel hadsereg kötelékébe szándékozott belépni. HL Hdf gy. VHV. 494/1919. 
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hadi viszonyokra, úgy rendelkezett, hogy a magyar hazatérőket ne az addigi 
Tarnow-Orló-Kassa-Miskolc-Budapest útvonalon, hanem Krakkó-Oswiecim-Bo-
hun irányában, Ausztrián át továbbítsák.71 

Miután egy újabb átszervezés következtében a lengyel hadsereg főpa
rancsnoksága a visszatérő hadifoglyok ügyeivel már nem foglalkozott, a magyar 
hazatérés vezetőjét a hadsereg főparancsnokság IV/a. osztályától az Állami Hadi
fogoly Hivatalhoz osztották be.72 

A Kelet-Galiciában sikeresen folyó lengyel offenzíva eredményeként a 
Hadifogoly Hivatal Lembergben egy újabb expoziturát létesített.73 1919. május 20-
án a lengyel csapatok elfoglalták Stryjt, s az ottani, Bányavölgyi százados vezette 
magyar hadifogolyfogadó-bizottságot előbb Przemýslbe, majd Lembergbe 
helyezték.74 Ennek egyik oka az volt, hogy a kelet-galiciai hazatéréskor addig 
használt Stryj-Lawoczne-Volóc vasútvonal a hadműveletek - illetve a Felvidék 
északkeleti részének cseh és román részről történt megszállása - miatt a magyar 
hazatérők továbbítására alkalmatlanná vált.75 Ezért a Kelet-Galicia felől történő 
hazatérés útvonala Lemberg Przemýsl-Krakkó-Bogumin-Lundenburg-Bécs lett. A 
stryji bizottság Lembergbe költöztetésének másik oka az a szigorú lengyel elv volt, 
hogy idegen államoknak csak ott lehetett fogadó intézménye, ahol az Állami 
Hadifogoly Hivatal hadtáppontja vagy biztosa működött.7" 

A lengyel hadsereg főparancsnoksága 14340/1V. Nacz. Dow. sz. utasításában 
úgy rendelkezett, hogy Lengyelország területén - így az újonnan elfoglalt kelet-
galiciai részeken is - csak olyan magyar fogadóintézmények működhetnek, 
amelyek a varsói magyar hazatérés vezetőjének vannak alárendelve. E parancs és 
a Hadügy Népbiztosság 132.267/55-1919. sz. rendelete értelmében a Stryjből 
Lembergbe visszavont magyar fogadóállomás Fritz százados parancsnoksága alá 
került.77 

Fritz százados, hogy a kelet-galiciai fogadóintézmények helyzetét tisztázza, 
1919- június 14-én Lembergbe utazott. Ott a lengyel keleti hadseregcsoport 
parancsnokságán megtudta, hogy katonai szempontokból egyelőre csak Lem
bergben engedélyezik egy fogadóállomás működését, ezért a stryji és a chodorowi 
kirendeltségeket feloszlatták. A Lembergben folytatott tárgyalások eredményeként 
a lengyel parancsnokság akkreditálta a Bányavölgyi századosból és Czervesz 
főhadnagyból álló bizottságot, amely az Állami Hadifogoly Hivatal lembergi 
kirendeltsége mellett megkezdhette működését. A fogadóállomás ügykörét a 
Lengyelországban már addig is tevékenykedő fogadóállomásokéhoz hasonlóan 
határozták meg. Fritz százados a lengyel keleti hadseregcsoport parancsnokságától 

71 HL Hdf.gy. VHV. 20. sz. heti jelentés, 1919. május 21-27. 
72 HL Hdf.gy. VHV. 22. sz. heti jelentés, 1919. június 4-10. 
73 HL Hdf.gy. VHV. 20. sz. heti jelentés, 1919. május 21-27. 
74 HL Hdf.gy. VHV. 23. sz. heti jelentés, 1919. június 11—július 1.; a lembergi fogadó állomás jelentése a helyzetről: 

HL Hdf.gy. VHV. 224. sz.; OL K. 73. 49. tétel, 50/578/13.-1919. 
75 Fritz százados a lengyel előrenyomulás után beutazta a lengyelek által elfoglalt kelet-galiciai részeket, sőt átment 

a cseh-román felügyelet alatt álló munkácsi területre is. Ott a volóci állomásfőnök arról tájékoztatta, hogy az ottani 
fogadóállomást a csehek 1919- május 12-én feloszlatták és az ott szolgáló tiszteket magukkal vitték Munkácsra. HL 
Hdf.gy. VHV. 23. sz. heti jelentés, 1919. június 11-július 1. 

76 HL Hdf.gy. VHV. 40. sz. heti jelentés. 
77 HL Hdf.gy. VHV. 23. sz. heti jelentés, 1919. június 11-július 1. 
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ígéretet kapott arra, hogy ha beveszik a még ukrán kézen lévő Tarnopolt, a 
magyar fogadóintézmények működését ott is engedélyezni fogják. 

1919 júliusában a lengyel csapatok elfoglalták Tarnopolt. Kiss százados, a tar-
nopoli magyar fogadóintézmények parancsnoka - miután a lembergi fogadóbi
zottság átiratából értesült arról, hogy a Hadügyi Népbiztosság 132.267/55-1919- sz. 
rendelete értelmében az összes kelet-galiciai magyar kirendeltség a varsói magyar 
hazatérés vezetőjének a parancsnoksága alá került - kapcsolatfelvétel céljából 
Varsóba utazott.78 A lengyel fővárosban Fritz századossal együtt tárgyalásokat 
folytatott a tarnopoli magyar járványkórház, a 19- sz. kórházvonat és a 9. sz. 
segélyvonat további sorsáról. A lengyelek galíciai parancsnokságának ugyanis az 
volt a véleménye, hogy a kórházat és az egészségügyi vonatokat a magyar 
tanácskormány az ukránok megsegítésére küldte ki, s ezért ezek hadi
zsákmánynak tekinthetők.79 A tárgyalásokon Fritz százados mint az összes kelet-
galiciai fogadóintézmények parancsnoka, Kiss százados pedig mint az ő tarnopoli 
megbízottja szerepelt. Erre azért volt szükség, hogy kidomborítsák: a kommunista 
kormány idején kiküldött kórház a Fritz századost korábban kiküldő 
Hadügyminisztériumot szolgálja, a mint ilyen, a lengyel kormány által hivatalosan 
elismert Fritz százados parancsnoksága alá tartozik. Az Állami Hadifogoly Hivatal 
képviselőjével folytatott tárgyalások eredményeként 1919. július 26-án megálla
podás jött létre. Ennek értelmében a magyar állam - tulajdonjogának fenntartása 
mellett - a kórházat és az egészségügyi vonatokat kölcsönadta a lengyel államnak. 
A működtetésükkel járó költségek a kölcsönvevőt terhelték. A kiszolgáló 
személyzet magyar parancsnokság alatt maradt, de köteles volt a lengyel kormányt 
lojalitásáról biztosítani. A lengyel fél fenntartotta a maga számára azt a jogot, hogy 
a személyzet tagjai közül a számára nem kívánatosakat eltávolítsa.80 

Fritz százados a szerződés megkötése után mégis azt javasolta a Hadügyi 
Népbiztosságnak, hogy a kórházat és az egészségügyi vonatokat rendeljék haza. 
Ennek indoklásaként a következőket jelentette: ,,mivel ezen intézmények 
személyzete a kommunista eszmék szellemében szeretne dolgozni, ami 
Lengyelországban nem lehetséges, mert a lengyelek ezt semmi szín alatt nem 
tűrnék meg, és a személyzet magatartásában fogják az első okot megtalálni, hogy a 
kórházat és a vonatokat, mint bolsevista tulajdont birtokukba vegyék".81 Fritz 
százados jelentését figyelembe véve 1919 október elején a Népegészségügyi 
Minisztérium 21.669 sz. rendeletével megszüntette a Lengyelországban 
tevékenykedő magyar egészségügyi intézmények működését. A vonatok 1919. 
október 10-én elhagyták Lengyelország területét. A járványkórház anyagát az 
Állami Hadifogoly Hivatal kapta meg azzal a feltétellel, hogy a Magyarország és 
Lengyelország közötti elszámoláskor az átvett egészségügyi anyag értéke Ma
gyarország részén aktívumként fog szerepelni.82 

A varsói tárgyalások befejezése után Kiss százados visszatért Tarnopolba, ahol a 
feloszlatott chodorowi és stanislawówi állomásokról oda bevonult Anesini 

78 HL Hdf.gy., Tarnopol 239/1919. 
79 HL Hdf.gy. VHV. 405/1919. 
80 HL Hdf.gy. VHV. 218/1919. 
81 HL Hdf.gy. VHV. 28. sz. heti jelentés, 1919. július 29-augusztus 4. 
82 HL Hdf.gy. VHV. 33., 35., 38., 39., 42., 47. sz. heti jelentés. 
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főhadnaggyal és Császy századossal kiegészült bizottság, mint a varsói magyar 
hazatérés vezetőség tarnopoli kirendeltsége, 1919- július 25-én megkezdte 
tevékenységet.83 Kiss Vilmos állomásparancsnok hatáskörébe tartozott a 
fogadóállomást érintő fontosabb elvi ügyekben való eljárás, a személyzet 
illetmény-, fegyelmi stb. ügyeinek intézése, valamint az összeköttetés fenntartása 
az illetékes lengyel szervekkel, illetve a varsói magyar hazatérés vezetőjével. A 
tulajdonképpeni fogadótiszti tevékenységet Császy százados és Anesini főhadnagy 
végezték: fogadták, ellenőrizték és továbbították a beérkezett hadifoglyokat; 
kiállították számukra a szükséges igazolványokat, nyíltparancsokat; vezették a 
hazatérőkről szóló statisztikákat; gondoskodtak az élelmezésről és az 
élelmiszereknek az Állami Hadifogoly Hivatal hadtáppontjáról való felvételezéshez 
szükséges bonok kiállításáról. Ők tartották az összeköttetést a pályaudvar
parancsnoksággal. Farkas százados a fogadóállomás irattáráért, a fogalmazványok 
elkészítéséért volt felelős. Ő kezelte a pénztárt és irányította a lakásügyeket.84 

A magyar hadifogolyfogadó intézmények átszervezése 
és helyzetük megszilárdulása Lengyelországban 

1919 augusztus-1920 május 

A Magyar Tanácsköztársaság leverése elégedettséggel töltötte el a lengyel 
hivatalos köröket. A magyar intézményekkel szembeni bizalmatlanság kezdett 
feloldódni. Továbbra is célozgattak ugyan a tarnopoli magyar egészségügyi 
intézmények átadására, de most már nem a „vörös veszély", hanem az Ukrajnából 
behurcolt tífuszjárvány miatt. 

Az új magyar kormányok, annak ellenére, hogy Kelet-Galíciának lengyel részről 
történt elfoglalása után a hazatérés ugrásszerűen növekedett, takarékossági 
okokból a fogadóállomások létszámának csökkentését rendelték el. Augusztus 
végén a Hadügyminisztérium 238.241/55-1919. sz. rendeletével Bányavölgyi 
százados, a lembergi fogadóállomás vezetője kapott bevonulási parancsot. Az 
állomás vezetését Czervesz Béla főhadnagy vette át. A tarnopoli fogadó
intézmények állományából több olyan személyt - köztük Anesini főhadnagyot -
rendeltek haza, akik „nagyon is beleélték magukat a kommunizmus eszméibe".85 

Ezzel a gesztussal a lengyel vezetés további jóindulatát is igyekeztek elnyerni. 
Anesini főhadnagy helyett azonban a Kelet-Galícia felől történő mozgás 
növekedése esetén felállítandó újabb fogadóállomások személyzetéhez pótlást 
igényeltek. 

További takarékossági intézkedés volt, hogy a lengyelországi fogadó
intézményekhez vezényelt tisztek részére 1918-ban megállapított napi 150 koronás 
pótdíjat napi 24 koronára csökkentették. Az érintettek nevében Fritz százados 
tiltakozott élesen az 1919. október 2-án kelt rendelet ellen. Rámutatott, hogy 
Lengyelországban a napi megélhetés a legnagyobb takarékosság mellett -
átszámítva - mintegy 104 koronába kerül, míg az ő századosi fizetéséből, a 

83 HL Hdf.gy. VHV. 27. sz. heti jelentés, 1919. július 22-29. 
84 HL Hdf.gy, Tarnopol szám nélküli/1919, augusztus 2. 
85 HL Hdf.gy. VHV. 272/1919., 32. sz. heti jelentés, 1919. augusztus 28-szeptember 3. 
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pótdíjjal együtt is csak 97 korona esik egy napra. Utalt az egyre növekvő 
lengyelországi árakra és arra, hogy az osztrák fogadótisztek 100, a csehek 200 ko
rona körüli pótdíjat kapnak. 1919. november 22-én kelt tiltakozásában végül meg
jegyezte, nem csodálkozik azon, hogy Kiss százados8^ után Farkas és Császy 
századosok sem akarnak további szolgálatot vállalni az átszervezendő lengyel
országi fogadóhálózatban.87 

1919. október 21-én Fritz százados részletes jelentést tett a magyar hazatérés 
helyzetéről, amely a szovjet-lengyel harcok ellenére is folytatódott. Jelentésében 
megállapította, hogy lengyel részről ismét állandó a bizalmatlanság mindennel 
szemben, ami magyar. A visszatérőket a lengyel parancsnokok nem, vagy csak 
kényük-kedvük szerint engedik át a frontvonalon, így a hazatérő foglyok a 
tűzvonalak közt vándorolva, állandó életveszélynek kitéve keresik azt a helyet, 
ahol lengyel területre léphetnek. Fritz százados szerint a lengyelek bizalmat
lanságának oka az volt, hogy szeptember végén Pinszktől keletre állítólag a Vörös 
Hadsereg kötelékében harcoló nagyobb létszámú magyar alakulatok álltak 
szemben a lengyel csapatokkal, s ezért a lengyelek minden magyar hazatérőben 
kommunistát látnak. 

Fritz százados jelentésében felhívta a figyelmet arra, hogy a visszatérőkkel 
nemcsak jól és előzékenyen kell bánni, hanem anyagi támogatásban is részesíteni 
kell őket. Érthetőnek tartotta a lerongyolódott, kimerült magyar hazatérők 
elégedetlenségét, akik látták, hogy a magyar fogadóállomásokon az 
igazolványokon és az oktatáson kívül semmit sem kapnak, míg az osztrákok és a 
jugoszlávok ruházattal és szeretetadományokkal (dohány, cigaretta) is ellátják 
embereiket. Megjegyezte, már többször rámutatott arra, hogy az ország rossz 
gazdasági helyzete ellenére is gyors és hathatós segítséget kell nyújtani, mert 
különben maguk lesznek az okai annak, ha a kommunista agitáció meghallgatásra 
talál a hazatérők körében.88 

Talán e jelentésnek volt köszönhető, hogy a Hadügyminisztérium 
239.867/55.a.-1919- sz. rendeletével 300 öltözék polgári ruhát küldött a volt hadi
foglyok számára Varsóba, és a még szükséges fehérnemű, cipő és dohány 
dolgában további intézkedéseket ígért.89 

A meglevő fogadóállomások - Varsó, Krakkó, Lemberg és Tarnopol - munkáját 
elemezve kifejtette, hogy a legcélszerűbb volna, ha az állomások közvetlenül a 
front mögött működnének, mert ezáltal a hazatérők a lengyel katonai hatóságok 
részéről tapasztalt sok kellemetlenkedéstől, atrocitástól (kifosztás, kínos vallatás, 
munkára való visszatartás) volnánk megóvva. A fogadóállomások 
előrehelyezéséről folyó tárgyalások azonban csak lassan haladtak, mert a lengyel 
hadsereg főparancsnokság a szűkebb hadműveleti területen nem engedélyezte 
magyar intézmények működését. Ráadásul egy korábbi rendelet értelmében 
idegen fogadótisztek csak ott voltak elhelyezhetők, ahol az Állami Hadifogoly 
Hivatal már felállította gyűjtő, illetve hadtáppontjait. A lengyel intézkedés célja 
egyrészt az volt, hogy mivel a fogadó állomások a hazatérők élelmezésére szolgáló 

86 Kiss százados a HM 238.612/55.-1919. sz. parancsára a tarnopoli fogadóállomás parancsnokságát 1919. 
szeptember 19-én átadta Farkas századosnak. HL Hdf.gy. VHV. 35. sz heti jelentés, 1919. szeptember 17-23. 

87 HL Hdf.gy. VHV. 405/1919. 
88 HL Hdf.gy. VHV. 3., 4., 32., 34., 38., 39. sz. heti jelentések. 
89 OLK. 73. 42. tétel, 51076/1919., 680/1920. 
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élelmiszereket a hadtáppontokról vételezték fel, ne kerüljenek messze azoktól, 
másrészt pedig az ukránbarátnak tartott idegen kirendeltségeket állandóan 
szemmel akarták tartani. 

Fritz százados a magyar fogadóintézményekről a következő tervet nyújtotta be a 
Magyar Hadügyminisztériumnak és az illetékes lengyel szerveknek: A tarnopoli és 
a lembergi fogadóállomások feloszlatása után, az arcvonal mögött, a főbb 
vasútvonalak mentén - Rownóban, Pinszkban és Minszkben, valamint a 
Pétervárról Wilnón át Varsóba tartó vasútvonalon fekvő Dwinskben - állítsanak fel 
magyar fogadóállomásokat egy-egy tiszt vezetésével. A tervek szerint Rownóba 
Plank százados,90 Pinszkbe Farkas százados, Minszkbe Czervesz főhadnagy és 
Dwinskbe Császy százados került volna. Fritz százados tervbe vette még egy 
fogadóállomás felállítását a Kiev felől érkező vasútvonal mentén fekvő 
Podwoloczyskában, abban az esetben, ha a lengyelek bizalmatlansága az 
ukrán-magyar viszony kérdésében csökkenne. A tervezet szerint a varsói 
barakktáborban működő fogadóállomás változatlanul folytatná tevékenységét, 
vagyis az észak felől jövő, egyenként érkező volt hadifoglyok összegyűjtését és 
továbbítását. A krakkói állomás tevékenységét sem szándékozott megváltoztatni, 
vagyis továbbra is feladata maradt a keletről igazolvány nélkül érkező hazatérők 
nyilvántartásba vétele, illetve, mint a cseh határ közelében lévő utolsó magyar 
fogadóállomásnak, az ott átutazó magyar szállítmányok ellenőrzése.91 

1919. október 28-án az illetékes lengyel hatóságokkal (hadsereg-főparancs
nokság, Hadifogoly Hivatal) a fogadóállomások átcsoportosítására vonatkozó 
tárgyalások végül eredményre vezettek. Minden további nélkül engedélyezték a 
rownói, a pinszki és a minszki kirendeltség felállítását. A megállapodás értelmében 
a dwinski fogadóállomás - az ott folyó harcok miatt - egyelőre a Dwinsktől 40 km-
re délnyugatra lévő Nowo-Swieciany-ban kerül ideiglenesen felállításra, és majd a 
harcok elültével - szintén ott települt lengyel hadtáppontokkal együtt - fog 
Dwinskbe előremenni. Idegen fogadó-kirendeltségek felállítását Podwoloczys
kában még nem engedték ugyan meg, de a Hadifogoly Hivatal ígéretet tett, hogy 
az Ukrajnából, Podwoloczyska felől Lengyelországba érkező magyarokat a lehető 
leggyorsabban a krakkói kilépő állomásra fogja továbbítani.92 

Fritz százados azonnal hozzálátott a fogadóintézmények átcsoportosításához. 
I919. október l-jével a lenbergi, november l-jével a tarnopoli fogadóállomást 
oszlatta fel. 1919. november l-jén Plank Modeszt százados vezetésével Rownóban, 
november 6-án Czervesz Béla főhadnagy parancsnoksága alatt Minszkbe kezdte 
meg működését két új fogadóállomás.93 Miután Farkas és Császy századosok a 
további szolgálat alóli felmentésüket kérték, a pinszki és a nowo-swiecany-i 
fogadótiszt helye egyelőre betöltetlen maradt. 

A minszki jelentés szerint az ottani tábor megfelelt. A barakkok fűthetőek voltak, 
a fertőtlenítő és a kórház rendesen működött. Az élelmezés azonban gyenge, hús 
nélküli volt és érződött az egész Lengyelországra jellemző liszthiány. A hazatérők a 
minszki állomásra Bobrjuszk és Boriszov felől érkeztek. A fogadóállomáson 

90 Plank Modeszt százados 1919. október 16-án érkezett Varsóba. 
91 HL Hdf.gy. VHV. 3-, 4., 31., 34., 38., 39. sz. heti jelentések. 
92 HL Hdf.gy. VHV. 40. sz. heti jelentés, 1919. október 22-28. 
93 HL Hdf.gy. VHV. 41-42. sz. heti jelentés, 1919. október 29-november 11. 
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fertőtlenítés és oltás után nyilvántartásba kerültek, majd élelmet kaptak. Czervesz 
főhadnagynak sikerült elérnie, hogy a lengyel hatóságok egy 25 fős őrséget 
bocsássanak a fogadóállomás rendelkezésére, így az útrakész hazatérőknek nem 
kellett várniuk az előző szállítmányt kísérő őrség Minszkbe való visszatérésére, 
hanem az őrség tartalékban lévő tagjai kíséretében a Baranovicz-Brest-Litowsk 
vonalon rögtön Varsóba utazhattak. Ha a szállítmány 46 főnél kevesebb emberből 
állt, személyvonaton, ha többen voltak, tehervonaton tették meg az utat.94 

A rownói állomáson - Plank százados jelentése szerint - az élelmezés is, és a 
hazatérők elhelyezése is gyenge volt. Ráadásul csak legalább 40 főből álló 
szállítmányokat indíthatott útnak tehervonaton. Aki hamarabb vagy személy
vonaton akart utazni, annak magának kellett az utazás költségeit viselnie. A 
rownói fogadóállomás nem tudott megfelelő mennyiségű élelmet adni az útra, 
ezért a transzportoknak az Állami Hadifogoly Hivatal minden élelmező állomásnál 
meg kellett szakítaniuk utazásukat. Plank százados a magyar hazatérésé vezetőjét 
kérte a hazatérők érdekében való közbenjárásra, mondván: ,,egy hónapig is 
eltarthat míg 40 hazatérő összegyűlik Rownóban, és a silány élelmezés, valamint a 
téli hidegben a tehervagonban való hosszú utazás nagyon kimeríti az amúgy is 
gyenge embereket". Fritz százados interveniálására az Állami Hadifogoly Hivatal -
bár az élelmezés javítását és a barakkok fűtését a krónikus élelmiszer- és 
fűtőanyaghiány miatt nem tudta biztosítani - elrendelte, hogy a visszatérőket ne 
gyűjtsék össze Rownóban, hanem fertőtlenítés és oltás után, beérkezésük 
sorrendjében továbbítsák őket személyvonaton Dubnón és Lembergen át 
Krakkóba.95 

1919. november 22-én Fritz százados, mint a lengyelországi magyar hazatérés 
vezetője, az 1919 februárja óta a Lengyelországban történt változások 
következtében, de főleg a Népköztársaság és a Tanácsköztársaság bukása után a 
magyarországi viszonyokban beállott jelentős politikai és társadalmi fordulat miatt 
a magyar fogadóállomások számára új szolgálati utasítást adott ki,9^ amely így 
szólt: 

,,I. Általános irányelvek 

A fogadóállomások a Lengyelországon át hazatérő hadifogságban volt magyar 
katonákat teljes tárgyilagossággal, pártatlansággal, minden tendenciától mentesen 
fogadják, és kizárólag azt a szigorúan humánus feladatot teljesítsék, amely sokat 
szenvedett hadifoglyainknak minden tekintetben való segítségében és azok 
utazásának minden megengedhető eszközzel való megsegítésben áll. 

Lengyelországban a visszatérő hadifoglyok ellátását és szállítását az Állami 
Hadifogoly Hivatal - Panstwowy Uzrad do Spraw powortu Jenchow, Uchodzow, 
Robotnikow (J. U. R.) - hadtáppontjai útján intézi. 

A J. U. R. hadtáppontjaira beosztott magyar fogadótisztek feladatai a 
következők: 

94 HL Hdf.gy. minszki fogadóállomás iratai (a továbbiakban: Minszk) 110/1919., VHV. 459/1919., 42. sz. heti 
jelentés, 1919. november 5-11. 

95 HL Hdf.gy. VHV. 42. sz. heti jelentés, 1919. november 5-11. 
96 HL Hdf.gy. VHV. 418/1919. 
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a) a visszatérő magyar hadifoglyok fogadása, nyilvántartásba vétele, kioktatása 
és szükséges segélyezése, valamint esetleges konkrét panaszaik felvétele; 

b) közbenjárni és utánanézni, hogy a visszatérők a hadtáppontokon lehetőleg jó 
ellátásban és bánásmódban részesüljenek; 

c) gondoskodni arról, hogy a visszatérők az előírott egészségügyi rendszabályok 
(fertőtlenítés, fürdés, oltás) után lehetőleg gyorsan és kényelmesen továbbít-
tassanak; 

d) a hazatérők érdekében a legjobb egyetértést kell fenntartani a J, U. R. 
közegeivel, a lengyel polgári és katonai hatóságokkal; 

e) megakadályozni azt, hogy nemkívánatos elemek (mint p. o. idegen 
kommunista agitátorok és illetéktelen egyének, mint p. o. hadifogságban volt 
oroszok) utazzanak visszajövőként hazánkba ...ezért a hazatérők 
személyazonosságának megállapítására mindent kövessenek el. A hadifoglyok 
állampolgárságának megállapításakor az illető kikérdezendő, hogy honnan 
származik, milyen nagyobb város van szülőhelye közelében, és mindenki által 
ismeretes földrajzi adatok követelése, az ezred kiegészítési helyének, a katonai 
kerület vagy hadtestparancsnokság székhelyének megkérdezése, az ezred 
elhelyezése támpontot fognak adni, hogy az illető magyar-e vagy nem. Továbbá 
minden katonának tudnia kell, hogy hova vonult be, milyen állomáson nyert 
kiképzést, milyen harcokban vett részt, milyen vonalon ment a harctérre. Ezen, 
természetesen négyszemközt történő vallomásoknál a gyanúsakat bővebben ki 
kell kérdezni, és ha illetőségük tekintetében gyanú merül fel, alaposan meg
vizsgálni, esetleg átvételüket megtagadni, illetőleg biztos kíséretükről gondoskod
ni, amíg a csendőrségnek vagy a katonai hatóságoknak át nem adhatók. Az ilyen 
eseteket azonnal jelenteni kell. 

A fogadóállomás elsősorban saját honfitársainknak szentelje tevékenységét, s 
csak amennyiben ennek a feladatnak elhanyagolása nélkül teheti, gondoskodjék 
idegen hazatérőkről. 

A hadtápponton esetleg működő más fogadótisztekkel legjobb egyetértésben 
kell működni." 

//. Visszatérők kioktatása 

Az utasításnak ebben a pontjában Fritz százados felhívta a fogadótisztek 
figyelmét, hogy a hazatérők a fogadóállomásokon kapják hosszú idő után az első 
hivatalos tájékoztatást a magyar belpolitikai helyzetről, az ország gazdasági 
állapotáról, a területek elvesztéséről. Ezért fontosnak tartotta, hogy a volt 
hadifoglyok közeli hazatérésük feletti örömét kihasználva, nyerjék meg bizalmukat 
és beszédeikben mutassanak rá, hogy a jelenlegi rendszer az, amelyik kivezetheti 
az országot abból a súlyos helyzetből, amelyet az előző kormányok politikája 
okozott.97 

97 A VHV. irattárában fennmaradt az a beszéd, amelyet a bécsi Ostbahnhofon működő magyar átvonuló állomás 
parancsnoka, Buchberger György százados írt, s amelyet a Hadügyminisztérium 18 015/eln 55.a -1919. sz rendelete 
értelmében minden külföldön működő fogadóbizottság részére megküldték, hogy ez alapján, egységesen tájékoztassák 
a visszatérőket a magyarországi viszonyokról. 

Beszédében Buchberger százados Károlyit vádolja a Monarchia hadseregének ,,szétzüllesztésével", hogy 
„lehetetlen politikával" alkalmat adott Magyarország nagy részének megszállására, s végül azzal, hogy „életét és 
vagyonát mentse", átadta hatalmát a kommunistáknak, akik szép szavakkal és ígéretekkel elbolondították a népet, 
megszüntetvén a magántulajdont és a vallásoktatást, áthágtak minden emberi és isteni kapcsolatot Részletesen leírja a 
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A fogadóállomásokon tájékoztatták a visszatérőket az otthoni leszerelés módjai
ról, a leszerelési illetményekről. Egyben figyelmeztették őket, hogy a szállítmá
nyokból ne széledjenek el, mert különben ingyenes élelmezésük és szállításuk 
nem biztosítható. 

A fogadó tisztek kötelessége volt megakadályozni, ,,hogy felelőtlen elemek 
veszélyes propagandát fejtsenek ki a hazatérők közt. A hazatérők között esetleg 
bolsevista eszmékkel fertőzött egyének kipuhatolandók és a szállítmány 
vezetőjének zárt borítékban átadott névjegyzékek útján közlendők a leszerelő 
tábor parancsnokságával. A névjegyzék másolata a hazatérés vezetőségének 
beküldendő az illetők további adatainak bejelentésével.98 

A fogadó állomások tisztjei teljesítsék felvilágosító hivatásukat a fenti alapelvek 
nyomán . . . tartsák szem előtt, hogy ezen kötelességük felületes, esetleg hanyag 
teljesítése helyrehozhatatlan károkat okozhat a hadifoglyok felfogásában az 
állameszmére nézve. A hazatérők a káros téveszmék befogadása ellen kisebb 
ellenálló képességgel rendelkeznek, ha az idejekorán alkalmazott felvilágosító 
akció hiányoznék. 

/Z7. Igazolvány, nyilvántartás 

A fogadó állomás minden egyes visszatérő volt hadifoglyot, valamint az azzal 
esetleg együtt utazó hites feleségét és saját gyermekét, magyar-lengyel nyelvű 
igazolvánnyal látja el. 

A visszatérők figyelmeztetendők, hogy az igazolványt jól őrizzék meg, mert 
enélkül díjtalan továbbításuk és ellátásuk Lengyelországban nem történhetik, az 
igazolványt csak az első magyarországi fogadó állomáson vagy a leszerelő 
táborban szabad leadni. 

munkásság és a parasztság kommün alatti nyomorát, szembeállítva a kommunista vezetők dőzsölésével. Beszámol a 
„hazafiak" ellen hozott „terrorintézkedésekről". Végül a kommunista kormányt teszi felelősség azért, hogy román és 
cseh csapatok szállták meg az országot, s mindent elhurcoltak. Buchberger beszédében azt bizonygatja, hogy 
Magyarországon - a külföldi sajtó állításaival szemben - nincs zsidóüldözés, csupán a kommunistákat vonják 
felelősségre. Mivel azonban a kommunisták főleg zsidók, ezért tűnik ez külföldön zsidóüldözésnek Végül a beszéd 
felszólítja a hazatérőket, hogy a kormány vezetése alatt küzdjenek a rend és az ezeréves Magyarország 
helyreállításáért. HL Hdf. gy. VHV. 504/1919. 

98 Valóban nagy súlyt fektettek rá, hogy a volt vöröskatonákat, kommunistákat, hazaküldött agitátorokat már az 
utazás elején kiemeljék A hazatérőktől információkat és részletes személyleírást kértek a Moszkvában működő Magyar 
Paraszt és Munkás Tanács tagjairól és más kint működő magyar szervekről és személyekről. HL Hdf. gy. VHV. 775., 
807. sz. 

A személyleírásokat minden fogadó állomás - különösen a krakkói, később az oswiecimi kilépő állomás -
megkapta. Számtalan esetben a bajtársak feljelentése, vagy csak egyszerűen gyanú alapján került valaki a listára. 
Gyanús hazatérők felbukkanása esetén a fogadó állomás táviratban közölte a hazatérés varsói vezetőjével és a 
oswiecimi kilépőállomással az illető nevét, igazolványa számát és a gyanú okát. A kilépőállomás a gyanúsítottak adatait 
továbbította a bécsi katonai kirendeltségnek, a bruck-királyhidai belépőállomásnak, vagy egyenesen a leszerelő 
tábornak. így e személyeket útjuk minden állomásán egész a leszerelő táborig - ahol leszerelés utáni sorsukról 
döntöttek - fokozott figyelemmel kísérték. HL Hdf. gy. Lemberg 106/1920.; VHV 499., 1218., 1624.; krakkő Osweicim 
512-513., 662., 673., 806., 874., 961., 1135., 1261, 1406., 1459., 1570., 1592., 1594. 

Hogy a csupán bosszúból való feljelentéseknek elejét vegyék, a Honvédelmi Minisztérium 392/eln. 36.-1920. sz. 
rendelete utasította a fogadótiszteket, hogy „amennyiben valamely hazatérő ellen volt bajtársa terhelő vallomást tesz, 
amely a feljelentett ellen eljárást von maga után," ne mulasszák el a vádló nevén kívül annak csapattestét, 
rendfokozatát és leszerelés utáni címét megállapítani és a jelentésbe felvenni. HL Hdf. gy. Oswiecim 958. 

Czervesz Béla a minszki állomás parancsnoka a magyar hazatérők ellenőrzésén kívül részt vett a lengeyelek által 
Minszkben felállított igazoló bizottság munkájában is, amelynek feladata „az összes Oroszországból hazatérők 
(nemzetiségre való tekintet nélkül, civil, hadifogoly vagy más egyéb) kihallgatása, hogy a netán köztük lévő 
kommunista agitátorok, nehogy az ország belsejébe jussanak, és ott zavargásokat idézzenek elő. Azonkívül a 
nevezetesebb és idegen nemzetiségű kommunisták holléte felől érdeklődni." HL Hdf. gy. Minszk 166.; Tarnopol 
110/1.-1920. január 28 
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A fogadó állomásokon az igazolvány adataival megegyező fogadó-naplót kell 
vezetni, amelynek másolata minden hétfőn a varsói vezetőséghez küldendő be, 
ahonnan a Hadügyminisztérium 55/a. osztályához fog továbbíttatni. A fogadó
napló kivonatának célja, hogy a hazatérő személyi adatainak birtokába juttassa a 
Hadügyminisztériumot. 

A fogadó-napló száma az igazolvány számát is képezi. 
Az igazolványokat a fogadó tiszt állandóan zár alatt tartsa, nehogy visszaélés 

történjék. 

Jelentéstétel, statisztikai eseménynapló 

a) Távirati hetijelentés: Minden hétfőn a varsói vezetőséghez táviratilag a 
következők jelentendők: 
1. az elmúlt héten visszatértek mennyisége (férfi, asszony, gyerek) 
2. a visszatérőkből mennyi maradt a fogadó állomáson 
3. hány visszatérő van a fogadó állomáson vagy a hozzátartozó helyőrségben 

kórházi ápolás alatt 
4. pénztárállag 
5. különös események 

b) írásbeli jelentések 
1. Minden hétfőn helyzetjelentés a fogadó-napló másolatával. A hely

zetjelentésbe minden a visszatérésre fontos körülmény felveendő. így pl. az 
ellátás minősége, esetleges nehézségek, halálesetek (a hivatalos halotti 
bizonylat mellékletével), a visszatérők jelentései, panaszai (kirablási esetek 
konkrét adatokkal) stb. 

2. Minden hónap első hétfőjén az előző hónap teljesítménynaplója és 
statisztikája", a visszatért tisztek névjegyzékével mellékelendő. 

3. Eseménynapló: a Hadügyminisztérium 238.740/55.a.- 1919. sz. rendelete 
értelmében a fogadó állomáson eseménynaplót kell vezetni, amelyből 
annak idején az egész állomás működése kivehető legyen. 

4. 50 főnél nagyobb szállítmányok előjelentése: Az ily szállírmányok a varsói 
vezetőségnek külön távirattal, a pontos létszám és a további adatok közlése 
mellett, esetről esetre jelentendők. 

IV. Pénzellátmány, elszámolás 

A fogadó állomások a varsói vezetőség által a kiadások fedezésére havonta 
elszámolandó előlegekkel láttatnak el. Ebből az előlegből atisztek illetményei, az 
esetleg felvett küldöncök díjazása, a segélyezés és az irodai és egyéb szükségletek 
fedezendők. 

Az előleg elszámolása következő tételenként, külön történjék: 
a)A tisztek illetményei 
b)Pótdíjak 
c)Küldöncök illetményei 
d) Kézi bevásárlások 

99 A Hadügyminisztérium 238.797/55.a.-1919. sz. rendelete értelmében a statisztika tartalmazta a hazatért tisztek és 
katonák számát, arányát, a hazatérők nemzetiségi összetételét és az utánuk felmerült élelmezési és egyéb költségeket, 
HL Hdf.gy. VHV. 418. 
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e) Segélyek 
Az elszámolás mellékleteivel együtt minden hó elsején terjesztendő be a varsói 

vezetőséghez. 
A szükséges pénzösszeg (előleg) vagy a J. U. R. pénztára útján, vagy futárral fog 

az állomásra megküldetni. A varsói Baraki na Powazkach fogdó állomás 
illetményeit közvetlenül a vezetőségtől kapja. 

V. Fegyelmi ügyek 

A fogadó állomások parancsnokai a hazatérők felett a századparancsnokot 
megillető fenyítő hatalmat gyakorolnak. 

A kiszabott büntetések végrehajtására a hadtáppont lengyel katonai parancs
nokát kell felkérni. 

VI. Idegen valuta beváltása 

A Hadügyminisztérium 422.439/55.a.-1919. sz. rendelete értelmében a fogadó 
állomások tisztjeinek szigoman tilos a vissztérők idegen valutáinak beváltása.100 

VIII. Magvar honos polgári egyénekkel (volt internáltakkal stb.) való eljárás 

A III. fejezetben említett igazolványt ilyen egyének részére kiállítani nem 
szabad. 

A fogadó állomás tisztje lássa el az ily visszatérőket a szükséges felvilágosítással 
és legyen lehetőség szerint a segítségünkre, de továbbításukra tisztán a J.U.R. 
közegei vannak hivatva. 

A magyar honos polgári egyének útlevél, vagy egyéb konzulátusi ügyekben 
forduljanak a magyar kormány varsói kiküldöttjéhez vagy a krakkói magyat 
útlevél-hivatalhoz." 

A novemberi szolgálati utasítást összehasonlítva a februárival azonnal szembe 
tűnik a hazatérők kioktatására fordított figyelem jelentős növekedése. A sokat 
szenvedett hadifoglyok hazajuttatásának valóban embermaráti feladata mellett a 
fogadóállomásoknak fontos szerep jutott a Szovjet-Oroszországból Visszatérők 
politikai megfigyelésében, az ellenforradalmi rendszer ideológiájának befoga
dására való előkészítésében.101 A lengyelországi fogadóbizottságok az 1919 őszé
től Magyaroszágon gondosan kiépített „vörösvédelmi rendszer" első állomásaként 
is működtek, amikor információik alapján felhívták az elhárító szervek figyelmét a 
rendszerre veszélyes elemekre, vagy Oroszországban kiadott sajtótermékeket 
juttattak el azokhoz. E tevékenységhez tartozott az is, amikor ellenpropagandát 
fejtettek ki a szovjet-oroszországi magyar kommunista agitációval szemben, amely 

100 így akarták elejét venni, hogy a tisztek a valutával való üzérkedés kísértésébe, vagy gyanújába essenek. A 
Honvédelmi Minisztérium 50 770/36. A-921. sz. parancsában elrendelte, hogy a fogadóállomásokon oktassák ki a 
hazatérőket, hogy idegen valutáikat csak az utazáshoz szükséges mértékben váltsák be külföldön, a többit a csóti 
leszerelő táborban működő pénzváltó kirendeltségen, mivel Magyarországnak igen nagy szüksége van a valutára. 

101 A propagandabeszédeken khül gondosan megválogatott könyveket, újságokat adtak a visszatérőknek 
tanulmányozásra. Pl. Raies ezredes: Igazságok és tanulságok a nagy háborúról (VHV. 1030), vagy Huszár Károly: 
Proletárdiktatúra Magyarországon (VHV. 1562.) 

- 5 7 -



arra mozgósította a hadifoglyokat, hogy lépjenek be a Vörös Hadsergbe és a 
világforradalom katonáiként, fegyverrel a kézben térjenek haza.102 

A novemberi határozványok, figyelembe véve a Lengyelországban működő 
magyar fogadóintézmények csaknem egyéves gyakorlatát, pontosan meghatároz
ták a magyar kirendeltségeknek a lengyel hatóságokhoz való viszonyát, 
szabályozták a fogadótisztek kötelességeit, feladatát és szigorúan előírták a 
jelentéstétel formáját. 

1919 novemberében tovább folytak a harcok a Vörös Hadsereg és a lengyel 
csapatok, valamint a lengyelek szövetségeseként a Szovjet-Oroszország ellen 
harcoló Petljura ukránjai közt. Petljura megvert, a lengyel front felé visszavonuló 
serege ismét behurcolta Kelet-Galíciába a tífuszt. A járványra való tekintettel a 
lengyel hatóságok lezárták az Ukrajna és Volhinia felől érkező vasútvonalakat a 
hazatérés elől. A határzár tovább csökkentette a beállott hideg, a vagon-, 
fűtőanyag- és élelmiszerhiány miatt amúgyis megcsappant hazatérő forgalmat.103 

Fritz százados tárgyalásokat kezdett a lengyel fogságba esett magyar származású 
vöröskatonák kiadatása érdekében. A hadsereg-főparancsnokság hozzájárult a 
magyar hadifoglyok és internáltak kiadatásához és lehetőséget adott a magyar 
tiszteknek, hogy felkeressék a hadifogoly- és internáló táborokat a magyarhonos 
vöröskatonák kiválasztása céljából104 

1919- december l-jén a litvániai Kownóban Marschall Károly százados veze
tésével egy újabb magyar fogadóállomás kezdte meg működését. A Fritz százados
sal folytatott varsói tárgyalásokon abban állapodtak meg, hogy a Litvánián át 
hazatérőket Marschall lehetőleg Dwinszk és Wilnó felé irányítja, mert lengyelor-
szágon keresztül a hazatérők gyorsabban érik el a magyar határt.105 

1920 januárjában változások történtek a lengyelországi magyar fogadóintéz
mények szervezetében: A varsói fogadóállomás parancsnokságát a Budapestre 
bevonuló Weinberger Dezsőtől 1920. január 29-én Réczey Ferenc hadnagy vette 
át, aki január 10-én érkezett pótlásként Varsóba.10<^ Január 22-én, illetve 26-án két 
újabb magyar tiszt - Kovács Tibor és Lehoczky János főhadnagy - jelentkezett a 
varsói hazatérés vezetőjénél, hogy a létszámhiány miatt eddig be nem töltött 
pinszki és nowo-swiecany-i fogadóállomás parancsnoki posztját elfoglalták. 
Időközben az Állami Hadifogoly Hivatal nowo-swiecany-i hadtáppontját 
feloszlatta, így a magyar megbízott csak Wilnóban - Nowo-Swiecanytól délnyu-

102 A varsói hazatérés vezetőség lengyel repülők által leszórt és hazautazó volt orosz hadifoglyok útján terjesztett 
röplapokon (VHV. 1204., 1195 , 1224:), valamint Oroszországba e célból visszatérő volt magyar hadifoglyok által 
(VHV. 1578.) igyekezett meggyőzni a még bizonytalankodó hazatérőket, hogy Magyarországon helyreállt a rend 
Emellett a Hadügyminisztériumnak küldött jelentéseiben kérte, hogy propagandája sikere érdekében a magyar 
sajtóban tompítsák a munkás- és kommunistaellenes cikkek hangját, és csökkentsék a megtorlásokról szóló 
tudósításokat. 

103 HL Hdf. gy. VHV, 46. sz. heti jelentés, 1919. december 3-9. 
104 HL Hdf. gy VHV. 45 és 50. sz heti jelentés, 488., 688., 699. és 1155. ikt. szám. 
Hogy 1919 végén hány magyar honosságú vöröskatonát találtak a lengyel hadifogolytáborokban, az iratokból nem 

derül ki. 1920 decemberében, amikor hasonló célból járták végig a lengyel fogolytáborokat, csak 6 magyart találtak ott, 
pedig akkor már azt is kihirdették, hogy „tisztán azért, mert a Vörös Hadseregben szolgáltak, itthon üldöztetésnek 
kitéve nem lesznek." (OL K.73. 42. tétel, 41.801/1921) Ezt erősítette meg az Igazságügyminisztérium ,,A Vörös 
hadseregben szolgáltak felelősségre vonásáról" szóló 65.196/1921. I M XII. számú átirata OL K 73. 42 tétel, 
88.640/13 1921. 

105 A kownói fogadóállomás a varsói hazatérés vezetőjétől teljesen független volt. HL Hdf. gy. VHV. 706. sz., 45., 
55. és 63 sz. heti jelentések. 

106 HL Hdf. gy. VHV. 51-52. sz. heti jelentés, 1920. január 7-20. 
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gátra - állíthatta csak fel fogadóállomását. Kovács főhadnagy Pinszkben, Lehoczky 
főhadnagy Wilnóban 1920. február 3-án kezdte meg munkáját.107 

Ugyancsak januárban rendelte el az Állami Hadifogoly Hivatal, hogy a lengeyel 
területen keresztül visszatérő volt osztrák-magyar hadifoglyok csak Oswiecim 
állomáson át hagyhatják el Lengyelországot, ahol igazolványaikat, fertőtleníté
süket, tetvetlenítésüket és az esetleg elrendelt vesztegzár kitöltését a lengyel 
határcsendőrség fogja ellenőrizni. Akiknek ezekre vonatkozó írásaik nincsenek 
rendben, azokat Oswiecimben visszatartják. E rendelet alapján Fritz száados 
utasította Utczás főhadnagyot, hogy a krakkói állomást oszlassa fel és költözzék át 
Oswiecimbe, ahol hivatala, mint ,,magyar hazatérőket ellenőrző állomás" 
működjön tovább. Az állomás feladatait az 1919. november 22-én kiadott szolgálati 
utasítás értelemszerű alkalmazása mellett a következőkben jelölte meg: 

„1. A lengyel határcsendőrség ellenőrző szolgálatánál lehetőség szerint 
működjön közre. 

2. Az előírt igazolvány nélkül netalán Oswiecimbe érkezett magyar visszatérőket 
igazolvánnyal lássa el. 

3. Gondoskodjon arról, hogy az Oswiecimben esetleg visszatartott magyarokat 
gyorsan továbbítsák. 

4. A hazatérők érdekében tartson fenn jó kapcsolatot a határcsendőrség 
közegeivel." 

Továbbá utasította Utczás főhadnagyot, hogy szerezzen be a megadott 
elnevezésnek megfelelő magyar-lengyel bélyegzőket és az ellenőrzés jeléül, a 
más fogadó bizottságok által kiállított igazolványok hátlapját az ellenőrző állomás 
pecsétjével lássa el és az ellenőrzés dátumát vezesse rá.108 

Az oswiecimi ellenőrző állomás 1920. február 6-án kezdte meg 
tevékenységét.109 

Utczás főhadnagy egy 1920. március 5-i keltezésű jelentésében így számolt be az 
oswiecimi vasútállomástól 1,5-2 km-re fekvő barakktáborban elhelyezett 
ellenőrző állomás működéséről: 

„Hazatérő embereinket a vasútállomáson könnyen észrevehető helyen 
felszegezett útmutató tábla fogadja. Megérkezésük után okmányaikat átvesszük és 
személyi adataikat az előírásos fogadó-naplóba vezetjük be. Azután az emberek a 
fürdőbe kerülnek, ahol a fürdés ideje alatt ruháikat is fertőtleníti a tábor 
fertőtlenítője. így megtisztálkodva kerülnek a részükre kijelölt fűtött barakkokba. 
Okvetlen pótlandó ruha darabjaikat a rám bízott készletből kiegészítem." A 
jelentés írója megjegyezte, hogy az élelmezés nagyon silány: reggelire, vacsorára 
feketekávét vagy levest, délben marharépa főzeléket kapnak a hazatérők. 
Különösen a kenyér- és a húshiány érezhető.110 Indulás előtt, amely az 

107 HL Hdf. gy. VHV. 52-54. sz. heti jelentés, 1920. január 7-február 2. 
108 HL Hdf. gy. VHV. 605. sz. 
109 HL Hdf. gy. VHV. 55. sz. heti jelentés, 1920. február 3-10. 
110 Utczás főhadnagy javaslatára a hadifoglyok ügyeinek intézésével megbízott miniszterközi bizottság 1920. július 

17-i ülésén úgy határozott, hogy mivel oswiecimben a lengyel élelmezés gyenge és kevés, és mert a hazatérőknek 
esetleg 14 napi veztegzárat kell ott eltölteniük, számukra pótlásként 5 kg teát, 200 kg cukrot, 101 liter rumot, 500 liter 
bort, 50 üveg konyakot, 100 kg szalonnát, 100 kg füstölt hús vagy szalámit, 1000 kg lisztet és 10 000 cigarettát, ezen 
kívül 10 ezer korona készpénzt - helyszíni bevásárlások céljára - kell Oswiecimbe kiküldeni. 1920 szeptemberében 
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Oswiecimből este 21.30-kor Oderbergbe (Bohun) induló személyvonattal, néha 
kórházvonattal történt, 1/2 kg kenyeret kaptak. A táborban a hazatérők orvosi 
vizsgálaton estek keresztül. Az esetleg elrendelt vesztegzárat az oswiecimi jól 
berendezett és jól vezetett kórházban apácák ápolása mellett töltötték el. Utczás 
főhadnagy - jelentése szerint - a szolgálati utasítás értelmében minden egyes 
hazatérőt kikérdezett, igazolványaikat átvizsgálta és kioktatatta őket 
magatartásukra, valamint a betartandó útirányra vonatkozólag. Végül az 
ellenőrzéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy annak következetes, minden 
hazatérőre vonatkozó kivitele a személyzet hiánya miatt lehetetlen. Ugyanis az 
átutazó hazatérők naponta két vonattal érkeznek az oswiecimi vasútállomásra, s 
ha ezek ott jószántukból ki nem szállnak, hogy igazolványaikat a barakktáborban 
elhelyezett ellenőrző állomáson lepecsételtessék, ellenőrzés nélkül tovább 
utazhatnak, mivel a határcsendőrség emberei, látva más fogadóállomások 
pecsétéit, tovább engedik őket. Utczás főhadnagy az ellenőrzés hatékonyságának 
növelése érdekében szükségesnek tartotta az oswiecimi állomásra beosztott altiszt 
mellé még kettőnek a kiküldését, hogy azok a beérkező vonatokat átvizsgálják és 
a magyar hazatérőket az ellenőrző táborba irányítsák.111 

Ha újabb altiszteket nem is kapott az ellenőrző állomás, a belügyminiszterrel 
egyerértésben hozott 105/hdf. A. -1920. sz. hadügyminiszteri rendelettel egy Kiss 
János nevű detektívfelügyelőt politikai megfigyekőként kirendeltek Oswiecimbe. 
Nevezett 1920 májusától - az álcázás kedvéért - mint beosztott őrmester működött 
az állomáson. Feladatai közé tartozott: 

,,a) a hazatérő hadifoglyokat politikai megbízhatóságuk tekintetében megfi
gyelni, 

b) a magukat az országba becsempészni akaró kommunista agitátorokat, szóbeli 
instrukció alapján idejekorán ártalmatlanná tenni." 

Tevékenységéről időnként a Honvédelmi Minisztérium ,,hdf A" osztályát kellett 
tájékoztatnia.112 

Kiss detektív néha Oswiecimből a magyar határig kísérte a hazatérőket, hogy 
útközbeni viselkedésüket kifigyelje. Egyik ilyen útjáról szóló jelentéséből 
ismerhetjük meg azt az útvonalat, amelyet a visszatérők Oswiecim és Királyhida 
közt tettek meg.113 Eszerint a szállítmányok Zabrzydowiczénél lépték át a lengyel 
határt, ahol a hadifoglyokat a vonaton egy lengyel csendőr megszámolta és 
láttamozták az okmányokat. A cseh határállomás Piotrowicze volt. Onnan a 
szállítmány egy cseh katona felügyelete alatt Oderberg felé indult. Oderbergben 
vacsorát kaptak a foglyok, és ott éjszakáztak. Másnap fürdés, fertőtlenítés és orvosi 
vizsgálat után a romániai illetőségű hazatérőket az Oderbergben működő román 
hadifogolyfogadó-bizottság átvette, míg a magyar és jugoszláv hazatérők a 
csehszlovák területre valókkal együtt továbbindultak. Ez utóbbiakat Lipinki 
állomáson szállították le, ahol a csehszlovák megfigyelő tábor volt. A töbiek 
Preraun keresztül - ahol vacsorát kaptak - utaztak a csehszlovák határállomás, 

további 300 ezer koronát bocsájtottak a Lengyelországon keresztül átvonuló hadifoglyok segélyezésére. OL. K 73 3 
tárgyi dosszié; HL Hdf gy. magyar Hadifogoly Mentő Mozgalom (a továbbiakban: MHMM.) A 373 , A 250. 

111 HL Hdf. gy. VHV. 710. sz. 
112 HL Hdf. gy. VHV. 839. sz 
113 HL Hdf. gy. VHV. 1243. sz. Kiss detektív 1920. október 20 i jelentése. 
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Ludenburg felé. Ott a kísérő cseh katona láttamoztatta a menetleveleket és az 
igazolványokat. Hohenaunál átlépve a határt osztrák részről is ellenőrizték az 
okmányokat, majd a Bécs melletti leopoldaui fertőtlenítő táborba irányították a 
szállítmányt. Itt már a bécsi magyar átvonuló osztag parancsnokság vette át a 
hazatérők irányítását. Ez indította tovább őket Magyarország felé. A jelentés szerint 
a hazatérők útja Oswiecimtől Csótig a várakozással, fertőtlenítésekkel, orvosi 
vizsgálatokkal együtt 3-3 1/2 napig tartott. Kiss detektív benyomása szerint a 
hazatérőkkel Csehszlovákiában kimérten, de udvariassan, Ausztriában ridegen és 
ellenszenvvel bántak. 

A lengyelországi magvar fogadó intézmények működése az 1920 
tavaszi lengyel offenzíva és a Vörös Hadsereg ellentámadása idején 

1920 május-1920 október 

A lengyelek 1920 tavaszán megindított támadása sikeresen haladt előre a Vörös 
Hadsereg által elfoglalt Ukrajnában. Májusban a lengyel csapatok Kievet is 
bevették. A frontáttörés következtében az addig a szovjet arcvonalon átjönni nem 
tudó hadifoglyok visszatérése Ukrajna felől ugrásszerűen megnőtt.114 

Fritz százados az Ukrajnából Kelet-Galícián keresztül visszatérők fogadására új 
állomásokat kívánt felállítani. Ezért a kis forgalmú rownói fogadóállomást 1920. 
május 1-vel feloszlatta, vezetőjét, Plank Modeszt zsázadost pedig - a Hadifogoly 
Hivatal engedélyével - Lembergbe helyezte. Választása azért esett Lembergre, 
mert ott találkozott a Tarnopol és a Brody felől érkező két vasútvonal, s így az új 
fogadóállomást mind a két irányból érkezőknek útba kellett ejteniük. A lembergi 
fogadóállomás 1920. május 5-én kezdte meg működését.115 

Tekintettel a lembergi forgalom várható növekedésére, megszüntették a szintén 
kis teljesítményű wilnói fogadóállomást is. Parancsnokát, Lehoczky főhadnagyot 
Lembergbe osztották be segédtisztnek, ahová 1920. június 10-én érkezett meg.11^ 

Ugyancsak feloszlatásra került május 15-én a szintén gyér forgalmú pinszki 
fogadóállomás. Kovács Tibor főhadnagyot Ploskirowba helyezték, amely 1920 
májusában a visszatérők számára az egyik legfontosabb belépő állomás volt. A 
lengyel offenzíva elején Ploskirowon néhányezres transzportok haladtak át. 
Később napi 20-30 közt mozgott a belépők száma, s ezek 75%-a magyar volt. A 
ploskirowi fogadóállomás felállítása mellett szólt az is, hogy az Állami Hadifogoly 
Hivatal hadtáppontja igen kedvező körülmények közt volt ott elhelyezve egy 
egykori orosz laktanyában. A visszatérők számára így biztosítani tudták a rendes 
elszállásolást, a fertőtlenítést, a fürdést és az oltás lehetőségét is. A helyi kórházban 
3 orvos és megfelelő ápoló személyzet látta el a rászoaüókat.117 A ploskirowi 
magyar fogadóállomás 1920. május 31-én kezdte meg munkáját Kovács Tibor 
főhadnagy vezetésével.118 Kovács főhadnagy június 8-án kelt jelentésében a 

114 A VHV. 134. sz heti jelentésében közölt összefoglaló adatok szerint 1920 májusában 3900 hazatérő utazott át 
Lengyelországon. Ez volt a legnagyobb havi teljesítmény a lengyelországi magyar fogadó állomások 3 éves fennállása 
alatt 

115 HL Hdf. gy. VHV. 870-871. sz., 68. sz. heti jelentés, 1920. május 4-10. 
116 HL Hdf. gy. VHV. 70. sz. heti jelentés, 1920. május 18-24. 
117 HL Hdf. gy. VHV. 69. sz. heti jelentés, 1920. május 11-17. 
118 HL Hdf. gy. VHV. 70. sz. heti jelentés, 1920. május 18-24. 
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fogadóállomásnak a keletebbre fekvő Zmerynkába való áthelyezését javasolta. A 
Zmerynkában székelő lengyel 6. hadseregparancsnokság rendelete értelmében 
ugyanis az Odessza-Kiev felől érkező volt hadifoglyokat a zmerynkai J. U. R.-hoz 
kellett irányítani. így az első hadifogolyfogadó-állomás Zmerynka lett, ami az ott 
több irányból összefutó utak és vasútvonalak miatt a legmegfelelőbb fogadó 
helynek látszott. Zmerynkából minden nap, vagy minden másodnap egy 
teherkocsikból álló szerelvény indult egyenesen Lembergbe. Az út egy napig 
tartott. A hazatérők kívánságára a vonatok nem álltak meg Ploskirowban, ahol újra 
kellett volna fürdeniük, ami időt igényelt volna, hanem megállás nélkül folytatták 
útjukat Lembergbe. S bár az Állami hadifogoly Hivatal utasítása szerint egyes 
kirendeltségei csak a következő hadtáppontig szállíthatták a hadifoglyokat, a 
vasutasok a Zmerynkából Lemberg felé irányított vonatokat nem állították meg 
Ploskirowban.119 így az ottani magyar fogadóállomás fenntartása feleslegessé vált, 
hiszen sem ellenőrizni, sem igazolvánnyal ellátni nem tudta a hazatérőket. 

A ploskirowi fogadóállomás áthelyezésére vonatkozó tárgyalások azonban nem 
vezethettek eredményre, mert a Vörös Hadsereg kibontakozó ellentámadása során 
visszafoglalta Kievet, és erősen veszélyeztette a lengyel csapatokat. A lengyel 6. 
hadseregparancsnokság Zmerynkából Tarnopolba vonult vissza. Ugyancsak 
menetkészültségi parancsot kaptak az Állami Hadifogoly Hivatal keleti 
hadtáppontjai. Fritz száados utasította minszki és ploskirowi fogadótisztjeit, 
hogyha a szovjet offenzíva tovább folytatódik, az ottani lengyel hatáppontokkal 
együtt vonuljanak vissza Baranowiczébe, illetve Tarnopolba.120 

A támadó Vörös Hadsereg elől menekülve Kovács főhadnagy az Állami 
Hadifogoly Hivatal egyik evakuáló vonatán július 5-én hagyta el ploskirowot. 
Másnap hajnalban a Vörös Hadsereg egyik lovas osztaga kisiklatta a szerelvényt, és 
a vonat elleni támadás során Kovács Tibor főhadnagy életét vesztette.121 

A minszki fogadóállomás a kapott parancs értelmében 1920. július 9-én Brest-
Litowskba evakuált, de mivel a városban az arcvonal közelsége miatt a hadifogoly
fogadóállomás nem volt fenntartható, feloszlatták. Czervesz Béla főhadnagy 
bevonult Varsóba, ahol a magyar hazatérés vezetője mellett segédtiszti beosztást 
kapott.122 

A szovjet támadás július folyamán sikeresen haladt előre nyugat felé. Augusztus 
elején pedig már közvetlenül Lemberget és Varsót veszélyeztette. A lembergi 
fogadóállomás irattárát és leltárát Lehoczky főhadnagy felügyelete mellett 
Jaroszlawowba vonták vissza, Plank százados egyelőre Lembergben maradt. 

Augusztusra a Vörös hadsereg katonái 28-40 km-re közelítették meg Varsót. A 
hadihelyzetre való tekintettel Fritz százados a varsói fogadóállomást ideiglenesen 
megszüntette, és az irattárat Czervesz főhadnaggyal Oswiecimbe küldte. Ő maga 
úgy döntött, hogy a kormány ott maradásáig Varsóban marad.123 

Augusztus 13-án már közvetlenül Varsó erődítési vonala előtt folytak a harcok, 
ezért a lengyel kormány felhívására a varsói diplomáciai testületek Poznanba 

119 HL Hdf. gy. a ploskirowi fogadó állomás heti jelentése, 1920 június 8 
120 HL Hdf. gy. VHV. 963., 965. sz , 74-75. sz heti jelentés, 1920 június 15 -július 15. 
121 HL Hdf. gy. VHV. 977., 994. sz 
122 HL Hdf. gy. VHV. 993. sz 
123 HL Hdf. gy. VHV. 80. sz. heti jelentés, 1920. május 3-9. 
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költöztek. Fritz százados augusztus 14-én szintén elhagyta Varsót, hogy kövesse a 
kitelepített Hadifogoly Hivatalt új székhelyére, Tscrewbe.124 

A lengyelek augusztus 14-én ellentámadást indítottak, amelynek eredményeként 
sikerült a Vörös Hadsereget visszaszorítani Varsó alól. A közvetlen veszély 
elmúltával Fritz százados augusztus 18-án visszatért a fővárosba. Augusztus 24-én a 
varsói fogadóállomás irattárával Czervesz főhadnagy szintén visszaérkezett, s 
segédtiszti teendői mellett átvette a fogadóállomás parancsnokságát is az 
augusztus 28-án Budapestre bevonuló Réczey főhadnagytól. 

A front északi és középső részén kibontakozó lengyel támadás elől a vörös 
csapatok visszavonultak. Hogy a front déli szárnyán harcoló alakulatait a 
bekerítéstől megmentse, a szovjet hadvezetés kénytelen volt a Lemberg ellen 
irányuló offenzívát feladni, és Kelet-Galíciában küzdő csapatait visszavonni. Az 
ostrom elmúltával Lehoczky főhadnagy is visszatérhetett Jaroslawowból 
Lembergbe. 

Bár az ország belső területein a harcok elültek, a Lengyelországon át történő 
hazatérés lehetőségei megváltoztak. A lengyel Hadifogoly Hivatal hadtáppontjait a 
keleti és a délkeleti irányból visszavonták, s így egyelőre Varsó maradt az orosz 
fronthoz legközelebb eső hadtáppont, amely mellett csak Lemberg működött. 
Tekintettel a hazatérés csekély mérvére - hiszen az 1920 májusban 
Koppenhágában megkötött szovjet-magyar hadifogoly-csereegyezmény értelmé
ben meginduló szervezett, nagyarányú hazaszállítás a Riga-Balti-tenger-Stet-
tin-Németország-Ausztria vonalon bonyolódott le, az egyénileg hazatérők pedig a 
keleti határon hullámzó harcok miatt nem jutottak át a fronton - Fritz százados a 
megmaradt lengyelországi fogadóintézményeket (Varsó, Lemberg, Oswiecim) 
elegendőnek tartotta. Újabb magyar fogadóállomások felállítását csak a 
fegyverszünet megkötése, a helyzet konszolidációja és az újból meginduló 
hazatérés főbb irányainak megállapítása után gondolta célszerűnek.125 

Az 1920 szeptemberében Szovjet-Oroszország és Lengyelország közt megindult 
béketárgyalások eredményeként október 11-én előzetes békeszerződést írtak alá 
Rigában. A békeszerződés kimondta, hogy a lengyel és a szovjet fél 1920. október 
18-án az ellenségeskedést kölcsönösen megszünteti, s a csapatok egyelőre az 
ebben az időpontban elért vonalakon maradnak. A szerződés által előírt 
demarkéciós vonalak elfoglalása és a közöttük lévő semleges terület kiürítése a 
ratifikálás után történik. A békeszerződést azonban sem Petljura ukránjai, sem 
Wrangel és Balahovics fehér csapatai nem ismerték el. Az ukránok és Wrangel 
folytatták Kiev felé az előrenyomulást, míg Balahovicsék Minszk és Pinszk közt 
harcoltak tovább. A helyzetet még bonyolultabbá tette, hogy Zeligowsky lengyel 
tábornok megtagadta az engedelmességet a varsói kormánynak és elfoglalta 
Wilnót, amelyet a fegyverszünet Litvániának ítélt. Zeligowsky Litvánia elleni 
támadása, amelyhez Lettország is csatlakozott újabb frontot alakított ki 
Lengyelország északkeleti határán. így a szovjet-lengyel fegyverszünet megkötése 
után a harcok tulajdonképpen csak Rowno és Pinszk között csendesedtek el. Fritz 
százados mindenestre tárgyalásokat folytatott az ukránok, Wrangel és Balahovics 

124 HL Hdf. gy. VHV. 81. sz. heti jelentés, 1920. augusztus 10-16. 
125 HL Hdf gy. VHV. 83. sz. heti jelentés, 1920. augusztus 24-30. 
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képviselőivel, hogy a Kelet-Galícia felé várható esetleges magyar visszatérés elé 
ne gördítsenek akadályt.126 

1920 októbere és novemberre folyamán a Vörös Hadsergnek sikerült Wrangel 
csapatait kiverni a Krímből, majd a fehér ukrán területek ellen intézett koncentrált 
támadást. A lengyel közvélemény már november elején majdnem biztos volt 
abban, hogy Petljura csapatai hamarosan kénytelenek lesznek a Zbrucz folyón át 
lengyel területre menekülni, ahol a rigai egyezmény értelmében lefegyverzik és 
internálják őket. Fritz százados így kommentálta az eseményeket: „Ha az 
ukránokat ez a balsors éri az a hazatérés szempontjából csak előnyös lehet, mert 
hazatérőinknek csak a lengyel határon kell átjönniük, és így meg lesznek kímélve 
az ukránok kellemetlenkedéseitől."127 

A lengyel lapok november 24-i közleménye szerint a Vörös Hadsereg Petljura 
csapatait lengyel területre szorította, ahol lefegyverezték őket. Fritz százados 
véleménye szerint ,,az ukrán-szovjet kormány a hazatérést illetőleg nagyobb 
nehézséget nem okoz." 

A lengyelországi magyar fogadóintézmények szerepének csökkenése és 
feloszlatásuk 

1920 november-1921 augusztus 

A koppenhágai egyezmény eredményeként, valamint a nyár óta tartó harcok és 
az ezt követő élelmiszer- és fűtőanyaghiány miatt, majd a novembertől beállt 
hidegek következtében a Lengyelországon át folyó hazatérés nagyon lecsökkent. 
Augusztus és december közt az egy hónapra jutó hazatérések átlaga nem érte el a 
200-at.128 A kis forgalom módot adott a fogadó tisztek létszámának csökkentésére. 
Plank Modeszt századost, a lembergi állomás parancsnokát - aki ellen több 
jelentés is érkezett - 1920. november 20-án hazarendelték. A fogadóállomás 
parancsnokságát Lehoczky főhadnagy vette át.129 

1921 elején a hazatérés mérve tovább csökkent. Januárban 129, februárban 34, 
márciusban 82 volt a lengyelországi magyar fogadóállomásokon áthaladó 
hadifoglyok száma.130 

A hazatérés csekély voltára jellemző, hogy amikor Kiss János detektív 
Magyarországra való bevonultatását kérte 1921 februárjában, Utczás főhadnagy, az 
oswiecimi állomás paramcsnoka, e szavakkal támogatta kérelmét: nincs semmi 

126 HL Hdf. gy. VHV. 88-91 sz. heti jelentés, 1920. szeptember 28-október 28. 
127 HL Hdf. gy. VHV. 94. sz. heti jelentés, 1920. november 10-16. 
128 A lengyelországi magyar fogadó állomások teljesítményéről készített összefoglaló kimutatás. HL Hdf, gy, VHV. 

134. heti jelentés, 1921. augusztus. 
129 A krakkói magyar Útlevél Hivatal egyik jeletnése szerint a lembergi fogadó állomáson „a hadifogoly ügyek nem 

lelkiismeretesen, hanem direct felületesen vannak ellátva." A jelentés mindkét lembergi fogadó tisztet 
megbízhatatlannak, csak önös érdekeit szem előtt tartónak mutatja be, akik közül Plank Modeszt százados az üzletelés 
mellett csak a lengyel hadsereg repülő csapataihoz való belépésre törekszik, lehoczky főhadnagynak pedig legfőbb 
célja, hogy Lembergben gazdagon nősüljön. HL m. kir. Honvéd Vezérkar Főnöke (a továbbiakban: VKF.) 27.238., 
27.241/eln. 2.-1920. 

Fritz százados ugyancsak elégedetlen volt a lembergi állomás vezetőjével, mert az engedély nélkül tárgyalt Petljura 
kormányával és nem csak kizárólag a visszatérés kérdéséről. HL Hdf. gy. VHV. 96. sz. heti jelentés, 1920. november 
23-29. 

130 HL Hdf. gy. VHV. 134, sz. heti jelentés. 
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dolga és lehet nélkülözni."131 Kiss János 1921. március 3-án vonult be Buda
pestre.132 

Mivel a hazatérők száma a tavasz beköszöntével sem emelkedett, és a kisszámú 
hadifogoly is Kelet-Galícián át tartott Oswiecim felé, a varsói fogadóállomást, ahol 
a forgalom szinte teljesen megszűnt, 1920. április 1-vel feloszlatták. Parancsnoka, 
Czervesz Béla főhadnagy, aki Fritz százados mellett egyben a segédtiszti teendőket 
is ellátta április 2-án visszatért Magyaroszágra.133 

Bár a Lengyelországon át történő hazatérés csökkent, az ottani fogadóállomások 
is megkapták a Honvédelmi Minisztériumnak a vörösvédelmi tevékenység 
fokozására, a rendszerellenes propagandatevékenység figyelemmel kísérése és 
ellensúlyozására vonatkozó újabb körrendeleteit. így az 1921. január 21-én kiadott 
1288/eln. 36. B. - 1921. sz. rendeletet is, amely utasította az összes hadifoglyok 
fogadásával foglalkozó szerveket, hogy „minden hó 1., 10., és 20. napján jelentést 
kötelesek beterjeszteni a HM. 36/B osztályához arról, hogy az utóbbi 10 napon 
belül beérkezett szállítmányoknál a külföldön folytatott propagandára vonat
kozólag milyen tapasztalatokat szereztek a gazdasági helyzet, a megélhetési 
viszonyok felől; milyen irányú szakszerű felvilágosításra van szükség; a 
kommunista termelési elvek közül melyek kötötték le leginkább a hazatérők 
figyelmét stb. Ezen jelentések, valamint az Oroszországban terjesztett röplapok és 
kommunista újságok áttanulmányozása alapján a HM. egy tájékoztatót fog 
időnként kiadni a célból, hogy milyen irányban kell a hazatérőkkel különösen 
behatóan foglalkozni"134 A rendelettel kapcsolatban a Honvédelmi Minisztérium 
felhívta a figyelmet, hogy a beterjesztendő jelentésekben nem a hadifoglyokkal 
felvett jegyzőkönyvek beterjesztését várja, hanem a hadifoglyokkal foglalkozó 
tisztek véleményét a hazatérők hangulatáról és a Magyarország ellen külföldön 
folyó propagandáról.13^ 

Nem a fogadó tisztek impresszióira, hanem konkrét adatokra volt kíváncsi az 
1921. február 21-én kiadott 144/eln. 136. A. - 1921. sz. rendelet, mely 
megparancsolta minden kommunista mozgalom megfigyelését, különös tekintettel 
a magyar résztvevőkre, a Magyarország kül- és belpolitikájára vonatkozó hírek 
összegyűjtését, valamint a Magyarországra tartó agitátorok adatainak közlését. Az 
értesüléseket - a rendelet szerint - a hazatérők bemondásai és a helyi hírek 
alapján kellett beszerezni. Fritz százados a fenti rendeletre eképpen válaszolt: 
„Hazatérőink zöme az oroszországi magyar vezetőkről jóformán semmit sem tud, 
aki pedig tud valamit, az itt - félve a további vizsgálatoktól és a véleményük 
szerinti visszatartástól - nem vallja be. A tárgyra vonatkozó helyi híresztelésekre 
nagy súlyt fektetek, a helybeli sajtót figyelemmel kísérem, de magyar vonatkozású 
dolog kevés jelenik meg a lapokban."13" 

Úgy látszik a magyar katonai vezetést nem elégítették ki a már fennálló 
lengyelországi hadifogolyfogadó szervektől a Szovjet-Oroszországról és az ottani 
viszonyokról várható információk. A magyar vezérkar nyilvántartó osztálya -

131 HL Hdf. gy. VHV. 1447. sz. 
132 HL Hdf. gy. VHV. 110. sz heti jelentés, 1921. március 1-7. 
133 HL Hdf. gy. VHV. 112-114. sz. heti jelentés, 1921. március 15-április 4. 
134 HL Hdf. gy. Rownó 1/1921. 
135 HL Hdf. gy. VHV. 1655. sz, 
136 HL Hdf. gy. Rownó 55/1921., VHV. 1462. sz. 
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amely hírszerzéssel is foglalkozott - már 1920 decemberében érdeklődött a 
szovjet-lengyel háború után felállított repatriáló- és hadtáppontokról, 
„amelyekhez a m. kir. vezérkar által kívánt célból magyar fogadó tisztek volnának 
beosztandók." Fritz százados véleménye szerint ,,a vezérkar megfigyelő 
szolgálatának céljaira" a következő állomások lettek volna megfelelők: Lida, 
Molodeczkó, Baranowicze, Pinszk, Sarny, Rowno, Tarnopol. Továbbá a ,,m. kir. 
vezérkar nyilvántartási osztálya által kívánt cél elérésére Stanislawów és Nowi-
Sacz állomásokra volna két tiszt kivezénylendő."137 

Bár a hazatérők száma továbbra sem emelkedett, 1921. április 8-án mégis 5 
magyar tiszt érkezett Varsóba, hogy az újonnan felállítandó hadifogolyfogadó 
állomások vezetését átvegye. Csalányi Géza százados a baranowiczei, Valentini 
Leó százados a rownói, Jávorszky leó százados a tarnopoli és Apostolovics Sándor 
főhadnagy a stanislawówi fogadóállomás parancsnoka lett. Luksch Ferenc 
százados pedig, a magyar vezérkar Czibur vezérkari alezredeshez138 intézett 
távirata szerint, mint segédtiszt, Fritz százados mellé került Varsóba.139 Noha erre 
közvetlen írásos bizonyíték nincs, nagyon valószínűnek látszik, hogy a nevezett 
urakat nem elsősorban a hazatérő hadifoglyok istápolására küldték Lengyel
országba.140 

A varsói magyar hazatérés vezetője a hadifoglyok hazaszállítása érdekében 1921 
májusában többször is tárgyalt Szovjet-Oroszország és Szovjet-Ukrajna varsói 
képviselőivel, akik a szovjet-lengyel hadifogolycsere lebonyolítása céljából 
tartózkodtak a lengyel fővárosban. E tárgyalások során, valamint a Nemzetközi 
Vöröskereszt varsói megbízottjától kapott tájékoztatás alapján Fritz száados azt az 
információt szerezte, hogy a különböző kormányokkal még 1920-ban kötött 
megállapodások értelmében a szovjet kormány az ellenőrzése alatt lévő 
területeken található hadifoglyokat - a lengyelek kivételével - Narwán keresztül a 
Balti-tengeren, vagy Odesszán át a Fekete-tengeren zárt szállítmányokban szállítja 
hazájukba.141 Eszerint lengyelországon keresztül ezek után csak egy-két egyénileg 
hazatérő áthaladása várható. 

Mivel a Lengyelországon át való hazatérés nagymérvű csökkenése miatt az 
ottani fogadószervek fenntartásának költségei nem álltak arányban azok 
teljesítményével, a Honvédelmi Minisztérium 1921. május 31-én kelt 56.413/36. A. 
- 1921. sz. parancsával elrendelte a lengyelországi magyar fogadószervek 
bevonását.142 

Az 1921. június 21-én kézhez vett parancs a bevonuláson kívül elrendelte a 
vezetőség és a fogadóállomások által vezetett fogadónaplók, kimutatások, az 
egész irattár, valamint a leltári és egyéb használati tárgyak jegyzék kíséretében a 

137 HL Hdf. gy. VHV. 1330. sz. 
138 Czibur alezredes a krakkói magyar Útlevél Hivatal vezetője volt, később Varsóban működött. 
139 HL Hdf. gy. VHV. 115 sz. heti jelentés. Baranowiczében és Tarnopolban 1921. április 13-án, Rownóban április 

14-én és Stanislawowban április 15-én kezdte meg működését a magyar fogadóállomás. 
140 Itt kell megemlíteni, hogy a lengyelországi magyar fogadó intézmények feloszlatása után a baranowiczei, a 

stanislawówi, a rownói és a tarnopoli állomások parancsnokai, azaz azok a tisztek, akiknek Lengyelországba küldését 
a vezérkarral folytatott megbeszélések előzték meg, kerülő úton, Varsón keresztül utaztak Oswiecimbe, s Varsóban 
nem a magyar hazatérés vezetőjének, hanem Czibur alezredesnek tettek jelentést HL Hdf. gy. VHV. 1710 sz ; 
Oswiecim 1635. sz. 

141 HL Hdf. gy. VHV. 119-122. heti jelentés, 1921. május 2-29. 
142 Az említett parancs megtalálható: HL VKF. 28.987./ein. 2. - 1921. sz. alatt 
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Honvédelmi Minisztérium 36. osztályához történő beszállítását. A lengyelországi 
hadifogolyfogadó szerveknek kiutalt ruházati cikkekre és dohányneműekre 
vonatkozó kimutatások lezárása után a megmaradt anyagot - a parancs 
értelmében - okmányváltás mellett a bécsi Ostbahnhofon működő magyar 
továbbirányító osztagnak kellett átadni.143 

1921. június 25-én értekezletet tartottak Varsóban a hazatérés vezetője és az 
ottani magyar külképviselet tagjainak részvételével, ahol a fogadóintézmények 
haza-, illetve Bécsbe szállítandó anyagának Lengyelországból történő kiviteléről, 
Csehszlovákián és Ausztrián való áthozataláról tanácskoztak. A Honvédelmi 
Minisztérium utasítása értelmében a hazatérés vezetőjének pénztárából 10 000 
német márkát utaltak át a varsói magyar követségnek utólagos elszámolás 
kötelezettsége mellett, a lengyelországon át a későbbiekben hazatérő hadifoglyok 
segélyezése céljából.144 

A varsói hazatérés vezetője parancsot intézett tisztjeihez, hogy fogadóállomásuk 
teljes anyagával június 30-án Oswiecimben legyenek, ahonnan a jelentéstétel, a 
megejtendő elszámolás, valamint a leltár és az iratok beszolgáltatása után 
elindulnak Budapestre. 

A varsói hazatérés vezetősége 1921. július 1-vel szintén Oswiecimbe költözött, 
hogy a hazatérő intézmények felszámolását és anyagának elszállítását intézze. Az 
egyes fogadóállomások anyagának átadása és jelentésük megtétele után Luksch, 
Csalányi és Valantiny századosok, valamint Lehoczky főhadnagy július 6-án, 
Jávorszky százados és Apostolovics főhadnagy július 13-án bevonultak Buda
pestre.145 

A lengyelországi magyar hazatérőket fogadó intézmények teljes felszámolása, a 
hazaszállítandó anyag útba indítása után a Hadügyminisztérium 755.187/1. a. -
1918. sz. rendeletével felállított magyar kirendeltség véglegesen feloszlott. 
Parancsnoka, Fritz Pál százados Utczás Károly főhadnagy kíséretében 1921. 
augusztus 21-én elutazott Oswiecimből. 

A lengyelországi magyar fogadóállomások 1919. január 14. és 1921.'augusztus 
17. között összesen 21 740 - jobbára egyénileg, vagy kisebb csoportokban érkező, 
volt oroszországi hadifoglyot segítettek tovább, akik közül 18 399 volt magyar.146 

Magyar hadifogolyfogadó állomás Litvániában 
1919 december-1920 március 

Az 1919 decemberében felállított litvániai magyar hadifogolyfogadó állomás, bár 
szervezetileg nem tartozott a varsói magyar hazatérés vezetőjének alárendelt
ségébe, állomáshelyét és működési körülményeit tekintve szervesen kapcsolódott 
annak munkájához. 

1919 őszén új út nyílt meg az Oroszországból hazatérni szándékozó 
osztrák-magyar hadifoglyok előtt. A berlini osztrák követ jelentése szerint ugyanis 

143 A Lengyelországból átvitt dohányneműek és ruhák 1921. szeptember 10-én érkeztek Bécsbe, ahonnan tovább 
küldték őket passauba és Stettinbe. HL Hdf, gy. bécsi hadifogoly továbbirányító iroda iratai 258/1921., 299/1921. 

144 HL Hdf. gy. VHV. 126. sz. heti jelentés. 
145 HL Hdf. gy. VHV. 127-128. sz. heti jelentés. 
146 HL Hdf. gy. VHV. 134. sz. heti jelentés. 
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a Pétervár-Wilnó vasútvonalon fekvő Usianyn át mintegy 20 000 hadifoglyot 
lehetett volna Litvánián és Németországon keresztül hazahozni.147 

E jelentés alapján az osztrák és a magyar kormány elhatározta, hogy a hazatérők 
átvételére fogadótiszteket küldenek ki Usianyba. Az osztrák bizottság már 1919 
szeptemberében elutazott rendeltetési helyére. Mivel a magyar fogadótiszt -
Magyarország bizonytalan nemzetközi helyzete miatt - egyelőre nem kapott 
beutazási vízumot Németországba, ideiglenesen az osztrák delegáció vállalta az 
Usianyn át jövő magyar hadifoglyok továbbirányítását.148 Ezzel egyidőben a 
Hadügyminisztérium 55. osztálya a Külügyminisztériumon keresztül felkérte a 
német hatóságokat, hogy az érvényben lévő ,,Grundsätze für die Rückbeförderung 
der Heimkehrer" értelmében a német határra érkező magyar hadifoglyok 
átvételéről, élelmezéséről és Magyarország felé történő továbbításáról gondos
kodjanak. Az így felmerült költségek fedezését, illetve azok elszámolását a 
fennálló szállítási szerződések alapján a magyar kormány vállalta.149 

Miután a Tanácsköztársaság leverését követő belpolitikai viszonyok tisztázat
lansága, valamint a román megszállás igen megnehezítették a Magyarországról 
való kiutazást, a Hadügyminisztérium 55. osztálya úgy döntött, hogy az usianyi 
fogadóállomás személyzetét a Bécsben működő magyar katonai felszámoló 
bizottság tagjai közül fogja kirendelni. A Hadügyminisztérium bécsi képviselője 
1919 októberében Marschall Károly századost jelölte ki a feladatokra abban a 
reményben, hogy az utazási engedélyeket még a hónap folyamán megkapják.150 

Mialatt Marschall százados Bécsben a szükséges okmányokra várakozott, Fritz 
Pál százados, a lengyelországi magyar hazatérés vezetője Varsóban tárgyalt egy 
fogadóállomás felállításának lehetőségéről a lengyel fennhatóság alatt lévő 
Usianyban. Mint jelentéséből kiderült, lengyel részről nem járultak hozzá egy 
usianyi fogadóállomás megszervezéséhez. Csak Nowo-Swiwcanyban enge
délyezték egy - az általuk elismert Fritz százados irányítása alatt működő -
bizottság felállítását.151 

Eközben a Hadügyminisztérium 55./a. osztálya az eredetileg Usianyba kirendelt, 
- de végül a litvániai Kownóba települt - osztrák hadifogoly misszió 
információiból arról értesült, hogy az elmúlt hónapokban Litvánián keresztül 
mintegy 1700 magyar tért vissza, akik Kelet-Poroszországon át folytatták útjukat 
hazafelé. E jelentések alapján úgy döntöttek, hogy Marschall százados nem 
Usianyba, hanem Kownóba kell kiküldeni.152 

1919. december 1-én Marschall Károly százados Kownóból táviratban értesített a 
magyar kormány varsói kiküldöttjét, Csekonics Iván grófot és a lengyelországi 
magyar hazatérés vezetőségét, hogy Litvániában - mint a magyar kormány ottani 
meghatalmazottja - megkezdte működését. Mivel e megnevezés félreértésre 
adhatott okot, Csekonics gróf Fritz századoson keresztül a Hadügyminisztériumhoz 
fordult, hogy Marschall százados vajori mint diplomata, vagy mint a Litvánián át 
történő hazatérés vezetője tartózkodik-e Kownóban. A Hadügyminisztérium 

147 Jungerth Mihály jelentése a bécsi államközi értekezletről OL K. 73. 51. tétel, 50.792/hdf. - 1919. 
148 OL. K. 73. 51. tétel, 50.801. sz. 
149 OL K. 73. 51. tétel, 50.839. sz. 
150 OL. K. 73. 51. tétel, 50.801. és 50.931. sz. 
151 OL. K. 73. 51. tétel, 59.983. sz 
152 OL K. 73. 51. tétel, 51 129. sz.; Hadifogoly-Újság, 1. évf. 3- sz., 1919. november 1., 12. o 
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423.753/55. a. - 1919- sz. táviratával tisztázza a helyzetet. A sürgöny leszögezte: 
Marschall százados csupán a magyar hazatérőket fogadó tiszt Litvániában.153 

Marschall százados alárendeltség tekintetében teljesen független volt a hazatérés 
lengyelországi szervezetétől. A Hadügyminisztérium Bécsben székelő hadifo
golyügyi összekötő tisztjén keresztül közvetlenül a minisztérium 55/a. osztályával 
állt kapcsolatban. Ehhez a különálláshoz nagyban hozzájárult az is, hogy 
Lengyelország és Litvánia közt a határkérdések miatt rendkívül feszült volt a 
viszony. Mint Fritz száazados egyik jelentésében írta, Kownóval sem postai, sem 
futárösszeköttetés nem volt, ezért oda sem postai küldeményeket, sem paran
csokat továbbítani nem tudott.154 

1920 február elején Marschall százados - kerülő úton - Németországon 
keresztül Varsóba látogatott, hogy az ottani magyar hazatérés vezetőjével 
személyesen felvegye a kapcsolatot. Megbeszéléseik során abban állapodtak meg, 
hogy a Litvánián át érkező visszatérőket Dwinsk és Wilno felé kell irányítani, mert 
Lengyelországon át, ahol magyar fogadó állomások működnek, gyorsabban és 
egyszerűbben érhetik el a magyar határt, mint Kelet-Poroszországon és 
Németországon keresztül. Marschall százados tájékoztatója szerint a visszatérés 
Litvánián át igen gyenge volt.155 

1920. március 21 és április 3. közt a Honvédelmi Minisztérium utasítására Fritz 
százados Litvániába utazott, hogy meggyőződjék az ottani hazatérő forgalomról. A 
Varsói-Wilnó-Jewje-Kaiserdorys útvonalon március 26-án érkezett Kownóba. Ezt 
az útvonalat, amely a Jewjénél húzódó lengyel-litván arcvonalon át vezetett, azért 
választotta, hogy személyesen tapasztalja: azok a hazatérők, akik Riga és Dwinsk 
közt lépnek Litvániába, Kownón át hogyan tudnak lengyel területre jutni. Bár 
megfelelő igazoló iratokkal rendelkezett, a lengyel-litván demarkációs vonal 
átlépése Fritz századosnak is másfél napjába került. Ezen felül a Jewje és 
Kaiserdorys közt a vasúti forgalom is szünetelt. Fritz százados kénytelen volt 
megállapítani, hogy ez az út mindaddig, amíg a lengyelek és a litvánok közötti 
hadiállapot fennáll a hazatérők számára nem jöhet számításba. Márpedig - a 
százados véleménye szerint - „a béke közeli helyreállítására nincs remény, mert a 
litvánok nem adják fel fővárosukra, a lengyelek által elfoglalt Wilnóra támasztott 
igényüket." 

Kownóba megérkezve Fritz százados már nem találta ott Marschall Károlyt, aki a 
Hadügyminisztérium tudta és engedélye nélkül Moszkvába utazott, hogy -
úgymond - a hazatérők érdekében eljárjon.15" 

153 HL Hdf. gy. VHV. 483. sz., 45. sz. heti jelentés, 1919. november 26-december 2. 
154 HL Hdf. gy. VHV. 46. sz. heti jelentés, 1919. december 3-9. 
155 HL Hdf. gy. VHV. 55. sz. heti jelentés, 1920. február 3-9. 
156 A magyar hatóságok teljesen tájékozatlanok voltak Marschall százados moszkvai útjával kapcsolatban. Amikor 

német részről arról érdeklődtek, hogy a magyar kormánynak milyen kapcsolatai vannak Szovjet-Oroszországgal, 
Jungeith Mihály külügyminisztériumi osztályfőnök így válaszolt: „Híreink vannak ugyan, hogy Marschall százados 
kownói fogadó tisztünk Moszkvába ment, de erre magyar részről semmilyen bíztatást, sem felhatalmazást nem kapott, 
mi sem tudjuk, mi indította őt erre az útra." OL K. 73- 13. tétel, 12.314. sz. 

Később a kownói osztrák kirendeltség jelentéséből kiderült, hogy Marschall százados, akit osztrák kollégái 
„rendkívül gyenge idegzetű fiatalembernek" ismertek meg, két szélhámos, névszerint Járosi és Harlenberger hatása alá 
került. E két emberrel együtt - valószínűleg ezek befolyása alatt - indult Marschall százados Moszkvába. Járosi és 
Harlenberger, baltikumi misssziónak adva ki magukat, több millióra menő összeget csaltak ki azzal az ígérettel, hogy 
lett, észt és finn hadifoglyokat fognak hazaszállítani Oroszországból. 
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Elutazása előtt Marschall százados szerződést kötött a litvániai osztrák 
hadifogolyfogadó bizottsággal, amely szerint a Litvánián átutazó magyarokat 
távolléte alatt az osztrák fogadóállomás segíti tovább. A kownói osztrák 
fogadóállomás - Fritz százados jelentése szerint - mintaszerűen volt felszerelve. 
Egyik épületében nyertek elhelyezést az irodák, az étkező, a szórakozó terem, a 
konyha, a raktárak, valamint az állandó személyzet lakhelye, míg a másik, kb. 14 
szobás épület a hazatérők szállásául szolgált. Az étkezés - a magyar tiszt 
megállapítása szerint - bőséges és kifogástalan volt. A raktárakban mintegy 1000 
garnitúra ruha, fehérnemű, valamint dohányáru volt felhalmozva a hadifogságtól 
hazatérők számára. 

A visszatérők ellátását és továbbszállítását a litván kormány csak azonnali 
készkénz lefizetése ellenében vállalta. 

A hazatérőket Kownóból a kelet-poroszországi Eydtkuhnenbe szállították, ahol 
24 órát töltöttek fertőtlenítés céljából, utána Heilsbergbe továbbították őket. Ott 
10-14 napos egészségügyi vesztegzárat kellett eltülteniük, mielőtt Németországon 
keresztül, Passaun át osztrák területre indultak volna. 

Fritz százados az osztrák hazatérés litvániai vezetőjével folytatott tárgyalások 
után a következő javalatot tette a Honvédelmi Minisztériumnak; „Tekintettel arra, 
hogy 1919- augusztus 1-től 1920 február végéig mindössze 52 magyar ment át 
Kownón, és az eydtkuhneni táborban sem éreztek erősebb magyar visszatérést, 
továbbá a litván területen átvonuló magyarok ellátása a megkötött egyezmény 
értelmében biztosítva van, külön fogadótisztünk jelenléte úgy Kownóban, mint 
Eydtkuhnenben felesleges." Véleményének további indoklásakéánt kifejtette, hogy 
az Oroszország északnyugati részéről hazatérők túlnyomó többsége ezentúl is a 
rövidebb, Moszkva-Minszk-Varsó útvonalat fogja választani. Ez - Fritz százados 
véleménye szerint - annál is kívánatosabb lenne, mivel a Lengyelországon 
keresztül vezető út ,,a lengyelek éber határszolgálatából kifolyólag a bolsevisták 
akadálytalan beözönlésére nem alkalmas," míg Litvánián -és Németországon 
keresztül könnyen juthatnak el Bécsbe az agitátorok.157 

Fritz százados Litvániai helyzetjelentése után az 1919 decembere és 1920 
márciusa közt fennállott kownói magyar hadifogolyfogadó állomást, mint 
feleslegeset, megszüntették. Ugyanis az 1920 májusában kötött szovjet-magyar 
egyezmény értelmében a szevezett hadifogolycsere a Balti-tengeren és 
Németországon keresztül történt. Azok pedig, akik nem a hivatalos 
szállítmányokkal, hanem egyénileg tértek haza a fogságból, a Lengyelországon át 
vezető rövidebb utat választották. 

A moszkvai lett békebizottság titkára szerint Marschall századost Járosi feljelentése alapján 1920 áprilisában 
Moszkvában letartóztatták. Előbb kémkedés gyanúja miatt halálra ítélték, majd, mint halálraítéltet, a Magyar 
Tanácsköztársaság népbiztosaiért Szovjet-Oroszországban túszként visszatartott magyar katonatisztek közé sorolták, s 
mint ilyen, csak 1922-ben, a túszcsre alkalmával került haza. OL. K. 73. 42. tétel, 17-766/1920.; HL. Hdf. gy. VHV. 1483. 
sz. 

157 HL Hdf. gy. VHV. 706. sz. 
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A KORABELI MAGYAR IRATOKBAN SZEREPLÓ LENGYELORSZAGI ĖS LITVANIA1 
FÓLDRAJZI NEVEK MA HASZNALATOS ALAKJA 

Baranowicze 
Buczacz 
Chodorow 
Czortkow 
Csernovitz 
Delatyn 
Dwinsk 
Eydthuhnen 
Heilsberg 
Kolomea 
Kowel 
Kowno 
Lawoczne 
Lemberg 
Międzyrzecze 
Nadvorna 
Oderberg 
Ploskirow 
Podwolocziska 
Równo 
Stanisławów 
Stryj 
Swieciany 
Tarnapol 
Wilno 
Wladimir-Wolhinsk 
Zmerinka 

Baranovicsi 
Bucsacs 
Hodorov 
Csortkov 
Csernovici 
Deljatin 
Daugavpilsz 
Nyeszterov 
Csernyahovszk 
Kolomija 
Kovei 
Kaunasz 
Szlavsztvo 
Lvov 
Miedzurzez 
Nadvornaja 
Bohumin 
Hmelnyickij 
Podvolocsiszk 
Rovno 
Sztanyiszlav 
Sztrij 
Svenionėlia 
Tyernopol 
Vilnius 
Vlagyimir-Volinszkij 
Zsmerinka 

71 



Attila Bonhardt 

REPATRIATION OF HUNGARIAN PRISONERS OF WAR 
AFTER THE GREAT WAR 

I. Hungarian P. O. W. Reception Committees in Poland and in Lithuania 
December 1918-August 1921 

Summary 

One of the most important tasks of the Hungarian state that became indeoendent after 
disintegration of the Austro—Hungarian Monarchy was to bring home the Hungarian troops stationed 
in the Ukraine. In order to help the bringing home through the frontiers between the successor states 
fighting for the border territories of the once Austro-Hungarian Empire and Russia, already three 
Hungarian military committees were functioning on the 1st of December 1918 on the border of the 
Ukraine and Galicia. Thongh their main task was to collect, feed and forward the homecoming 
Hungarian troops and soldiers, they also functioned as Hungarian diplomatic missions beside the new 
national committees and governments. After the arrival of the former Eastern Army from January 1919 
these committees were responsible for the reception, aiding and forwarding of the unorganized 
smaller groups of Hungarian P. O. W.-s coming from Russian captivity. The Hungarian P. O. W. 
reception organization in Poland was set up in Warsaw with similar purpose. After the 
Polish-Ukrainian war for Galicia, what ended in Summer 1919 with Polish victory the case of the 
Hungarian P. O. W.-s coming from Russia by land came entirely under the authority of the Warsaw 
Central Transport Directorate, which collected and forwarded the homecomers through its reception 
committees stationed beside the railroads leading to the East. 

Attila Bonhardt 

LE RAPATRIEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE HONGROIS APRÈS LA 
PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 

I. Comités de réception de prisonniers de guerre hongrois en Pologne et en Lituanie, 

décembre 1918-août 1921 

Résumé 

L'un des devoirs militaires les plus importants de l'État hongrois, devenant indépendant après la 
dissolution de la Monarchie Austro-Hongroise, était le rapatriement des troupes hongroises qui 
tenaient garnison en Ukraine. Le I e 1 décembre 1918 trois comités militaires hongrois fonctionnaient 
déjà à la frontière de l'Ukraine et de la Galicie, pour aider le rapatriement aux lignes du front entre la 
Grande-Ukraine, l'Ukraine de l'Ouest, la Pologne, la Lituanie, la Tchécoslovaquie et la Roumanie - les 
États successeurs luttant pour les rebords de la Monarchie Austro-Hongroise et la Russie, qui se 
dissolvaient aprèe la première guerre mondiale. Leur devoir de base était le rassamblement, 
l'approvisionnement et la réexpédition des troupes hongroises rentrant en Hongrie, mais ils 
fonctionnaient également comme mission diplomatique hongroise, à côté des gouvernements et des 
conseils nationaux différents, se formant sur les territoires. A partir du janvier 1919, après le retour de 
l'ancienne Armée de l'Est, la réception, l'aide et la réexpédition des prisonniers de guerre hongrois 
non-organisés, arrivant en petits et en grands groupes de la captivité de guerre russe, devenaient les 
devoirs de ces comités. L'organisation de réception de prisonniers de guerre hongrois de Pologne 
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s'est formée avec ce même but en janvier de 1919, le centre en était Varsovie. Après la guerre entre la 
Pologne et l'Ukraine pour la Galicie, qui a pris fin en été de 1919 avec une victoire polonaise, l'affaire 
des prisonniers de guerre hongrois rentrant de Russie par la voie de terre passait entièrement sous la 
direction du Bureau de Transport Central de Varsovie, qui rassemblait et réexpédiait ceux qui 
rentraient, par ses comités de réception, s'installant près des lignes ferroviaires conduisant à l'Est. 

Attila Bonhardt 

DIE HEIMBEFÖRDERUNG DER UNGARISCHEN KRIEGSGEFANGENEN NACH DEM ERSTEN 
WELTKRIEG 

1. Die ungarischen Empfangskomitees der Kriegsgefangenen in Polen und in Litauen, 
Dezember 1918-August 1921 

Resümee 

Eine der wichtigsten Aufgaben des nach der Auflösung der Österreichisch-Ungarischen Monarchie 
enstandenen selbständigen ungarischen Staates bildete die Heimbeförderung der in der Ukraine 
stationierten ungarischen Truppen. Zur Erleichterung der Rückkehr durch die Nachfolgerstaaten, die 
sich nach dem Zerfall der Österreichisch-Ungarischen Monarchie bzw. von Rußland am Ende des 
Ersten Weltkrieges um ihre Randgebiete stritten, nämlich durch die Groß-Ukraine, die Westukraine, 
Polen, Litauen, die Tschechoslowakei und Rumänien, waren an der Grenze zwischen der Ukraine und 
Galizien am 1. Dezember 1918 bereits drei ungarische Militärkomitees tätig. Obwohl ihre 
gmndlegende Aufgabe in der Versammlung, Versorgung und Weiterbeförderung der heimkehrenden 
ungarischen Tuppen und Soldaten bestand, erfüllten sie neben den verschiedenen neu gegriindeten 
Nationalräten und Regierungen der Region auch eine ungarische diplomatische Mission. 
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Лттила Бонхардт 

ТРАНСПОРТИРОВКА ПА РОДИНУ ВЕНГЕРСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ 
ПОСЛЕ 1-ОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

1. Комитеты приемки венгерских военнопленных в Польше и Литве, 
декабрь 1918-август 1921 гола 

Резюме 

После распада Австро-Венгерской Монархии одной из важнейших военных задач ставшего 
самостоятельным венгерского государства была доставка на родину дислоцировавшихся на 
Украине венгерских войск. В целях содействию возвращению венгерских солдат с линий ф|юнтов, 
образовавшихся в борьбе между Великой Украиной, Западной Украиной. Литвой, Чехословакией 
и Румынией, оспаривавших друг у друга окраинные территории развалившейся Австро-Венгерской 
Монархии и России, на 1 декабря 1918 года на границы Украины и Галиции действовало уже три 
венгерских военных комиссии. Несмотря на то. что их основной задачей были 
сборвозврашаюшихся на ролиную венгерских войск и солдат, снабжение их питанием и 
транспортом, эти комисси работали также и в качестве дипломатических миссий при различных 
национальных советах и правительствах, образовавшихся на этой территории. После возвращения 
на родину бывшей Восточной Армии с января 1919 года задачей этих комиссий стал прием 
венгерских военнопленных, возвращавшихся неорганизованно в небольших и больших группах из 
русского плена, а также оказание им помощи и дальнейшая отправка на родину. С той же самой 
целью в январе 1919 года с центром в Варшаве образовалась польская организация для приема 
венгерских военнопленных. После польско-украинской войны, которая велась за владение 
Галицией и окончилась летом 1919 года победой Полыни, дело венгерских военнопленных, 
возвращавшихся на родину из России сухопутным путем, полностью перешло под руководство 
Варшавского Центрального Транспортного Руководства, которое с помощью приемных комиссий, 
расположившихся вдоль ведущих на восток железнодорожых линий, собирали и пересылали на 
родину возвращавшихся на родину бывших военнопленных. 
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