DOKUMENTUMOK AZ ELLENFORRADALMI RENDSZER
UTOLSÓ NAPJAINAK TÖRTÉNETÉHEZ '
1944 november

— 1945 február.

A magyar nép történelmének egyik leggyászosabb szakasza kétség
kívül a 25 éves ellenforradalmi korszakot lezáró nyilas uralom néhány hó
napja. 1944. október 15-én Horthy átadta a hatalmat Szálasinak és a nyi
laskeresztes pártnak. Ezzel a legvéresebb rémuralmat szabadította a ma
gyar nép nyakára. A nyilas politika lényegét tekintve a Horthy által kita
posott ösvényen haladt, de míg a német imperialista érdekeket elődjük
nél is buzgóbban szolgálták, míg a hazafiak legyilkolása nyíltabban és
szemérmetlenebbül folyt, fontosnak tartották a munkások és kispolgári
rétegek demagóg szólamokkal való megnyerését. Az ország gazdasági erő
feszítéseit végsőkig fokozva, utolsó percig a német hadigépezet szolgála
tába állítják. Gyárakat szerelnek le és visznek ki Németországba, a ma
gyar nyersanyag- és üzemanyagkészletek felett lényegében a németek
rendelkeznek. 1944- utolsó két hónapjában, amikor uralmukat a győzte
sen előrehaladó szovjet hadsereg a Dunántúl néhány megyéjére korlá
tozta, még mindig a „végső győzelemről" szavalnak, letartóztatnak, be
börtönöznek, felkoncolnak.
A fasiszták az előrenyomuló szovjet csapatok elől menekülve leg
szívesebben magukkal vitték volna az ország egész lakosságát is. A la
kosság azonban semmi hajlandóságot nem mutatott erre. Nemcsak a
röghöz ragaszkodó parasztság, de a polgárságnak egyébként a szovjettől
félő része sem akarja szülőföldjét elhagyni. Pedig az uralmának a végét
járó rendszer a legerőszakosabb módszereket alkalmazza. A nyilas rend
őrség veszprémi alosztálya jelenti a szombathelyi rendőrkerületi pa
rancsnokságnak, hogy az „F. N. Sz.1 tagjai 1945. február 16-án a város
piacterén hajnalban egy honvéd ruhába öltözött személyt felkoncoltak.
A felkoncolás törvényességét megállapítani nem sikerült, mert az F. N.
Sz. minden felvilágosítást megtagadott." 2
A közkatonák szökése a hadseregből egyre tömegesebb méreteket
öltött, az antifasiszta nemzeti ellenállás igen jelentős tényezője volt.
i Fegyveres Nemzet Szolgálat - nyilas terrorszervezet, 1944. november 27-én

állították fel.
2 H. L. - Rendőrség Országos Felügyelője - 1945. tktatatlan. A 841 ein. 1945.
számra beérkezett jelentés.
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A tisztikarnak a nyilasokkal tartó része viszont, az ország legutolsó
csücskére szorítva, a legteljesebb erkölcsi züllés képét mutatja. A köz
katonákkal nem törődve, üzletelnek, mentik a maguk bőrét a felelős
ségrevonás elől — és mentik a maguk értékeit. A józanabb része látja
ugyan, hogy elvesztették a háborút, de nincs ereje, vagy nem akarja le
vonni ebből a konzekvenciát, a nyilasok mellett életre-halálra kitartók
pedig még mindig a német csodafegyverben, vagy egyéb német csoda
szerben bíznak. A nyilasok és a tisztikar között bizonyos ellentét jelei
is mutatkoznak, a tisztikar szerintük nem elég „lelkesen" veszi ki ré
szét a „végső győzelemért vívott" harcból. Pedig a tisztikar nagy részé
ből nem a nyilas eszmékért való lelkesedés hiányzott, sok évig tartó
előkészítő nevelés eredményeképpen alkalmas talaj volt ő azok befo
gadására, de'most az utolsó percekben nem akarta már kockáztatni az
életét, az utolsó felvonásban a németeknek szívesen átengedte a fősze
repet. A vesztett ügy tudata tehát az oka a teljes bomlásnak, a fegye
lem lelkesedés hiányának.
Az itt közölt dokumentumok néhány vonással megvilágítják egy
reakciós, a népet eláruló rendszer rendőrségének tevékenységét, egy ve
reséget szenvedett hadsereg hangulatát. Bemutatják a másik oldalt ab
ban az időszakban, amikor az ország nagyobbik felét már felszabadí
totta a Szovjet Hadsereg, amikor az Ideiglenes Magyar Kormány már
2 hadosztályt állított fel a németek elleni harcra. Az ország nagyobbik
részén lassan megindult a háború romjain az építő munka, de ők még
változatlanul folytatják a németek oldalán a kilátástalan harcot, vég
eik az ország kirablását.
1944. október 26. — 2944. november

7.

Fütterer altábornagynak, a magyarországi némef légierők parancs
nokának két levele a Magyar Kir. Légierők parancsnokához és Beregfy
honvédelmi miniszterhez: felsőbb parancsra a magyar repülőgépbenzinkészletet Németországba szállítják.
A MAGYAR KIR. LÉGIERŐK PARANCSNOKÁNAK
Keksz ezredes

úrnak

Budapest.
St. Qu., 1944. 10. 26.
Titkos.
Igen tisztelt Ezredes Űr!
Tekintettel az üzemanyagipart ért ellenséges légitámadásokra és a
jövőben az üzemanyagtárolók ellen várható légitámadásokra, a Német
Légierők Főparancsnoksága a szövetséges Magyar Kir. Légierők jelenlegi
helyzetében gondoskodni kíván a Magyar Légierők egyetlen helyen kon292

centrait alapbenzin készletének gyorsított feldolgozásáról és bomba
biztos tárolásáról. Ennek a parancsnak a végrehajtása érdekében a kö
vetkező javaslatokat tesszük:
. . . 2 . A fennmaradó alapbenzin elszállítása a nagy tárolóból a Biro
dalomba B 4-gyé való feldolgozás és föld alatti nagytárolókban való
bombabiztos tárolás céljából. Az ebből nyert repülőbenzin ismét rendel
kezésre fog állni a magyar hadihelyzetnek megfelelően a szövetséges
légierők közös felhasználása céljára. Az alapbenzin elszállítása céljából
a Német Légierők Főparancsnoksága megfelelő időközökben rögtön 5
üres tartályvonatot küld a nagytárolóhoz, ahol a gyorsított betankolásra
fel kell készülni.
3. A még fennmaradó készletek repülőgép üzemanyaggá való fel
dolgozására a Magyar Kir. Légierők fordítsanak különös figyelmet, mert
a pillanatnyi helyzetben minden, még a legcsekélyebb mennyiségű r e 
pülőgép-üzemanyag is a közös hadvezetés számára döntő jelentőséggel
bír, úgy, hogy az elvesztéséért, akár légi, akár földi ellenséges behatás
következtében álljon elő, nem lehet már felelősséget vállalni.
Hálás volnék, ha a Magyar Kir. Légierők Parancsnoksága a fent
javasolt intézkedések gyorsított végrehajtását megfelelő parancsokkal
biztosítaná.
Legteljesebb nagyrabecsülésem kifejezése
mellett az ö n őszinte híve
Fütterer altábornagy

sk.

St. Qu, 1944. 11. 7.
Titkos.

A MAGYAR KIR. HONVÉDELMI MINISZTER ŐMÉLTÓSÁGÁNAK
Beregfy vezérezredes

úrnak.

Méltóságos Űr!
Hivatkozással Méltóságoddal és Juszty vezérezredessel 1944. novem
ber 6-án lefolytatott megbeszélésre, tudomásul veszem, hogy Méltóságod
és a Magyar Kir. Légierők Főparancsnoksága elfogadja a Német Légi
erők Főparancsnokságának a közös hadviselés szellemében tett javas
latát, amely szerint SL föld felett tárolt üzemanyagokat bombabiztos tá
rolás és további feldolgozás céljából Németországba szállítsák. Erről
jelentést tettem a Német Légierők Főparancsnokságának és a magam ré
széről biztosra veszem, hogy a szükséges szállítási teret az üzemanyag
elszállításához rendelkezésre bocsátják.
Egyidejűleg biztosíthatom Méltóságodat, hogy a Magyar Kir. és a
Német Légierők közötti megállapodásnak megfelelően a Magyar Kir.
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Légierők üzemanyag-ellátását a közös hadviselés szellemében a Német
Légierők veszi át úgy, hogy az üzemanyagkiutalások a német kötelékek
kiutalásainak megfelelően fognak megtörténni.
Legteljesebb nagyrabecsülésem kifejezése
mellett Méltóságod őszinte híve
Fütterer altábornagy

sk.

Hiteles másolat.
H. L. - H. M. - 1945 - Ein. szü. - 25.038.
Fütterer altábornagy október 26-án kelt levelére a H. M. 32/b. osz
tály október 30-án, 202.434. sz. alatt a következő választ küldte: 1 A re
pülőgépbenzin NO-ba szállítását nem látják célszerűnek, az ide-odaszállítás alatt állandóan ki lenne téve légitámadásoknak, helyesebbnek
tartják az egész mennyiséget (4000—4500 tonna) hazai tárolóhelyeken el
helyezni. Felhasználását illetőleg pedig annak az óhajuknak adnak ki
fejezést, hogy az a magyar légierők és az ún. „vadász program" ellátá
sára szolgáljon. November 9-én a következő bejegyzést találjuk: „2000
tonna megy NO-ba. H. M. h."2
1944 december

30.

A budapesti főkapitányság politikai rendészeti osztálya szombathelyi ki
rendeltségének jelentése a rendőrség országos felügyelőjének a lakosság
és katonaság hangulatáról.
A politikai rendészeti osztály szombathelyi kirendeltségének detektívjei a város hangulatát huzamosabb időn keresztül figyelemmel kísér
ték és erről tett jelentéseikből az alábbi általános helyzetkép von
ható le:
Szombathely megyei városban a m. kir. honvéd 631-es munkavezető
törzsparancsnokság elrendelte, a város területén lakó nők és férfiak
rangra való tekintet nélkül ásási munkálatok elvégzésére való igénybe
vételét.
Ezzel kapcsolatban tett figyelésünk során megállapítottuk, hogy az
ásások reggel V28 órától kezdődnek és du. 4 óráig tartanak, a beosztott
egyéneknek pedig 1 héten át kell ásniok. A munkaszolgálatosok között
a hangulat a lehető legrosszabb. Azt a meggyőződésüket hangoztatják,
hogy hiábavaló minden ásás, mert az oroszok azon úgyis keresztül fog
nak sétálni. A munka nem folyik lelkesedéssel, főképpen a fiatalabb
nők egész napon át hancúroznak, a munkavezetésre kiküldött katonák1 A H. M.-1944-32/b.-202.434. sz. ügydarab hiteles másolatban a H. M.-1945Eln. szü. 25.038. sz. iratnál, mint melléklet található.
2 Honvédelmi miniszter helyettese: Feketehalmy-Czeydner Ferenc vezérezre
des, az 1942-ben Újvidéken rendezett vérengzés egyik fő vezetője. 1944 januárjában
Kémetországba „menekült", majd Szálasi hatalomra jutása után Beregfy helyet
tese lett.

294

kal beszélgetnek, akik éppen arra figyelmeztetik őket, hogy ne dolgoz
zanak, mert tüdőgyulladást kapnak.
Egy alkalommal az ásást végző munkaszolgálatosok között egy isme
retlen férfi jelent meg, aki elmondotta, hogy Csepel szigetén folyó har
cok alkalmával orosz fogságba került. Három nap eltelte után megszö
kött, de csapattesténél még nem jelentkezett, mert először rokonait
akarja meglátogatni. Elmondotta, hogy csak propaganda az, hogy az oro
szok rosszul bánnak a magyarokkal, mert ennék az ellenkezője igaz.
Amikor őt elfogták több társával, egy orosz tankból kijövő orosz őr
mester szólította fel őket, hogy adják meg magukat s akkor bántódásuk
nein lesz.
Az ásásra kirendelt egyének közül sokan erősen hangoztatják, hogy
nem ásnak és ásson az, aki elrendelte és, hogy a németek kerültek olyan
helyzetbe, hogy erre szükség van.
A munkálatok végzését egy m. kir. hadnagy vezeti, aki azonban
csak ritkán jelenik meg a helyszínen és a vezetést egy honvéd szakasz
vezetőre bízza, aki viszont nem fektet nagy súlyt a munka menetére.
A városban baloldali szervezkedés nem észlelhető.
A közhangulat úgy a bennszülött, mint a menekült lakosság körében
erősen csüggedt, ami a hadihelyzet napról napra való rosszabbodásában
leli magyarázatát és különösen abban, hogy Budapest környékén, ahol
az oroszok minden vonalon megkezdték téli nagy támadásukat, a német
és magyar ellenakciók a hozzá fűzött reményeket nem tudták beváltani,
így teljesen reménytelen hangulat van a lakosság nagy tömegeiben, nem
csak az alacsonyabb rétegekhez tartozók körében, hanem az intelli
gencia nagyobb körében is. Az intelligencia hangoztatja, hogy ha ilyen
komoly a hadihelyzet, akkor miért van olyan sok katona összezsúfolva
a határszéli vármegyékben és ezeket az alakulatokat miért nem vetik be
különböző harctereken. A honvédséggel szembeni elégedetlenség napról
napra nő.
A lakosság körében most majdnem mindenki azzal van elfoglalva,
hogy miképpen fog elmenni innen, ha Szombathelyt is fogják üríteni.
Az ellenséges propaganda által átitatott kisebb rétegek pedig állan
dóan azt suttogják, — mert nyíltan az előttük ismeretlen előtt nem mer
nek —, hogy lehetőleg senki ne menjen ki Németországba, mert ott éhen
fognak halni, agyondolgoztatják őket, a férfiakat pedig kiviszik a nyu
gati frontra, mert az fontosabb a németeknek, mint a magyar front.
Ezeket a rémhír terjesztőket nagyon nehéz tetten érni a fentebb em
lített körülmények miatt. Különben a rémhírterjesztésben a katonák
járnak elöl, akik mindig úgy állítják be az esetet, mint akik mindenről
a legjobban volnának tájékoztatva és ha ilyen hírt elmondanak, azt
mindig nagyon erősen túlozva adják tovább.
A háborús helyzettel kapcsolatban sokkal rosszabb a hangulat a
honvédség körében, mint a civil lakosságnál. A figyelő detektívjeink
sok ismeretlen katonával való beszélgetés során megállapították, hogy a
honvédség körében a harci kedv különösen amiatt csökkent erősen, hogy
a szülőfalujuk legnagyobb részének már elveszett. A tisztek nagy része
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a régi kormányzattal szimpatizál és igazat ad az ellenséges propagandá
nak, hogy nem érdemes tovább harcolni. — Igen sokat beszélnek a ka
tonák egymás között a németekről, akiket abban hibáztatnak, hogy az
egész háború kitörését nekik köszönhetik.
A város területén feltűnő nagy számmal látni magasrangú katona
tiszteket, akik az utcán járnak-kelnek foglalkozási idő. alatt. Ugyanez
áll alacsonyabb rangú tisztekre és a legénységi állományú egyénekre is.
— A nyilvános helyek legnagyobb részét katonák töltik meg és az étter
mekben, vendéglőkben nagyobb mértékben költekeznek. A katonák egy
része minden kapható anyagot felvásárol a menekült és a civil lakosság
elől. Figyelő detektívjeink a város minden rétegéből származó egyének
kel történt beszélgetéseik során a katonák vásárlásai s az éttermekben,
valamint a vendéglőkben nagyobb tömegben való megjelenéseik miatt
valamennyien elégedetlenségüknek adtak kifejezést azzal, hogy az ő
helyzetüket nehezítik meg és teszik súlyossá.
A város területén sok esetben figyeltek meg civil férfiakat és nőket,
akik minden bizonnyal jogtalanul kincstári eredetű ruhát viselnek és
amelynek jogosságát valószínűleg igazolni sem tudják. Figyelő detek
tívjeink láttak egy nőt, aki honvéd egyenruhában, bakancsban, köpeny
ben, fejkendővel sétált az utcán. Különösen nők lábain rengeteg kincs
tári eredetű bilgeri csizmát láttak.
Az étkezőhelyek, éttermek és vendéglők előtt, vagy azoknak elő
csarnokában már az étkezési idő megkezdése előtt gyakran egy órával
előbb is sorba állnak, dacára annak, hogy ez foglalkozási időbe esik
bele.
Nagy általánosságban sokakban visszatetszést kelt az, hogy amikor
az ország fővárosa válságos óráit éli, itt, Szombathelyen békebeli han
gulat van, cigányzene mellett szórakoznak, sőt sok esetben mulatókat is
láttak figyelő detektívjeink.
A kirendeltség detektívjei szállodai razziák során megállapították,
hogy egyes szállodákban 50—80 százalékban vannak lefoglalva tisztek ré
szére szobák. Az általános érvényű 8 napi átvonulási szállás helyett sok
esetben ezekben a szállodákban egy hónapja is laknak tisztek a hozzá
tartozóikkal együtt.
A városban sok helyen hallották figyelő detektívjeink, hogy nagyon
sok a menekült tisztviselő, akiknek kellő munkakört adni nem tudnak,
így azt hangoztatják, hogy a menekültek tömegét a katonai szolgálat
ban való igénybevétel során a haza védelmében több hasznukat vehetné
az ország.
Nagy száma van azoknak is a lakosság minden rétegéből, akik azt
hangoztatják, hogy a polgári lakosság teljes mozgósítását kellene elren
delni és a szovjet elleni támadó hadjáratra felhasználni.
Jelentjük, hogy Szombathely városában az elmúlt 14 nap alatt 9
esetben tartottunk razziát. A razziák során 41 személyt állítottunk elő
mint katonaszökevényt, illetve olyan egyént, aki a katonai szolgálati
kötelezettségének nem tett eleget, 12 személyt pedig a rendőrkapitány296

ságnak adtunk át csavargás, titkos kéjelgés és közveszélyes munkake
rülés gyanúja miatt. Azonkívül két zsidó személyt állítottunk elő, akiket
további intézkedés végett szintén a rendőrkapitányságnak adtunk át.
Olvashatatlan aláírás
detektívfelügyelő
a kirendeltség vezetője.
Eredeti tisztázat.
H. L. Rendőrség orsz. felügyelője — 1945 — 667/1.
2945. január 31.
Részlet a m. kir. rendőrség politikai rendészeti osztálya szombathelyi
kirendeltségének a rendőrség országos felügyelőjéhez küldött
jelentéséből.
Jelentem, hogy a politikai rendészeti osztály vezetőjének utasítása
folytán hangulat és helyzetkép megállapítása végett Sopron—Magyaró
vár—Győr—Pápa—Komárom—Veszprém—Székesfehérvár
és környékére
kiküldött figyelő detektívjeink az alábbiakban számolnak be végzett
munkájukról:
Sopron
. . . A csoport felsőbb utasításra őrizetbe vette vitéz Lakatos Géza
nyűg. miniszterelnök vezérezredest, aki a Benczések helybeli kolostorá
ban volt feleségével együtt megszállva. 1
A közellátással kapcsolatban nehézségek mutatkoztak a kenyérellá
tásnál. A csoport figyeléseket eszközölt és nyomozást folytatott és ennek
eredményeképpen megállapította, hogy honvéd egyének sok kenyeret
vásárolnak. Megállapította azt is, hogy a honvédek házról-házra járva
kenyeret koldultak, de egyben kenyérjegyet is kértek, akár megvételre
is. Az így megszerzett kenyér j egyeket elsőbbségi jogon beváltották és
ezáltal a fogyasztóközönség elől sokat elvontak. A csoport jelentésének
megtétele után a Főispán intézkedésére a katonai parancsnokság meg
felelő intézkedéseket tett a visszaélések megakadályozására. Hasonló
volt a helyzet a dohányellátásnál is. Mindkét eset a közönség körében
erős ellenhatást váltott ki.
Január hó 8-án a csoport Ágoston József nevű katonaszökevényt
fogta el és adta át a katonai parancsnokságnak.
A csoport állandó tevékenységét képezi a helyben levő minisztériu
mok, képviselőház háznagyi hivatala és a képviselőház üléseivel kap
csolatosan megfelelő preventív szolgálat ellátása is.
i Lakatos Géza vezérezredes. 1944-ben
Erők parancsnoka. 1944. augusztus végétől
bizonyos nimbuszt igyekeztek köré fonni
terelnök részt vett Horthy, un. kiugrási

az orosz hadszintéren a Keleti Megszálló
1944. okt. 15-ig miniszterelnök. Horthyék
azzal kapcsolatban, hogy mint minisz
kísérletének előkészítésében.
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Jelenleg a csoport felderítést végez a városban bujkáló zsidók fel
kutatására is, akik közül eddig már 2 személyt adott át az illetékes ható
ságnak.
Jelenleg folyamatban van a soproni déli pályaudvar tisztviselői és
alkalmazottai körében állítólag folyamatban lévő németellenes mozga
lom felderítése és ugyancsak nyomozást folytat katonai személyek bir
tokában levő nagyobb mennyiségű gyógyszer felkutatására. Ezeknek
eredményéről a csoport a következő helyzetjelentésben számol be.
A csoport megfigyeléseket folytat egyes gyárak, hadiüzemek veze
tőinek magatartása és visszaéléseknek tárgyában is.
A város háromszorosára megnövekedett lakosságának hangulata ál
talában kielégítőnek mondható, de mégis különösen ki kell emelni azt
az ellenszenvet, amely a honvédséggel szemben megnyilvánul. Ez az el
lenszenv azonban . . . annak a következménye, hogy a városban mintegy
20—25 tábornok, 130 ezredes és általában sok törzstiszt és tiszt tartóz
kodik, akkor, amikor a haza lét, vagy nemlét kérdése előtt áll.
Gúnyosan tesznek városszerte megjegyzéseket a „menekült ezredes
ről" és közszájon forog állítólag Fedák Sárinak az élelmezési jegyek ki
osztásánál tett az a megjegyzése, amikor egy soronkívüli ezredesre rá
szólt, hogy ne akarjon kivétel lenni és soronkívüliséget élvezni, s az ez
redes válaszára, hogy „Menekült ezredes vagyok", azt felelte: „Hős hon
véd ezredest ismerünk, de menekültet nem".
. . . Az őslakosság hangulata a Németországba való kitelepítéssel kap
csolatban egyenesen elutasító. Az iparosság, a kereskedők nagy része és
a ponchihtereknek jelzett lakosság a legmerevebben elzárkózik a kime
netellel szemben . . .
A város közönségének sok a panasza azért is, mert a sáncásási mun
kák végzése alól tisztiorvosi bizonyítvány alapján az ún. „urak" újból
mentesülnek, különféle betegségek c í m é n . . .
Mosonviagyaróvár.
. . . A városban úgy a német, mint magyar katonaság nagy számban
található. A magyar katonaság között a hangulat általában megoszlik,
vannak közöttük bizakodók, de sokan vannak közöttük olyanok is, akik
céltalannak látják a háborút és állandóan leszerelésről beszélnek. Fő
leg a Németországba való kimeneteltől idegenkednek.
. . . A vendéglőket nagy számmal látogatják katonatisztek és honvé
dek, akiknek az ellátása egyébként is biztosítva van, ennek folytán elő
fordulnak olyan esetek, hogy a menekült lakosság, akik egyébként is rá
lennének utalva a beszerzési forrás hiányában az étkezésre, sorra kell,
hogy járják a vendéglőket és mégis kénytelenek ebéd nélkül távozni.
A lakosság nagy része általában idegenkedik a Németországba való
kitelepítés iránt. Olyan kijelentések hangzottak el, hogy „Minek men
jek ki, ott éhezik az ember és fagyoskodik, és ha már éhezni és fagyos
kodni kell, legalább itthon vagyok".
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A katonaság között a hangulat általában nyomott, különösen azon
katonák között, akiknek családtagjaik a megszállott területeken marad
tak. Ezek felelőtlen kijelentéseikkel nagymértékben destruálják a még
harci kedvvel rendelkező katonákat is . . .
Pápa,
A városba kiküldött detektívünk a megfigyelő szolgálatról jelenti:
Az állomás környéke egy kisebb repülőtámadás nyomait mutatja.
A városba érve az üzletek bezárt ajtajain különböző feliratok vannak,
amelyek vagy azt hirdetik, hogy az üzlet tulajdonosa sáncásási munká
latokkal van elfoglalva, vagy pedig már az áruja elfogyott. Az üzletek
80 százaléka be van zárva. A városba bármerre megy az ember, min
denütt német katonasággal találkozik.
A városban levő 10 gyárból 8 mint hadiüzem dolgozik és 2 le van
állítva, részben anyaghiány, részben pedig a bombázás annyira megron
gálta, hogy a munkát abba kellett h a g y n i . . .
A város törzslakossága 23 713 fő volt. A városban elhelyezkedett
menekültek száma 11226 f ő . . .
A kiürítéssel kapcsolatban túlnyomórészt az az elhatározás, hogy a
várost nem hagyják el, csak akkor, ha erőszakkal kényszerítik annak
elhagyására.
Dr. Siberna Ferenc főispán január hó 21-én kiadott rendeletét, amely
az 1927—1930-as évfolyambeliek áttelepítését kötelezőnek rendelte el, el
lenséges érzülettel fogadták. Az elégedetlenség arra vezethető vissza,
hogy néhány lelkiismeretlen ember azt terjesztette közöttük, hogy a fia
tal fiúkat a németek az angolok ellen akarják kiképzés után harcba
vetni.
A németek ellen a hangulat rosszabbodott, mert a közönség szerint
— beleszámítva a középosztályt is — az a nézetük, hogy a németek min
dent ki akarnak vinni az országból és bár mindent megkapnak, amire
szükségük van, mégis sűrűn fordulnak elő lopások, amit a németek kö
vetnek e l . . .
Győr.
12*
. . . A múltban nagy tiszteletnek és nemzeti megbecsülésnek ör
vendő honvédségünket a közvélemény elítéli. Főképpen a magasrangú
tisztikar idősebb része szerepel, mert meggyőződésük szerint a hadsereg
bomlasztását úgy a múltban, mint a jelenben is a tisztikar fent emlí
tett részének azonnali kivizsgálásra szoruló viselkedése idézte, illetőleg
2 A jelentés valószínűleg kiadott kérdőívre válaszol ,mert pontokba van
szerkesztve. Az 1—11. pontok tartalma a közellátással,' közlekedési viszonyokkal,
lakosság létszámával foglalkozik.
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idézi elő. — Panaszolják és kifogásolják, hogy a tisztikar a „honvédség
részére., jelige alatt minden érteiket, közszükségleti cikket felvásárol.
de azokból tudomásuk szerint a legénység nem részesül, hanem a kincs
tári szállítási eszközökön elszállított közszükségleti cikkeket feketén
hozzák forgalomba és így a bűncselekmények halmazatát követik el.
Beszélik, hogy az ingó zsidóvagyon elosztásánál is nem illő módon visel
kedett a tisztikar bizonyos része, mert olyan esetek is történtek, úgy
a nős, mint a barátnőiket magukkal hordozó nőtlen tisztek részéről,
hogy menekültként jelentkezve, többször meg nem engedett mennyi
séget szereztek be, illetőleg igényeltek a saját és az állítólagos hozzá
tartozóik részére. Ezeknek egy részét azután mint felesleget többszörös
áron hozzák forgalomba.
A fentiek alátámasztására szolgáljon Sz. J.-nek a 205/4 t—b. számú
tüzérosztály állományában szolgálatot teljesítő honvédnek több bajtársa
jelenlétében elmondott panasza.
A megkérdezett honvéd elmondotta, hogy tisztjeik durva bánásmód
ban részesítik őket és ez a bánásmód annyira feltűnő módon nyilvánul
meg az utóbbi időkben, hogy azt szándékosnak minősítik és elképzelésük
szerint ezen bánásmóddal a legénység harci kedvét akarják csökkenteni
és fegyelemlazulást akarnak előidézni. Elmondotta még Sz. J., hogy a
közelmúltban rum volt kiosztásra előirányozva az alakulatok részére.
Tudomásuk szerint egy liter rum kellett volna, hogy legyen a fejadag
személyenként. Ezzel szemben az történt, hogy a tisztikar személyen
ként 3—5 litert, az altisztek fél litert, a legénység azonban csak 2 dl
rumot kapott, amiért 8 P. térítést kellett fizetni. Elmondotta továbbá,
hogy az élelmezésük is rossz, állandóan zsír és só nélkül főznek, holott
tudomásuk van arról, hogy az alakulatuk felvételezi a szükséges ellát
mányt. Valószínűsítik, hogy a tisztikar közül valaki számot kell, hogy
tudjon adni a tőlük megvont dolgok hovafordításáról.
Alkalmi beszélgetés során N. N. honvédtiszt a 10. Székely-vonat
osztálytól, aki az elmúlt háborúban is részt vett, a jelenlegi tisztikar
körében szerzett tapasztalatait, illetőleg észrevételeit az alábbiakban
részletezte:
Kifogásolja, hogy a tisztikar minden ok és indok nélkül állandóan
fegyelmező gyakorlatokkal molesztálja a legénységet, amikor az nem
szolgált reá. Továbbá, hogy a tisztikar trágár szavakkal illeti a legény
séget minden ok n é l k ü l . . .
13.
. . . A német hadsereg Győrött megfordult alakulatairól a lakosság
véleménye lesújtó, amit alátámasztani látszik az a tény is, hogy a
rendészeti hatóságokhoz több olyan panasz érkezett be, amely szerint
a felügyelet nélkül hagyott lakásokat a német katonák feltörték és a
lakásban talált ingóságokat kevés kivételével eltulajdonították. Szám
talan esetben tettek panaszt az erőszakoskodásaik miatt.
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14.
A Németországba való kitelepülésre csak csekély hajlandóságot
mutat a lakosság. Ugyanez a helyzet a közhivatalnakok hozzátartozóinál
is. Lerontotta a lakosság kitelepülési kedvét az előzetesen kitelepített
hadiüzemi alkalmazottak haza juttatott üzenete az állandó nappali és
éjszakai bombázásokról. Nem kevésbé az is visszatartja a lakosságot
a kitelepüléstől, hogy visszamaradó ingóságait nem tudja biztonságban.
Az eddig kitelepítettek száma kb. 4—5000 főre tehető.
15.
A rémhírterjesztőkkel szemben a hatóságok a legmesszebbmenő
szigorral járnak el. A rendőrség hat esetben internálási és több eset
ben enyhébb ítéletet hozott a rendbontókkal szemben.
16.
Szabotage cselekményt cselekvőleg nem követtek el, csak egyes
hadiüzemekben volt tapasztalható a múltban a termelés csökkentésével
való kísérlet...
Olvashatatlan aláírás
detektív főfelügyelő
a kirendeltség vezetője.
Eredeti tisztázat.
H. L. — Rendőrség országos felügyelője — 1945—667/5.
1945 február

1.

Hain Péter, a politikai rendészeti osztály vezetőjének jelentése Hodossy
Pál vezérőrnagyhoz, a rendőrség országos felügyelőjéhez a Szombat
helyen 1944. december 15. és 1945. január 17. között tartott razzia
eredményéről.
Jelentem, hogy a politikai rendészeti osztály szombathelyi kiren
deltsége 1944. évi december hó 15-től december hó 31-ig 9 esetben tartott
à városban razziát. Ezek során mintegy 2—3000 személyt igazoltatott.
Ez idő alatt őrizetbe vett 55 főt. Ebből katonai szolgálati kötelezett
ségének nem tett eleget 41, csavargó és közveszélyes munkakerülő volt
12, zsidófajú volt 2.
Folyó évi január hó 1-től 8-ig terjedő idő alatt portyázó szolgálat
során előállított 18 főt. Ebből 11 katonaszökevényt, szolgálati hely el. hagyása miatt 4 főt, 1 zsidófajú munkaszolgálatost, 1 kémgyanus, 1
jelentkezést mulasztott orosz állampolgárt.
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Folyó évi január hó 8-tól 17-ig eltelt idő alatt portyázó szolgálat
során előállított a kirendeltség 21 katonaszökevényt, vagy oly egyént,
ki bevonulási kötelezettségének nem tett eleget.
1944. évi december hó 15-től január hó 17-ig terjedő idő alatt, tehát
92 személyt állított elő és adott át, további eljárás végett az illetékes
hatóságoknak.
Jelentésemet beterjesztem: a A m. kir. Belügyminiszter Úrhoz, a
m. kir. belügyi Államtitkár Űrhöz, a m. kir. csendőrség- és rendőrség
Országos Felügyelőjéhez, a m. kir. rendőrség Felügyelőjéhez.
Bécs, 1945. évi február hó 1-én.
Hain

Péter

miniszteri tanácsos,
a politikai rend. oszt. vezetője.
Eredeti tisztázat.
H. L. — Rendőrség országos felügyelője — 1945—664.
1945. február 1.
Hain Péter jelentése Hodossy Pál vezérőrnagyhoz a politikai osztály
Bécsben működő kirendeltségének hangulat-megfigyeléseiről.
Jelentem, hogy a Bécsben működő szervem által folytatott han
gulatfigyelésekre vonatkozó jelentésekből a következő említésre méltó
jelentéseket kell feletteseim tudomására hozni:
Magyarországból többen menekültek német területre olyan szemé
lyek, akiknek angol tájékozottsága köztudomású. Ezek feltehetően csak
azért hagyták el hazájukat, hogy Németországon keresztül Svájcba,
esetleg még távolabbra meneküljenek. Ezek a személyek jó anyagi hely
zetben vannak, Bécs előkelő szállodáiban élnek, minden produktív
munka nélkül.
Ezek többnyire élelmiszer és dohánynemű készlettel is rendelkez
nek, a szállodák alkalmazottait megvesztegetik s így nem egyszer sikerül
bejelentetlenül tartózkodniuk Bécsben. Szükséges lenne tehát az előkelő
szállodák váratlan razziázása a német biztonsági rendőrség közbenjöt
tével.
A nagyszállodák közönségének bizalmas megfigyelését a szállodák
vezetősége maga is akadályozza. Az éttermekben csak az ottlakók étkez
hetnek, az előcsarnokokban pedig az ottlakókon kívül csak azok ven
dégei tartózkodhatnak. így személyünk felfedése nélkül ott figyelő
szolgálatot teljesíteni nem lehet.
Beosztottjaim összeköttetést kerestek a német biztonsági rendőrség
szállodaellenőrző csoportjával, azok mindenben igyekeztek segítségünkre
lenni, ennek eredményeként a szállodában ezidőszerint megszállt és a
jövőben megszálló magyar állampolgárok névsorát megkapjuk. A már
említettek miatt azonban ez a kimutatás nem tekinthető megbízhatónak.
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A menekült magyar közép- és munkásosztály panaszai az elhelyezés
miatt hallhatók. A táborok és tömeges elhelyezésre kijelölt épületek
tisztasága, valamint a tisztálkodási lehetőségek kifogásolhatóak. Leg
többször megfelelő mosdó sem áll a menekültek rendelkezésére, hiá
nyosak a helyiségek tisztántartásához szükséges eszközök is. Mindez
nem lehet közömbös a város közegészségügyére sem. Panaszok merültek
fel amiatt is, hogy a menekültek részére fürdő nem áll rendelkezésre,
mert azok javarésze a polgári lakosság és így a menekültek elől is
nagyobbára el van zárva.
Legkevesebb a panasz az élelmezés ellen.
A város közönsége a magyar menekültekkel nem rokonszenvez,
hangok hallatszanak, hogy azok megeszik a város élelmiszerkészlet tar
talékát. Még a vendéglői kiszolgálásnál is hátrányt szenved az, aki
magyar nyelven beszél. Fokozza az ellenszenvet, hogy a nyilvános he
lyeken csoportosan lehet látni sétáló magyar honvédeket és tiszteket, a
város közönsége ezt látva úgy bírálja el a dolgot, hogy míg a németek
harcolnak a magyarokért, addig azok a napot lopják.
Bizonyos jelek arra mutatnak, hogy Bécs területén magyar kom
munisták is működnek, miért is ezirányban bizalmas nyomozást kezd
tünk.
Szorosan figyeljük a legitimista érzelmű személyeket is. A Bécs
ben közérdekű munkaszolgálatot teljesítő debreceni és battonyai zsidók
részéről arról értesültünk, hogy a lakosság rokonszenvez velük, segíti
őket pénzzel, élelemmel, „jó szóval". Kijelentették, hogy remélik szén
védéseik hamar végetérnek, mert ha ez a remény sem maradna meg
számukra, nem lenne értelme az életüknek.
A magyar menekült táborok ellenőrzése során a XV. Meisel Strasse
47. alatti táborból közegeim előállították Zala Ernő mérnököt, aki ott
menekült őskeresztény magyarként jelentkezett. Nyomozásunk során
beigazolást nyert, hogy zsidó munkaszolgálatos szökevény. Úgyszintén
előállították a XII. Johann Hofmann Platz 19. sz. alatt levő magyar
táborból Fényes Sándorné és Kollár Mária néven ott már alkalmazás
ban levő és árja származású személyeket, akikről kiderült, hogy zsidófajúak. Budapestről indított zsidó transzportból szöktek meg és mint
ilyenek helyezkedtek el Bécsben.
Bizalmas értesüléseket szereztünk arról is, hogy Prága környékén
ejtőernyős orosz kommunistákat dobtak le, kik közül többen magyarul
is beszélnek és az ottani menekültek közé, mint ilyenek szívódtak fel.
Ezek a magyar hadifoglyokból képeztettek ki azzal a céllal, hogy a
cseh lakosság között fegyveres felkelést szítsanak és szabotage cselek
ményeket kövessenek el.
Bécs, 1945. évi február hó 1-én.
Hain Péter
miniszteri tanácsos,
a politikai rend. oszt. vezetője.
Eredeti tisztázat.
H. L, — Rendőség orsz. felügyelője. — 1945—667.
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1945. február 2.
A m. kir. rendőrség karhatalmi zászlóalj parancsnokságon v. Oláh
György rendőrrel felvett jegyzőkönyv az újvidéki rendőrkapitányság
anyagkészletének Németországba való kiszállításáról.
Jegyzőkönyv
Felvétetett: Mosonmagyaróvárott, 1945. évi február hó 2-án . a fenti
parancsnokság hivatalos helyiségében.
Jelen vannak alulírottak.
Tárgy: vitéz Oláh György m. kir. rendőr kikérdezése.
Szóbeli parancsra megjelent fent nevezett rendőr, aki — hivatali
esküjére történt figyelmeztetés után — a hozzá intézett kérdésekre a
következőket adja elő: 1944. évi október hó 7-én a hadműveletek követ
keztében az újvidéki rendőrkapitányság anyagkészletét és a beosztottak
magán dolgait uszályra raktuk s október 8-án útbaindultunk Esztergom
rendeltetéssel. Esztergomban a rendőrkapitányság vezetőjénél jelent
keztünk, akinek parancsára az uszályon maradtunk s annak őrzését
láttuk el. A hadihelyzet alakulása következtében kb. 1 hónapi ott tar
tózkodás után Gönyübe vontattak. Gönyüből a velem levő Péntek Sán
dor m. kir. őrmester parancsra Sopronba távozott, én továbbra is az
uszály őrzését végeztem. December hó 26-án a „Rax" német vontatógőzös azzal, hogy Oroszvárra a kikötőbe vontat, kötélre vett és Oroszvár
helyett Németországba, Grimsching községbe vitt, majd az uszályt itt
leakasztotta..
Felvette :
Olvashatatlan aláírás
m. kir. rendőrsfelügyelő
zlj. sgt.
vitéz Oláh György
8385 sz. m. kir. rendőr.
Eredeti tisztázat.
H. L. — Rendőrség országos felügyelője — 1945—631/1.
1945. február 13-án a rendőrség központi határ- és folyamrendészeti
parancsnoksága jelenti, hogy Üjvidéken 5 tagú őrség volt az uszályon,
azonban december 23-án, ill. 28-án Oláh György kivételével elhagyták
az uszályt és egy hónapi igazolatlan távollét után jelentkeztek újra.
Február 12-én az őrség két tagját ezért őrizetbe vette a központi határés folyamrendészeti parancsnokság. Az uszályra vonatkozóan javaslata
az, hogy miután 15—20 vagon kincstári holmiról van szó, melyet lel
tározni úgysem lehet, a hadihelyzet javulásáig ott őrizze a Németor
szágban tartózkodó folyamrendészeti század.
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1945. február 1.
Hain Péter jelentése a belügyminiszternek: Stein közelében egy magyar
uszályon a Nemzeti Bank készletéből 1200—1500 ládában fém pénz,
érme, valamint cin, ón és vörösréz van kb. 10 millió P. értékben.
Jelentem, hogy a német hatóságok révén bizalmasan tudomásunkra
jutott, hogy Stein közelében minden őrizet nélkül egy magyar pénz
rakománnyal telt uszály vesztegel. Közelebbi érdeklődésünkre a német
folyami szervektől a következőkről értesültünk:
A Mftr. 608. számú uszályon hozzávetőleg 1200—1500 ládában 050,
020 pengő értékű, illetve címletű fém pénz érme s ezenkívül cin, ón,
vörösréz és egy ismeretlen összetételű fehér fémanyag, hengerelt lemezformában van elhelyezve. Egy-egy láda értékeként 500 pengő van fel
tüntetve. A fémpénz érmék összértéke 6—7 és fél millió pengőre tehető.
Durva becslés szerint az itt elhelyezett érme anyag összértéke tíz millió
pengő lehet. Az is megállapítást nyert, hogy az érmerudakat viaszos
papírba csomagolták, ezt azonban az egerek átrágták, úgy, hogy az
érmék egy része a padozaton szétszórtan hevert. Az egész rakományt
a vontató kormányosának minden ellenőrzés és átszámolás nélkül adták
át. Arra vonatkozólag, hogy mennyi volt eredetileg az érmeanyag, vala
mint, hogy voltak-e rakománypapírok, ott nem volt megállapítható.
A kormányos előadása szerint a rakományt a Weiss Manfréd gyár
nál a magyar haderő tagjai rakták be. A pénz valószínűen a magyar
Pénzverde anyaga. Selisch inspektor megállapítása szerint az uszály
egyik raktára nem zárható le, őrizet nélkül áll és közöséges lakatokkal,
illetve zárakkal van ellátva. A kulcsok a kormányosnál vannak. A pénz
értékek őrzéséről semmi néven nevezendő őrség nem gondoskodik. Az
uszály Steinban (Ander-Donau) a Mftr. ügynökség épülete mellett áll.
Azonnal intézkedem, hogy 4 detektív induljon útnak és vegye át az
uszály őrzését, állapítsa meg, hogy mily körülmények között került az
uszály ily elhagyatott állapotba.
Január hó 30-án a kiküldött detektívek jelentették, hogy a pénz
érmék és fémlemezek a Magyar Nemzeti Bank szállítmánya, a tiszt
viselők, kik à szállítmányt kísérték a zaj lás beálltakor a rakományt,
otthagyva ismeretlen helyre távoztak, kilétüket a hajón nem lehetett
megállapítani. Jelentették azt is, hogy az uszály a fagy beálltával a
jégképződés folytán léket kapott és süllyedőben van. Addig is míg
átrakása megtörténik a beszivárgott vizet a kikötő személyzete szivatytyúzza. Jelentésttevő közegemet utasítottam a további gondos őrkö
désre, a rakomány átrakása és további fegyveres őrzése iránt értesí
tettem a m. kir. rendőrség révszolgálatot teljesítő szervét (Buday r. kap.)
és a Kszv. illetékes szervét (Zsigmondy ezredest). Kirendelt közegeim
mai napig is őrizet alatt tartják az uszályt.
Bécs, 1945. február hó 1-én.
Hain Péter
miniszteri tanácsos,
a politikai rend. oszt. vezetője.
Eredeti tisztázat.
H. L. — Rendőrség országos felügyelője — 1945—665.
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1945. február

5.

Részlet a Kőszegen tartott iparügyi-honvédelmi értekezleten felvett
jegyzőkönyvből; a németek az ország területén található nyersanyag.
félkész gyártmány és készárú Németországba szállítását követelik.
1. Vér Tibor iparügyi államtitkár bejelenti, hogy 1945. február 4-én
a Hgr. S.1 és az SS.2 kiküldöttjei megjelentek nála azzal, hogy az ország
területén még tárolt nyersanyagot, félkész gyártmányt és kész árukat
minél előbb NO-ba szándékoznak menekíteni.
Az iprügyi kormányzat álláspontja az, hogy az üzemeket ameddig
lehetséges, tartsuk üzemben és mindenesetre legalább 2 havi nyers
anyagkészlettel lássuk el. Ha vannak olyan üzemek, amelyek üzemanyag
vagy nyersanyaghiány miatt kénytelenek voltak leállni, ezeket más üze
mekben tárolt készletekből kell feltölteni, hogy ugyancsak legalább
2 havi anyaguk legyen.
A kimenekített anyagokat az Iparügyi Minisztérium úgy kívánja
tárolni, hogy azokból az üzemek részére ide vissza lehessen hozatni
félkész gyártmányokat, vagy nyersanyagot.
Az Iparügyi Minisztérium fenti tervével szemben a német félnek
erős ellenérvei voltak és bizonyos presszió is érvényesül, mert azt kí
vánják, hogy minél több üzemet állítsunk le és ezek anyagát minél
előbb szállítsuk ki NO-ba.
Az Iparügyi Minisztériumot szociális és egyéb okok is arra kény
szerítik, hogy álláspontja mellett kitartson. Hogy akaratát a minisz
térium keresztül tudja-e vinni, azt Vér államtitkár egyelőre meg
mondani nem tudja. A II. 4-i tárgyalások eredményeként a németek
tudomásul vették azt a kívánságunkat, hogy üzemeink amíg lehet dol
gozzanak, azonban kijelentették, hogy ebben a kérdésben még a Hon
védelmi Minisztériumnál is tárgyalnak éspedig azért, mert a honvé
delmi készletek kihelyezéséről elsősorban a H. M.-al kell megállapodni.
A német csoport valószínűleg a közeli napokban jelentkezni fog a
H. M.-ban és érdeklődni fog a honvédségi készletekről, hogy ezeket
minél sürgősebben szállítsák ki.
Az Iparügyi Minisztérium arra az álláspontra helyezkedett, hogy
elsősorban a még meg nem szállt keleti területről menekítsenek, nem
pedig a nyugati részről.
A csf. h. 3 fölteszi a kérdést, hogy mióta merült fel német részről
a fenti kívánság, mert a legutóbbi napokban az általános német helyzet
miatt inkább a kiürítés ütemének lassítását kérték.
i Heeresgruppe Süd =*= Déii Hadsereg Csoport.
2 Schutzstaffeln 1925—27-ben állították fel, mint a német nemzeti szocialista
párt önkéntes rohamcsapatát különleges feladatok elvégzésére. Különösen kitűn
tek a munkás mozgalom kádereinek, a kommunista harcosoknak legyilkolásában.
1939 után számuk kb. 300 000-re növekedett. A II. világháború alatt az SS-hadosztályok a rohamcsapat szerepét töltötték be. A nürnbergi nemzetközi bírósíg há~
borús bűnös szervezetnek bélyegezte.
3
Csoportfőnökhelyettes.
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Vér államtitkár megjegyzi, hogy a németek kívánsága csak II. 4-én
merült fel. Számolnak azzal, hogy a harci helyzet esetleg úgy alakul,,
hogy ez a front délről is kap egy lökést s a mi telepeink egy részét
ez érintené.
A németek egy hónap alatt szándékoznak ezt a programjukat keresztülvinni. Kiürítési bizottságot szerveznek, melybe a Közellátási Mi
niszter és a Kereskedelemügyi Miniszter is küld egy-egy tagot. A bizott
ság székhelye: Győr, Pápa, Dunaszerdahely...
Dr. Vér Tibor s. k.
Kézay Gyula vőrgy. s. k/1
vitéz Ferenczy Béla vörgy, s. k., 5
Hitelesített másodpéldány.
H. L.-H. M.-1945.-IX. Csf.-1046/Biz.

1945. február 7.
Hain Péter Hodossy Pál vezérőrnagynak a német és magyar katonák
közötti gyűlölködő hangulatról tesz jelentést.
A politikai rendészeti osztály szombathelyi kirendeltségétől felsőbb
utasítás folytán felderítő, hírszerző és megfigyelő szolgálatra Veszprém
és környékére kiküldött detektív helyszínen szerzett tapasztalatairól és
megállapításairól az alábbiakat jelentem:
A kiküldött detektív Szombathelytől Veszprémig katonai szerel
vénnyel, katonák között utazott, a katonák beszélgetéséből arra követ
keztetett, hogy a magyar és német katonák között gyűlölködő viszony
van és a magyar katonaság teljesen bizalmatlan a jövővel szemben.
Leginkább a magyar tiszteket hibáztatták az általános visszavonu
lásért . . . Beszélgetésükből arra lehetett következtetni, hogy teljesen tá
jékozatlanok a katonai helyzetről, mert többen azt állították, hogy már
Veszprémért folyik a harc, habár ekkor Fehérvár és Siófok között a meg
indított ellentámadás már messze visszaszorította a szovjetet...
. . . A menekültek között akadtak egyesek, akik tudatosan, vagy
tudat nélkül a szovjet megszállás alatt átélt borzalmakat lekicsinyítve
adják tovább és többen jóindulatú népnek tartják őket. A felszabadított
lakosság megfigyelése és a szovjet részéről hozott és visszahagyott ügy
nökök felkutatása fontosnak látszik, és kívánatos volna a felszabadított
területekre rendőrség kiküldése annál is inkább, mert a katonatisztek4 Kézay Gyula vőrgy., a H. M. 17/b. oszt. (hadianyaggyártás) vezetője, egyben
az Iparügyi Minisztérium XVII/b. szakosztály vezetője.
5 Ferenczy Béla vőrgy., a H. M. Anyagi Csoportfőnökhelyettese.
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kel, akik a vizsgálatokat és a katonai közigazgatást vezetik, bizalmat
lanok és őket okolják szenvedéseikért.
Szombathely, 1945. február hó 7-én.
Hain Péter
miniszteri tanácsos,
a politikai rend. oszt. vezetője.
Eredeti tisztázat.
J-í. L. — Rendőrség országos felügyelője. — 1945—667/6.
összeállította:
Morva
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