HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR

ADATOK ÉS DOKUMENTUMOK A SZÁLASI-HADSEREG
TÖRTÉNETÉHEZ.
Hazánk legújabbkori történelmének alig van olyan korszaka, amely
ből olyan kevés forrásanyag állana rendelkezésünkre, mint a népelnyomó
Horthy-rendszer örökébe lépő Szálasi-"kormány" időszakából. A nyilas
banditák nemcsak az ország anyagi értékeit és kulturális kincseit sem
misítették meg vagy hurcolták magukkal nyugatra, hanem elvitték mind
azon iratanyagot is, amelyet a még folyó háború szempontjából fontos
nak tartottak, s amely még élő anyag lévén, nem is kerülhetett levéltári
megőrzésre. Különösen vonatkozik ez az 1944. október 15-e után kelet
kezett, gaztetteiket is bizocnyító forrásanyagra.
Ilyen körülmények között érthető, hogy a hazánk felszabadításának
eseményeit kutató történészeknek csupán nagyon szétszórt s töredékes
iratanyag áll rendelkezésére, amelyekből igen nehéz a múlt eseményei
nek rekonstruálása. Különösen figyelemre méltó tehát minden adat,
amelyik ebből az időszakból napvilágra kerül.
A megfelelő források hiányában túlzás nélkül állíthatjuk, hogy sokkal
jobban ismerjük a hazánkat felszabadító szovjet, bolgár és román csapa
tok tevékenységét, mint a magyar alakulatokét.
Mindeddig nem vizsgáltuk meg és nem értékeltük kellően például
azt a hatalmas bomlási folyamatot, amely a hadseregben 1944. október
15-ét követően megindult. A Szálasi-puccs után minden előzőnél na
gyobb arányúvá váltak a szökések, s a fronton levő katonák tízezrei öl
töttek civil ruhát, hogy eljussanak a már felszabadított területen élő
ihozzatartozóikhoz. Nem volt ritka eset az sem, hogy egyik napról a
másikra szinte egész csapategységek bomlottak fel s váltak harckép
telenné. A katonák gyakran otthagyták állásaikat, s teljes felszerelésük
kel együtt átmentek a Vörös Hadsereg oldalára. Olyan esetek is előfor
dultak, hogy a honvédek eközben tűzharcba bocsátkoztak a felügyeletükre
kirendelt vagy a szárnyaikon levő német erőkkel.
Ezeknek a kérdéseknek alaposabb feldolgozását azonban — mint
említettük — a zűrzavaros időkben elpusztult forrásanyag hiánya igen
nehézzé teszi.
Igen figyelemre méltónak kell tartanunk Tóth Sándornak ezzel kap
csolatos megállapítását, aki a magyar katonák antifasiszta tevékenysé
gét tárgyalva a következőket írja: „Magyarországon olyan sajátos hely226

zet keletkezett, amelyben a katonák .. . harca az igazi ellenséggel szem
ben csak a hadsereg erkölcsi és szervezeti felbomlása útján bontakozha
tott ki".i
Ez a folyamat a statisztikai adatok tükrében is igen pontosan végig
követhető.
1944. szeptember 30-án, tehát két héttel a nyilas puccs előtt, a H. M.
1. nyilvántartó osztályának adatai szerint 2 a hadsereg az ország ember
anyagát tekintve 89 074 tiszttel és 2 637 646 fő legénységgel (tiszthelyettes
és honvéd — a továbbiakban is így értelmezve) számolhatott. A polgári
foglakozásban meghagyottak és az alkalmatlanok leszámítása után még
mindig 63121 tiszt és 2 178 685 fő legénységi állományú egyén maradt
beosztható a hadseregbe.
Meg kell jegyeznünk, hogy a felmentettek és alkalmatlanok zöme a
későbbi szigorúbb mozgósítási rendelkezések nyomán ismét számításba
jöhetett a katonai vagy munkásalakulatok feltöltésénél,3 tehát reális
az a számítás, ha az ország védelmi erőit nézve 1944. szeptember 30-án
89 074 tiszttel és 2 637 648 legénységi állományú egyénnel számolunk.
Az adatok szerint 1944. szeptember 30-án a rendelkezésre álló erők
ből 45 382 tiszt és 1 029 369 fő legénység teljesített szolgálatot. Föl kell
tételeznünk, hogy a hadiesemények következtében adódó kiesést leszá
mítva a későbbiek során minden kísérlet megtörtént a még szolgálatot
nem teljesítő személyek behívására, hiszen a nyilas időszak szigorú ka
tonai rendelkezései a serdülőkorban levő leventéktől kezdve a hatvan
éves öregekig valamilyen formában szinte mindenkit érintettek.
A Szálasi-hadsereg 1945. február 2-i létszámösszesítő adatai szerint 4
mégis csupán 13 649 tiszt és 200 814 fő legénység (tiszthelyettes és honvéd)
volt a hadsereg kötelékében.
A hadsereg személyi állománya 1945. február 2-án tehát 214 463 fő
volt. Ha ezt a számot összevetjük az október 15-i előtti 89 074+2 637 646 =
= 2 726 720 számmal, nyomban nyilvánvalóvá válik, hogy a hadsereget
a behívóparancs megtagadása, szökések, átállások, harci veszteségek stb. 5
révén 2 512 257 fő veszteség érte. Termesztésnek tartom, hogy a számve
tésnél azon hadköteleseket is számításba vesszük, akik nem tettek eleget
a nyugatra történő elvonulási parancsnak.
Egy másik irate a hadseregből történő szökéseket stb. — figyelembe
1 Hadtörténelmi Közlemények. 1957. 1—2. šz. 118. old.
2 A Honvédelmi Minisztérium anyagából a közelmúltban került elő egy ki
sebb csomónyi iratanyag, amely különböző katonai statisztikákat tartalmaz a má
sodik világháború idejéből. Az iratokat valamikor kiszakították természetes össze
függésükből, s minden rendszer nélkül közös gyűjtőbe rakták. A közölt statisz
tikai adatok itt találhatók. Az iratokat a Hadtörténelmi Levéltár dolgozói meg
kísérlik visszaállítani eredeti összefüggésükbe, ezért a jelenlegi állapotát meg
bontják. Most még nem tudjuk megmondani, hogy az egyes darabok hová fog
nak kerülni, ezért a felhasznált adatokhoz közelebbi jelzetet sem tudunk adni.
3 A felmentettek közé tartoztak pl. a pénzügyőrök, rendőrök, csendőrök, tűz
oltók, légoltalmi szolgálatosok stb. Bizonyítanunk sem kell, hogy ezek az ország
védelmi erőit nézve feltétlenül számításba veendők.
4 H, L. Az 1947. évi párizsi békeszerződést előkészítő bizottság katonai iratai.
9. dob., 35. sz. irat is utal arra, hogy a Szálasi-hadseregben az 1945 február 2-i
állapotokat figyelembe véve létszámösszesítést végeztek. L. még 2. sz. jegyzetet.
Az összesítésből nem derül ki, hogy a Németországba hurcolt csapatokat szá
mításba vették-e.
5 A lemorzsolódás tehát 92,14 százalékot tett ki.
6 L. uo.
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véve az ország területi változását — mintegy 1 500 000-re teszi. Ennél
az adatnál azonban — megítélésem szerint — jóval pontosabbak az általam
közölt szárnak.
íme néhány adat a tömeges méretű szökések és szolgálatmegtaga
dások bizonyítására.6/a
A honvéd légierők parancsnoksága 1945. január 25-én 64 főt,? feb
ruár 13-án pedig 119 szökött katonát köröztetett.8 Elképesztő adatok bon
takoznak ki Vájna nyilas belügyminiszternek 9 Szálasihoz intézett jelenté
séből is, amelyben beszámolt az 1945 február 2-i razzia eredményéről.
Az adatokból kiderült, hogy csupán ezen alkalommal 995 katonaszöke
vényt, 2325 irányítás nélkül lézengő katonát, 4125 a behívóparancsot meg
tagadó egyént, 64 fő munkahelyét elhagyó hadiüzemi munkást, 5 partizánt
és 129 szökött munkaszolgálatost állítottak elő. Vájna végül közli, hogy
a felkoncoltak száma 150 volt.
Jellemző a tömegméretű szökésekre az is, hogy Győrben csupán egyet
len alkalommal, az 1945. február 7-i ellenőrzés során 2380 egyént állítot
tak elő a katonai állomásparancsnokságra, illetve a Frigyes laktanyába,
mint katonakötelest, szökevényt és szabadságról be nem vonultat. 10
A szökések nagyságát mutatja az is, hogy a statáriumot statáriumra
hirdető nyilas kormányzat rövid néhány-hónapos hatalmon léte alatt
három ízben, 1944 novemberében és decemberében, majd 1945 február
havában hirdetett amnesztiát a szolgálatra ismét jelentkező katonák
részére, csakhogy javítani tudjon a hadsereg nyomasztó létszámhely
zetén. 11
A megtorló rendelkezések kibocsátásával egyidejűleg teljes erővel
működni kezdett a fasiszta propagandagépezet is, hogy a katonákat meg
félemlítse és visszarettentse a szökésre készülőket. Hamis jegyzőkönyveket
gyártottak például, amelyekben a szovjet csapatokhoz szökött honvéde
ken állítólagosán elkövetett hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb rémségeket
hoztak a katonák tudomására. Az egyik ilyen propagandairat azonban
nagyon elveti a súlykot, mert féktelen rágalmazásában leleplezi saját
korábbi hazugságait is, amikor a következőket írja: „Az oroszok a hoz
zájuk átszökött magyar katonákat újabban minden körülményeskedés
nélkül agyonlövik a régebben követett gyakorlatukkal szemben, amikoris
a katonaszökevényeket a felállítás alatt levő és később ellenünk harcra
kényszerítendő magyar alakulatokhoz osztották be". 12
Mondanunk sem kell, hogy a Vörös Hadsereg a magyar hadifoglyok
kal mindig a nemzetközi megállapodásokon túl is messzemenően ember
ségesen bánt. A nyilas propagandairat a „régebben követett gyakorlatra"
való utalással pedig csak saját hazugságait hozta napvilágra.
A Szálasi-hadsereg bomlásában az igazságtalan és vesztett ügyhöz
ti/a A katonák szökésére 1. még jelen forrásközlésünk 8., 9., 14., 15., 26., 80.
számú iratait és a Hadtörténelmi Közlemények 1960. 1. sz. 296., 301., 302. old.
7 H. L., Honvéd Légierők Parancsnoksága. 5. sz. parancs.
8 L. uo. 9. sz. parancs.
9 Az utolsó felvonás. Zrínyi Kiadó. Bp. 1958. 513. old.
10
H. L., A rendőrség felügyelőjének iratai. Buna Kovács Károly jelentése.
11
H. L., Az 1947. évi párizsi békeszerződést előkészítő bizottság katonai ira
ttá. 9. dob. 35. sz.
12 H. L., Honvéd Légierők Parancsnoksága. 2. sz. bizalmas parancs.
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való tartozás felismerésén kívül nagy szerepet játszott a Vörös Hadsereg
nek a honvédek között végzett felvilágosító munkája is. Tíz- és tízezrek
olvasták a háború valódi eseményeiről tájékoztatást adó röplapokat és
hallgatták a hangszórós gépkocsik előadásait. Ennek nyomán egyre többen
ismerték fel, hogy szakítani kell a fasiszta Németországgal és a nyilasok
terror-rendszerével.
Meg kell jegyeznünk, hogy a Vörös Hadsereg soraiban igen sok
magyar antifasiszta is dolgozott, akik azért fáradoztak, hogy felnyissák
félrevezetett honfitársaik szemét és rádöbbentsék őket a német fasisz
tákért hozott áldozat hiábavalóságára. Ilyen munkát végzett pédául
Haduba Ádám és Haduba Zsigmond is, akik visszaemlékezésükben így
írnak tevékenységükről: „1944 őszén elhagytuk a magyar fasiszta had
sereget, ahová néhány héttel előbb behívtak és 1944 decemberének első
napjaiban sikerült átjutni a szovjet hadsereg által felszabadított területre.
Az átszökés körülményei alapján a szovjet katonák szívélyesen fogad
tak bennünket. Pár nappal később Sárbogárd községben megismerkedtünk
több szovjet katonával, köztük magas beosztású tisztekkel, akiknek fel
vetettük, hogy szeretnénk részt venni a fasiszták elleni felszabadító harc
ban.
Kérésünkre fontos feladatot kaptunk. A megbízás az volt, hogy a
szovjet hadsereggel még szemben álló magyar alakulatokat felvilágosítsuk
a harc folytatásának esztelenségéről, a Szálasival tartó katonai vezetők
hazaáruló magatartásáról, továbbá arról, hogy egyetlen helyes út van
számukra, s ez a hadseregtől való átjutás a felszabadított területre .. .
Fegyverzetünk, illetve felszerelésünk a hordozható nyomda és a hang
szórós berendezéseik voltak. A mi feladatunkhoz tartozott a nyomdában
elkészíteni a 'magyar nyelvű röplapokat, amelyek különböző módon átke
rültek a magyar katonák közé. A hangszórókat használtuk a már felsza
badult területeken és a harcvonalban egyaránt. Tájékoztatást adtunk a
háború helyzetéről s később a megalakult debreceni kormány intézke
déseiről is.
A hozzánk átszökött magyar katonák elbeszélései alapján adatokat
gyűjtöttünk a magyar fasiszta hadseregben uralkodó állapotokról s ezeket
mind röplapokon, mind hangszórókon keresztül közöltük a lakossággal
és a velünk szemben álló magyar katonákkal. Az átallok elmondották
nekünk, hogy a háborút megelégelt magyar honvédeket, akik nem haj
landók lőni saját falvaikat, tömegesen végzik ki a nyilas és SS tisztek,
vagy lefegyverezve nyugat felé hajtják őket. Több átszökött katona arra
kért bennünket, hogy ottmaradt katonabajtársaikat segítsük átjuttatni,
mert még ezideig azért nem mertek átszökni, mert a nyilasok azt a hírt
terjesztik, hogy a szovjet hadseregben feltétlenül kivégzik őket. Ezektől
a katonáktól írásbeli felszólítást kértünk a túloldalon lévő barátaik szá
mára, amelyeket sokszorosítva átjuttattunk azok alakulatához. Ennek
eredményeképpen különösen a Balatontól délkeletre jelentős számú ma
gyar katona jött át hozzánk.
A balatoni áttörés után igen sok magyar egység torlódott fel Szom
bathelytől északnyugatra. Jellemző a szovjet hadsereg emberséges maga
tartására, hogy ezen a szakaszon lassította az előnyomulást és ismét elő229

térbe került a mi szerepünk, hogy minél több magyar katonát sikerüljön
életben kivonni a biztos pusztulás elől." 13
A nyilas puccs után az addig szórványosan előforduló átállások is
igen jelentőssé váltak. 1944. november 11-én a 201. honvéd zászlóalj
Szentkirályi alezredessel az élén otthagyta a fasisztákat és átment a fel
szabadító csapatokhoz. Szentkirályi Gusztáv úgy nyilatkozott, hogy azért
szakított Szálasival, mert belátta, hogy a háború nem magyar, hanem
német érdekekért folyik.14
1944. november 23-án Csap és Ágcsenyő között Molnár Imre főhad
nagy vezette át 120 főből álló századát. Az alakulatnak másnap támadást
kellett volna végrehajtani a Vörös Hadsereg állásai ellen. A század azon
ban a harc megkezdése előtt felvette a kapcsolatot a szovjet katonákxal
és az éjszaka folyamán átment a felszabadító csapatokhoz.^ 1944. decem
ber 25-én Leled községnél Roll Imre őrmester szakasza bevárta a szovjet
katonákat, s teljes fegyverzettel átállt oldalukra. 16
1945. január 6-án az S 221. jelzésű Junkers teherszállító gép az
ostromlott Buda helyett a szolnoki repülőtérre vitte rakományát. 17 Ugyan
csak 1945 januárjában került bevetésre Polgárdinál a 3. hadsereg ki
képző táborából" útbaindított „Szemző"-féle géppuskás zászlóalj is. Ez az
alakulat átállásakor különböző anyagokkal és felszerelésekkel megrakott
tíz gépkocsit is átvitt. 18
1945. február 6-án Erdősi László alhadnagy vitte át a pécsi 11. honvéd
tábori tüzérosztályhoz tartozó 2. ütegét a felszabadító csapatokhoz. Az
egység önként jelentkezett a fasiszták elleni harcra, s Buda ostroma során
bevetésre is került. 19 Március 28-án Hummer Ferenc zászlóalja Csorna
körzetében támadási parancsot kapott. Az egység azonban agyonlőtte a
felügyeletükre kirendelt német tisztet és teljes állományával, 35 fogat
tal együtt átment a szovjet katonákhoz. Bátor fellépésük nyomán a dan
dár többi részei is otthagyták állásaikat.2<>
1945. április 1-én Murakeresztúron az 54. határvadász portyázó osz
tály hagyta ott a frontot és Szabó Árpád alezredes vezetése alatt átment
a bolgár katonákhoz. 23
Szebelkó Imre, aki Ecser községnél szökött át a Vörös Hadsereg
oldalára, visszaemlékezésében így ír a szovjet katonákkal történő talál
kozás drámai pillanatairól: „A szovjet állások felől kiáltást hallottunk.
A kiáltás megismétlődött. ,Vengerszkij szoldát igyi szudá, magyar gyere!'
A felhívás többször is megismétlődött. A hívó szó nagy vihart kavart
fel bennünk. Mi agyonfázott, rettenetesen éhes, magunkra hagyott ka
tonák emberinek és barátinak éreztük a hozzánk szóló szovjet harcos
hangját. Ekkor elhatároztam, hogy válaszolok a hívó szóra. Kibújtam a
13 H. Tj., P a r t i z á n g y ű j t e m é n y . M a g y a r o r s z á g jelzetű dob. 5. sz.
14 S z a b a d N é p 1944. dec. 4. sz.
15 H. L., H. M. ein. 1946., 273.12. sz. M o l n á r I m r e fhdgy. n y i l a t k o z a t a .
16 H. L., H. M. ein. 1945., 36426. sz.
17 H. L., H. M. ein. 1945., 25098. sz.
18 H. L., H M. ein. szü. 1945., 38445. sz.
19 H. L., H. M. ein. szü. 1945., 40297. sz.
20 H. L., H. M. ein. 1945.,- 39499. sz.
21 H a d t ö r t é n e l m i K ö z l e m é n y e k 1960. 1. sz. 258. old.
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lövészárokból és kiabálni kezdtem: „Mit akarsz?" Kérdésemre a következő
válasz érkezett: ,Ruszkij szoldát harosij/
Ekkor kimásztam a lövészarokból és guggolva, futva elindultam a
szovjet állások felé. A puska a hátamat verte. Később a Vörös Hadsereg
állásai felől felszólítottak, hogy dobjam el a fegyvert. Ennek eleget is
tettem.
Bármennyire is hittem a Vörös Hadsereg katonáinak emberségében,
azonban mégis, ahogy fogyott a távolság, úgy uralkodott el bennem va
lamiféle remegő izgalom. Gyorsítottam a lépéseket, Közben a német állá
sok irányából jobbról is, balról is lövéseket adtak le felém. Hamarosan el
értem a szovjet elvtársakhoz. Életem legnagyobb élményi közé tartozik,
hogy ekkor a frontvonalon átkiabáló, a bennünket hívó szovjet harcos
átölelt és arconcsókolt, majd barátságosan vállamat kezdte veregetni,
miközben nevetve mondta: ,Haros, haros.' Ezután arra biztatott, hogy
kiabáljak a magyar katonáknak. Most már velük együtt én is vissza
kiáltottam: ,Magyar katonák gyertek át, ne harcoljatok tovább!' Való
ban át is jött még utánam három-négy ibajtárs". 22
Különösen nagyarányúvá váltak a szökések és átállások a Szálasiféle hadseregben, amikor a Vörös Hadsereg megkezdte az osztrák határ
felé való előretörését s a csapatok előtt ott állt a Németországba való
kihurcalas veszélye. „A magyar katonák, ahogy csapataink megközelítették
az osztrák—magyar határt, kezdték megadni magukat, 1945. március 28-,
29- és 30-án a Dunától délre kb. 45 000 magyar katona és tiszt esett fog
ságba. Mivel a hitlerista főparancsnokság nem bízott tovább szövet
ségeseiben, megkezdte a magyar csapatok lefegyverzését" 23 — írja a
hazánk felszabadításában részt vett Malahov szovjet ezredes.
A Vörös Hadsereg oldalára átálló magyar egységek története még
megírásra vár. Az újabban előkerült adatok azt bizonyítják, hogy ez a
folyamat jóval jelentősebb volt, mint ahogy mindezideig elképzeltük.
A .szökések és átállások meggátlására s az ingadozók megfélemlíté
sére a nyilas hadvezetőség kíméletlen terroruralmat vezetett be a had
seregbe. Elég volt egy meggondolatlan kijelentés, hogy a tábori biz
tonsági szolgálat kopói, vagy a nyilas fegyveres pártszolgálatosok a „végső
győzelembe való hit megingásának" jogcímén minden bírósági tárgyalás
vagy más törvényes eljárás lefolytatása nélkül végezzenek szerencsétlen
áldozataikkal. Szálasi kijelentette, hogy „könyörtelenül végzünk minden
kivel, aki a végső győzelmet akadályozza" — s a nyilas pribékek buzgón
fáradoztak a parancs végrehajtásán. 24
1945. január 12-én a 21/111. számú alakulathoz tartozó Márta Béla
honvédet, január 28-án Igarnál az 57. honvéd zászlóaljhoz tartozó Csápé
Pál szakaszvezetőt végezték ki a nyilas gonosztevők. Az 51/III. zászló
aljhoz beosztott Balázs Lajos honvédet 1945. február 26-án Bodnár László
alezredes személyesen lőtte agyon szökés kísérlete miatt. A III. önálló
utász zászlóaljhoz tartozó Koczor Jánost és Horváth Józsefet Balaton22 H. L., Partizán gyűjtemény. Magyarország jelzetű dob. 131. sz.
23 Fejezetek hazánk felszabadításának történetéből. Zrínyi Kiadó. Bp. i960.
196. old.
-"i Az utolsó felvonás. Zrínyi Kiadó. Bp. 1958. 513. old.
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kenésén a 3. hadsereg tábori bíróságának ítélete alapján gyilkolták meg
1945. február 12-én.25
Ezt a néhány nevet csupán mutatóba közöltük a nyilas terror áldo
zatainak soha meg nem számlálható sokaságából.
A nyilasok az OKW26 hírhedt „Sippenhaftung"27 parancsának mintá
jára 1945. február 7-én rendeletet adtak ki, amelyben az átálló vagy meg
szökő katonák hozzátartozóival szemben megtorlást és vagyonelkobzást
helyeztek kilátásba.28 Megszigorították a lakosság bejelentkezési kötele
zettségét is és elrendelték, hogy a pontosabb ellenőrzés érdekében minden
lakás ajtajára ki kellett függeszteni az ottlakók hivatalos névjegyzékét.20.
Jellemző a nyilasok határtalan terrorjára, hogy a tábori rendészetet
ellátó egységek parancsnokainak a következőkről kellett rendszeresen
jelentést tenni:
1. Az elfogott katonaszökevények száma.
2. Az elfogott hadiüzemi és munkáshadseregbeli munkaszolgálatos
szökevények száma.
3. A bevonulási parancsnak eleget nem tett, elfogott polgári szemé
lyek száma.
4. Elfogott partizánok száma.
5. Felkoncolt hadiüzemi és munkáshadseregbeli munkaszolgálatos
szökevények száma.
7. Felkoncolt partizánok és polgári egyének száma.
8. Elítélt katonaszökevények és munkáshadseregbeli munkaszolgála
tos szökevények száma.
9. Ebből halálra ítéltek száma.;{0
A letartóztatottakra — akiket a nyilasok gyakran az SS és a Sicherheits Polizei embereivel együtt őriztek — hihetetlen szenvedések vártak
fogságuk során. A nagykanizsai fegyintézetben levő állapotokról pl. ilyen
képet ad dr. Kajdy rendőrtanácsos egy 1945. február 3-án írott jelenté
sében: „Általában az egész 2. számú férfi internálótábornak mindegyik
szobája poloskás és tetves. A szobákban nagymennyiségű szemét, emberi
és állati trágya van . . . A szobák priccsszerűen berendezett hálóhelyei
nek faanyagát a német katonai alakulatok tüzelőanyag hiánya miatt el
tüzelték s így az őrizetesek átmenetileg a szobákban elhintett friss, tiszta
szalmán fognak feküdni".sí Jellemző, hogy a tábor 800 férfi őrizetes befo-

\
25 A Katonai Nyilvántartó Hivatal adatai alapján.
2fi Oberkommando der Wehrmacht.
"i A Sippenhaftung azt jelenti, hogy a szökött katona helyett rokonsága felel
tettéért. Az erre vonatkozó parancsot az OKW főnöke 1944. november 19-én adta
ki. A parancs többek között a következőket tartalmazza: „ . . . A jogerősen ha
lálra ítélt szökött katona rokonsága az elítélt bűnéért javaival, szabadságával és
életével felel. A rokonság letartóztatásának mértékét az egyes esetekben az SS
birodalmi vezetője és a német rendőrség főnöke határozza meg . . .A halálos íté
letet és a rokonság letartóztatását minden egyes esetben rögtön közzé kell tenni
azon hadosztálynál és a hadosztálynak alárendelt kötelékeknél, amelyekhez az
elítélt tartozott." A rendelkezések értelmében szökés esetén a rögtönítélő bíró
ság az illető távollétében hozta meg halálos ítéletét. L. Rudolf Absolon. Das
Wehrmachtstrafrecht im 2. Weltkrieg. Bundesarchiv Abt. Zentralnachweisstelle
Kornelimünster 1958.
28 L. a 15. sz. d o k u m e n t u m o t .
29 L. a 8. sz. dokumentumot.
30
Honvédségi R e n d e l e t e k 13. sz.
;
il H. L., A R e n d ő r s é g felügyelőjének iratai. Sz. n. E r e d e t i sz. 149/1945.
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gadására volt méretezve, de mégis 1500 főt kívántak oda bezsúfolni. Ha
sonló volt a helyzet a nők szállásán is, ahol 160 rab helyett 237 személyt
akartak elhelyezni.
Forrásközlésünkben több okmányt is közlünk, amelyek mind-mind
beszédes bizonyítékai a nyilasok terroruralmának.
A Szálasi-hadšereg bomlási folyamata anyagi téren is pontosan kö
vethető. Az utánpótlást és a hadsereg mozgékonyságát biztosító ló-, or
szágos jármű- és gépkocsi állomány pl. a következőképpen alakult: 32
1944. július 31-én 235 363 ló, 78 884 fogatolt jármű és 19 937 gépkocsi
volt a honvédség tulajdonában, illetve tartalékában. 1945. február 2-án
ellenben már csak 39 761 lovat, 3143 fogatolt járművet és 4976 gépkocsit
tüntet fel a statisztika.
A fegyverzeti állapotot 1945. február 2-án a következő számadatok
jellemzik: 42 335 puska, 666 géppuska, 624 .golyószóró, 159 aknavető és
115 löveg.
Az eddig említett adatok sem tükrözik azonban a Szálasi-féle had
sereg valódi harcértékét, mert a katonák és tisztek jó része a biztonságo
sabb hátországi hivatalokban, parancsnokságokon, bevonulási központok
ban és az ellátó szerveknél, s nem a. fronton vagy a frontra küldhető csa
pa trészeknél teljesített szolgálatot. Igen tanulságos ezért az a statisztikai
feldolgozás, amelyik szintén az 1945. február 2-i állapotok figyelembe
vételével feltünteti, hogy a fontosctbb fegyvernemek ossz tiszti, tiszthelyet
tesi és" honvéd létszámából mennyi teljesít szolgálatot a csapatoknál és
mennyi a'törzs, pót, kiképző stb. — tehát a háborús viszonyokat figye
lembe véve a „lógós" beosztást jelentő — egységeknél.
A feldolgozásból kiderül, hogy tisztek számarányukhoz képest há
rom fegyvernemet kivéve jóval kisebb százalékban voltak a fronton
levő, vagy az oda kerülhető csapatoknál, mint a legénységi állományú
egyének.
Igen érdekes az a számvetés is, amelyik az ossz tiszti, tiszthelyettesi
és legénységi számhoz viszonyítva tünteti fel a Honvédelmi Minisz
tériumnál, a 'magasabb és kisebb parancsnokságoknál, egészségügyi intéz
mény ekné1 , őr- és karhatalmi alakulatoknál, intézeteknél és bevonulási
központoknál stb. beosztottak arányát.
13 649
ossz tiszti létszám
48,56%
6 629
Ebből a front mögött
11757
37,88%
ossz tiszthelyettesi létszám
4 455
Ebből a front mögött
189 057
A honvédek létszáma
27,29%
51 603
Ebből a front mögött
A tisztikar jó része tehát a biztonságosabb életet nyújtó hátországot,
s nem a veszélyes frontot választotta tartózkodási helyéül. 33 A korabeli
32 A következő adatokra is 1. a 2. sz. jegyzetet.
33 J e l l e m z ő a tisztek frontszolgálat előli m e n e k ü l é s é r e , h o g y a t á r s a d a l o m
l u m p e n e l e m e i b ő l t o b o r z o t t H u n g a r i s t a Ifjúsági Légióba e g y e t l e n tiszt s e m j e 
lentkezett. Hogy a szükséges v e z e t ő k r e n d e l k e z é s r e á l l j a n a k , az ö n k é n t e s a l a k u l a 
t o k h o z b e o s z t a n i v o l t a k k é n y t e l e n e k a tiszteket. L : H. L., A R e n d ő r s é g felügyelő
j é n e k iratai. G67/5. 1945. sz.
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20,61
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39,68
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10 300
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Repülők

1005
740

73,63

1 820
1400

76,92

12 855
9 900

77,01

Műszakiak

593
340

57,33

507
220

43,39

10 986
7 000

63,80

Híradósok

305
220

72,13
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3 400

78,44
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1470

93,07

1 202
1 120

93,17

54 319
48 830

89,89

Munkás alaku
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jelentések gyakran szóvá is teszik, hogy a 'tisztikar „a városok szóra
kozóhelyein és a különböző alakulatok irodáiban talál magának biztosnak
látszó menedéket".34 Az említett irat további része Sopronból számol be
hasonló jelenségről. „A városban még mindig feltűnően nagy számban
vannak tisztek. Az a körülmény érthetetlen a lakosság előtt, hogy ami
kor a magyar harctereken olyan erős a szovjet nyomás, miért él olyan
sok tiszt a városban. Általában a megjegyzésük az, hogy Sopronban sok
kal több tábornok és törzstiszt él, mint amennyi annakidején az egész
K. u. K. hadseregben volt.35
Mint láthatjuk, ezek az észrevételek pontosan megegyeznek a statisz
tika száraz számadataiból levonható következtetésekkel.3«
3-i L. u o .
35 L. u o .
36 A tisztek frontszolgálat előli menekülésére 1. még forrásközlésünk 4., 6., 9.
sz. dokumentumát és a Hadtörténelmi Közlemények 1960. 1. sz. 296., 298., 299., 30C.
old.
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A Szálasi-,,kormány" alatt a hadsereg erkölcsi bomlása is egyre szem
betűnőbbé vált. Tipikus alakja volt ennek az időszaknak a züllött, „csak
egy nap a világ" hangulatba temetkező katonatiszt, aki az úri világ kö
zelgő pusztulását látva féktelen dáridókba próbált menekülni a kínzó
jelen elől. Sorban pattogtak le róluk mindazok a „nemes erények", ame
lyek a tisztikart állítólagosán jellemezték. Meztelen valóságukban tűnt
elő anyagiasságuk, önzésük, embertelenségük és gyávaságuk.
Üzérkedést folytattak pl. a gondjaikra bízott katonai anyagokkal és
felszerelésekkel, s teherautószámra rabolták el a zsidó lakások és üzletek
értékeit. Mások a háborús időkben hiánycikknek számító cukrot, sót, szap
pant és petróleumot árultak kis és nagy tételben. Mohóságuk nem egy
szer annyira fokozódott, hogy még katonáikat is megfosztották jogos já
randóságaiktól.
.
A Szálasi-hadsereg bomlásához hasonlóan igen tanulságos lenne meg
vizsgálni pl. a német és magyar hadsereg közötti viszony kérdését, a kü
lönböző német- és nyilasellenes megmozdulások adatait és a Németor
szágba történő kényszerkitelepítés szabotálását igazolók-dokumentumo
kat is.
Reméljük, hogy olvasóink a Szálasi-hadsereg bomlását tükröző iratok
mellett forrásközlésünkben bőven találnak adatokat az említett kérdések
tanulmányozásához is.
Okmánypublikációink anyagát a nyilas Honvédségi Közlönyök, a
Rendőrség felügyelőjének iratai, a Honvédelmi Minisztérium és más ma
gasabb parancsnokságok közelmúltban előkerült igen töredékes iratai
alapján állítottuk össze.
Gazsi József
1.
1944. OKTÓBER 23.37
Szálasi megbízza Mocsári Dánielt a hadviseléshez szükséges javak
nak a hadműveleti területről történő elszállításával.
Miniszter Úr! Értesítem Miniszter Urat, hogy Mocsári Dániel föld
művelésügyi államtitkárt megbíztam a hadviselés érdekében
szükséges
javaknak a hadműveleti területek kiürítendő részéről teljhatalmúlag,
ka
tonai és rendőri segédlettel való összegyűjtésével és további rendelkezésre
a magyar királyi közellátási minisztérium rendelkezésére
bocsátásával.
Felkérem Miniszter Urat, hogy részére a fenti feladatok elvégzéséhez a
szükséges közegeket azonnal rendelkezésre bocsátani és őt munkájában
hathatósan támogatni
méltóztassék.^
Budapest, 1944. évi október hó 23-án.
Szálasi Ferenc.
H. L., A rendőrség felügyelőjének iratai. Szám nélkül — Másolat.
{Eredeti szám: 3724 M. E. I. —1944.)
37 Forrásközlésünk iratait időrendben közöljük.
38 AZ ország javainak Németországba történő kiszállítása során hihetetlen
értékek pusztultak el és váltak prédává. A H. M. 1945. febr. 5-én pl. parancsot
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2.
1944. DECEMBER 2.
A budapesti I. honvédhadtestparancsnokság 68. sz. bizalmas p a r a n 
csa a harcfegyélem fenntartására. 39
A H. Gr. Süd pk-ának (Friesner vezds.)™ pcs-át a harcfegyelem
fenn
tartása tárgyában az alábbiakban értelemszerűen
közlöm:
Az elg-nek a Tisza-arcvonalon elért gyors és mély betörései azt mu
tatják, hogy a csapatok itt nem alkalmazták a helyes védelmi
harceljá
rást és harcukban nem hatotta át azokat az elg. megsemmisítésére
irá
nyuló kemény
akarat.n
1. Az elg-nek nemcsak a Tiszán, hanem még egyéb akadályon is át
kellett hatolnia. A védők az elg-nek ezt a gyengeségi időpontjait nem hasz
nálták ki eléggé. A saját tü-nek az elg-et, ha a gyülekezésnél nem is, de
legalább az akadályokon való áthatolásnál kellett volna
megsemmisítőén
letörni.
;+
2. Ha az elg-nél a súlyképzés helyét megállapítottuk,
természetesnek
látszik az a követelmény,
hogy a hds. minden — éppen nélkülözhető —
erőit kíméletlenül kiemeljük és a veszélyeztetett
területre időben
odaszállítsuk.iEz mindenekelőtt
a tü. súlypontok megerősítésére, a pc. elhárítás és
nehéz gyság-i fegyverek sűrítésére
vonatkozik.
Ilyen esetekben mozgékonyabban,
rugalmasabban
és
gyor
sabban
ke 11 kisegítő
eszközökkel
dolgozni.
Pcs-ok ki
adása egyedül -nem használ. A végrehajtást állandóan tisztekkel kell eladott ki a katonák által elkövetett vasúti lopások meggátlására. A parancsból
kiderül, hogy a katonák „a vasúti teherkocsikat feltörve különféle árukat és. élel
miszereket tulajdonítottak el". A parancs intézkedik, hogy a jövőben meg kell
gátolni a szállítmányok emberei részére szerelvényeik elhagyását, s a vonatok
megállása esetén annak biztosítására őrség felállítását rendeli el. Honvédségi
Kendeletek. 11. sz.
38 A parancs kiadása arra mutat, hogy a harcfegyelem mind a német, mind
a magyar hadseregben erősen meglazult.
',II Friesner vezérezredes 1944-ben a Romániában és Magyarországon harcolt
„Dél" hadseregcsoport parancsnoka volt. Előzőleg a „Dél-Ukrajna" hadseregcso
portot vezényelte. Hadosztályait a Vörös Hadsereg szétverte. A „Dél-Ukrajna"
hadseregcsoport maradványaiból aiakult meg a „Dél" hadseregcsoport. Erősítést
Németországból, Görögországból, Jugoszláviából és Albániából kaptak. Magyar
országon Malinovszkij marsall 2. Ukrán Frontja állt szemben vele. A „Dél" had
seregcsoport a 8. és 6. német, a 2. és 3. magyar hadseregből, 20 gyalogos, 1 páncé
los. 3 gépesített és 3 lovas hadosztályból, valamint 2 páncélos dandárból állott.
Friesnert 1944. dec. 23-án Hitler leváltotta parancsnoki beosztásából. Ld. Hans
Friesner: Verratene Schlachten. Holsten Verlag, Hamburg. 1956. és Fejezetek h a 
zánk41 felszabadításának történetéből. Zrínyi Kiadó. Bp. 1960. 60. old.
A Tisza vonalán támadó, a 2. Ukrán Front állományába tartozó 57. lövés?
hadtest hadműveleteire, ld. Fejezetek hazánk felszabadításának történetéből. Zrínyi
Kiadó Bp. 1960.
'i2 ,,A német hadvezetést megtévesztette a szovjet csapatok Szolnoktól északra
és délre történő tiszai átkelése, és Szolnok körzetéből vártak fő támadást Buda
pest felé. Erői és tartalékai zömét itt csoportosította. A fasiszák ismét tapasztal
hatták, hogy a szovjet hadvezetés meglepetést tartogat számukra. A támadás nem
keletről — Szolnok körzetéből —, hanem délről, Kecskemét irányából bontakozott
ki." Tóth Sándor: A szovjet hadsereg felszabadító hadműveletei hazánkban.
Szikra. Bp. 1955. 68. old. A fasiszták, miután felismerték a szovjet csapatok táma
dásának fő irányát, más frontszakaszról csapatokat küldtek Kecskemét térségébe.
Bevetették az éppen felállított új hadosztályokat is, ezek azonban nem rendelkez
tek azokkal az eszközökkel, amelyeket Friesner itt kívánatosnak tart.
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lenőriztetni. A végrehajtás késlekedésénél azonnal be kell avatkozni, mert
a késlekedés fölösleges vérbe kerül.
3. A magyar gyság-i kötelékeket azért kell az eddiginél
na
gyobb
mértékben
a német kötelékekbe beosztani, hogy a
néme
tek jó fegyvereinek
hasznát
vehessék.
A magyar
tüzérséget
a némettel
szoros
ö s s zmű kö d é s b e n úgy
kell
alkalmazni,
hogy a magyar előretolt fi
gyelők a német rádiókészülékek hasznát
élvezhessék,^
Megállapítottam, hogy ezt az eljárást már különböző helyeken jó
eredménnyel értékesítették. Az ellátásban
és a
gondoskodás
ban a német csapatokkal egyenlő elbánásban kell részesíteni őketM
4. Aki a harcban gyávának
mutatkozik, akár német, akár magyar
az illető, az rendfokozatára vagy szolgálati állására való tekintet nélkül
eljátszotta életét és ezeket az o n n al a helyszínen
rögtönítélő bíró
ság által el kell ítélni. Az ítéletet a<z ónnal
végre kell hajtani. Néme
teket németek, magyarokat magyarok által kell kivégeztetni.
5. Mindenkit, aki fosztogat, akár kiürített házakban is, rögtönítélő bí
róság elé kell állítani. Fosztogatók ártanak hds-ünk és nemzetünk
tekin
télyének. Ezeket halállal kell büntetni.^
Az a benyomásom, hogy nem minden alsó vezetőben és a katonák zö
mében van meg az a meggyőződés, hogy állásainkat okvetlenül
tar
tanunk kell.
A csapat még túlságosan a visszavonulás elképzelésében élA§ Ezt a
helyzetet meg kell szüntetni és az ellenállási akaratot fel kell fokozni.
Minden négyzetméter elvesztett terület az élelmiszer ellátás további meg
szorítását jelenti mindkét nemzet katonái és azok családtagjai számára.*?
Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy mennél nagyobb területet száll
meg az elg., annál kevesebb élelmiszerünk
marad. Ezt a csapatoknak
ismételten meg kell magyarázni."
Jelen rendeletben és a Szolg. Szab. I. R. 39. és 42. pontjaiban foglal
takat az alárendelteknek — tiszt által — oktatólagosan ki kell hirdetni.
Budapest, 1944. évi december hó 2-án.
vitéz HINDY IVÁN s. k.
altábornagy.
H. L., I. honv. hadtestparancsnokság iratai. 68. sz. parancs. (Eredeti
száma 559/1. hds. 1. a. — 1944. XI. 29.)
43 Ez a megállapítás tipikus példája a németek demagógiájának. A magyar
csapatok német kötelékekbe való beolvasztásának igazi oka az volt, hogy nem
bíztak többé a honvéd egységekben, amelyek sorban felismerték, hogy a háború
valójában nem magyar, hanem német érdekekért folyik. Ld. 29. sz. dokumen
tumot is.
44 A magyar csapatok az ellátás terén valójában mindig hátrányosabb hely
zetben voltak, mint a németek.
45 1945. febr. 12-én hasonló szellemű parancsot adott ki Wöhler német gyalog
sági tábornok is a Magyarországon vezetése alatt álló csapatrészekhez. Az ilyen
parancsok kiadásának szükségessége is bizonyíték arra, hogy a német katonák
szabad vadászterületnek tekintették hazánkat.
46 F r i e s n e r c s a p a t a i 1944. a u g . 1-től 1944. d e c e m b e r é i g m i n t e g y 750 k i l o m é t e r t

hátráltak a Vörös Hadsereg elől.
47 Friesner itt nyíltan beismeri, hogy a magyar területeknek milyen fontos
szerepük van a ,,Birodalom" élelmiszerellátásában.
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1944. DECEMBER 31.
Rendelkezés a magánosok birtokában levő fegyverzetnek és látcsö
veknek a honvédség részére történő felvásárlására. 4 ^
A bombatámadások és a területi veszteségek következtében
előállott
helyzet azt parancsolja, hogy a harcoló honvédcsapatok fegyverzetének és
optikai cikkeinek a pótlását magánosok tulajdonában álló fegyverekből és
látcsövekből önkéntes felajánlás után is biztosítsam. Ezért a magánosok
által önként felajánlott 6-szoros nagyítású, prizmás — teljesen kifogás
talan állapotban levő — látcsöveket db-ként 400 P-ért, a hadihasználható
katonai lőfegyvereket pedig — amelyek nem kincstári vagy zsákmányeredetűek, — az 1944. évi 59. sz. Honvédségi rendeletben közzétett 145.031/eln.
VIII. Csfs. — 1944. évi 59. sz. körrendeletben részletesen felsorolt térítési
árak mellett átveszem. A látcsöveket a tü. szertár címére, Albert Kázmér
puszta u. p. Hegyeshalom, a fegyverzeti cikkeket pedig a fegyverszertár
címére, Körmend-re Tceïï beszállítani, ahol a térítési árakat a szertárak
gazdasági hivatalai ki fogják fizetni.
A térítési árakat a gazdasági hivatalok ellátmányukból fizessék ki.
A felmerült költségek az RM. 1944. évi hitelt terhelik. Kimutatandó
XX.
fejezet 3. cím 2. rovat 1. alroya,t Pfk. 64. tétel jogcím szerinti altétel alatt.
Gyepű II., 1944. évi december hó 31-én.
Beregfy vezds. s. k.
Honvédségi Rendeletek 12. szám. 1945. II. 22. Eredeti száma 88420/
ein. 3. p. — 1945.
4.
1945. JANUÁR 8.
A budapesti főkapitányság politikai rendészeti osztálya szombathelyi
kirendeltségének összefoglaló jelentése Hodossy Pál vezérőrnagy részére
a városban tapasztaltakról. 49
A politikai rendészeti osztály detektívjei a közönség legszélesebb kö
reivel állandó érintkezést tartanak fenn a legszigorúbb inkognito meg
őrzése mellett. Ez az eljárás egyetlen módja a hangulat állandó változá
sának megfigyelésére. Tapasztalatunk szerint a legkisebb esemény is befo
lyása alatt tartja a közönség hangulatát. A jó, vagy rossz hírek futótűzként
terjednek. Ezeknek a híreknek a megfelelő irányba való terelése a helyes
propagandával irányítható. Egy beszédnek, egy újságcikknek kellő idő
ben való alkalmazása nagy hatással van a közönség hangulatára. Példa
/ltí

A honvédség anyagi helyzetére Id. a 6., 9., 20., 21. és 24. dokumentumokat.
49 A terjedelmes jelentésből csupán a katonai vagy politikai szempontból ér
dekes részeket közöljük.
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erre a megfigyeléseink szerint a Belügyminiszter
Űr beszéde, melynek
igen nagy hatása volt. A csüggedő hangulat egyszerre bizakodóvá vált, sőt
lelkesedés is volt észlelhető. Egy másik példa a város intézkedése, hogy
a kenyéradagot felére szállítja le. Ezt az intézkedést a lakosság minden zú
golódás nélkül vette tudomásul, azért, mert az elterjedt hírek szerint az
Budapest éhező lakosságának kell. Nem volt zúgolódás a sorbaállás miatt
sem, holott azelőtt az ily irányú intézkedések mindig elkeseredést, illetve
ellenszenvet váltottak ki a vezetőség ellenßo
Megfigyeléseink azt mutatják, hogy helyes, intézkedésekkel,
felvilá
gosító beszédekkel és fokozottabb propagandával, amely úgy a városi,
mint a falusi lakosság minden rétegére kiterjed, a közönségünk
hangulata
a haza iránti fokozottabb szolgálat ellátására alkalmasabbá válhatik, mint
a múltban volt.
A legnagyobb propaganda természetesen egy nagyobb arányú harctéri
győzelem kivívása, vagy Budapest felszabadítása volna, amely a lelkese
dést is nagymértékben fokozhatná és használhatóbbá válna az a katona
ság is, amelynek harcát egy lelkesült közönség kísérné figyelemmel, il
letve buzdítaná.
Ez a kép is teljes nagyságában derült ki azokból a beszélgetésekből,
amelyeket egyszerű és intellektuel emberek szájából hallottunk. Ezek sze
rint a Budapest felszabadítása iránt megindított offenzíva kezdeti sike
rein lelkesedve, a közönség körében szinte türelmetlenné vált az a kíván
ság, hogy az itt levő életerős fiatalság és ktatonaság miért nem vesz részt
a harcban és a győzelem kivívásának
elősegítésében.
Természetes, hogy a közönség pillanatnyi hatások alatt áll s a kivi
tel nehézségéivel nem számol, azonban mégis tapasztalható, hogy a ma50 Szálasiék a már felszabadított területekről jelentős élelmiszertartalékokat
hurcoltak magukkal nyugatra. Kíméletlenül kifosztották az országot, mit sem tö
rődve azzal, hogy a magyar városok tucatjai minden ellátás nélkül maradnak.
A kenyéradag felére való leszállítása Budapest ellátására való hivatkozással nyi
las propagandafogás volt csupán és azt a célt szolgálta, hogy Németország ellá
tásán segítsen.
A nyilas kormányzat ez időben jelentős élelmiszertartalékokkal rendelkezett,
amelyekkel Budapest ellátása megoldható lett volna. A nyilasok Henkey János
vezérkari ezredes vezetése alatt egy élelmiszergyűjtő csoportot hoztak létre, amely
nek az volt a feladata, hogy gondoskodjék a főváros ellátásáról annak vissza
foglalása esetén. A csoport egy ún. „anyagi alapot" hozott létre, amelynek köz
pontja Mosonmagyaróváron volt. Henkeyék három helyen gyűjtöttek öss^e je
lentős készleteket. A Dóra fedőnevű telepükön 158, a Nellyn 512 és az Éván 323
tonna élelmiszer volt elhelyezve vagonokban és raktárakban.
Ügy tervezték, hogy a főváros köré font szovjet gyűrű áttörése után már hat
órával megindulhatnak a szerelvények, amelyek három menetvonalon Székesfehér
várig, Bicskéig és Dorogig viszik rakományukat. A továbbszállítást gépkocsikon
akarták megoldani, amelyek visszafelé tartva a város kiürítését végezték volna.
Az „anyagi alapnál" dolgozó Csatári László rendőrségi segédfogalmazó egyik je
lentésében így számol be erről a kérdésről: „Az eddigiek során megbízásokat
kaptam éleimiszerkészletek felkutatására, azoknak bevagonírozására, valamint
gyűjtőhelyre való szállítására. A csoport jelenleg Budapest visszafoglalását várja
és ugrásra készen áll, hogy a már előkészített szállítmányokat rendeltetési helyére
juttassa. A hadihelyzet jelenlegi állása Budapest helyzetét illetően nem kedvező,
de bizakodó. Rádió jelentések szerint Buda lakosságának száma 300 000 fő, ame'yhe a még 50 000 fő menekült is járul. A létszámot jóval túlhaladó éleimiszerkészle
tek állanak a csoport rendelkezésére." Ld. A Rendőrség felügyelőjének iratai.
Csatári László jelentése.
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gyarjaink fogékonyak s a lelkesedés tüze nem aludt el egészen, csak pis
lákol, amelyeket fel kell és fel lehet szítani.
A Szombathely és környéke közönségének hangulatáról tett megfi
gyeléseinkről szóló detektív-jelentésekből
az alábbi helyzetkép
állítható
össze, amelyet tisztelettel
jelentünk:
A lakosság hangulatában a múlt év végén elterjedt csüggedést az új
év első napjaiban a reménykedés és a hangulat bizakodóbbá válása vál
totta fel. Az az elterjedt hír, hogy a német hadosztályok Budapest fel
mentésére siettek és a Belügyminiszter Űr közvetlen szavai, hogy Buda
pestre rövidesen felmegy, amelyet a napilapok is részletesen
közöltek,
megnyugtatólag hatottak és nagy népszerűségnek
örvendenek.
Budapest védelmi harca állandó beszélgetés témája a közönségnek,
aggódnak a fővárosért és nagy áftalánosságban mondható, hogy együtt is
éreznek a harcolókkal. Ezt bizonyítja a péküzletek előtt sorban állók be
szélgetéseiből leszűrt azon véleménye a figyelő detektív jeinknek, hogy a
kenyéradag leszállítása nagy együttérzést keltett a főváros lakóival, sőt
örömmel fogadták. Sokakban lelkesedést is váltott ki. Többeknek szájából
hallottuk a megnyilatkozásokat,
hogy a sokat szenvedők megérdemlik és
szívesen lemondanak még másról is, ha kell. Voltak olyanok, akik aztx
mondották, hogy szívesen esznek minden második nap, csak a szenve
dőknek legyen. Ezek a kijelentések tovább terjedve határozottan hazafias
érzést is váltottak ki a lakosságból.
A közönség körében a fentiekkel szemben a katonaságról már régeb
ben is észlelt rossz vélemény még súlyosabbá vált.
A közönség nagy része nem tud napirendre térni, s belenyugodni és
ennek hangos beszédekben is kifejezést is ad, hogy amikor
Budapesten
hungarista légiók, csendőrök, rendőrök és német katonák élet-halál harcot
vívnak a túlerőben levő oroszokkal, akkor a még meg nem szállott rész
minden községe zsúfolva van katonasággal, főként tisztekkel, akiknek sze
rintük elsősorban kellene ott harcolni, ahol a legszükségesebb a jelenlé
tük, nem pedig a hátországban várni az események jobbra fordulását.
Általában a megfigyeléseink szerint a honvédségről és a tisztikarról,
a közönség minden rendű és rangú rétege rossz véleménnyel van, olyanynyira, hogy egyesekben ez a vélemény gyűlöletté kezd
elfajulni...
A hét folyamán egyik este figyelő detektívjeink az egyik étteremben
fültanúi voltak, amikor egy német repülőezredes és az asztalánál még he
lyet foglaló 5 tiszt beszélgetés közben igen elítélően nyilatkoztak a város
ban levő állapotokról. Szerintük teljesen érthetetlen, hogy amikor az or
szág fővárosát az ellenség ostromolja, addig Szombathelyen ezrével sza
ladgálnak az egészséges katonaköteles férfiak, a 7nagyar katonatisztek, tel
jesen gondtalanul vacsoráznak, sokan női hozzátartozóikkal,
cigányzene
mellett, mintha minden rendben volna és az ország nem volna ilyen sú
lyos
helyzetben...
A közönség körében megnyugtatólag hatott az az elterjedt hír, hogy
a kitelepítési előkészületeket egyelőre beszüntették. Az emberek még min
dig idegenkedéssel fogadják a kitelepítést és annak a gondolatát is, hogy
az országot el kell hagyniuk. Ez vonatkozik a katonaságra is. Ez azonban
részben annak tulajdonítható, hogy a németországi viszonyok, az ottani
életkörülmények és a várható foglalkoztatások nincsenek kellőképpen is~
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mertetve, azért híresztelik egyesek, hogy minden felvilágosítás
nélkül
nem hajlandók a bizonytalan jövőbe Németországba menni. így nemcsak
a városi lakosság, hanem a falu parasztja is, a kellő tájékoztatás
hiányá
ban a fentiek szerint gondolkozik. Az egyik környékbeli faluban az öszszeíró közegeket ellenséges érzülettel fogadták és 2000 lakosú körzetben
mindössze 16 jelentkező akadt a kitelepítésre. Egy másik községben, ahol
3000 menekült van, csak 60 jelentkezett.
A városi értelmiségi körökben minden eddiginél nagyobb méretű pro
paganda megszervezését látják szükségesnek, különösen a falusi lakosság
nál, mert még igen sokan vannak, akiknek a szemeit elhomályosítja az az
aknamunka, amelyet az állítólag megszállt területről menekült „jól érte
sültek", valóban pedig ellenséges ügynökök, vagy baloldali érzelmű egyé
nek
terjesztettekéi
Felsorolunk és jelentünk egy pár érdekesebb esetet, amelyekről fi
gyelő detektíveink jelentést tettek:
*•
A közérdekű munkaszolgálattal
kapcsolatosan eszközölt
megfigyelé
seink során azt tapasztalták, hogy a szolgálatnál (ásás) gyenge testal
katú és fizikumú fiatal nők is részt vesznek. Ezek a testi gyengeségük
nél fogva ilyen természetű munkára teljesen alkalmatlanok és mindén
hasznos eredmény nélkül csak megbetegedésnek
vannak kitéve, sőt az
intenzív munkát inkább akadályozzák, mint elősegítik. Általában ezen
munka nagyobb szorgalommal is folytatható volna.*2
Ezzel szemben a portyázó szolgálatunk során igen sok munkaszolgála
tos egyént állítottunk elő, akik a foglalkozási idő alatt is a városban csa
varognak. Ezekkel történt beszélgetéseink során valamennyien arról pa
naszkodnak, hogy a laktanyában csak munka nélkül lézengenek igen so
kan. Panaszkodnak az ellátásuk miatt is és ezeknek kialakult
véleménye
az volna, hogyha állandó és megfelelő munkát, valamint ellátást nem tud
nak a részükre biztosítani és így a munkaerejüket kihasználni, akkor sok51 A lakosság a fékevesztett fasiszta propaganda ellenére is megtudta, hogy
a Vörös Hadsereg katonái barátian s nem ellenségesen viselkednek a magyarok
kal. ,,A lakosság körében az ellenséges propaganda hatása következtében különö
sen az alsóbb néprétegek között változás állott be" — írja egy rendőrségi jelentés
1945. január 31-én. Ld. A Rendőrség felügyelőjének iratai. 667/5. sz.
Egy töredékes számnélküli iratában még Hain Péter is elismeri, hogy a szov
jet katonákat „többségében jóindulatú népnek tartják".
Egy másik irat Esztergom városának hangulatáról ad hírt. „Az arcvonal kö
zelében végzett kiszállásaim során tudomásomra jutott, hogy Esztergom város viszszamaradt lakossága csupán kevés százalékban kívánja a várost elhagyni, tekin
tettel arra, hogy a rövid orosz megszállás alatt a megszálló orosz csapatok részé
ről nagyobb kellemetlenségek a város lakosságát nem érték. Ld. A Rendőrség
felügyelőjének iratai. Csatári László jelentése.
Nem szovjet ,,aknamunka" volt tehát az oka a lakosság hangulatváltozásának,
hanem az, hogy az emberek biztos híreket szereztek a Vörös Hadsereg embersé
ges és baráti magatartásáról.
52 A nyilasok részére, történő munkaszolgálatot a lakosság igen nagy ellen
szenvvel fogadta. A sáncolási munkákhoz a katonai szolgálatra alkalmatlan fér
fiakon kívül a 18—40 éves nőket is igénybe vették. A fizetés napi 15 pengő volt.
Egy cigaretta ez időben 2 pengőbe került.
Az egyik jelentés a következőket írja a kötelező munkaszolgálatról: „A kor
mány intézkedését a közönség csalódottan és bírálgatva fogadja. Sérelmesnek
tartjak, hogy amíg a részben megbízhatatlan honvédség több ezres tömegben lé
zeng, úgy a város, mint az ország több helységében, akikor az erődítési munká
latokra a polgári lakosságot veszik igénybe, akik megfelelő ruha, cipő és élelmi
szer hiányában csak a legnehezebb körülmények között tudnak eleget tenni 3
kötelező felhívásnak." H., L. A Rendőrség felügyelőjének iratai. 667/5. sz.
16 Hadtörténelmi Közlemények '
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kal helyesebb volna, ha munkát vállalva saját keresetükből tarthatnák el
hozzátartozójukat
és a falvakban még hasznosabb munkát is végezhet
nének.
Egy érdekes esetnek voltak a tanúi figyelő detektívjeink a pénzügy
igazgatóságon. Megjelent itt a pénzügyigazgatónál egy nő, állítólag tiszt
nek a felesége, aki a zsidóktól lefoglalt női bundákból már előzőleg két
nemesprémű bundát igényelt és kapott, ez alkalommal pedig egy harma
dik bundát követelt^ magának. A pénzügyigazgató felismerte, hogy már
több ízben járt nála és természetesen elutasította a, kérését, mire a fiatal
nő felháborodva hangoztatta, hogy a Nyilaskeresztes Pártban tett szol
gálataiért feltétlen jogosult egy harmadik bundára is, mert hiszen bun
dában csak nem utazhat, és az útra feltétlen szüksége van egy kevésbé
finom bundára.
A figyelő detektívek nem közvetlen tapasztalat útján, hanem több ese
tet hallottak, hogy vannak egyesek, akik indokolatlan kérelmükkel
elvon
ják ezeket a tárgyakat a rendeltetésüktől és maguknak igyekeznek meg
szerezni.
Egy másik esetben a város egyetlen műkereskedése előtt ácsorgó kö
zönség körében megjegyzéseket hallottak a figyelő detektívek egy repülő
tábornokra, aki egy tiszt társával vásárlás céljából oda betért. A kritizálás
természetesen az volt, hogy a tábornok úrnak van ideje az ország mai
helyzetében régiségeket vásárolni.
A városban levő éttermekben a szeszes italok asztali kiszolgálásának
betiltása az éttermek forgalmát némileg
csökkentette.
Az üzletek előtt hosszú embersorokat lehet látni és sokszor olyan üz
letek előtt is, amelyek nem elsőrendű szükségleti cikkeket árulnak. Ez
olyan benyomást kelt, mintha az emberek a birtokukban levő pénztől
akarnának megszabadulni s mindent összevásárolnak, ami kapható, még
akkor is, ha arra kimondottan szükségük nincs.
A város közönsége nagy megelégedéssel vette és a város vezetőségé
nek gondoskodását látja abban az intézkedésben, hogy a lakosságot télvíz
idején cipőtalppal látták el.
A közélelmezés az utóbbi héten rosszabbodott. A piacokra felhozatal
nincsen. A falusi közönség áruit csere ellenében a helyszínen adja el,
ezért a feketepiac nagyon kezd terjedni, ami különösen a kis fizetésű em
bereket érinti, mert rendes árban képtelenek beszerezni még az első
rangú élelmezési cikkeket is.
Figyelő detektívjeink huzamosabb időn át figyelést eszközöltek a me
nekültügyi hivatalban. Megállapították, hogy a hivatal tisztviselői nem
végzik megfelelő tapintattal a mai idők követelményeinek
megfelelően
munkájukat. Habár valamennyi alkalmazott menekült, mégis sok esetben ••
előfordul, hogy a menekülteket, akik valamilyen kéréssel fordulnak a hi
vatalhoz, durván elutasítják a kérésükkel. Sok esetben láttuk, hogy a tiszt
viselőnők férfiismerőseikkel
huzamosabb ideig beszélgettek, közben a kö
zönség törelmetlenül várakozik az asztalaik előtt. Vannak
tisztviselőnők»
akik egész napon át cigarettáznak, egyiket a másik után szívják,
akkor/
amikor a jegyre kiadott cigarettamennyiség a férfiaknak sem elég.
A figyelők nagyon sok katonatisztet is láttak a hivatalban
megfor
dulni és az feltűnő, mert a közönség menekült katonát nem ismer. Hogy
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ezek mi járatban voltak, figyelésünk során megállapítani nem tudtuk, de
lehetséges az is, hogy magukat menekültként, vagy esetleg családtagjaikat
jelentették be.
A hivatalban megforduló, az amúgy is könnyen ingerlékeny és sok
szenvedésen keresztül ment menekült közönség a legrosszabb
vélemény
nyel van ezekről az állapotokról, amelynek több esetben kifejezést is
adtak.
A politikai osztály által megtartott razziák és állandó portyázó szol
gálatok során azt vesszük észre, hogy lassan, de állandóan fogy azoknak
a száma, akik az utcákon céltalanul
bolyonganak.
A portyázó szolgálatunk során f. év első 8 napjában 176 személyt
igazoltattunk le, melyből 11 egyént szökés, illetve szolgálati hely elhagyása
miatt, 4 személyt bevonulási kötelezettség elmulasztása miatt, egy zsidó
munkaszolgálatost
szökés miatt és egy külföldi állampolgárt
kémkedés
gyanúja miatt a m. kir. szombathelyi honvéd
állomásparancsnokságnak
adtunk át. Továbbá egy orosz állampolgárt, amiért az illetékes rendőr
hatóságnál nem jelentkezett, tartózkodási és lakhatási engedélye
nem
volt, a m. kir. szombathelyi rendőrkapitányságnak
adtuk át az illetékes
eljárás végett.
~X
Szombathely, 1945. január hó 8-án.
Kitartás! Éljen Szálasi!
Olvashatatlan aláírás s. k.
detektívfelügyelő,
a kirendeltség
vezetője.
H. L. A rendőrség felügyelőjének iratai. 667/2. — Eredeti tisztázat. — (Eredeti
száma: 1/1845. pol. rend. III.)

5.
1945. JANUÁR 16.
Hain Péter jelentése Hodossy Pál vezérőrnagyhoz, a politikai rendé
szeti osztály feladatairól. 53
. . . Obergruppenführer
Kaltenbrunner^i
intézkedéseinek
megfelelően
és Huber tábornok külön kérése alapján a politikai osztály Németország
ban levő tagjait nyomozómunkájuk
megkezdése céljából a következőképp
osztottam el:
Dr. Kotsis Árpád és dr. Koltay László osztályvezetőim irányítása mel
lett a bécsi Gestapo mellett 30 fő, Berlinben dr. Versényi
osztályvezető
53 Hain Péter a jelentés első részében a budapesti rendőrség politikai osztá
lyának menekítéséről számol be.
5* Dr. Ernst Kaltenbrunner 1903-ban született. A nürnbergi nemzetközi bíróság
1946-ban halálra ítélte. Az osztrák SS vezetője volt. Ausztria bekebelezése után
Bécsben mint a biztonsági ügyek államtitkára működött. 1941-től az SS-ben és a
náci pártban töltött be különböző magasabb tisztségeket. 1943-ban Heydrich he
lyére kerülve átvette az SD, a Birodalmi Biztonsági Hivatal és a Biztonsági Rend
őrség vezetését. Ld. Hegner. Die Reichskanzlei 1933—1945. Verlag Frankfurter Bü
cher. Az Obergruppenführer rang a legmagasabb SS rendfokozat volt. Megfelel
a vezérezredesi rangnak.

16*
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irányításával 20 fő, Bödő Károly alosztályvezető irányításával Linzben 8
fő, dr. Wayand Tibor osztályvezető irányításával Grazban 6 fő fog mű
ködni.
Említettek munkásságának célja elsősorban az országból
kitelepített
személyekhez csatlakozott nemkívánatos elemek felderítése és szemmel
tartása lesz, kik a határátlépés könnyebbségét felhasználva
sodródhattak
át nagyobb számban Németországba. Különösen súlyt kell helyezniök a
felderítések során az átszivárgott kommunista, vagy zsidó személyek fel
derítésére és elfogására, a legitimista érzésnek megfigyelésére,
esetleg
szervezkedés felderítésére, általában az államrendészet,
állambiztonság
szempontjából fontos politikai cselekmények, vagy mozgalmak
figyelé
sére. Ez okból szoros kapcsolatot kell fenntartani az
állomáshelyükön
levő magyar külképviseleti szervekkel is. Gondoskodtam arról is, hogy
fölöttes hatóságaim gyors és egységes tájékoztatás céljából, valamint az
egyes szervek teljes helyzetismerete céljából a felvilágosító szolgálat köl
csönösen folyamatban
tétessék.
Bécs, 1945. évi január hó 16-án,
Éljen Szálasi!
Hain Péter s. k.
miniszteri tanácsos,
a politikai rendészeti osztály vezetője
H. L. A rendőrség felügyelőjének iratai. 603. sz. — Eredeti tisztázat.

6.
1945. JANUÁR 20.
A politikai rendészeti osztály szombathelyi kirendeltségének össze
foglaló jelentése Hodossy Pál vezérőrnagyhoz, az 1945. I. 9. — és 19. kö
zött tapasztalt eseményekről. 55
A politikai rendészeti osztály szombathelyi kirendeltségének
detektívjei f. hó 9-től 19-ig terjedő idő alatt is figyelemmel kísérték mindazo
kat az eseményeket, amelyek a város közönségének hangulatára kihatással
voltak. A lakosság minden rétegével való állandó érintkezés során a tu
domásunkra jutott adatokból, valamint nézetek, elgondolások és felfogá
sokból kitükröződő általános hangulat az alábbiakban állapítható meg:
Az 1945-ös év első 9 napjában a város hangulatában az előző év utolsó
napjaival szemben beállott örvendetes javulást, amelyet a Budapest fel
szabadítása iránt megindított offenzíva-hírek és a Belügyminiszter úr ki
váló hatással tett beszéde okozott, az utóbbi napok eseményei
következ
tében, a csüggedés váltotta fel. Ez a változás azonban nem olyan, mint az
a múlt év utolsó napjaiban volt és ezért az általános hangulat inkább bi
zakodónak mondható.
Az általános hadihelyzettel szemben a hangulat a szovjet téli nagy
offenzivájának nagy megindulása és kezdeti sikereinek ellenére is — biS5 A közölt iratból csupán a katonai vagy politikai szempontból lényegtelen
részek maradtak ki.
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zakodó. Az elhangzott viták végső következtetése mindig az, hogy Né
metország ezt a háborút minden nehézség ellenére meg fogja nyerni és a
lakosság nagyobb rétege bízik is abban, hogy a tavaszi hónapokban meg
induló nagy német támadás felszabadítja a megszállott területeket a bol
sevista uralom alól. A lakosság kisebb rétege azonban a jövőbe vetett hi
tét Budapest sorsától teszi függővé, mert az az elgondolása, hogy a fővá
ros elvesztésével Magyarország elveszett, ezért nagy az aggodalom kö
zöttük a Budapestért folyó harcok kimenetele
miatt...
A szombathelyi őslakosság igen sok tagja nem érti meg, vagy nem
akarja megérteni a mai időket és azokkal szemben teljesen
érzéketlen,
talán azért, mert ez a terület a múltban történt súlyos eseményektől is
távol állt, (román megszállás, kommün), így nem akar közösséget vál
lalni a menekült magyarokkal. A figyelő detektívek több esetben tapasz
talták, hogy a közönség ezen tagjai a lakásaikból a fekvő helyeket eltávo
lítják, csak azért, hogy lakásaiknak egy részét né kelljen átadni a mene
külteknek.
A városban tartózkodó menekültek körében ez nagy elkeseredést kelt.
Különösen az utóbbi időkben tapasztalható barátságtalan, sőt ellenséges
magatartás, amit a városi lakosság egy része az ide menekültekkel
szem
ben tanúsít. Ez az eléggé el nem ítélhető magatartás, egyes, de nem szór
ványos esetekben, odaáig fajult, hogy ezeknek minden gondja az, hogy
miként tehetné minél kényelmetlenebbé
és kellemetlenebbé a vele közös
iakásba kényszerült, testileg és lelkileg amúgy is erősen megviselt és meg
értésre vágyó, sorsüldözött menekült életét. Mivel ez a jelenség immár
zárványszerűen terjed és minden oldalról a panaszok tömege hangzik el,
éppen a még megszállás alá nem került magyarság egységét — különösen
városokban — bizonyos mértékben aláássa. Hangsúlyozzák az érdekelt ré
tegek, hogy a közösségi szellem, az egymásért való áldozatvállalás nem
zeti és társadalmi jelentőségére és szükségére föl kellene hívni egy intéz
ményes akció keretében a városok és falvak népének figyelmét, hogy a
menekültekben ne ellenséget lássanak, hanem testvérüket, akikkel osszák
meg szeretettel az új „Hungarista" munkaállam magasabb rendű szelle
miségével összeegyeztető módon azt a darab kenyeret, amit a magyar és
német fegyverek és újabban a magyar újjászületett küzdés és élniakarás
számukra biztosított.
A Németországba való kapcsolatos kitelepítéssel szomorúan állapít
ható meg az a tény, hogy ez a megmaradt nyugati magyar társadalom az
érdekében kezdeményezett
akciót nagy részben negligálja és vele szem
ben aggasztóan ellenséges érzülettel viseltetik.^ Itt is, mint mindig, a ké56 1945. január 31-én az egyik irat a soproni lakosságról jelenti a következő
ket: a lakosság „meghálni a sajátjában akar, legmerevehben elzárkózik a kime
netellel s z e m b e n . . . A kimenetelről nem is akar hallani". H. L., A Rendőrség
felügyelőjének iratai. 667/5. sz.
A Németországba polgári vonal'on történő kitelepítést a belügyminiszter 166003
X. osztály. — 1945. sz. rendelete szabályozta. Ennek lényege a következő: a kite
lepítés szerevezését, vezetését és nyilvántartását a B. M. X. osztálya végzi. Az osz
tály Nagycenken tartózkodott, összekötő törzse Amon ezredes vezetése alatt
Szombathelyen volt. A főispánoknak a X. osztályhoz kellett jelenteni a kitele
pülök számát és adatait. A kitelepítések szervezésénél és a lakosság elszállításá
nál nagy szerepet játszott a nyilaskeresztes párt: és az SS. Az ipari üzemek, in
tézmények stb. kitelepítését az Illetékes minisztérium szakközegeinek a megfelelő
német minisztérium szakembereivel kellett megbeszélni,
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nyelemszeretet, a megszokott környezettől, az otthontól való elválás, va
lamint az idegenben eljövendő sorstól való félelem az, ami a kerékkötője
fele
az elhatározásnak. A figyelő detektívjeink egy honvédtiszthelyettes
ségének szájából hallottak oly nyilatkozatot: „Vigyék ki az összes búto
raimat, akkor majd kimegyek Németországba, de így nem". Egy másik
esetet egy iparos felesége mondotta: „Kimenjek Németországba, ahol csak
káposztát és burgonyát lehet enni és dolgozzak valamelyik gyárba, nem,
inkább itt döglök meg". Ezekből és a hasonló szellemű, lépten-nyomon el
hangzott megnyilatkozásokból
leszűrhető az a következtetés, hogy a ma
radék magyarságunk szellemi vaksággal van megverve és nem fogja fel,
hogy ha nem akar oly sorsra kerülni, mint a megszállott magyarság —
akkor csak egyetlen megoldás van számára: áttelepülni a német biroda
lomba. Itt, úgy látszik, nem elegendő bármilyen méretű felvilágosító pro
paganda, a magyar közvélemény nagy hányadát nem lehet fölrázni a tu
nyaságból, ezért szükségesnek tartjuk a kényszerkitelepítést,
hogy a meg
átmenthessük
maradt magyar véreinket az államhatalom segítségével
a ránknézve győzelmes békével befejeződő háború utáni új magyar
életnek.^
Szombathely közönsége körében erős visszhangra talált azon polgár
mesteri rendelkezés, hogy a helyi vendéglátó iparosok f. hó 11-től kezdődőleg vacsorát nem szolgáltathatnak
ki. Ezen rendelkezés nagyon sok
egyént és családot érintett, mert háztartást vezetni nem tudnak, különö
sen a menekültek, így kénytelenek vendéglőkben étkezni, már csak azért
is, mert semmiféle hideg ételt sem a henteseknél, sem a fűszerüzletekben
bevásárolni nem tudnak, így a vacsora ezeknek körében a legnagyobb
probléma lett. Figyelő detektívjeink a menekültek körében emiatt nagy
elkeseredést tapasztaltak és sokaktól hallották, hogy éheznek.
Ehhez még hozzájárul' az a feltűnő jelenség is, hogy megfigyeléseink
szerint az ebédidő alatt minden nyilvános helyiség, vendéglő, kávéház stb.
katonasággal van zsúfolva, úgyhogy az arra rászoruló és háztartást nem
vezető polgári közönség csak nagy nehézség és sorbaállással tud csak a
déli étkezéshez is hozzájutni.
A menekültek rossz szemmel nézik, hogy a katonák, akiknek élelme
zése biztosítva van, még mindig tömegesen látogatják az étkezőhelyisége
ket, emiatt a polgári egyének közül sokan még az ebédtől is elesnek. A
város egyik előkelő éttermében emiatt a polgári közönség kikelt az ott
étkezni akaró katonák ellen, akik a vita során az éttermet
elhagyták.
A vendéglőkben az étkezés fokozatosan rosszabb és az adagok is ki
sebbek lettek.
A fentebb említett körülmények miatt megfigyeléseink szerint a kö
zönség körében erős vásárlási láz indult meg. A nagyobb
jövedelemmel
rendelkezők az élelmicikkek legmagasabb fekete árát is megfizetik és ez
a csekélyebb jövedelműek megrövidítését
eredményezi.^
A város közönsége az utóbbi időben az egyre fokozódó drágaságról és
a beszerzési nehézségekről
panaszkodik.
57
A lakosság nagy része a nyilas propaganda ellenére is tudta, hogy a Vörös
Hadsereg részéről nem érheti bántódás, ezért vonakodott elhagyni lakóhelyét.
58 Egy kilogramm húsért 30-40, egy liter borért 30-32 pengőt is fizettek.
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Feltűnő jelenség, hogy a közszükségleti cikkeket nagy részben csere
kereskedelem útján lehet csak a környező falvakból beszerezni. A kész
pénzért való vásárlás csak szórványos esetekben fordul elő.
A figyelő detektívjeink az utóbbi napokban megállapították, hogy az
üzemüket még működésben tartó pékek az élesztőhiányra való hivatko
zással nem sütnek elegendő mennyiségű kenyeret, sokan azonban perecet
hoznak forgalomba 20—22 fillérért darbonkénti árban. Tekintve azt, hogy
3 db perec előállításához 10 dgk. lisztre van szükség és ezért 66 fülért
kapnak, nemcsak tetemes haszonra tesznek szert, hanem ezen cselekmé
nyükkel árdrágítást is követnek el.
Az élelmezés terén észlelhető fokozódó hiányokat a lakosság feketén
igyekszik beszerezni, így a feketepiac mindinkább fokozódik, amely kö
rülmény a lakosság szegényebb rétegeiben elégedetlenséget kelt, mert így
kénytelenek a magas feketepiaci árakat megfizetni.
A fentiekhez hasonlóan árdrágítást követnek el azoknak a kereske
dőknek a legnagyobb része is, akik a volt zsidó üzleteket vették át s így
<t birtokukba került, de még évekkel ezelőtti beszerzési árért átvett áru
kat a jelenlegi napi árakat is meghaladó összegben hozzák
forgalomba...
A város érdekelt lakosságára igen jó hatással volt a Vasvármegye
című napilapban leközölt „Hadisegély felemelése ügyében" című cikk.
A cikkben a közönség a kormánynak az erélyes intézkedését látja a hon
védelmi miniszternek egy korábbi kijelentése tárgyában. A polgármester
a kitöltött kérdőívek alapján a felemelt összegű hadisegélyt azonnaïl folyósítja.
Figyelő detektívjeink megállapították, hogy a város még mindig zsú
folva van katonasággal. A lakosság körében gyakran hallani kijelentése
ket, hogy ily nehéz időben, amikór az ország fővárosa a legnagyobb ve
szélyben van és a város belterületén folynak a harcok, akkor a városban
tömegével látni sétáló katonákat és tiszteket. A kávéházak
délutánonként
és esténként katonatisztekkel
vannak tele. Gyakran látható a délelőtti
órákban, hogy a katonatisztek családjukkal szánakon kocsikáznak a vá
rosban.
A figyelő detektívjeink
a portyázó szolgálatuk során állandóan ész
lelték, hogy a város különböző utcáiban, úgy délelőtt, mint délután a fog
lalkozási idő alatt feltűnően sok olyan férfi járkál, aki honvédnek meg
felelő ruházattal ellátva nincs, mert csak vagy sapka, vagy pedig csak
nadrág, vagy zubbony van rajtuk.
Igazoltatásoknál még mindig előfordul, hogy egyes honvéd alakula
tok embereiket sem kilépési, sem pedig kimaradási engedéllyel nem lát
ják el, így ezek mindig a parancsnokokra hivatkoznak, hogy azok küldik
őket a városba bevásárlás végett.
Feltűnő jelenség, hogy az üzletek kiárusítása során az ácsorgó néptömegekben honvédtisztek és honvéd egyéneket látni, akik néha órák hoszszat várakoznak az üzletbe való bebocsátásukra. Az ilyen sorbaállások al
kalmával igen sok megjegyzés hangzik el, amelyek a tiszti tekintélyt igen
csorbítják.
A katonaság körében a hangulat semmit sem változott. Harci kedv,
lelkesedés nem tapasztalható ...
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A figyelő detektívjeink megállapították, hogy a MÁV állomás terüle
tén semmiféle ellenőrzés nincsen. Ott bárki járkálhat anélkül, hogy iga
zoltatnák.
Ugyanez az eset fordult elő a városházán is, ahol a Bel
ügyminiszter úr hivatala van. Este kapuzárás előtt ment be figyelő detektívünk, az épületbe anélkül, hogy ott bárki is megkérdezte volna, hogy
kit keres. A MÁV területén súlyos károkat okozhat az ellenőrzés hiánya,
mert a vasúti tolvajok nap-nap után dézsmálják a szállítmányokat.
Figyelő szolgálatunk során megállapítottuk, hogy a helybeli hadifon
tosságú üzemeknél a munka rendben folyik, politikai szervezkedés
nem
észlelhető.
A politikai rendészeti osztály detektívjei az utolsó 10 napban teljesí
tett portyázó szolgálatuk során a város területén 743 személyt igazoltattak
le, ebből 29 egyént állítottak elő, akiket szökés, valamint bevonulási kö
telezettség elmulasztása miatt a további eljárás lefolytatása végett a hon
véd állomásparancsnokságnak
adtunk át.
Jelentjük, hogy utasítás folytán a meg nem szállott területek lakos
ságának hangulata megfigyelésére, valamint a helyzetkép megfigyelése vé
gett figyelő detektíveket küldöttünk ki Győr, Komárom, Esztergom, Pápa,
Veszprém, Magyaróvár és Sopron városokba. A detektívek
beérkezése
után részletes jelentésünket azonnal megtesszük.
Szombathely,

1945. január 20.
Kitartás! Éljen Szálast!
Olvashatatlan aláírás s. k.
detektívfőf elügyelő,
ügyosztályvezető.

H. L., A Rendőrség felügyelőjének iratai 667/3. sz. — Eredeti tisztá
zat. (Eredeti szám 2/1945. pol. rend. III.)

7.
1945. JANUÁR 20.
Intézkedés csendőrtiszti személyi tartalék szervezésére.
Csendőr csapat- és gazdasági tisztekből (tisztviselőkből) továbbá csend
őrséghez beosztott orvosokból, hadbírákból és állatorvosokból
„csendőr
tiszti személyi tartalék"-ot
képezek.
1. A csendőrtiszti személyi tartalékba
tartoznak:
a) az általam név szerint kijelölt és oda beosztott tisztek
(tisztvi
selők),
b) mindazok, akik egyéb beosztásból felszabadulván,
rendelkezésre
jutnak,
c) az eü. intézetekből gyógyultan elbocsátott és bármi okból eredő
beosztásukba (csapattestükhöz) visszatérni nem tudó tisztek,
d) azok a tisztek, akik bármely oknál fogva beosztás nélkül marad
tak, vagy kijelölt beosztásukba bevonulni nem tudnak.
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2. A csendőrtiszti személyi tartalék állomáshelye a m. kir. csendőr
ség Felügyelőjének a mindenkori állomáshelye. Jelenleg:
Szombathely.
Elhelyezésükről és élelmezésükről a helyben állomásozó
legmagasabbb
csendőr parancsnokság gondoskodjék. Jelenleg: a III. cső. ker. pság.
A csendőrtiszti személyi tartalékba (b—d) pont) sorolandó tisztek ha
ladéktalanul jelentkezzenek
a m, kir. csendőrség
Felügyelőjénél.
3. A csendőrtiszti személyi tartalékba jutó tisztek felhasználására a
m. kir. csendőrség Felügyelője tegyen hozzám javaslatot.
Beosztásukig
őket állomáshelyén
foglalkoztassa.
Gyepű II., 1945. évi január hó 20-án.
Beregfy vezds. s. k.
Honvédségi R e n d e l e t e k ,
JO—1945.)

11. sz. 1945. f e b r u á r

15. (Eredeti s z á m : 300.121.'bíz.

8.
1945. JANUÁR 20.
A H. M. és a honvédség főparancsnoka a katonaszökevények és par
tizánok tevékenységének megnehezítésére elrendeli az idegenek bejelen
tési kötelezettségét.
1. A lakások tulajdonosai, illetőleg főbérlői felelősek azért, hogy a la
kásukban megszálló idegenek nevét 24 órán belül községekben az elöl
járóságnak, városokban a rendőrségnek
bejelentsék.
2. Minden lakás bejáratára névjegyzéket kell kifüggeszteni,
amelyben
az összes állandóan ott lakók és átmenetileg ott tartózkodók
(vendégek)
következő személyi adatait kell feltüntetni, nemre és korra való tekintet
nélkül: a) név, b) foglalkozás, c) születési év, hó, nap, hely, d) apja és
anyja neve, e) képesítés (szakma), f) jelenlegi munkahely, g) a lakó saját
kezű aláírása.
3. Ha valaki lakásába (házába) idegent befogad s azt az előírt határ
időn belül nem jelenti be, a törvény teljes szigorával fog felelősségre vo
natni.
4. Magyar és német katonákat csak az állomás pk., vagy a községi
kat. pk. írásbeli lakásutalványa alapján szabad befogadni.
A lakásutalvány alapján befogadott katonai személyeket
bejelenteni
nem kell.
5. Egyenként utazó katonáknak lakásutalványt csak akkor szabad ki
állítani, ha menetokmányuk
alapján utazásuk kétségtelenül indokolt. El
lenkező esetben az illetőt le kell tartóztatni és a legkönnyebben
elérhető
igazságügyi hatóságoknak átadni. A katonaszökevények,
partizánok és ké
mek rejtegetőire, továbbá azokra, akik azok menekülését elősegítik, ne
kik ruhát vagy élelmiszert adnak, halálbüntetés vár.
E rendelkezésem megszegőit a községi elöljáróságok, ül. rendőrható
ságok a velük együttműködő kat. pk-nak bejelenteni
tartoznak.
249

Ezek a bűnvádi eljárás megindítása végett elöljáró ker. pság-uknak
tegyenek
jelentést.
7. A 280.000/1941., 363.000/1944. és 585.147/1944. VII. a. számú BM:
rendeletek továbbra is érvényben
maradnak.
Gyepű IL, 1945. évi január hó 20-án.
*
Beregfy vezds. s. k.
H o n v é d s é g i Rendeletek, 9. s z á m . . 1945. f e b r u á r
H. M. és H F P . l./kr.—1945.)

14. (Eredeti s z á m : 1.C70./FŐV.

9.

1945. JANUÁR 31.
A politikai rendészeti osztály szombathelyi kirendeltségének össze
foglaló jelentése Hodossy Pál vezérőrnagyhoz, az 1945. január 20. és 31.
közötti időszakról.
Jelentem, hogy a politikai rendészeti osztály szombathelyi
kirendelt
sége január hó 20-tól, 31-ig terjedő idő alatt is folytatta megfigyelő szol
gálatát, a város közönsége hangulatának megállapítása végett. így a .be
érkezett helyzetjelentésekből
az alábbi hangulat és helyzetkép
állapít
ható meg.
A város közönségének hangulata a harctéri helyzettel
kapcsolatban
bizakodó, különös örömmel és boldogan vette tudomásul
Székesfehérvár
visszafoglalását és előszeretettel beszél a harctéren küzdő
honvédekről.
Erősen bíznak és reménykednek a főváros felszabadításában is. A hadi
helyzet sikeres alakulásával kapcsolatban mintha a katonák ha^ci kedve
is fokozódnék. Különösen kiemelendő, hogy a fiatalabb korosztályba tar
tozók egyre tömegesebben jelentkeznek önként katonai
szolgálatra.^
A város minden társadalmi rétegére mély és egyben felemelő hatást
gyakorolt a Nyilaskeresztes Párt-Hungarista mozgalom Vas megyei szer
vezetének f. hó 21-én lezajlott impozáns nagygyűlése. Az ünnepség szín
helyén figyelő detektívjeinknek
alkalma volt a gyülekező különböző cso
portok beszélgetését kihallgatni. A töretlen hitű Hungaristáktól
elkülö
nítve voltak nagy számmal olyanok is, akiket csak a kíváncsiság hozott
oda és a kihallgatott kritizáló szavaikból érthető volt, hogy a kákán cso
mót kereső, a szellem és lélek újszerű honmentő szárnyalását
tunyaságukkal és a múltra való visszatekingetéssel
és vágyakozással
megbéní
tani akarók rétegéhez tartoznak .. .60
A város sebesült honvédéi körében, de a lakosság körében is nagy
megelégedést keltett az a hír, hogy az illetékes hatóságok sebesült gon
dozó otthont állítanak fel. Figyelő detektívünknek
volt alkalma sebesült
katonák erre vonatkozó beszélgetését kihallgatni, akik tetszésüket és meg
elégedésüket nyilvánították,
afelett, hogy róluk a kórházból való elbo59 E g y m á s i k , u g y a n e z e n a n a p o n kelt j e l e n t é s az itt k ö z ö l t e k n e k p o n t o s a n
az ellenkezőjét állítja. „ S z é k e s f e h é r v á r felszabadítása és a k ö r n y é k e n e l é r t e r e d 
mények nem váltottak ki a közönség köréből nagyobb megkönnyebbülést, mert
c s a k időleges r é s z l e t s i k e r n e k k ö n y v e l t é k el." H. L., A R e n d ő r s é g f e l ü g y e l ő j é n e k
i r a t a i . 667/5. sz.
60 Az i r a t t o v á b b i része a n y i l a s o k g y ű l é s é r ő l számol b e .
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csátás után is gondoskodás történik. Hangsúlyozták, hogy az új rendszer
nemcsak szavakkal, de már tettekkel is segítségére siet az arra rászoru
lóknak. Megállapítható volt, hogy ez az intézkedés a katonák harci és
küzdő szellemét emelte.
A folyó év január hó 21-én lezajlott impozáns nagygyűlésnek a fi
gyelő detektívjeink szerint egy szépséghibája volt, amit a közönség is han
goztatott, hogy a tisztek, különösen a magasabb rangúak — a hadtestpa
rancsnok kivételével — sem a gyűlések színhelyén, sem a menet elvonu
lást útvonalán nem voltak láthatók.
A közönség kellemetlen jelenségnek tartotta még azt, hogy amikor a
napilapok már egy héttel előbb felhívták a háztulajdonosok
figyelmét
arra, hogy házaikat lobogózzák ki, az egyes» útvonalakon, akkor a jelzett
utakon levő házak nagy része feldíszítetlen
maradt.^
A figyelő detektívjeink megállapítása szerint a város közönségének a
honvédség egyes tagjaival, de inkább a tisztikarral szembeni
ellenszenve
az elmúlt 10 nap alatt is mindinkább erősbödött. A figyelő detektívek már
egész január hó folyamán állandóan észlelték a kihallgatott
beszélgetések
ből, hogy a hadsereg tisztikara és a város polgársága között egy bizonyos
fokú ellentét mutatkozik. Sajnálattal kell megállapítani, hogy a polgári
lakosság ezen ellenszenvének nagy részben jogos alapjai vannak. A tiszti
karral szembeni panaszok nagy általánosságban, de különösen az intellektuel rétegekben hangzottak el, amelyeket detektívjeink a teljes inkognitójuk megőrzése mellett hallottak és tapasztaltak. A város közönségének
véleménye a tisztikar egyes tagjairól lesújtóan szomorú, pedig a lakosság
minden rétegéből hangzottak el óhajok, hogy ők a honvédségben a védő
jüket, oltalmazójukat és a magyar nacionalista mozgalom
megtestesítő
jét szeretnék látni.
A sétáló, a sorbaálló és a kávéházban üldögélő tisztek tömegét látva,
azonban a közönség ezeknél nem tudja felfedezni a harci szellem és a
hazánkért való küzdeni akarás legkisebb jelét sem, aggódva figyeli, hogy
katonáinkat még mindig nem hatja át a küzdő Hungarista szellem, a tisz
tek egy része pedig csak saját magával törődik, s a közönség gondolatától
teljesen távol áll.
Az elhangzott panaszok szerint a honvéd tisztikar egy tekintélyes ré
sze még mindig nem áll hivatása magaslatán, hajlamos a gőgre és a tár
sadalmi elszigetelődésre, és magát magasabb rendű magyarnak
képzeli,
mint a társadalom polgári elemei. így vagy nem tudja, vagy talán nem
is akarja ez a réteg magáévá tenni a Hungarista életszemléletet. A hon
véd tisztikar a tiszteletreméltó
kivételektől eltekintve a lelkiségére való
tekintettel, közönyből, vagy az új idők állandósulásába vetett hit hiánya
miatt, talán nem is akarja a hirdetett új Hungarista munkaállam
maga
sabb rendű emberbaráti eszméit magáévá tenni és annak
szellemében
dolgozni.^
Ezek a megállapítások vezetnek a polgári lakosság ellenszenvéhez s
ilyen előzmények után a társadalom, szinte azt lehet mondani, hogy a
61 Ebben a tényben a város lakosságának a nyilasokkal szembeni ellenszenve
tükröződik.
62 V Ö . H a d t ö r t é n e l m i K ö z l e m é n y e k 1957. 1. sz. 102. old.
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gyűlölet mikroszkópján keresztül figyeli ezeknek a tiszteknek a tényke
déseit, magánéletét, azt szinte ellenőrzi, majd az adatokat egymás között
feltálalva, azok megszólásában, az általánosításban és a legszigorúbb kri
tika gyakorlásában próbál enyhíteni a fájdalmán, amit a lenézés, a bánás
mód és az értelmileg és érzelmileg elzárkózott honvédtiszt
magatartása
kelt benne.
Az október 15-i árulás és az ezt követő sorozatos árulások, amit ép
pen magasrangú tisztek követtek el, a katonatiszti tekintélyt amúgy is
aláásták a társadalom előtt. Egyhangú vélemény, hogy nem juthatott vol
na el az ország a fenti tragikus dátumhoz és még tragikusabb
eseményei
hez, a hitszegéshez, ha a honvédtisztikar hivatása magaslatán áll, és ha
nem azonosította volna magát nagy számban a kényelmes kétlaki poli
tika, a halogató kibúvás és a hazánkat a szakadék szélére taszító volt
vezetőkkel.
A Hungarista mozgalom az egyedüli kivezető út a magyar nemzet
mostani sorsdöntő helyzetében, amelyet ha nem tesz a tisztikar abban a
népiségeket is felemelő fogalmazásban teljes mértékben a magáévá, ha az
új idők szellemének magja, lelkükben és egyéniségükben terméketlen ta
lajra talál, ha nem mozdítják elő úgy a hivatalos, mint
magánéletük
ténykedéseivel a megtisztult új Magyarország felépítését, úgy előidézik az
ellenszenv még erősebb fellángolását és ezzel a társadalom
egységének
a hasadását is. Nemzetünk a megújhodott honvédségünkkel áll vagy bu
kik s aki ennek bármilyen formában kerékkötője, nem méltó arra, hogy
az új állam gépezetébe beillesztést nyerjen.
A fentiek alapján tehát első kívánsága a közvéleménynek az, hogy a
honvéd tisztikar szelleme kifelé és lefelé tanúsított magatartása Hunga
rista szellemben változzék meg, fogadja el és higyje is az új kort, nem
zeti szocialista eszméjét, tegye félre a közönyt, a kényelmeskedést, a tár
sadalmi gőgöt, váljék vérévé a közösségvállalás, a felebaráti szeretet, a
küzdeniakarás és az önfeláldozás.
Jelentem, hogy a közönség körében panasz és szóbeszéd tárgyát ké
pező, egynehány esetet sorolok fel, umelyeket figyelő detektívjeink
sze
mélyesen is tapasztaltak:
Bencze László és Mucsi Sándor detektívek jelentik, hogy több alka
lommal tapasztalták azt a körülményt, hogy a Páliace szálló éttermének
galériáján foglalkozási idő alatt és azután is, sokszor záróráig katonatisz
tek, de polgárok is nagy összegekben hazárd kártyajátékot folytatnak és
ugyanott nagyobb fekete üzleteket is kötnek.
Polgár József és Kádár Menyhért detektívek jelentik, hogy megálla
pították-, hogy a Páliace kávéház emeleti részén katonatisztek
nagyobb
összegben hazárdjátékot játszottak. Ugyanakkor a játékosoknak
vajas
sonkás fehérkenyeres szendvicseket szolgáltak fel 12 pengős árban.
Gelencsér János detektív jelenti, hogy egyik nap két pincér külsejű
egyén haladt előtte, akik az ő munkakörükben
előforduló
eseményekről
beszéltek. Többek között az egyik mondotta, „az éjjel egyik vendég 16
ezer pengőt veszített." Valószínűnek tartja, hogy a Sabáriában vagy a
Páliace kávéházban folynak ilyen nagy tétekben a kártyázások. A két
egyén beszélgetéseiből kitűnt, hogy a hazárdjátékban
katonatisztek
is
részt vesznek.
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Garanyi Béla detektív jelenti, hogy az egyik fodrászüzletben
jelen
levő nők nyíltan beszélték egymás között, hogy Kőszegen van egy katona
tiszt, akitől annyi cukrot lehet szerezni 50 P-ért kilogrammonként,
amenynyit akar az ember, mert azzal foglalkozik mellékesen. Jelenti továbbá,
hogy az egyik péküzletnél sorbaállása alkalmával szem- és fültanúja volt,
amikor egy honvéd főhadnagy, dacára, hogy az üzlet előtt kb. 60-an áll
tak sorba, soronkívül akart bejutni az üzletbe, ami a közönség körében
nagy felháborodást keltett. .A rosszallásukat megjegyzések kíséretében is
kinyilvánították,
sőt egy férfi azt mondta a főhadnagynak, hogy álljon
épp úgy sorba 6 is és várjon, amíg rá kerül a sor. A főhadnagy erre ki
jelentette, hogy ő nem állhat sorba, amire a férfi azt mondotta a főhad
nagynak, hogy ha nem állhat sorba, akkor ne jöjjön kenyérért, mert igaz
ságtalan az, hogy vannak emberek, akik már reggel fél 7 órától itt vannak
és még most sem került rájuk a sor, míg mások rögtön be akarnak menni.
Ennek dacára a főhadnagy erőszakkal be akart menni, amit az előbbeni
férfi meg akart akadályozni, mire a főhadnagy magából kikelve kiabálni
kezdett és lelövéssel fenyegette. A sorba állók a tiszt ezen erőszakos fel
lépésén nagyon fel voltak háborodva.
Tátrai János detektív jelenti, hogy a figyelése alkalmával a Páliace
kávéházban az egyik asztalnál több honvéd beszélgetését hallgatta ki, akik
arról beszélgettek, hogy nem érdemes lelkiismeretesen dolgozni és har
colni, akkor, amikor tisztjeik kényelmes beosztások elnyerésében
fejtik
ki minden tevékenységüket. Mindazokat a honvédeket, akik türelmetlenül
várják harcbavetésüket, hogy a megszállt területen maradt családtagjaikat
viszontláthassák, azzal intik le, hogy odaát úgyis jobb dolguk van azok
nak,mint nekik, tehát nem érdemes harcolni Jelenti továbbá, hogy érdek
lődésére a honvédek a tisztjeik nevét nem voltak hajlandók
elárulni,
azonban elmondották, hogy a huszár laktanyában teljesítenek úgy ők,
mint a tisztjeik szolgálatot. Tátrai detektív jelenti továbbá, hogy az egyik
illatszertár előtt több honvéd állott sorba, akik közül az egyik elmondotta
bajtársainak, hogy meg volt lepve, amikor öt hónappal ezelőtt be kelleti
vonulnia, azonnal próbálkozott a felmentést elintézni, azonban ez nem
sikerült. Most azt bánja, hogy nem előbb vonult be, mert szerinte jobb
élet, mint jelenleg a honvédé, nem létezik. Lakása, élelme, biztosítva van,
ugyanakkor pénzt annyit csinálnak, amennyit akarnak, oly módon, hogy
egyik községből a másikba hordanak különböző holmikat, melyeket ott el
adnak. A holmik különböző zsidó üzletekből kerülnek ki. ők kevesebbet
és titokban szerzik, a tisztjeik pedig nyíltan. Elmondotta ez a honvéd a
többek között, hogy századosának felesége, az egyik szombathelyi
patikus
leányának ezideig 3 db bundát adott el mint sajátját, s ugyanakkor még
mindig van a századosnénak négy bundája. Elmondotta továbbá, hogy az
egyik hadnagyuk pl. több ezer pengőt szerzett a honvédség részére lefog
lalt női harisnyákból, kombinékból, valamint női nadrágokból, mert senki
sem ellenőrizte, hogy a raktárból ők mit raktak fel a teherautójukra.
A
raktározásoknál a honvéd őrmesterek és kezelők is szép pénzeket vágnak
zsebre, a kincstári ruhák és bakancsok eladásából, mert nem ellenőrzik a
készleteket. Elmondja továbbá, hogy a tisztek igényelnek mindig elsősor253

ban kincstári holmikat a családtagjaik részére. Az üzlet előtt álló honvé
dek a Szombathely környékén levő repülőalakulatok egyikéhez tartoztak.™
...Miltényi
Dezső jelenti, hogy a Hangya fogyasztási szövetkezet ki
szolgáló személyzete közölte, hogy a legutóbb érkezett szállítmányukban a
megrendelt fűszeráruk helyett játékot kaptak, valamint a babszállítmány
sem érkezett meg, mert azt a honvédség részére lefoglalták. Emiatt az ott
vásárló és középosztályhoz tartozó asszonyok körében hangok voltak hall
hatók, hogy mindent lefoglalnak a honvédség részére s azok pedig ahe
lyett, hogy harcolnának s a hazával szembeni kötelességet
teljesítenék,
igen sokan megadják magukat.
Ugyancsak Miltényi detektív jelenti, hogy a városban még mindig
igen sok nőt lehet látni minden valószínűség szerint kincstári eredetű ba
kancsban, nadrágban és 1—2 esetben köpenyben is, akikre a közönségtől
több ízben hallott megjegyzéseket, hogy azt mondják „hogy a honvédség
nek nincs ruházata, ezek pedig itt kincstári holmikban tetszelegnek", és
„miért nem húzzák le róluk a kincstári ruhákat, hogy ne kelljen szegény
katonáknak télvíz idején könnyű ruhában járni".
Gelencsér János detektívgyakornok
jelenti, hogy f. hó 20-án Szom
bathelyről Győrvárig történt utazása alkalmával, az utazóközönség köré
ben az alább félsorolt kijelentéseket hallotta: a sok utas miatt csukott
tehervagonban sikerült az utazást folytatni s így alkalma volt a katonák
beszédeit meghallgatni. A családjukról történt beszélgetés után áttértek
politikai vonatkozású dolgokra. Többek között azt sérelmezték, hogy kö
zülük már többen évek óta állandóan be vannak vonulva, ezzel szemben
nagyon sokan vannak olyanok, akik még azt sem tudják, mi a katonaság.
Addig, míg ők a frontot járják, addig az itthon maradottak a feketekeres
kedelemből meggazdagodnak. Elmondotta az egyik, hogy neki 4 tagú csa
ládja van és állandóan katonáskodik s kijelentette, hogy szívesen teszi,
ha azt látná, hogy nem tesznek sok és nagy arányú kivételt.
Kijelentette,
hogy „sajnos, hogy még most is el lehet intézni anyagiakkal a bevonu
lást".
Későbbi vita során pedig a magyar honvéddel való bánásmódot vi
tatták meg. Sor került a tisztek bírálására is. Az egyik honvéd felhábo
rodva közbeszólt: „pajtás, a mi tisztjeink 60 százaléka sajnos csak a kardcsörtetést érti és a legénységet tudja marni, ha komoly a helyzet elsza
lad vagy pedig átmegy az oroszokhoz".
Visszafelé jövet a bevonulni köteles egyének társaságába került, akik
különböző falukból jöttek össze, ezek is különböző sérelmeket
tárgyaltak.
Az egyik keserűen mondotta: „a mi falunkból 48-nak kellett volna be
vonulni és bevonultunk belőle tízen." „Az egyik azért nem vonul be, mert
kisbíró, a másik, mert az útkaparónak segít, a harmadik meg azért, mert
földje van stb."
Volt közöttük olyan egyén, aki a községben hóhányásra volt kireadelve. Elmondotta, hogy munkájuk közben katonák vonultak el mellet
tük és a katonákat vezető főhadnagy odaszólt neki: „elhányják, hogy az
orosz könnyebben tudjon jönni?" Erre egy másik utazó megjegyezte: „no
63 Az irat hiányzó része apró jelentéktelen rendőrségi ügyekről tesz említést.
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tessék, ha a tisztek így beszélnek, hogy legyen az egyszerű embernek bi
zalma és reménye."^
Ehhez hasonló témáról folyt a beszélgetés az egész úton a honvédek és
az egyszerű utazóközönség
között.
A fentebb jelentettek voltak azok a személyesen is tapasztalt esetek,
amelyeket a panaszok nagy tömegéből szükségesnek tartottam
jelenteni.
Éles kritikák hangzottak el abban a tekintetben is, hogy a város hely
őrségéhez és katonai hivatalaihoz mérten aránytalanul sok honvédtiszt
tartózkodik Szombathelyen, akik itt jóformán igen kevés munkával töltik
el idejüket, tekintve, hogy olyan katonai hivatalokban, ahol ezelőtt 2—3
munkaerő dolgozott, ennek most sokszorosát találják, illetve látják. Hang
súlyozzák, hogy a fölös számú tiszteket szívesebben látnák a frontokon,
ahol hazánk felszabadításáért
küzdhetnének.
A közönség ezer és százezer szeme által meglátott és nehezményezett
hibákat, ha a honvédség ki fogja küszöbölni, akkor el fog jönni az a kor
szak, amikor a honvédtiszti egyenruhát és viselőjét a közvélemény arra
a magaslatra fogja emelni, ahol csak a szeretet és tisztelet hullámai fog
ják övezni és a hazánknak
megtartani.
Az elmúlt 10 napban tett jelentésünkben említett anomáliákat a me
nekültügyi hivatal vezetősége kiküszöbölte. A figyelést végző detektív je
lentette, hogy az utolsó 10 napban a tisztviselői kar a közönséggel szemben
udvarias volt és igyekezett a kért felvilágosítást és az odatartozó ügyek
elintézését a lehető leggyorsaban és mindenki megelégedésére
elintézni.
A menekültek étkezdéjével kapcsolatos figyelésünk során megállapí
tottuk, hogy a honvédtisztek, honvédek és ezek családtagjainak
kiválása
máris jótékonyan érezteti hatását, mert míg ezelőtt a helyiségben vagy
egyáltalán nem, vagy pedig csak igen nehezen lehetett helyet kapni, ma
már bőségesen volt hely a tényleg rászoruló menekültek
részére.
A szombathelyi vasúti állomásra érkező és induló vonatok az utóbbi
időben pontosabban közlekednek. Az állomás közbiztonsága javult. Rend
őrök, katonai járőrök és a polgárőrség tagjai állandóan ellenőrzik a pálya
udvart. Vagonok feltörése az utóbbi időben nem fordult elő. Éjjelek fo
lyamán a vasút várótermeiben rengetegen tartózkodnak olyanok, akik to
vább akarnak utazni, vagy a csatlakozást lekéstek. Ezek között gyakran
előfordul több lopási eset.
A közellátás terén már kisebb-nagyobb nehézségek mutatkoznak úgy
az élelmezési mint más árucikkekben.
A tüzelővel való ellátás a legnagyobb nehézségek elé állítja az itteni
hatóságokat. Ennek az oka a szállítási nehézségekben és a tüzelőanyagok
ide szállításában rejlik. Ennek a következménye volt, hogy január hó 30án már a kora reggeli órákban a Szenei utca 1. szám alatt levő szénel
osztó helyen kb. 1500 főnyi tömeg gyülekezett össze az utalványok
ki
adása végett. Miután csak 100 q szén került szétosztásra és a tömeg nagy
részének ebből nem jutott, nagyon elégedetlen hangok hallatszottak, töb
bek között olyanok is, hogy „sokkal jobb lesz, ha majd az oroszok bejön64 „Mióta a hadműveletek hazánk területére is kiterjedtek, a nyilasokat ki
véve nagyon kevés tiszt hitt abban, hogy a helyzet valamiféle »csodafegyver« be
vetése következtében a hitleristák javára megváltozik" — írja Tóth Sándor. Had
történelmi Közlemények 1957. 1. sz. 117. old.
'
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nek". A felelőtlen kijelentések folytán a tömeg hangulata már olyan volt,
hogy tartani lehetett komolyabb rendzavarástól is, ezért dr. Nagy Jenő
alosztályparancsnok úr vezetésével, a kapitányság őrszemélyzete a töme
get szétoszlatta. A tömeg elégedetlenül
távozott.
Az élelmiszerek és az áruhiány miatt a fekete- és a csereüzlet kezd
úgy a városban, mint a falvakban nagyon elterjedni. Különösen zsír, cu
kor, tüzelőanyag az, amit igen keresnek és amiért a jobbmódúak
minden
összeget megfizetnek. A figyelő detektívjeink hallottak kg-kénti 100 P-ős
zsírárakról vagy fizettek 1 q fáért 100 P-atßs
A város szociális ügyosztálya által végzett a menekültek részére való
ruhanemű-kiutalások
körül figyelő detektívjeink
azt tapasztalták, hogy
még mindig összeköttetés,
illetve protekció
érvényesül.
Előfordult
olyan eset, hogy a menekült részére a hivatalban kiutalás végett feljegy
zett ruhadarabokat a raktárban nem adták ki azzal, hogy az már nincs
raktáron. Ugyanakkor pedig, egy, úgylátszik összeköttetésekkel
rendel
kező Mandula vezetéknevű menekült forgalmi adóhivatali
tisztviselőnek
a lapján az általa igényelt összes holmikat kivétel nélkül kiadták.
A hadiüzemeknél
figyelőszolgálatot teljesítő detektívjeink
jelentik,
hogy a Szövő utca 82. sz. alatt levő Szombathelyi Magyar Pamutipar R. T.
üzemében 450 alkalmazott közül már több mint két hete szénhiány miatt
csak 25—30 munkást tud az üzem foglalkoztatni. Ugyancsak a szombat
helyi bőrgyár és cipőgyár már több nap óta üzemanyaghiány miatt nem
dolgozik. A gyárvezetőség az ígért 14 vagon szénből a legnagyobb meg
lepetésre nem kapott semmit, mert azt másnak utalták ki. Így már négy
vagon bőrhulladékot tüzeltek el, hogy pár napig az üzem ismét dolgozzék.
Jelenleg a két fenti gyár az, amely Magyarországon egyedül gyártja a
katonai bakancshoz való anyagot és azt elkészíti. A szén kiesése nemcsak
a munkásokat fosztja meg a keresetüktől, hanem a bakancsok gyártását
is szünetelteti. Ügy a gyár vezetősége, mint a munkások érthetetlenül áll
nak a szénhiány miatt beállott zavarok előtt, amely két létfontosságú gyá
rat állít le.
A szövőmunkások legnagyobb sérelme az alacsony munkabér, amely
legtöbb esetben még a létminimumot sem éri el. Pl. egy szövőmunkásnő
heti keresete teljes üzem esetén 40—5.0 P. Több éve a gyárban dolgozó
férfi szakmunkás átlagos keresete 90—100 P. A természetbeni
ellátásuk
igen csekély és annak az árát is a fizetésükből levonják. A gyár vezető
sége a javítást kérő munkásokat azzal hárítja el magától, hogy a minisz
térium intézkedésén múlik a munkabérek
rendezésed
fiu 1945. január 31-én Mosonmagyaróvárról jelentik, hogy ,.a város közellátása
meglehetősen gyenge". Az irat szerint a vendéglőben csupán egy tál ételt szol
gáltak ki. A város üzletei is teljesen üresek voltak, így a lakosság semmit sem
tudott vásárolni.
A győriek ellátását az ott állomásozó mintegy 4000 katona is megnehezítette.
„A dolgozó munkásság hangulata aggodalomra ad okot. . . Hiányt szenvednek a
legszükségesebb közszükségleti cikkekben. Az elégedetlenségüket egymás közötti
panaszkodással juttatják kifejezésre A közellátás az utóbbi hetekben nagyon le
romlott. Az üzletek legnagyobb része be van zárva. A még nyitva levő kereske
désekben semmit sem lehet kapni" — olvashatjuk az egyik iratban. L: H. L., A
Fendőrség felügyelőjének iratai. 667/5. "sz.
66 Ugyanezen időpontban Pápáról is hasonlót jelentenek. „A heti kereset az
50 pengőt nem haladja meg, ami a mai nehéz viszonyok között a megélhetésihez
kevés és ezért egyes üzemekben a munkásság között máris elégedetlenség mutat
kozik." H. L., A Rendőrség felügyelőjének iratai. 667/5. sz.
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Valamennyi üzem termelését kisebb-nagyobb mértékben
szénhiány
akadályozza, annak ellenére, hogy az üzemek vezetői mindent elkövető
nek a szükséges szén beszerzésére. Értesülésünk szerint Komáromban több
száz vagon szén vár elszállításra. A késedelem oka ismeretlen. Az ipari
munkásság köreiben semmiféle mozgolódás, szervezkedés vagy baloldali
propaganda nem észlelhető. Bizalmi embereink sem jelentettek olyan ese
ményt, amelyből valamilyen nemzetellenes szervezkedésre lehetne követ
keztetni.^
Figyelő detektívünk a szegediek és Szeged környékiek
összejövetelén
vett részt, ahol mintegy százan jöttek össze. Jelen volt ezen az összejöve
telen Szeged volt német konzulja, Kampf Erich is. Az összejöttek hangu
lata nagyon lelkes és bizakodó volt, valamennyien remélik
Németország
és a Hungarista Magyarország rövid időn belül bekövetkező
győzelmét
a bolsevizmus felett. A beszélgetés során ezt a német konzul maga is meg
erősítette. Az összejövetelen részt vevők azzal a gondolattal váltak el egy
mástól, hogy rövid időn belül Szegeden fognak újra találkozni.
A politikai rendészeti osztály szombathelyi kirendeltsége f. hó 17-ike
és 30-ika közötti időben is tovább folytatta a razziázó és portyázó szolgá
latát. Ezek során a razziák alkalmával leigazoltattak 820 személyt. Az osz
tály hivatalához előállítottak 29 személyt, melyből igazolás után 23 sze
mélyt elbocsátottunk. Hat személyt pedig, akik a katonai bevonulási köte
lezettségüknek nem tettek eleget, az illetékes eljárás lefolytatása céljából
a honvéd állomásparancsnokságnak
adtunk át.
Ugyancsak a fenti időben a kirendeltség a portyázó szolgálat során
576 személyt igazoltatott le, amelyből a hivatalunkhoz 9 személyt állítot
tunk elő. Hat személynek igazolása után való elbocsátása mellett a szolgá
lati hely önkényes elhagyása miatt (szökés), 3 egyént az eljárás lefolyta
tása végett illetékességből a honvéd állomásparancsnokságnak
adtuk át.
A razziázó és portyázó szolgálatunk során végzett munkánk
eredmé
nyeképpen 1945. január hó folyamán összesen:
Igazoltattunk: 2418 személyt,
Előállítottunk: 77 személyt.
Szolgálati hely önkényes elhagyása (szökés) miatt
és a katonai bevonulási kötelezettség nem teljesítése
miatt az illetékes eljárás céljából a honvéd
állomásparancsnokságnak
átadtunk 48 személyt.
Szombathely,

1945. január hó 31-én.
Kitartás! Éljen Szálasi!
Olvashatatlan aláírás s. k.
detektívfelügyelő,
a kirendeltség
vezetője.

H. L., A rendőrség felügyelőjének iratai. C67/9. sz. — Eredeti tisztázat.
6' Az egyik jelentés a soproni munkások antifasiszta szervezkedéséről tesz
említést. ,,A gyári munkásság körében baloldali szervezkedés észlelhető. A cso
port megfigyelése folyamatban van, a beszervezett bizalmi egyén működik. A
Déli pályaudvaron a vasutasság körében folyó baloldali propaganda felderítésére
a csoport a figyelést és nyomozást folyamatba tette, ennek befejezését azonban
nagyon megnehezíti az a körülmény, hogy a város környékén kiütéses tífusz meg
betegedések történtek és az egyik bizalmi egyén e lezárt területre esik, akivel az
érintkezést a csoport most nem tudja tovább fenntarani." Ld. uo.
17 Hadtörténelmi Közlemények
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10.
1945. FEBRUÁR 2.
A Németországba hurcolt csapatok magatartása körüli tapasztalatok.
1. A magyar felszabadító hds. Németországban
való felállításával
kapcsolatban a \honvédség keretében a legvadabb és legképtelenebb fém
hírek
terjednek.
Felesleges hangsúlyozni, hogyezeka
koholt
hírek minden tárgyi
alapot nélkülöznek, amiről mindenki maga meggyőződhetsz azáltal, hogy
honvédekkel.
beszél a Német Birodalomból visszajövő
Ehelyütt csupán egy alakulatnak jelentését közlöm, mely szerint:
1. Az elhelyezés kifogástalan. Minden tiszti és thtts-i család egyegy szobában nyert elhelyezést, a kétgyermekes
családok pedig már 2
berendezett szobát kapnak. A Igs. 6—8 emberként külön szobákbanT
ágyakban kapott helyet.m
2. Az élelmezés kifogástalan, sőt minden gyermek részére már a
megérkezés utáni napon 1—1 liter tejet utaltak ki és adtak ki.
3. Biztosítva van pl. a szappanellátás és lábbelijavítás is, sőt ruha
pótjegyet is kapott mindenki, amiben pedig a német
állampolgárok
részesülnek.
közül is csupán a nagyon rászorulók
Remélem, hogy ezzel az egyszerű példával minden további valótlan
rémhírterjesztésnek
elejét vettem. A jövőben mindenkit, aki ellenkező
— és csak ellenségeinknek
használó — kijelentéseket
tesz, a legszigo
rúbban felelősségre fogok vonni.
II. Magyar csapatok magatartása
Németo-ban.
Megdöbbenve kaptam azonban a Németo-ba kihelyezett
alakulatok
tól olyan jelentéseket, amelyek magyar csapatok magatartására vonat
koznak.
Ezekből a jelentésekből tudomásomra jutott:
1. Egyes tisztek az általam elrendelt világnézeti nevelésnek
ellen
szegülnek, mert ezt politizálásnak
tekintik.
2. Magyar honvédegyének teljesen elhanyagoltan, rendeletlen
öltö
zetben, borotválatlanul jelennek meg a nyilvánosság előtt.
3. Kolduló, alamizsnát gyűjtőkről is érkezett jelentés.
«-4. A Nemzetvezető
nevét néhány honvéd még mindig nem tudja*
sőt volt alakulat, mely nyilvános utcán Horthy-nótát
énekelt.
68 A nyilas propaganda azt bizonygatta, hogy a Németországba szállított csa
patok s a katonák hozzátartozói a legkedvezőbb körülmények közé kerülnek.
1945. február 14-én mégis parancsot voltak kénytelenek kiadni a Németországból
történő hazaszökések meggátlására. Ld. 27. sz. dokumentum.
69 Ld. 32. sz. dokumentumot. A kiszállított csapatok részére valóiában több
nyire ágyfelszerelést sem tudtak biztosítani a németek. 1945. febr. 6-án ezért a
HM. megengedte, hogy a kitelepülő csapatok a szükséges cikkeket magukkal vi
gyék. A parancsnokoknak csupán arra kellett ügyelniük, hogy „visszatérésük alkal
mával a kiszállított ágyfelszerelési cikkek is visszakerüljenek". Honvédségi Ren
deletek 12. sz.
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Ezzel kapcsolatban
elrendelem:
Magyarország és ezzel a Honvédség is 1944. október 15-én végre
minden hátsógondolat
nélkül nemzetiszocialista
hungarista
állammá
alakult át. Ennek a világnézetnek a helyességét már évek óta a tiszti
kar 95 százaléka elismerte, sőt elismerte még a régi rendszer
majdnem
minden tagja is, amikor tele tüdővel nemzeti és szocialista
reformokat
sürgetett. Igaz, hogy utóbbiak ezek végrehajtását
sohasem gondolták
komolyan. Az új hungarista állam azonban ezeket a reformokat halá
losan komolyan veszi és végre is fogja hajtani. Mi most a nemzeti
szocialista hungarista világnézetet mindenkiben
tudatosítani
akarjuk,
mert csak így tudjuk azt a hatalmas feladatot végrehajtani, amit célul
magunk elé tűztünk. Ez tehát nem belső pártpolitika, ez a világnézeti
állítás a magyarságnak életkérdés, enélkül maradéktalanul
eltörölnek
a föld színéről. 70
Ezt mindenki vegye tudomásul, mert a másképp gondolkodókat a
honvédségből el fogom távolítani. Aki a háború hatodik évében a Né
met Birodalom bármely falujában megfordul,. látni fogja, hogy a német
katonák külseje, megjelenése, kifogástalan. Ezt fokozott mértékben
kí
vánom meg, minden egyes honvéd egyéntől is. Ha ellenőrző közegeim
ezen a téren a legkisebb szabálytalanságot fogják megállapítani, úgy a
csapattest pk-okig minden pk-al szemben a legszigorúbban fogok eljárni.
Ugyanez vonatkozik a 3. és 4. pontban foglaltakra is. '
Elvárom minden, a Német
Birodalomban
kihelyezett
alakulat
pk-ától, hogy a jövőben az itt elrendelteket a legszigorúbban be fogja
tartani. A még ezután kihelyezésre kerülő alakulatok pk-ai pedig le
génységüket e rendelet szellemében készítsék elő és iskolázzák.
Gyepű II., 1945. évi február hó 2-án.
Beregfy vezds. s. k.
Honvédségi Rendeletek, 11. sz. 1945. február 15. (Eredeti szám: 1.588./6. vk.—
1945. SZ.)

11.
1945. FEBRUÁR 3.
Intézkedés a .német határt ellenséges nyomás nélküli átlépő csapa
tokkal szembeni magatartásra.
Tudomásomra jutott, hogy magyar töredék egységek és törzsek el
lenséges nyomás kényszere nélkül német területre lépnek át és ott el
szállásolnak.
Ezzel kapcsolatban tájékoztatásul
közlöm:
A 101.316/ein. 1./a.—1941. sz. alatt kiadott „Intézkedés a pótala
kulatok és hátalakulatok No-i kitelepítésére" c. rendeletemben az intéz70 Ez a szóáradat tipikus példája a nyilas frazeológiával íródott propaganda
szólamoknak.
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kedés jogát, átruházott hatáskörben, a 2. és 3. ker. pság-nak, a le.
átengedem.''1
pk-nak és a Ve- és gk. löv. fügy-nek
2. A határ engedély nélküli átlépését megkeresésemre a német ka
tonai hatóságok minden rendelkezésükre
álló eszközökkel meg fogják
gátolni.
3. A határon — szabálytalan módon — mégis átjutott
egységeket,
pság-okat a német hatóságok semmiféle támogatásban (elszállásolás, élel
mezés stb.) nem részesítik, hanem felkérésemre gyűjtőtáborokba
terelik.
4. A szabálytalanul történt határátlépések kivizsgálásánál és meg
torlásánál a gyűjtőtáborokba kerültek kíméletre ne számítsanak.
Gyepű II., 1945. évi február

hó 3-án.
Beregfy vezds. s. k.

Honvédségi Rendeletek, 11. szám. 1945. február 5. (Eredeti szám: 10.749./biz.
1. /a.—1945.)

12.
1945. FEBRUÁR 4.
Utasítás fegyverismereti tanfolyamok rendezésére a 14 évet betöltő
lakosság részére.' 2
Az elmúlt hónapok eseményeinek, valamint a Kelet-Poroszországban
folyó harcok kiértékelése folytán elrendelem, hogy valamennyi honvéd
állomásparancsnokság
saját hatáskörében
szervezzen
fegyverismertető
tanfolyamokat, amelyekbe a 14 évet meghaladó korú, önként jelentkező
lakosságot nemre és korra való tekintet nélkül a helybeli Hungarista
pártszervezet közreműködésével
vonja be.
A naponta kb. 1—2 órát kitevő és kb. 20—25 napot felölelő tanfo
lyam elsősorban a saját — és amennyiben arra mód nyílik, az orosz
és német — könnyű kézilőfegyverek,
kézigránátok és páncélököl gya
korlatias kezelésére, valamint használatára terjedjen ki.
Ha mód van rá, úgy akiknél az feltétlenül szükséges, a kiképzés a
lövészetet is ölelje fel 100 m-en belüli távolságra.
Ezt a célt szolgáló korlátozott mennyiségű lőszerigénylést a ker.
pság-ok rövid úton elégítsék ki.
Gyepű III., 1945. évi február hó 4-én.
Beregfy vezds. s. k.
Honvédségi rendeletek, 9. szám. 1945. február 14. (Eredeti szám: 62.27T./5.
kik.—1945.)
'l A rövidítések feloldása: A 2. és 3. kerületi parancsnokságnak, a levente
parancsnoknak, a páncélos és gépkocsizó felügyelőnek átengedem.
72 Ez az intézkedés nyilván összefüggött a „Dél" hadseregcsoport parancs
nokságának 1945. jan. 26-án kiadott rendelkezésével, amelyben partizáncsapatok
szervezésére adott utasítást. Ld. erre vonatkozóan: Fejezetek hazánk felszaba
dításának történetéből. Zrínyi Kiadó. Bp. 1960. 106. old.
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13.

'

1945. FEBRUÁR. 5.

Szálasi utasítására elrendelik az
„szovjet" megjelölés használatát. 73
A Nemzetvezető
folyó évi január
alapján elrendelem, hogy mindennemű
akár élőszóval, akár rádió, vagy sajtó
mellőzni kell és helyette a „szovjet"

„orosz" meghatározás helyett a
hó 27. napján kelt elhatározása
megnyilatkozásban,
történjék az
útján, az „orosz"
meghatározást
megjelölést kell használni.

Ggepű II., 1945. évi február hó 5-én.
Beregfy vezds. s. k.
Honvédségi Rendeletek, 11. szám. 1945. február 15. (Eredeti szám: 20.890./Elnökség—1945.)

14.
1945. FEBRUÁR 6.
Közlés az ellenséghez átrepülni készülő Odeschalchi Miklós repülő
hdgy. kivégzéséről.
A m. kir. honvédség főparancsnokának
III. bírósága, mint rögtönítélőbíróság 1945. évi január hó 20-án herceg Odeschalchi Miklós tarta
lékos repülő hadnagyot hűtlenség bűntette miatt kötéllel
végrehajtandó
halálbüntetésre ítélte s- rajta az ítéletet végre is hajtotta.
Herceg Odeschalchi Miklós tart. repülő hadnagy azáltal követte el a
hűtlenség bűntettét, hogy — miután tudomásul bírt e bűntettre elren
delt és kihirdetett rögtönbíráskodásról — egyik repülőterünkről
égy,
még katonai titkot képező repülőgéppel abból a célból, hogy végleg ki
vonja magát a hadrakelt seregnél való szolgálat teljesítése alól, beosz
tását önkényesen azzal hagyta el, hogy az ellenséghez szökjön s ezáltal,
valamint e katonai titkot képező repülőgépnek, továbbá annak biztosí
tásával, hogy az ország területét utána elhagyni szándékozó
repülőgé
pek zavartalan megérkezését ellenséges területre —, melyek volt ve
zető politikusoknak
ellenséges területre való szállítását lett volna hi
vatva teljesíteni —, előkészítse s a birtokában levő, a magyar állam
fontos érdekeit és nemzetközi helyzetét érintő titkok
kiszolgáltatásával,
valamint ama magatartásával, hogy ezt megelőzően a német hadsereg
ütőképességébe és győzelmébe vetet hitet környezetében és a vele érint
kező egyénekben mindenképpen megrendíteni igyekezett,
kihangsúlyozva
ugyanezen alkalmakkor a szövetségesek biztos győzelmét, — ä magyar
állam és a szövetséges német fegyveres erőnek szándékosan
hátrányt,
73 Szálasi feltehetően a fogalmilag tökéletesebb szovjet meghatározást pejoratívebbnek érezte, s ezért rendelkezett így.
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az ellenségnek pedig szándékosan előnyt okozni törekedett, mely cselek
vőségével a hadviselés érdekét nagy fokban
veszélyeztette.
Jelen esetben az arisztokrácia egy megtévedt tagja vette el méltó
büntetését. Az igazságszolgáltatás örökre kitörölte nevét a magyar fel
támadásért küzdő becsületes magyarok lelkéből. A
nemzetiszocialista
Hungarista államban a törvények előtt — a szó igazi értelmében —
mindenki egyenlő. A hadbíróság által most kivégeztetett egy elítélt esete
is szóljon intőpéldául azoknak a csüggeteg magyaroknak, akik önérdek
ből, az ellenséggel való együttműködéssel
kacérkodva, fajtájukat,
hazá
jukat és barátjukat feláldozni készek. A Hungarista
Magyarországnak
csak erős lelkű, hős magyarokra van szüksége, olyanokra, akik halált
megvető bátorsággal harcolnak a győzelemért, vagy akik minden ere
jükből folytatott becsületes magyar munkával készek az új Hazát fel
építeni.
Gyepű II., 1945. évi február hó 6-án.
Beregfy vezds. s. k.
Honvédségi
vk —1945.)

Rendeletek,

11. s z á m .

1945. f e b r u á r

15. (Eredeti s z á m : 2.014./6.

15.
195. FEBRUÁR 7.
A körrendelet a megszökött katonák hozzátartozóival szemben meg
torlást helyez kilátásba.
Minden alakulat közvetlenül nekem (1. kr. oszt. útján) azonnal je
lentse, ha az állományába tartozó honvéd vagy csendőr személyek közül
bárki igazolatlanul eltűnik (szökés, önkényű eltávozás, ellenséghez átszökés), hogy a megtorló rendszabályokat
hozzátartozóival szemben is
azonnal megtehessem és vagyonát
elkobozzam.
A jelentésnek

a következő

személyi

adatokat kell

tartalmaznia:

l..név, 2. rendfokozat, 3. édesanyja leánykori neve, 4. születési éve,
5. vallás, 6. állandó lakóhely, 7. családi állapot, 8. gyermekeinek
száma.
Jelentésének másodpéldányát az illető alakulat elöljáró
vság-ához.
szolgálati úton terjessze fel.
Gyepű II., 1945. évi február hó 7-én.
Beregfy vezds. s. k.
H o n v é d s é g i R e n d e l e t e k , 9. szám. 1945. f e b r u á r
kr.—1945.)
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14. (Eredeti s z á m :

15.788./l.

16.
1945. FEBRUÁR 7.
Hain Péter összefoglaló jelentése Szombathelyről Hodossy Pál vezér
őrnagyhoz Veszprém és környéke helyzetéről s a dunántúli német ellen
támadás utáni tapasztalatokról. 74
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
szerelvény
nyel, katonák között utazott, a katonák beszélgetéséből arra következ
tetett, hogy a magyar és német katonák között gyűlölködő viszony van
és a magyar katonaság teljesen bizalmatlan a jövővel szemben. Leg
inkább a magyar tiszteket hibáztatták az általános
visszavonulásért.
Beszelgeteßükböl arra lehetett következtem, hogy teljesen
tájékozatlanok
•a katonai helyzetről, mert többen azt állították, hogy már
Veszprémért
folyik a harc, habár ekkor Fehérvár és Siófok között a megindított el
lentámadás már messze visszaszorította a szovjetet.
Veszprémben
a hangulat nagyon bizakodó volt és az
emberek
ujjongva tárgyalták a német ellentámadás által visszaszerzett
területek
ről menekültek ügyét. A lakosság először ottléte óta németbaráttá vál
tozott át és teljes bizalommal néz az elkövetkezendő
események elé.
1945. évi január hó elején a németek
parancsnokságukat-Veszprémből
elhelyezték és ekkor a lakosság ellenséges érzületről tett tanúságot.
Veszprém
ellátása élelmezés
szempontjából,
teljesen
kielégítő.
A környező falvakból tejtermék, burgonya és kevés húsnemű kerül be
hozatalra. A cserekereskedés nagyon virágzik, az üzletek
legnagyobb
része teljesen ki van árusítva és be van zárva.
A tüzelőanyag beszerzése nehézségekbe ütközik, mert habár a káp
talani erdőkben nagyobb mennyiségű fát termeltek ki, szállítási eszkö
zök hiányában a beszállítás lehetetlen. Január hó 26. körül érkező hírek
szerint a szovjet ellentámadásba ment át és attól kezdve nagyobb tö
megben érkeztek a menekültek Veszprémbe. A menekültek, pár kivé
telével úgy élelemmel, mint ruházati cikkekkel el voltak látva, úgy, hogy
részükre csak lakásról kellett átmenetileg gondoskodni. A lakosság a
megszállás alatt elszenvedett
kegyetlenkedésekről
érdeklődött s mivel
a különböző állású és intelligenciájú egyének más és más
beállításban
tárgyalták a történteket, a megszállt területen történtekről
különböző
vélemény alakult ki. A jelenlegi hadihelyzet folytán olyan nagy a re
ménység a lakosságban, hogy egyelőre menekülésről nem is akar hal
lani, az állítja, hogy legkésőbb egy hónap alatt egész Magyarországon
74 A jelentésből csak a katonailag és politikailag érdekesebb részeket kö
zöljük.
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nem lesz szovjet katona.75 Ezt a hitüket leginkább az erős német felvo
nulással és a németek bizakodó kijelentéseivel lehet megmagyarázni..
.K
Lajoskomárom összesen 45 napig volt szovjet megszállás alatt. Az első
hét letelte után, amikor a szovjet előbbre vonult, a lakosság megkezdte
ä rendes munkáját. Szovjet nők vezetése alatt megalakult a polgár
őrség, akik először vörös karszalaggal és botokkal felfegyverezve
tartot
ták fenn a rendet, később azonban nemzetiszínű
karszalagot
kaptak.
A rendre és közbiztonságra 2 szovjet katona ellenőrzése mellett, ők
ügyeltek fel. A polgárőrség naponként váltotta egymást s a férfiaknak
kötelességük volt a polgárőrségben részt venni.
. .. Lajoskomárom eredetileg sváb község volt, de teljesen elmagya
rosodott, úgy hogy már alig vannak olyanok, akik németül
beszélnek.
A megszálló szovjet csapat ennek dacára azonnal ciríllbetűkkel
fel
íratta a községházára, hogy ez germán község. A lakosság azonban nem
tapasztalt egyetlen olyan intézkedést sem, amely megkülönböztette
volna
a színtiszta magyar községektől.
... A szabadi lakosság nagy része hálával tartozik Hanus Albin r/cplébánosnak, aki folyékonyan beszél oroszul és a szovjet
katonákkal
nagy barátságban volt, és azt állítják róla, hogy „ragyogott az örömtől
az arca, amikor a szovjet ment előre". A szovjetnek Hanus iránti bi
zalmát az is bizonyítja, hogy nevezettnek a szovjet bevonulás előtt 8 db
tehene volt, a kivonulás után pedig 10 db. Ezt az állítást az idő rövid
sége miatt ellenőrizni nem
sikerült...
. . . A magyar hadsereg a szovjet előretörése alkalmával
aránylag
teljesen tájékozatlanul és fejvesztetten
menekült. Amikor a tamási or
szágúton Ságvár felé előretörő szovjet csapatok elől a magyar sereg
fejvesztve menekült, sem az összeköttetés, sem egyéb hírszolgálatuk nem
működött. Balatonkiliti és Siófok között már a telefonvonalakat a hír
adósok leszerelték és az orsókat egy arra haladó gépkocsira dobták fel
azzal, hogy ha találkoznak egy híradós alakulattal, adják azt át nekik.
A katonaság annyira tanácstalan volt, hogy azt sem tudta merre mene
küljön Siófokról, azért sokan meg se kísérelték a menekülést, sem az
ellenállást, hanem vezetők nélkül, tanácstalanul várták a szovjet meg
érkezését, akiknek azután megadták
magukat.
A szovjet hadseregre vonatkozóan egyöntetűen a következőket
adták
elő a kiküldött
detektívek:
A szovjet hadsereg felszerelése és ruházata teljesen
kifogástalan...
Szombathely, 1945. február hó 7-én. •
Kitartás! Éljen Szálasi!
Hain Péter s. k.,
a pol. rend. oszt. vezetője.
H. L., A rendőrség felügyelőjének iratai. P67/6. sz. Eredeti tisztázat. (Eredeti
szám: 8/1945. pólg. rend. I.)
75 1945. jan. 3l-ről hasonló szellemben írt jelentés olvasható a Rendőrség
felügyelőjének iratai között is. (667/5. sz.) „Kedvezően, sőt túl bizakodóan alakult
a lakosság hangulata a Magyarországon, de különösen a Dunántúlon folyamatba
tett német—magyar hadműveletek híreire, és éppen ezért megütközéssel tár
gyalják a mindinkább és mind -sűrűbben észlelhető kitelepítésre irányuló tevé
kenységet és rendelkezéseinket, mert szerintük erre semmi szükség nincs, akkor,
amikor
újabb és újabb területek kerülnek vissza."
7Ü
A jelentés többi része a Lajoskomáromban történt eseményekről számol be.
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17.

*
1945. FEBRUÁR 8.
Toborzási utasítások önkéntes rohamzászlóaljakba, különleges alaku
latokba és az SS kötelékeibe való felvételhez.
A nagy német szövetségesünk oldalán vívott közös harc érdekei
megkövetelik, hogy a rendelkezésünkre álló személyeket és anyagot terv
szerűen használjuk ki és alkalmazzuk a győzelem kivívása
érdekében.
A tervszerű személyi gazdálkodás rendszerén belül
megteremtettem
a lehetőségét annak is, hogy a harcolni vágyó fiatalság önként
jelentke
zés alapján állhasson csatasorba.
Ezt a célt szolgálta:
1. az önkéntes rohamzlj-akba
(1944. évi 56. HR-ben közzétett 8989890/ein. 1. a.—1944. sz.)
2. a klgs. ala-okba (6.101ÍM. 1. a—1944.)11
3. végül a még be nem sorozott, illetve tényleges szolgálatot item,
teljesítő ifjúság részére a Hungarista Légióba való önként
jelentkezés
lehetősége. (A Hungarista Légióba tényleges szolgálatot teljesítő honvéd
egyének toborzása tilos.)
A Német Birodalom kormányával kötött megállapodásaink
alapján
megadom továbbá a módot arra is, hogy
a) népi németek a német „SS" ho-okba (29.610/eln. 10—1944.),
b) a magyarok pedig a „Hunyadi" magyar fegyveres SS ho-ba je
lentkezhessenek
(1944. évi 55. sz. H. R.-ben közzzétett 91.007'eln. 10.—
1944. számú rendelet).
Minden egyéb önként jelentkezés alapján való toborzás csak káros
és veszélyes, mert veszélyezteti a személyi gazdálkodásunk
tervszerű
végrehajtását és ezzel a Nemzet totális harcbaállítását, ezenkívül ki te
hetjük magunkat annak, hogy az elg. is toborzásokat hajt végre saját
területünkön azért, hogy hadköteleseinket a harctól elvonja.
Utasítom tehát a harcoló seregtest
pság-okat,
ker. pság-okat,
pk-okat és kat. közig, pk-okat, hogy a fent említett önként
jelentkezé
seken felül önként jelentkezők bármi más célra való toborzását minden
eszközzel akadályozzák meg. Ehhez a nyomdákat, újságokat,
hirdetmé
nyeket megfelelően ellenőriztessék, hogy törvénytelen toborzási felhívás
meg ne jelenhessen, esetleg ily célokat szolgáló hirdetményeket
távo
lítsák el.
A toborzáson tetten ért személyeket pedig vegyék őrizetbe.
A F. N. Sz. és a fegyveres párt szolgálat számára tényleges szolgá
latot teljesítő honvéd egyén csak az én engedélyemmel adható át.78
Gyepű, IL, 1945. február hó 8-án.
Beregfy vezds. s. k.
Honvédségi R e n d e l e t e k , 10. s z á m . 1945. f e b r u á r
a.—1945.)
77 K ü l ö n l e g e s a l a k u l a t o k b a .
78 A F e g y v e r e s Nemzetszolgálat
terrorszervezetei voltak.

és

Í5. (Eredeti s z á m : 18.815./l.

a Fegyveres
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Pártszolgálat

a

nyilasok

18.
1945. FEBRUÁR 8.
Intézkedés a Szlovákiában történő gépjármű javításokra.
1. Szlovákiában polg. gjmű javító műhelyek igénybevétele — ha a
javítási költségek fedezésére Jcs.78 a rendelkezésre nem áll.— tilos.
Szlovákiában polgári cégeknél való vásárlás, vagy munkálatok el
végzése csak az esetben lehetséges, ha a seregtestek hbs7i,-ságai ezt en
gedélyezik és a számla teljes kiegyenlítéséhez szükséges ks-t rendelke
zésre bocsátották.
Engedélyt a nem seregtestek kötelékében tartozók részére — vagy
ha a távolság miatt a seregtest nem érhető el:
a) Hgr. S. O. Qu. magyar f őszállásmestere,™
b) Katonai attaché adhat.
A szükséges ks-t, vagy a Hgr. S. O. Qu-tól, vagy a katonai attaché
útján a Wehrmachtintendant-tól
kell igényelni.
2. Kivételesen, végső szükség esetén szabad csak egyes futárjármű
veknek a Pozsonyban állomásozó 669. Kfz. Inst?* Parknál végeztetni sür
gős javításokat. Ez az intézet nincs alárendelve a Hgr. S-nek.w
Gyepű, II., 1945. évi február hó 8-án.
Beregfy vezds. s. k.
Honvédségi Rendeletek, 12. s z á m . 1945. f e b r u á r 22. (Eredeti s z á m : 5.387./Acsf.—
1ÍJ45.)

19.
1945. FEBRUÁR 8.
Utasítás a honvédség ügyeibe illetéktelenül történő beavatkozás
esetére. A honvédségnél parancsot csak a magyar és német elöljárók ad
hatnak.
Tapasztaltam, hogy nem honvédségi szervek (párt stb.) jó szándékkal
bár, de a kellő tájékozottság hiányában a honvédség ügyeibe illetékte
lenül beavatkoznak, sőt parancsokat adnak és jelentéseket és anyagok
átadását követelnek, vagy ilyeneket önhatalmúlag
elvisznekP
Ezért minden honvéd parancsnokság és hatóság figyelmét
nyomaté
kosan felhívom arra, hogy a honvédségben parancsadásra és jelentés bekövetelésére kizárólag nekem, valamint elöljáró német és magyar pa78/a. Költségvetés.
79 Hadbiztosságai.
80 A „ D é l " h a d s e r e g c s o p o r t íoszállás.
81 A 669-es g é p j á r m ű j a v í t ó intézetnél.
82 A „ D é l " h a d s e r e g c s o p o r t n a k .
83 1945. j a n u á r 12-én a 13. sz. Honvédségi R e n d e l e t e k b e n h a s o n l ó s z e l l e m ű
p a r a n c s j e l e n t meg a légoltalmi s z e r v e k k e l és j á r m ű v e k k e l t ö r t é n ő i l l e t é k t e l e n
beavatkozás meggátlására.
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rancsnokságainknak
van joga.*'* Megtiltom, hogy bármely más helyről
jövő parancsot bármely honvéd pság. és hatóság teljesítsen. Minden ilyen
kísérletet a leghatározottabban
utasítson vissza és azt nekem
minden
esetben ide jelentse. Anyagok átadása is csak rendeletemre
történhet.
A netán erőszakosan fellépőket azonnal tartóztassa le.
Ugyancsak megtiltom, hogy bármely egyenruhát viselő honvéd egyén
egyenruháján az előírt jelzéseken kívül bármely más jelvényt (karsza
lagot, vagy karpaszományt) viseljen. Nem vonatkozik ez az önként je
lentkezett ifjú hungaristákra, akik „Hungarista Ifjúsági Légió" feliratú
(fekete színű, fehér betűs) karszalag viselésére jogosultak. Ennek rend
szeresítése folyamatban van. E parancsom végrehajtásáért
elsősorban az
állomásparancsnokokat
teszem felelőssé.
Gyepű IL, 195. évi február hó 8-án.
Beregfy vezds. s. k.
H o n v é d s é g i R e n d e l e t e k , 11. szám. 1945. f e b r u á r
a.—1945.)

15. (Eredeti s z á m : 20.241./l.

20.
1945. FEBRUÁR 10.
Utasítás a halottakon meghagyható ruházatra.
E rendelet megjelenésétől további intézkedésig elesetteken
(elhalta
kon) az inget és gatyát kell meghagyni.
A nadrágot és zubbonyt egyéb ruházattal és felszerelési
cikkekkel
együtt — ha fertőzés veszélye nélkül felhasználhatók — a csapat hiá
nyai fedezésére kell fordítani.
Fertőzött ruházati és felszerelési cikkeket vagy maga a csapat, vagy
a legközelebbi egészségügyi intézet
fertőtlenítse.
Gyepű IL, 1945. évi február hó 10-én.
Beregfy vezds. s. k.
H o n v é d s é g i r e n d e l e t e k 11. sz. 1945. II. 15. (Eredeti s z á m 5906/2. r. — 1945.)

21.

-

1945. FEBRUÁR .10.
Utasítás a honvédségi ügyekbe történő illetéktelen beavatkozás ese
tére.85
Az utóbbi időben mind gyakrabban fordul elő, hogy polgári szemé
lyek, továbbá a honvédséghez nem tartozó hatóságok, hatósági közegek,
pártmegbízottak
stb. a honvédség különböző alakulataitól
illetéktelenül
üzemanyag, élelmiszer, valamint ruházati és felszerelési cikkek stb. ki84
Ez nyílt b e i s m e r é s e a n n a k , h o g y a h o n v é d a l a k u l a t o k k a l a n é m e t e k
látlanul rendelkezhettek.
85 Ld, a 19, sz. d o k u m e n t u m o t is.
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kor

szolgáltatását követelték, sőt ilyen készleteket lefoglaltak, illetőleg ön
hatalmúlag
elvettek.
Ezenkívül több olyan eset is tudomásomra jutott, amikor honvéd
ségi személyeket, tiszteket, különböző gyanúsítások alapján arra nem
illetékes hatóságok és közegek a vonatkozó törvényi rendelkezések
fi
gyelmen kívül hagyásával letartóztattak és rövidebb-hosszabb
ideig
fogva tartottak.
Ezeknek a visszaéléseknek a megszüntetése céljából az összes honvéd
parancsnokságok, hatóságok, intézetek stb. figyelmét felhívom az alantiakra és a következőket rendelem el:
1. A honvédség mindennemű anyagkészlete kizárólag a honvédség
parancsnokságainak,
hatóságainak rendelkezése alatt áll, azokat kizá
rólag a honvédség vonatkozó szabályai és az arra hivatott
elöljárók
rendelkezései szerint lehet felhasználni, vagy kiadni.
Bármilyen honvédségi anyagkészletből csakis az arra hivatott hon
véd parancsnokság (hatóság) rendelhet el kiutalásokat. Ennélfogva az
illetékes honvéd szervek rendelkezése
nélkül anyagok kiadása iránt
bárki részéről történt követelések teljesítését meg kell tagadni és az
anyagok önhatalmú elvitelét szükség esetén fegyverrel is meg kell aka
dályozni.
Az ilyen kísérlettel fellépő személyeket igazoltatni és személyi ada
taikat, valamint esetleges megbízójukra vonatkozó adatokat az illetők
bűnvádi eljárás folyamatba tétele végett azonnal (lehetőleg
távirattal,
vagy távmondattal) ide jelenteni kell.
Az ellenszegülőket, avagy magukat kellően igazolni nem tudókat le
kell tartóztatni.
E rendelkezésem betartásáért minden parancsnok anyagilag és bün
tetőjogilag saját személyében felelős .. ,m
Gyepű II., 1945. február hó 10-én.
Honvédségi rendeletek 10. sz. 1945. II. 15. (Eredeti száma: 19113./biz. 13. —
1945.)

Beregfy vezds. s. k.
22.
1945. FEBRUÁR 10.
Rendelkezés a Németországba kitelepített alakulatokhoz tartozó sze
mélyek engedély nélküli hazatérésének meggátlására.
A Németországba áttelepített alakulatokhoz (stb.) beosztott, illetőleg
vezényelt honvéd személyek (polgári alkalmazottak) csak a m. kir. hon
védség Németországi Főfelügyelőjének,
illetőleg a H. M. és HFP. Agi.
Csoportfőnök
németországi
meghatalmazottjának
előzetes
engedélye
alapján térhetnek vissza Magyarországra. Ez szabadságra, hivatalos ki
rendelésre stb.-re egyaránt
vonatkozik.
86 A jelentés további része azt ismerteti, hogy a közigazgatási hatóságoknak
milyen esetekben van joguk honvédegyének letartóztatására.
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Az engedély megadására jogosult m. kir. honvédség No-i Főfügyje,
ehhez elő
valamint a H. M. és HFP. Agi. Csf. No-i meghatalmazottja^
zetes hozzájárulásomat köteles' a H. M. és HFP. illetékes
szakosztálya
útján idejekorán kikérni úgy, hogy az idejében megadható, illetve meg
tagadható legyen.
Gyepű, II., 1945. évi február hó 10-én.
Honvédségi r e n d e l e t e k 10. sz. 1945. II. 15.

(Eredeti s z á m 19749./biz. 8. e. —

1945.)

Beregfy vezds. s. k.

23.
1945. FEBRUÁR 10.
Utasítás a propagandaközegek munkájának ellenőrzésére.
Az utóbbi időben előfordult, hogy a hadseregen belül kifejtett pro
pagandára, illetéktelenek propaganda közegeket küldtek ki.
Felhívom az összes parancsnokok figyelmét, hogy a hadseregen belül
a propaganda gyakorlását a vk. 6. osztályon át magamnak tartom fenn.
Ebből kifolyólag mindazokat a propagandaközegeket,
akik a vk. 6.
osztály nyíltparancsa nélkül, vagy haditudósító igazolvány nélkül szán
dékoznak propaganda tevékenységet kifejteni, az őket útbaindító parancs
noksághoz, vagy szervhez vissza kell irányítani. Minden
propagandaelő
adás teljes szövegét le kell íratni és ezt a szöveget nekem (vk. 6. osz*
útján) az előadás megtartása után fel kell terjeszteni.
Gyepű IL, 1945. évi február hó 10-én.
Beregfy vezds. s. k
Honvédségi
vk.—1945.)

Rendeletek,

10. s z á m .

1945. f e b r u á r

15. (Eredeti s z á m :

1.726./6.

24.
1945. FEBRUÁR 12.
Utasítás a személygépkocsi gumiabroncsok kiutalásának megszünte
tésére.
A jelenlegi súlyos gumiabroncs helyzet és annak várható alakulása
parancsoló szükségletként
írja elő a legnagyobb
takarékosságot,
sőt
egyes méretekben a kiutalások ideiglenes
szüneteltetését.
A fentiekre való tekintettel további intézkedésig a szgk. gumiab
roncsanyag kiutalását megszüntetem. Ennek következtében
az alakula87 A H. M. és a H o n v é d s é g F ő p a r a n c s n o k a A n y a g i C s o p o r t f ő n ö k é n e k
országi m e g h a t a l m a z o t t j a .
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német

tok személygépkocsi gumiabroncs igényléseikkel az illetékes kiutaló szer
vekhez a jövőben jelen tiltó rendelkezésem hatálytalanításáig ne is for
duljanak.
Gyepű II., 1945. évi február

hó 12-én.
Beregfy vezds. s. k

H o n v é d s é g i Rendeletek, 12. szám. 1945. f e b r u á r
b.—1945.)

22. (Eredeti s z á m : 14.249./3-

25.
1945. FEBRUÁR 13.
Közlés az állomásparancsnokságok és rendészeti szolgálat németor
szági működéséről.
Tájékozásul

közlöm, hogy

Németországban

1. katonai vonalon:
minden helységben, ahol magyar
1-től „Honvéd állomásparancsnokság"

dia. kerül elhelyezésre,
működik.

1945. II.

2. Polgári vonalon:
a) a magyar kitelepítési ügyeket a német birodalom területén, a
magyar követ alárendeltségében, legfelső fokon Tölgyessy Győző vörgy.
intézi,
b) minden szállítmányt csendőr, illetve rendőr és FNSZ őrség kísér
a határtól a kijelölt
célállomásig,
c) minden kijelölt Gau-ban^
egy-egy csendőr és rendőr szd. van,
megfelelő FNSZ-og-al,
d) minden kijelölt Gau-ban a német hatóságok mellé, azok munká
jának megkönnyítése
és a magyar ügyek képviseletére magyar közig
tisztviselők települnek ki.
Gyepű II., 1945. évi február hó 13-án.
Beregfy vezds. s. k
H o n v é d s é g i Rendeletek, 10. szám. 1945. f e b r u á r 15. (Eredeti s z á m : 28.168./biz.
l /a .—1945.)

26.
1945. íFEBRUÁR 13.
A légierő parancsnokság 9. sz. légierő parancsában 5 honvéd ellen
hozott halálos ítéletet hirdet ki.
Az alárendelt összes csapattesteknél, póttesteknél, intézeteknél
stb.
beosztott tisztek és legénységi állományú egyének előtt leendő kihirdeteti'
végett közlöm, hogy:
88 T a r t o m á n y .
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a m. kir. 3. hds. Htr. pság. táb. bírósága mint rögtönítélő

bíróság

1. a m. kir. 15. kp. zlj. állományában tartozó Szilágyi András hon
védet,
2. a m. kir. 1J3. honvéd huszár pótosztály állományába tartozó Kis?
Sándor őrvezetőt,
3. a m. kir. 12/11. gy. zlj. állományába tartozó Surmann József hon
védet,
4. a m. kir. 4. honvéd huszárezrede állományába tartozó Kalmár Mihály tart. huszárt,
5. a m. kir. 7. honv. gyalogezred állományába tartozó Földszin Pál
honvédet
a Ktbtk. 107. § 2. pontjába ütköző gyávaság bűntette miatt agyon
lövéssel végrehajtandó halálbüntetésre ítélte, mely büntetés
nevezetteken
1944. okt. 17-én, ült. 21-én végre is hajtatott.
Gyepűszállás,

1945. évi február

hó 13-án.
Ternegg Kálmán s. k„
vezérezredes.

H. L., M. kir. honvéd légierő parancsnokság, 9. sz. parancs. — Sokszorosított
másolat.

27.
1945. FEBRUÁR 14.
Utasítás a Németországba kitelepített személyek önkényes vissza
térésének meggátlására.
Katonai szolgálatra igénybevett és Németországba kitelepített,
illető
leg útbaindítandó személyek közül többen, különösen leventék,
önkénye
sén visszatértek azzal az ürüggyel, hogy a magyar hadseregben akarnak
szolgálni. Tájékozásul közlöm, hogy Németországban magyar parancs
nokság alatt folyik a magyar hadsereg továbbszervezése
és kiképzése,
tehát mindenki az időleges kitelepítés alatt is a magyar hadsereg tagja
és a magyar katonai büntetőtörvények
hatálya alatt áll. Aki tehát a Né
metországba kitelepülés előtt a katonai behívóparancsnak nem tesz ele
get, vagy aki a bevonulás után akár még az ország területén, akár szál
lítás közben, vagy Németországban beosztási, rendeltetési helyét önké
nyesen elhagyja, onnan megszökik, rögtönítélő eljárás alá kerül és ha
lállal
büntettetik.
Gyepű II., 1945. évi február hó 14-én.
Beregfy vezds. s. k.
Honvédségi Rendeletek, 10. szám. 1945. február 15. (Eredeti szám: 29.082./biz.
13.—1945.)
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1945. FEBRUÁR 15.
Utasítás a 27. székely és a Szt. László ho-ba történő'toborzásra.
Felhatalmazom a 27. szé. és a Szt. László ho. pk-okat, hogy e had
osztályokba önként jelentkezőket
toborozzanak. A 27. szé./ho-ba első
sorban a székelyeket kell toborozni.
Minden pk. szólítsa fel az állományában szolgálatot teljesítőket a
Szt. László ho-ba, illetve a székelyeket a szé. ho-ba való önkéntes je
lentkezésre. A jelentkezők adatait (rendfokozat, szül. év, hó, nap, szü
letési hely és anyja neve), szakképzettségét
és tartózkodási helyét (ala
kulat, város) a Szt. László hop. (Pápa), illetve a 27. sz. hop-kal (Bős)
írásban közöljék. A 27. szé. hop. igénylése szerint ezeket a 27. szé. hó
hoz át kell helyezni.
A feltétlenül nélkülözhetetlenek
kivételével az önkéntes
jelentkező
ket (sem tisztet, sem legénységet) visszatartani nem szabad. Nélkülöz
hetetlenség esetén a döntést tőlem (l.'a. osztály útján) kell kikérni.
Az önként jelentkezést az l. hds. ala-ainál és a hdm. alkalmazásá
ban álló egységeknél nem
engedélyezem.
Az önként jelentkező tényleges katonai szolgálatot teljesítő, illetőleg
katonai kiképzésben már részesült tartalékosok csak saját
fegyverne
müknek és szakképzettségüknek
megfelelő helyre oszthatók be.
Jelen parancsomon
kívül hirdetményeket
és
sajtóközleményeket
közzétenni tilos.
Gyepű, 1945. évi február

hó 15-én.
Beregfy

Honvédségi Rendeletek,
a.—1945.)

13. s z á m . 1945. m á r c i u s

vzds. s. k

2. (Eredeti s z á m : 27.109./l.

29.
1945. FEBRUÁR 15.
A honvédelmi miniszter és a honvédség főparancsnoka bizalmas
tiszti parancsban közli, hogy a jövőben n é p e t parancsnokságok nem
cserélhetnek le magyar tiszteket. A németek kéréseit a honvéd vezérkar
azonban figyelembe veszi.
A Hgr. Süd.*u parancsnokság megkeresésemre
magyar
parancsno
koknak német parancsnokságok által történt önkényes felváltásával kap
csolatban alárendelt hds. csop., illetve hds. pságainak az alábbi bizal
mas rendeletet adta ki, melyet miheztartás végett a következőkben
ho
zom a tisztikar
tudomására:
89 A „ D é l "

hadseregcsoport.
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„A Hdr. Süd. utal arra, hogy magyar parancsnokok szolgálati állá
sából történt felváltása és német tiszteknek magyar csapatrészek
veze
tőjéül történt beosztása semmi esetre sem rendelhető el alárendelt
német szervek, illetve parancsnokságok
által, mivel ez az eljárás a
magyar tiszt tekintélyét a csapaton belül sérti.
A m. kir. honvéd vezérkar egyes magyar csapatparancsnokok meg
nem felelése esetén a Hgr. javaslatára hajlandó azonnal megfelelő sze
mélyi változások végrehajtására. Ezzel kapcsolatos kívánalmak ezért a
hds. pságok-on keresztül a Hgr-nak terjesztendők elő.
Hgr. Süd vkf.:
von Grollmann s. k."
A fentiekkel kapcsolatban elrendelem, hogy a jövőben e téren né
met részről esetleg megnyilvánuló önkényeskedések
közvetlenül
nekem
(1. vk. osztály útján) jelentendők, hogy a szükséges lépéseket
idejeko
rán megtehessem.'M
Gyepűszállás,

IL, 1945. évi február hó 15-én.
Beregfy s. k.

H. L., H. M., 19.799. biz. szám, 8. e.—1945. — Sokszorosított másolat. íEredeti
száma: 19.799. biz. 8. e.—1945.)

30.
1945. FEBRUÁR 15.
A politikai rendészeti osztály szombathelyi kirendeltségének össze
foglaló jelentése Hodossy Pál vezérőrnagyhoz az 1945. február 8—15-ig
"terjedő időszak eseményeiről. 91
A politikai rendészeti osztály szombathelyi kirendeltsége f. hó 8-tól
15-ig terjedő idő alatt folytatott megfigyelő és felderítő szolgálata során
szerzett értesüléseiről, illetve megállapításairól az alábbiakat
jelentem,:
Folyó hó 6-án az esti órákban illegális úton terjesztett
„Testvérek"'
hangulatmegfigye
kezdetű röplapoknak a közönségre tett hatásáról a
lésre kiküldött detektívek a következőket
jelentik:
A kérdéses röplapokból csak igen kevés példány került a lakosság
kezébe s így annak tartalmáról kevesen szereztek tudomást. A lakosság
lelkületében a röpcédula tartalma komolyabb nyomot nem hagyott, mert
a közönség komolyabb rétege, akik akár közvetlenül, akár hallomásból
tudtak a röpcédulákról, azonnal kételkedtek annak valódiságában. A
lakosság ez a része abban a hitben volÇ, hogy ez csak ellenséges propa
ganda műve lehet és vagy angol repülőgépekről vagy
kommunistáktól
származhatnak, ezért a röplapokat nagyobb részben meg is semmisítei90 A parancsból képet kaphatunk arról is, hogy mit is j elén lett valójában
a német—magyar „sorsközösség".
91 Az okmányból elhagytuk annak lényegtelen részeit.
18 Hadtörténelmi Közlemények
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ték. A lakosság az a része pedig, amelyik hitelt adott a kezeik közé
került röpirat tartalmának, nagy szomorúsággal fogadta azt, de ezek
viszont a rádióhírek meghallgatása után azonnal meggyőződtek
arról,
hogyQ2 Budapest védői tartják magukat és még szó sincs annak eles
téről.
A kérdéses röplap illegális terjesztése tárgyában lefolytatott
nyomo
zásunkról a f. hó 8-án kelt jelentésemben,
valamint ezt követő pót
jelentésemben már
jelentettem.
A város lakosságának hangulata nagy általánosságban
kielégítőnek
mondható és erősen bizakodó jellegű. A közönség lelkében erősen él
az a hit és reménység, hogy az elkövetkezendő időkben
megindítandó
nagy offenzíva során sikerülni fog az ország nagy részének
felszaba
dítása.
Politikai szempontból az elmúlt hetekben sem volt
megállapítható
semmiféle szervezkedés, valamint annak gyanúja sem volt észlelhető.
A közüzemek és hadiüzemek munkásságának hangulata is kielégítő,
annak dacára, hogy egyes helyeken, jelenleg is igen alacsony munka*
bérek mellett vannak a munkások
foglalkoztatva.
A város lakossága a kitelepülés gondolatával már egyáltalán nem
is foglalkozik, így' e tárgyról való beszélgetés és véleménynyilvánító f
már csak a legritkább esetben fordul elő.
A közellátással kapcsolatban nagyobb panaszokat a közönség kőié
ből csak a kenyér ellátás rendszertelensége
miatt voltak
hallhatók.
Egyébként az ellátási nehézségeket a lakosság türelemmel viseli. Nagy
megnyugvást és megelégedést keltett a város vezetőjének az az intéz
kedése, hogy a vendéglőben rendszeresítették
az ebédjegyet és ennek
kapcsán mindenkinek
az élelmezési jegyeit az étkezési helyén le kell
adni, így a kettős ellátás lehetőségét a minimumra
korlátozták.
. . . A detektívjeink
portyázásuk során észlelték, hogy a Szily János
utca 4. számú ház falán krétával „Éljen soká Horthy" felírás látható.
92 Az említett röplap története a következő: Beregfy még Budapest eleste
előtt a Vas-vármegye nyomdavállalatnál a VKF. VI. osztály útján mintegy egy
millió példányban egy röplapot készíttetett, amelyben Budapest elestét jelentette
be. A „Testvérek" kezdetű röplapban többek között a következőket írja: „Lelkem
mélyéig megrendült fájdalommal és a férfikönnyek kimondhatatlan kínjával telje
sítem szomorú kötelességemet, amikor bejelentem, hogy a magyar főváros hős
védelmezőinek kezéből utolsó csepp vérük feláldozása után kihullott a fegyver.
Budapest e l e s e t t . . . Budapest! A halotti zsolozsma megrázó nehéz sírása mögül
már feléd csendül az új magyar fegyverek acélos pengése, feléd lendülnek a
magyar milliók bosszúra izmosodott karjai, a feltámadás himnuszának hangja
váltja fel a gyász énekét, a hungarizmus fiatal, de örök életre született indulója
serkent csatára, visszavenni mindent, amit eddig elvesztettünk . . ."'
A gondosan kezelt röplapokból kb. 30 példány 1945. február 6-án a városba
került, s mint a rendőrség ellenintézkedéseiből láthatjuk, alaposan felbolygatta
Szombathely lakosságát. A röplap — tudomásom szerint — Budapest eleste után
sem került forgalomba. Ennek oka az lehet, hogy a nyilasok a város eleste után
is titkolták a főváros elfoglalását (ld. 30. sz. dokumentum „A város közönsége
körében..." c. részt), s talán nem tartották helyesnek, hogy az ezzel ellenkező hírt
még röplapjaikkal is terjesszék. A másik oka az lehet, hogy Beregfy a röplapban
nyíltan beismeri egyik propagandaszólamuk hazug voltát, amikor a következőket
írja: „Fegyverrel kezünkben elhullott fiaid sírhantjánál teszek hitet, hogy hazug
ság volt az a propaganda, hogy nem vagy magyar. . . város, hogy a nyugati
kommunizmus melegágya vagy" — (ti, Budapest). Ezt pedig azelőtt a nyilasok
hangoztatták a fővárosról. H. L., A Rendőrség felügyelőjének iratai. 667/5. sz.
274

Az azonnal bevezetett nyomozások során megállapították, hogy ezen
felírás a falon még a régebbi időkből származik, kissé halványan, de
még mindig olvasható volt, A ház házmesterét, Horváth Jánost felszó
lították, hogy a falon levő felírást törörlje le, amit jelenlétünkben
azon
nal foganatosított.
Miltényi Dezső detektív jelenti, hogy portyázó szolgálata során
az egyik napon 1/21 óra tájban a 11-es Huszár u. és dr. Vass József körút
sarkán levő Fodor vendéglő előtt nagy tömegben honvédeket talált, ahol
kb. 200 főnyi katona tolongott, legnagyobbrészt kulacsokkal.
Megállapí
totta, hogy a vendéglő utcára néző ablakán keresztül bort szolgáltak ki
a honvédek részére, literenként 30 pengős magas áron. A katonaság
részéről a vendéglőnek ez a szokatlan megrohanása igen feltűnő volt és
különösen az, hogy a honvédek ezt a hietétlen magas árat is meg tudják
fizetni. A detektív a sorban álló egyik zöld hajtókás tizedest megszólí
totta azzal, hogy „hogy tudják ezt a méreg drága bort megfizetni" mire
a tizedes a következőképpen
válaszolt: „igaz, hogy nagyon drága, de
mit csináljanak, rossz az élelmezésük és így ha kenyérrel a bort el
fogyasztják, éhségüket egy kicsit mégis
csillapítják".
A detektívjeink
a Szombathelyre
áttelepített,
illetőleg a menekült
tisztviselők foglalkoztatása tárgyában tett megfigyeléseikről
az alábbia
kat jelentik:
A külügyminisztérium,
kultusz, valamint a propaganda
minisztérium
ide áttelepített tisztviselői az eddigi munkakörben dolgoznak és szolgálati
beosztása mindenkinek
van.
A városháza külső és belső hivatalaiban összesen 149 menekült köz
alkalmazottat
foglalkoztat.
A tankerületi főigazgatóságon jelentkezett és Szombathelyen
beosz
tást nyert menekült középiskolai tanárok és tanárnők száma 128, a ta
nítók száma pedig 241 fő volt.
A pénzügyigazgatóságon 181 menekült tisztviselő
jelentkezett.
A MAV-nál
Szombathelyen
beosztást nyert vasúti tisztviselők és
egyéb alkalmazottak száma 1374.
A m. kir, postahivatalnál pedig 111 fő.
Bizalmas úton megállapítottuk, hogy az egyes hivatalokban — a mi
nisztériumok kivételével — az eredeti létszámhoz viszonyítva,
általában
50—100 százalékos munkaerő emelkedés tapsztalható. Ez
természetszerű
leg magával hozza, hogy a végzendő munkákat ennek megfelelően el
osztva teljesítik, így egyeseknek jelentéktelenebb
munkakör jut s ezek
nek fontosabb munkát adni nem is tudnak, mert nincs. A detektív ezen
megállapítása nem vonatkozik a városháza tisztviselőire, mert a munka,
tekintve a háborús helyzetet, a tisztviselők számával arányban áll.
A menekült tanerőkkel kapcsolatban a detektívek
megállapították,
hogy annak ellenére, hogy beosztásuk van, jóformán semmivel sem fog
lalkoznak. Ezek egy része felváltva részt vesz mint előadó a heti csoportos
oktatásokon, azonban túlnyomó része produktív munkát nem végez.
A bizalmas értesülések .szerint, azok a hivatalok, amelyek
vidéken
vannak elhelyezve, még kevesebb munkával rendelkeznek, úgy, hogy a
személyzetük a nemzeti alkotó munkából jóformán teljesen
kikapcso
lódik.
18*
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A portyázó szolgálatot végző detektívek a város különböző útvonalain
észlelték, hogy a „hadiszolgálat" jelzéssel ellátott autókon úgy délelőtt,
mint a délutáni órákban igen gyakran" női utasokat látnak. Ez a körül
mény könnyen azt a látszatot keltheti a közönség körében, hogy a hiva
talos kocsikat magántermészetű ügyek elvégzésére használják fel a hiva
talos közegek
hozzátartozói.
. . . A soproni politikai detevtívcsoport a legutóbbi 10 napról a hely
zet és hangulatjelentést az alábbiakban teszi meg:
A csoport tagjai 8-án délelőtt, az esti órákban, valamint 10-én haj
nalban a nemzetvezető
személyével
kapcsolatban
útvonal biztosítást
végzett. Az átutazások teljes rendben folytak le.
Folyó hó 8-án Sopron városában lefolytatott általános razzia során
a csoporthoz tartozó detektívek, újból egy nagyobb mennyiségű gyógy
szert tartalmazó elrejtést fedeztek fel és ez által sikerült az újabb gyógy
szermennyiséget a köz számára biztosítani.
A razzia során Balázs Béla honvéd alezredes a helybeli posta katonai
parancsnoka ellen tétetett feljelentést azért, mert a postaépületben foly
tatott razziát akadályozta és az eddig elért eredményt részben megsem
misítette.
A detektív csoport figyelés alatt tartja Rácz Imre volt Gy. S. E. vasút
volt főtisztjét, akit időközben nyugalomba helyeztek német ellenes maga
tartása miatt. A figyelés eredményét a csoport közölte a Sicherheits
képviselőjével.
polizei^ helyi
A csoport dr. Hubacsek István honvéd százados ellen bizalmas úton
nyomozást
folytatott és megállapította,
hogy zsidó lakásból bútorokat
vitt magával, illetve azokat mint saját bútorait tüntette fel. A csoport
a feljelentést erről megtette s a további nyomozást ez ügyben a rend
őri alosztály nyomozó szakasza folytatta le . . .
A fennálló kiütéses tífusz elleni védekezéssel kapcsolatosan a csoport
tagjai megállapították, hogy egy nagy épülettömbben 1600 személy van
elhelyezve és közöttük zsidók egy nagy helyiségben kb. 80-an. Valameny
nyien tetvesek, piszkosak. Ezek a tetves emberek nincsenek úgy elkülö
nítve a többi lakóktól, hogy a tetvek azok közé ne kerülhessenek, így
ezek a fertőzést tovább vihetik a város lakossága közé. A tisztálkodáshoz
a megfelelő szappan nem áll rendelkezésre, hosszú időn keresztül csak
egy kis darabka szappant kapott a város lakossága, amely még a mos
dásra sem elegendő, a mosásról nem is beszélve.
A város lakosságának hangulata általában kielégítőnek
mondható.
Politikai szervezkedés nem volt
megállapítható.
A polgári közönség ellenszenve a csoport jelentése szerint még vál
tozatlanul fennáll a honvédtisztikarral
szemben.
A csoport jelenti, hogy a munkásság hangulata kielégítő, tekintettel
arra, hogy nagy általánosságban alacsony órabérek mellett vannak fog
lalkoztatva.
Az összes üzemek a csoport ellenőrzése alatt állnak és észleleteikről
esetenként jelentést
tesznek.
93 Német politikai rendőrség.
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A Németországba való kitelepülés Sopronban vontatottan halad. A
bennszülött lakosság nem mutat hajlandóságot a kitelepülésre. A csoport
jelentése szerint a város alkalmazásában álló tisztviselők közül senki
sem jelentkezett. A kitelepülésnél kizárólag csak a hivatalokban
alkal
mazott és nagyobb részben már menekült egyénekről van szó.
Az utóbbi időben a város lakosságának a hangulata a megneheze
dett kenyér és liszt ellátás miatt romlott.
A város közönsége körében mind sűrűbben hallani hangokat, hogy
semmi értelme a kitelepülésnek,
akkor, amikor Németországban
már
ilyen mélyen nyomultak be az oroszok. A lakosság hangulatára nagy
mértékkel bír befolyással Budapest sorsa. A közönség körében hangoz
tatott vélemények szerint, ha Budapest elesik, akkor az ott felszabaduló
nagy orosz erők ellen, nem lesz rendelkezésre álló erő a hatásos véde
lemre. Jellemző körülmény, hogy bár nagyon félnek az oroszoktól, mégis
a közönség nem hisz az újságokban megjelent cikkeknek, amelyek közlik
az oroszok kegyetlen magatartását. A kitelepülés iránt általános az ellen
szenv.
A detektívcsoport jelenti, hogy a párt vezetői^ és intézkedő szervei
iránt, ha nincs is kimondott bizalmatlanság, de nagy
általánosságban
nem lelkesedik Sopron város közönsége és a rokonszenv jele sem ész
lelhető.
A csoport bizalmas megállapítása szerint a rendőr tisztikarban is
észlelhető ez az ellenszenv, különösen azok részéről, akik — nagyrészben
a fogalmazási kar — félreállítottnak és mellőzöttnek érzik magukat.
Általában — a csoport jelentése szerint — Sopron város lakossága
hajlamos annak megállapítására, hogy a Nyilaskeresztes Párt a hatalmat
már későn vette át.
Jelentem, hogy a politikai rendészeti osztály szombathelyi
kirendelt
ségéhez beosztott detektívek tevékenysége 1945. február első felében az
alábbiakbun foglalható össze:
Korábbi helyzet- és hangulatjelentésekben
felsorolt pozitív esetekben,
amik részletes megállapítást igényeltek, nyomozást
folytattak.
Nyomozást folytattak
továbbá felettes hatóságoktól leadott ügyek
ben.
1945. február hó 8-án röpcédula illegitim terjesztése ügyében végez
tek felderítést, melynek során két előállítás és őrizetbevétel történt, aki
ket 9-én délelőtt szerepük tisztázása után szabadon bocsátottunk. Ugyanaz
ügyben 9-én, 12 újságárus előállítása történt. Ennek során a röpcédula
forgalombahozásának
körülményeit tisztáztuk. Az ügyben a hadbíróság
tárgyalást is tartott.
1945. február hó 12-én szállodai és kávéházi ellenőrzést
tartottunk,
ahonnan előállítás nem volt.
1945. február 8. és 15-ke között tartott razziák és portyázó szolgá
latunk soráén igazoltattunk 351 személyt.
Az előbbiekben említetteken kívül több előállítás nem volt.
'>'' A Nyilaskeresztes Pártról van szó.
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Feltűnő jelenségként
mutatkozott a városban, hogy a honvédségi
gépkocsikon katonai személyek mellett több nő is ül, vagy a kocsiban
csak nők ülnek és sok esetben kutyákat is vittek. Ilyen esetről ha)t eset
ben érkezett
jelentés.
A hadiüzemek munkásságának hangulatát és menetét
detektívjeink
állandó figyelemmel kísérik, amiről a szükséghez mérten részint írásban,
részint szóbelileg esetről esetre jelentést tesznek.
Végül jelentem, hogy több gyanús személyt állandó megfigyelés alatt
tartunk.
E jelentésemet megküldöm a M. kir. Belügyminiszter
Űr, Belügyi
Államtitkár Űr, a Rendőrség felügyelője, a m. kir.
Belügyminisztérium
VII. osztály vezetője, a Propaganda Miniszter Űr, Főispán Űr, és a III.
rendőrkerület parancsnokának
kezeihez.
Szombathely,

1945. február hó 15-én.
Kitartás! Éljen Szálasi!
Hain Péter min. tanácsos a pol. rend.
osztály vezetőjének
megbízásából:
Olvashatatlan aláírás s. k.,
detektívfelügyelő,
a kirendeltség
vezetője

H. L., A rendőrség felügyelőjének iratai. 667./10. — Eredeti tisztázat.
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1945. FEBRUÁR 17.
Utasítás a Nyilaskeresztes Párt és annak fegyveres alakulatainak
katonai igénybevételére.
A Nyilaskeresztes Párt (Hungarista mozgalom) tisztség viselőinek,
valamint a F. N. SzJ'r' és a Fegyveres Pártszolgálat tagjainak katonai szol
gálatára (igénybevételére és állománykezelésére) az alábbiakat rendelem:
1. Szolgálati viszony:
a) A Fegyveres Nemzet Szolgálat keretében teljesített szolgálat a ka
tonai szolgálattal
egyenlő szolgálatnak számít. Ennek megfelelően a
F. N. Sz. ugyanolyan katonailag szervezett fegyveres őrtestületnek
tekin
tendő, mint a csendőrség. Megjelölése: F. N. Sz.
b) A Fegyveres Pártszolgálat tagjai mindennemű katonai szolgálatu
kat nem a honvédségnél, hanem a F. N. Sz. keretében teljesítik, úgy,
hogy a Fegyveres Pártszolgálat tagjainak 20 százaléka 2—2 havi váltással
a F. N. Sz-hoz kiképzésre bevonul. A Fegyveres Pártszolgálat
tagjainak
a F. N. Sz-ben teljesített
katonai szolgálata honvédségi
szolgálatnak
számít.
c) A párt tisztségviselők katonai szolgálatra csak a F. N.- Sz. keretéban vehetők igénybe. Mint nemtényleges katonák állományilag a F. N. Sz.
95 Fegyveres Nemzetszclgálat.
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nemtényleges állományába tartoznak. A tisztségviselők 30 százaléka min'
den katonai szolgálat alól mentesül (lásd 3/d. pontot).
2. A F. N. Sz. állományvezetését
a F. N. Sz. pótkeret végzi.
a) A F. N. Sz. pótkeret béke állomáshelye
Budapest.
b) A F. N. Sz. tényleges és nemtényleges állományába tartozó sze
mélyekről a pótkeretnél névmutatót, állománynaplót és állományfüzete
ket kell vezetni, ott kell a F. N. Sz. tagjainak anyakönyvi lapjait kezelni.
c) Egyebekben az állománykezelésre
és nyilvántartásra a B—l. Ut-t
értelemszerűen kell alkalmazni.
3. A F. N. Sz. állományát az alábbiak szerint kell megalakítani.
a) A F. N. Sz-nál tényleges szolgálatot teljesítő személyeket — o
próbaszolgálatot
teljesítők
kivételével
— azonnal át kell helyezni a
F. N. Sz. pótkeret
állományába.
b) A F. N. Sz-nál próbaszolgálatot teljesítő honvéd egyének tartósan
vezénylendők a F. N. Sz. pótkerethez, a próbaszolgálatuk tartama alatt
azonban megmaradnak
a honvédség állományában. Végleges átvételük
esetén átteendők a F. N. Sz. állományába.
c) Az a) és b) alatti áthelyezéseket a F. N. Sz. pótkeret
igénylésére
kell végrehajtani.
d) A fegyveres
pártszolgálat
tagjai, valmint a
párttisztségviselők
közül mindazokat, akik mint katonailag kiképzett egyének, a honvédség
nemtényleges állományába tartoznak, a F. N. Sz. pótkeret
állományába
kell áthelyezni és ott kell őket nyilvántartani.
A F. N. Sz. pótkeret
gondoskodni tartozik arról, hogy a párt tisztségviselőinek
30 százaléka
minden katonai szolgálattól mentesülve a párt tisztségből folyó feladatait
végezhesse.
e) A d) pont szerinti áthelyezések elrendelése végett a Nyilaskeresz
tes Párt Országos Pártépítés vezetője:
aa) a fegyveres pártszolgálatot teljesítő tart. tisztekről és tart. legény
ségről, külön-külön szerkesztett névjegyzéket (név. szül. év, hely, anyja
neve, állományteste) hozzám (H. M. és HFP. 8. ny., illetve 10. oszt. útján)
küldje meg.
bb) A párt tisztségviselő tart. tisztekről és legénységről
szerkesszen
külön névjegyzéket (név, szül. év és hely, anyja neve,
állományteste,
és a F. N. Sz. pótkeret útján a jelenlegi állománytestektől
közvetlenül
igényelje a párttisztségviselők
áthelyezését. A honv. állománytestek
dr.
Gera József aláírásával és az Országos Pártépítés vezető
körbélyegzőjé
vel ellátott igénylést azonnal
teljesítsék.
4. A Fegyveres Pártszolgálat tagjai közül mindazok, akik katonai szol
gálatot még nem teljesítettek,
első tényleges
katonai szolgálatra a
F. N. Sz. alakulataihoz hivandók be. E célból a jövőben első tényleges
katonai szolgálatra tekintetbe jövő fegyveres pártszolgálatosok
névsorát
(név, szüt. év és hely, anyja neve) a mindenkori bevonulás előtt egy
hónappal kell a Pártépítés Országos Vezetője által hozzám (HM. és HFP.
10. oszt.) megküldeni.
5. Ha valamely személy a F. N. Sz.-ból, illetve a Fegyveres Pártszol
gálatból kiválik, vagy párttisztsége megszűnik a fentiekben
meghatáro
zott kedvezményét
elveszti. Ily személyeket (tiszteket és legénységet
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külön-külön) a honvédség állományába való visszahelyezés végett névszerint (név, szül. év és hely, anyja neve, állományteste) be kell jelen
teni nekem (HM. és HFP. 8/b., illetve 10. osztály).
Gyepű. II., 1945. évi február hó 17-én.
Beregfy vezds. s. k.
1945.)

H o n v é d s é g i Rendeletek, 13. s z á m . 1945. m á r c i u s 2. (Eredeti s z á m : 4.162., a.—

32.
1945. FEBRUÁR 19.
A H. M. körrendelet közli, hogy a Németországba kitelepített alaku
latokhoz tartozók családtagjainak elhelyezése nem lehetséges az egy
ségekkel együtt.
A 4. számú Honvédségi Közlönyben (Szab. Rend.) közzétett 906/eln.
1. a.—1945. számú körredelet kapcsán:
A változott helyzetre való tekintettel a No-ba kitelepített
honvéd
alakulatokhoz csatlakozott családtagok elhelyezése alakulatokkal
együtt
legtöbbször nem lehetséges.
Ezért a kitelepített alakulatok a német hatóságok felé ilyen irányú
követelésekkel ne is lépjenek fel.
A német hatóságok azonban mindent megtesznek arra vonatkozólag,
hogy a családi köteléket ne bontsák meg és ott ahol az elhelyezkedési
lehetőségek megengedik, az alakulatokkal kitelepült családok a család
fővel együtt kerüljenek elhelyezésre, vagy ha az nem lehetséges, akkor
legalább a családtagok is az alakulattal
azonos Werhkreisw
területére
kerüljenek.
Az együttes elhelyezésnek sokszor az az akadálya, hogy a család
tagokat az együttes elhelyezés esetén laktanyaszerűen
kell elhelyezni,
ami sem a családi élet, sem pedig közegészségügyi szempontból
nem
kívánatos.
'Gyepű

IL, 1945. évi február hó 19-én
Beregfy vezds. s. k.

Honvédségi
a —1945.)

R e n d e l e t e k , 3. s z á m .

1945. f e b r u á r

28. (Eredeti s z á m :

18.860./i.

33.
1945. FEBRUÁR 24. •
A honvéd légierő parancsnoksága 3. sz. bizalmas parancs 2. pontjá
ban közli, hogy Andreka Ödönt megbízták, a magyar ifjúság Német
országba történő kitelepítésével.
(

"> Védelmi k ö r l e t . — K a t o n a i k ö z i g a z g a t á s i egység.
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A H. M. és Hfp. Űr 27.157/biz. I/a—1945. sz. rendeletét
miheztartás
végett teljtartalmúlag az alábbiakban közlöm:
„A TMHM. úr97 Andreka Ödön képviselőt meghatalmazta a magyar
fiú- és leányifjúság Németországba való
kitelepítésével.
Felhívom az összes katonai parancsnokságot, hogy Andréka Ödön
képviselőt munkájában a legmesszebbmenőén
támogassa. Ugyanebben a
támogatásban
részesítsék özv. Megyés Kálmánnét, aki a magyar nők
németországi kitelepítésével van megbízva."
Gyepüszállás, 1945. évi február hó 24-én.
Ternegg Kálmán s. k., vezds.
H. L., H o n v é d légierő p a r a n c s n o k s á g , 3. sz. b i z a l m a s p a r a n c s . — S o k s z o r o 
sított másolat.

34.
1945. FEBRUÁR 24.
A honvéd légierő 3. sz. bizalmas parancsa 1. pontja elrendeli a re
pülőkhöz és a légvédelemhez tartozó ellenséges hadifoglyoknak a németek
részére történő átadását. 9 ^
Az 1944. évi 52. sz. H. K.-ban megjelent 114.000/eln. 7. rep. vkf.—1944.
sz. rendelettel
kapcsolatban:
A jövőben a rep. és lgv.-i eredetű hadifoglyok kihallgatására egyedül
a 4. német Légiflotta hadifogolyátvevő és kihallgató szerve illetékes.
Ennek megfelelően minden rep. és lgv.-i hadifoglyot a foglyokat ejtő
alakulathoz legközelebb eső német Fliegelhorts^-nak
kell azonnal átadni,
amely az elszállításukért a továbbiakban
felelős.
A körrendelet egyéb határozványai, — a német oldalról várt javas
latok alapján kiadandó új átfogó rendelkezés kiadásáig, — továbbra is
értelemszerűen érvényben
maradnak.
Gyepüszállás, 1945. évi február hó 24-én.
Ternegg Kálmán s. k., vezds.
H. L., H o n v é d légierő p a r a n c s n o k s á g , 3. sz. b i z a l m a s p a r a n c s
sított másolat. (Eredeti s z á m a : 1.277./I. c.—1945.)

— Sokszoro

35.
1945. MÁRCIUS 2.
A honvéd légierők kerületi parancsnoksága 11. sz. bizalmas parancsá
ban elrendeli, hogy az elvonuló alakulat a repülőterek épületeit s híradó
anyagait adják át a németeknek.
97 A n e m z e t totális m o z g ó s í t á s á v a l és h a r c b a á l l í t á s á v a l megbízott m i n i s z t e r .
98 Mi s e m m u t a t j a j o b b a n a h o n v é d s é g n é m e t alávetettségét, m i n t az, h o g y
még hadifoglyait s e m t a r t h a t t a m e g m a g á n a k .
99 R e p ü l ő t á m a s z p o n t .
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Elrendelem, hogy a jövőben azok a reptérpság-ok, melyek bármely
oknál fogva a reptérről eltelepülnek, illetve véglegesen elhagyják a
repteret, az ottlevő épkAOO és beépített állandó hír. anyagokat a reptéren
levő Né. rep. pság-oknak nyugtára adják át.
Az anyag átadása két nyugtával történjék, melynek egyik példányát
a Mo-i Né. vez. tbk-nak^oi (Pápa), a másik példányát a Légierők kerületi
pság-hoz kell
felterjeszteni.
Tábori posta P. 739.
1945. évi március hó 2-án.
Németh János s. k.
ezredes.
H. L., Honvéd légierők kerületi parancsnokság, 11. sz. bizalmas parancs. —
Sokszorosított másolat.

36.
1945. MÁRCIUS 5.
A honvédelmi miniszter és a honvédség főparancsnoka 14. sz. házi
parancsának 12. pontja megtiltja az élelmi cikkek önkényes és erőszakos
beszerzését.
Az utóbbi időben egyre több panasz érkezik a H. M. és HFP. osztá
lyokhoz beosztottak részéről elkövetett erőszakos élelmiszer
igénybevé
telek miatt.
Az élelmezési ellátásunk érthető nehézségekkel küzd. Sem az élelme
zés minősége, sem mennyisége és változatossága terén nem lehet fenn
Ez azonban senkit sem jogosít fel
tartani a megszokott követelményeket.
arra, hogy erőszakos fellépéssel több előnyt biztosítson a maga részére,
mint amennyit az országos készletgazdálkodás mindnyájunk számára meg
enged.
Az egyéni érdeket szolgáló helyzeti hatalommal való visszaélés, indo
kolatlan erőszakos fellépés, fenyegetőzés, a polgári társadalom felé rom
boló hatású, gyengíti az általános erkölcsi ellenálló erőt, kiváltja és elmé
lyíti az ellentéteket a honvédség és a polgári lakosság között.
A közellátással kapcsolatos polgári és honvédségi rendelkezések be
tartásában és az amúgy is súlyos nehézségek megértéssel és önzetlenség
gel történő áthidalásában éppen a központi igazgatáshoz tartozóknak kell
jó példával elöljárni. A jövőben tudomásomra jutó hasonló eseteket a
Hungarista Munkaállamban nem tűrhető anyagias gondolkozás és fegyel
mezetlenség megnyilatkozásainak
tekintem s az elkövetőkkel
szemben
ennek megfelelően fogok eljárni.
100 Epületeket.
101 Magyarországi német vezénylő tábornoknak.
H. L., H. M., 1945, ein., 46.106. sz. — Sokszorosított másolat. (Az irat eredeti
száma: 16.262./2. e.—1945.)
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