SPÁCZAY H E D V I G

ADALÉKOK A TITKOS ÉS BIZALMAS ÜGYKEZELÉS
PROBLEMATIKÁJÁHOZ A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUMBAN
1926—1930 KÖZÖTT

A trianoni megkötöttségek folytán az 1920-as évek elejétől kezdve — miként isme
retes — egyes honvédelmi minisztériumi ügyosztályokat formailag más tárcák alá
helyeztek, pontosabban rejtettek, a Magyar Nemzeti Hadsereg Fővezérségéből ala
kult Vezérkari Főnökség (hivatalos nevén M. kir. honv. Vezérkar Főnöke, rövidítve
VKF) pedig fedőnévként a HM (Honvédelmi Minisztérium) VI. csoportja elnevezést
kapta.
Az ügykezelés és ügyvitel bizalmas volta és titkossága is fokozatosan előtérbe
került. Egyes iratcsoportokat egyszerűen nem iktattak, míg másokat csak az úgy
nevezett „Titkos Leltár"-ban tartották nyilván.
1927 májusától kezdve, részint az ügykezelés kaotikus voltán enyhítendő, részint
az országban meginduló konszolidálódási folyamat kapcsán (mely ha csekély mérték
ben is, de kezdte lazítani a trianoni megkötöttségeket), valamint a szövetségközi
katonai ellenőrző bizottság távozása folytán, könnyítéseket kezdtek bevezetni a bi
zalmas és titkos ügykezelés terén.
A titkos ügyiratok kezelése tárgyában az alapvető rendeletet 1926. február 1-én
adták ki. 1 Ezt a rendeletet 1927-ben közelebbi dátum és szám nélkül (de egy 1927.
április 15-i HM Ein. D., szám nélküli rendeletre hivatkozva) az Ein. D. osztály meg
erősítette, s egyben némileg módosította, illetve kiegészítette:
,,A szövetségközi katonai ellenőrző bizottság távozásával kapcsolatban folyó évi
április 15-én2 kiadott Ein. D. szám nélküli rendelet kapcsán a titkos ügykezelésre
vonatkozólag a következőkben intézkedem :
Az 1926. évi február 1-én kiadott és a titkos ügykezelés gyökeres korlátozására
vonatkozó szám nélküli rendeletem határozványai továbbra is érvényben maradtak.
Különösen vonatkozik ez a titkos ügydarabok kézbesítésére, mely ezentúl is az eddig
bevált módon (előjegyzési lap) bonyolítandó le. Könnyítések csak olyan, a végrehaj
tás körül felmerülő részlet vonatkozásokban engedhetők meg, melyek részben már
1 A rendelet szerint a „beállott új helyzet az eddigi titkos ügykezelés gyökeres korlátozását tesziszükségessé." Erendeletekre vezethető vissza (a második világháborús iratpusztulást leszámítva), hogy az 1920-as évek elejéről, a titko
san kezelt honvédelmi minisztériumi iratokból csak alig pár található a Hadtörténelmi Levéltárban. A rendelet ugyanis
kimondja, hogy „a titkos irattárak a legmesszebbmenőleg kiselejtítendők, a nem okvetlenül szükséges ügydarabok
bizottságilag elégetendők... A kiselejtítés után még visszamaradó darabok, kiadványozási, láttamozási, véleményezési
ívek, titkos iktatók, előjegyzések, munkakönyvek stb. a parancsnok és a rejtessél megbízott tiszt egyéni felelőssége
mellett, elvben magánlakásokon tartandók. Kincstári épületben lévő helyiségek (beleértve a magánlakásokat is) rej tésre csak kivételesen jöhetnek tekintetbe. — A selejtítés, illetve a rejtés e parancs kézhezvétele után azonnal a leg
gyorsabban foganatosítandó; ennek megtörténtével egyetlen titkos darabnak sem szabad az irodában maradnia...
F. év február l-e után a titkos ügyek elintézése a legminimálisabb mértékre szorítandó és lehetőleg arra az időpontra
halasztandó, amikor ezen korlátozás nem fog fennállani." (Hadtörténelmi Levéltár [a továbbiakban: HL.] HM 1928.
193/titk. eins, számhoz szerelt 1926. febr. 1-i szám nélküli előirat.
2 A dátum fölé ceruzával odaírva: „május hóban".
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eddig is gyakorlatban voltak. Az alábbi intézkedések célja az e téren tapasztalt
hiányokat és rendszertelenségeket kiküszöbölni s a könnyítések módját egységesen
szabályozni.
Elrendelem :
1. Az osztályok fektessenek fel titkos osztály iktató könyveket és lássák el azokat
az alábbi számcsoportoknak megfelelő iktatószámokkal:
Elnökség
1—1000
1. osztály 1001—2000
2. osztály 2001—3000"
4

így folytatódik tovább a számcsoportok felsorolása, úgy, hogy az utolsó számozott
osztály, azaz a 20. ügyosztály pl. 20 001—21 000-ig kapja meg a számokat, az Elnök
ség B. pedig a 100 001—103 000-as számcsoportokat kapja.
,,Az ezentúl beérkező minden titkos ügy darab ebbe az osztályiktatókönyvbe
vezetendő be és ennek folyószáma (vagyis az iktatószám) eltérőleg a nyílt ügy dara
bokon alkalmazott számozástól — a beadvány jobb felső sarkára jegyzendő fel (pl.
10 416/10.1927.).
Vettemezési és egyéb bélyegzőkkel a beérkező titkos ügydarabokat ellátni tilos.
2. Amennyiben a fogalmazó az ilyen ügy darab elintézéséhez előadóívet használ,
ehhez csak kék (elnöki) előadóívet alkalmazhat s azt a következőképpen kell kitöl
tenie :
Az előadóívnek az iktatószám részére fenntartott helyére az eddig is használt Sz. N.
(Szám nélkül) jelzést, míg a fenti, karikával ellátott titkos iktatószámot az előadóív
jobb felső sarkán tartozik bejegyezni.
Egyéb más a titkosságot jelző feljegyzéseket, bélyegzőket (ún. »Tiszt-tisztnek«,
»Boríték alatt kezelendő«, »Titkos «stb.) alkalmazni felesleges, mert a »szám
nélküli« « jelzés teljesen megkülönbözteti ezeket minden más ügydarabtól és mert
ezeknek a daraboknak kezelési teendőit (az iktatást, a tisztázást, kiadást, irattáro
zást és megőrzést) is tisztek végzik s így ezek borítékolása is felesleges.
Az említett külön jelzések csak arra lennének alkalmasak, hogy hívatlanok figyel
mét az ilyen ügy darabokra felhívják.
3. Az előadóívek egyéb formai részének kitöltése (tárgykivonat stb.) és a kiadvány
tervezetnek alaki része semmiben sem tér el az egyéb előadóívek alakjától.
A kiadvány tisztázata azonban éppúgy mint eddig, csupán a fogalmazvány szöve
gét tartalmazza, tehát ezek fej ( ? —S. H.) szám, cím, kelt és aláírás nélkül tisztázandók, illetve adandók ki...
4. Minden osztály a titkos ügydarabokról tárgy-, illetve névmutatót köteles vezet
ni.
A tárgy- és névmutatóra különös gond fordítandó, mert az osztály titkos postája
szám nélkül érkezik és így ez a számmutatóban nem tartható nyilván. A kutatások
megkönnyítése érdekében az egyes ügy darabok a tárgymutatóban lehetőleg több
vezérszó alatt veendők fel.
5. Társosztályoktól láttamozás céljából érkezett ügy darabok nyilvántartására az
osztályok egy külön átjáró előjegyzést fektessenek fel. Minthogy ezek az ügydara
bok karikával ellátott titkos iktatószámmal ellátva érkeznek, ezekről számmutató
vezetendő.
6. Titkos irattárak :
a) Az 1926—1927. évi titkos irattárak és iktatók az irodahelyiségekbe feltűnés
nélkül vissza vihetők.
Minden osztály gondoskodjék arról, hogy ellenőrzési riadó esetén a mostani
»R « helyzet 8 napon belül visszaállítható legyen.
b) A titkos ügydarabok őrzésével megbízott tiszt titkos ügydarabot csak vevény
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ellenében adjon ki és erről előjegyzést vezessen, hogy az ügydarabot felvevő annak
visszaadására felszólítható legyen...
c) A titkos irattárak minden év februárjában osztályonként bizottság által
rovancsolandók. A rovancsolás lelkiismeretes végrehajtása fontos, mert egy később
meghatározandó időben a titkos iktatók az ügydarabokkal együtt hiány nélkül az.
elnöki irattárnak lesznek átadandók." 3
Az iraton sem keltezés, sem aláírás nincs.
A fenti rendeletet az 1927. május hó 20-án kiadott rendelettel tovább módosítot
ták, vagyis a titkos ügykezelés terén további könnyítéseket rendeltek el. Nevezete
sen e rendelkezés megengedte az iratok iktatását és lehetővé tette, hogy az iktatószá
mot az előadói v jobb felső sarkán bekarikázva feltüntessék. (Hasonlóan a már idézett
korábbi rendelethez.) Úgy vélték azonban, hogy a titkos ügykezelés eddigi módjának
gyökeres megváltoztatására a helyzet még mindig nem alkalmas, így mindössze né
hány további könnyítést engedélyeztek.4
Az első ilyen valóban „könnyítő" rendeletet HM 193/titk. eins. 1928. szám alatt
adták ki, 1928. március hó 17-én. Érdemes e rendelet minden egyes pontját idézni,
mert megkönnyíti — főleg a kívülálló, illetőleg a korabeli katonai ügykezelésben
nem jártas — kutató eligazodását az iratanyagban.
,,1. Az 1928. évi április hó 1-től kezdve titkos szám alatt feldolgozott ügyiratok
kiadványainak tisztázását — az aláírás kivételével — mindazokkal az iratváltásnál
nehezen nélkülözhető adatokkal el kell látni, amelyekkel a nyílt szám alatt kiadott
rendeletek (jelentések) el vannak látva. Ezeket az adatokat az ügyirat számának
kivételével ugyanazokra a helyekre kell vezetni, mint a nyílt szám alatt kezelt
ügyiratok tisztázatánál.
A titkos ügyirat számát a tisztázatban az aláírás helyére kell vezetni, ami által ezek
a nyílt tisztázatoktól mindenkor megkülönböztethetők.
2. Az átvett titkos ügyiratokat az iktatás alkalmával vettemező bélyegzővel ellátni
nem szabad. Az iktatószámot az iktató ceruzával írja az iktatmány jobb felső sarkára.
Az iktatmányra, vagy ennek mellékletére bárminemű feljegyzéseket, vagy kézjegye
ket alkalmazni tilos. Ha tehát ezek az iktatmányok intézkedést nem is igényelnek,
vagyis irattárba helyezendők, akkor is ezeket a feljegyzéseket az előadóívre kell ve
zetni, vagyis a titkos ügyiratok elintézésével az előadóív használata nem mellőzhető.
3. A titkos ügy daraboknak az elnöki ügydaraboktól való megkülönböztetése céljá
ból a titkos ügydaraboknál az iktatószám piros tintával vagy irónnal Írandó az elő
adóívnek az iktatószám részére fenntartott helyére.
4. Minden osztály a titkos ügy darabjairól ez ideig csak tárgy, illetve névmutatót
volt köteles vezetni, jövőben ezekről idegenszámmutatót is kell vezetnie.
A számmutató lényegesen megkönnyíti a keresett iratok megtalálását. 5
5. Tapasztalat szerint az ügy daraboknak jelentékeny százaléka csak azért titkos,
mert ez kevesebb ügykezelési teendővel jár és így kényelmesebb.
Minden eszközzel oda kell hatni, hogy a titkos ügyforgalom minél kisebb mérvre
csökkentessék. Ez olyan módon vihető keresztül, hogy oly ügyek, melyek bár titkosak,
de E 6 szempontból nem aggályosak, elnöki szám alatt intézendők el.
3 Az irat megtalálható: HL HM 1928. 193/titk. eins, rendelethez szerelt HM 1927. Bln. D., szám nélküli előirat.
Az Ein. (Elnöki) J), osztály ügykörébe tartoztak a béketárgyalási és fordítói ügyek. Az osztály még az 1927-es év folya
mán megszűnt, illetve mint Elnökség B. osztály folytatta tovább működést, változatlan ügykörrel.
4 Ez a rendelet nincs meg teljesen egészében, mindössze a HL HM 193/titk. eins. 1928. jelzetű irat bevezetőjében
történik utalás rá.
5 Iktatóhivatali segédkönyv az úgynevezett „Idegen számmutató",vagy „Idegen számok könyve", amely az idegen
hatóságok iratszámai mellett a kebelbéli számot tünteti fel, s így azonnal megállapítható, hogy az irat milyen belső
szám alatt nyert elintézést. A számnrutatóra akkor van szükség, amikor egy megkereső hatóság, vagy hivatal saját
előző számaira hivatkozik.
6 Entente, azaz entente ellenőrzés. (Napjainkban, fonetikusan, antant-nak írják.)
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Sok esetben még E szempontból aggályosaknak látszó ügyek is elnöki szám alatt
intézhetők el, ha az ügyes fogalmazásra kellő súly helyeztetik. Más esetben elegendő
lesz, ha ilyen ügydarabok elnöki szám alatt iktatva »Boríték alatt kezelendő«7
jelzéssel láttatnak el.
Titkos számok alatt csak oly ügyek intézhetők tehát el, amelyek a békeszerződés
határozványai miatt valóban »titkosan« kezelendők.
Az osztályvezetők különös gondot fordítsanak arra, hogy a titkos ügykezelésben
beállott káros túltengés mielőbb megszűnjék.
6. Elosztók csatolása a rendeletekhez, vagy annak felemlítése, akár a címben, akár
a szöveg végén, hogy a rendeletet mely szervek kapják, a jövőben is tilos.
7. Megjegyzem végül, hogy a titkos ügyiratok továbbításának módja nem változik,
ezek átadása, illetve átvétele továbbra is tiszti futárok útján, az eligazításon történik,
mely a Honvédelmi Minisztériumban minden hét keddjén 11 órakor veszi kezdetét.
Ehhez az eligazításhoz a jövőben is ugyanazok a szervek küldenek futárt, amelyek
az eligazításon eddig is részt vettek."
A rendelet — a szabályok értelmében — nincs aláírva, a jobb alsó sarokban az
aláírás szokásos helyén csak a rendelet száma van. ,,H. M. 193/titk. eins. 1928."8
A Honvédelmi Minisztérium anyagában kutatva nem egyszer felötlik az emberben
az a gondolat, vajon mi a ráció abban, hogy néha egyes — tárgyuknál fogva jelenték
telennek látszó — iratokat elnöki szám alatt (tehát bizalmasan) kezeltek, míg máskor
ennek fordítottjaként, bizalmasnak tűnő iratokat általános (azaz nyílt) szám alatt
iktattak. Ez nemcsak a 20-as, hanem a 30-as évek iratanyagában is előfordul.
Erre a visszásságra nemcsak mi, az utókor tollforgatói figyeltünk fel, hanem feltűnt
ez az akkori Honvédelmi Minisztérium illetékeseinek is és ismételten megpróbálták
rendeletileg szabályozni az iktatás módját, az iratok hovatartozását, besorolását.
E tárgyban fontos rendeletnek számít a HM 14.815/Elnökség — 1928. számú,
amely az ügydaraboknak elnöki szám alatt való elintézésével foglalkozik. A rendelet
Budapesten, 1928. december hó 24-én kelt, s a miniszter helyett Algya9 altábornagy,
államtitkár írta alá.
Ismét érdemes részleteiben is idézni a rendeletet, mert a M. kir. Honvédelmi Minisz
térium iratait forgató kutató munkáját megkönnyíti, ha már eleve tudja, körülbelül
milyen témakörökre találhat adatokat az elnöki szám alatt iktatott iratok között.10
„Mind gyakrabban előfordul, hogy fontos és bizalmas természetű ügyek általá
nos iktatószám alatt, míg teljesen lényegtelen ügyek elnöki szám alatt intéztetnek el.
7 Természetesen a borítékot csak az arra illetékes személy nyithatta fel.
8 Az irat megtalálható: HL HM 1928., 193/titk. eins.
9 Alsókomáromi Álgya Pap Sándor szül. 1877. április 11-én Aradon, meghalt 1961. augusztus 29-én, Budapesten.
1925. május l-jével lett altábornagy. 1925. január 1—1927. január 4-ig a HM Katonai Közigazgatási Főcsoport fő
nöke, 1927. január 4-től 1929. október 23-ig HM államtitkár. 1930. május 1-vel nyugállományba vonult. (L. róla
bővebben: Szakály Sándor: Az ellenforradalmi Magyarország [1919—1944] hadseregének felső vezetése. Adattár, I
rész. Hadtörténelmi Közlemények, 1984. 2. szám, 354—392. o.)
10 Nem tévesztendő össze az Elnöki osztállyal, amelynek iratanyagát természetszerűleg már eleve elnöki szám alatt
kezelték. A többi HM osztály anyaga viszont megoszlott elnöki és általános iktatásra. Pl. az 1, 2, 3, 4. stb. HM ügy
osztálynak volt elnöki és általános szám alatt iktatott anyaga is, az iratok tárgyától függően. Általános szám alatt ik
tatták a nyílt, nem bizalmas természetű iratokat. Az elnöki és általános iratok az osztályokon belül tulajdonképpen
külön sorozatot képeztek, s egymástól elkülönítve őrizték őket.
Az elnöki szám alatt történő iktatás akkor már több évtizedes múltra tekintett vissza. Nevezetesen az 1889-es szol
gálati szabályzat, részint a már kialakult gyakorlat alapján, részint pedig az elkövetkezendő évek ügykezelésének
irányt szabva meghatározza, hogy milyen természetű ügyeket kell elnöki szám alatt iktatni. „Elnöki szám alá a dolog
természeténél fogva — csak rendkívül fontos vagy méginkább a titkos természetű ügyek veendők." (A M. kir. HM szol
gálati szabályzat I. rész. Bp. 1889. 22. o.) A Honvédelmi Minisztérium működéséről 1890-ben írt beszámoló pedig azt
közli, hogy azokat az ügydarabokat, amelyek titkosabb természetűek, vagy kívánatos, hogy minél kevesebb kézen
menjenek keresztül, vagy más okból nagyobb fontosságúak, elnöki szám alatt iktatják, s az elnöki segédhivatalban
intézik el, míg az egyéb ügydarabokat az általános iktatóba vezetik be. A segédhivatalnok tehát ebben az időben már
elnöki és általános iktatóra, kiadóra és irattárra oszlottak. A Horthy-korszak elején, Trianon után ez az iratkezelési
mód aztán tovább differenciálódott általános, elnöki és titkos kezelésre, sőt még ezeken belül is voltak bizonyos alcso
portok. (Pl. Bk.=belkezelési, Bbk.=bizalmas belkezelési stb.)
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Az e téren tapasztalható rendszertelenség megszüntetése érdekében elrendelem,
hogy a jövőben elnöki szám alatt csupán az alább felsorolt ügyeket kell elintézni:
1. Legfelsőbb Helyre szánt felterjesztések, kormányzói elhatározások;
2. minisztertanácsi előterjesztések ;
3. a társminisztériumoktól és a legfőbb állami számvevőszék elnökétől elnöki
szám alatt érkezett átiratok ;
4. az Elnökség és az Elnökség B- csoport által tárgyalt összes ügyek;
5. törvényjavaslatok előkészítésére vonatkozó intézkedések, törvényjavaslatok,
társminiszterektől véleményezés céljából érkezett törvényjavaslatok és törvény
értelmezésre vonatkozó fontosabb ügyek ;
6. kormányrendeletek;
7. fontosabb és bizalmas személyi kérdéseket érintő ügyek (tábornokok, törzs- és
főtisztek — hasonló állásúak — bizalmas személyi ügyei ; tábornokok és törzstisztek
— hasonló állásúak — szolgálati alkalmazására, áthelyezésére és nyugállományba
helyezésére vonatkozó ügyek ; tábornokok és vezető állásban alkalmazott ezredesek
szabadságolási kérvényei ; a vkszt. 11 tisztek ily természetű üg}^ei a HM szempontjából)
8. valamennyi külföldre való kiküldetés ;
9. tisztek és hasonló állásúak bűnvádi, becsületügyi, és fegyelmi ügyei ;
10. tisztek (tisztviselők) ellen beérkező panaszok, feljelentések ;
11. tisztekre (tisztviselőkre) vonatkozó minősítvényi leírások és ezek ellen beadott
panaszok ;
12. külföldi hatóságoktól érkező, vagy azoknak szóló fontosabb és érdemleges
átiratok ;
13. szabályzatok (szolgálati könyvek) magyarázatára, helyesbítésére vonatkozó
ügyek ;
14. fontosabb költségvetési ügyek ;
15. ingatlanok vétele, államjavak eladása ;
16. fontosabb szerződéskötések;
17. mindazok a kiadványok, amelyekben a csapattest- és magasabb parancsnokok
eljárása kifogásoltatik, vagy ők igazolásra szólíttatnak fel;
18. kémkedési ügyek, továbbá
19. minden fontosabb és elvi jelentőségű ügy.
A fentieken kívül más ügyeket csak az elnökség vezetője jelölhet ki elnöki iktatásra.
A hivatalból kezdeményezett ügyeknek elnöki, illetve általános számra való ikta
tása, valamint az ügydaraboknak esetenkénti átírása a fenti elvek figyelembe vétele
mellett az Elnökség irányításával a postaelosztó hivatalban történik." 12
Az iratot ,,A miniszter helyett" megjelöléssel Algya altbgy., államtitkár írta alá.
Az irat legelején, a címzésnek fenntartott részen meg van jelölve, hogy kiknek
kell megküldeni a rendeletet: ,,A politikai és katonai államtitkárnak, a polgári fő
csoportfőnöknek, valamennyi csoportfőnöknek és osztálynak, a számvevőség főnö
kének és a postaelosztó hivatalnak."
Pár nap múlva, Budapest, 1928. évi december hó 28-i keltezéssel, ugyanazzal a cím
zéssel, mint az előbbiekben idézett, december 24.-i rendelet, jelent meg a HM 14.816/
Elnökség — 1928. számú rendelete, melynek témája: „Ügydarabok feldolgozása
az elnökséggel egyetértésben."
A rendelet ugyan nem érinti az Elnökség ügykörét, de hatáskörét annál inkább.
Ugyanis az Elnökség ezáltal az eddigieknél jobban „kezében tartja" a fontosabb
ügyeket, egyszersmind tájékoztatást nyer az egyes ügyosztályok álláspontjáról is.
11 Vezérkari szolgálatot teljesítő
12 Az irat levéltári jelzete : HL HM 1928. Elnökség, 14.815 (tétel nélk.)
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Hogy milyen volt valójában az összhang és együttműködés az Elnökség és az egyes
ügyosztályok között, azt ma már nehéz pontosan megállapítani és rekonstruálni,13
az azonban bizonyos, hogy az erre való törekvés megvolt. Ugyanakkor az előadóívek,
amelyekre az érintett, vagy érdekelt ügyosztályok rávezették saját véleményüket,
azt is elárulják, hogy az ügyosztályok elég határozottan képviselték saját álláspont
jukat.
A 14.816/Elnökség — 1928-as rendeletet is érdemes részleteiben is idézni, annál
is inkább, mert ez utal egy korábbi, 1927-es rendeletre is.
„Az 1927. évi július hó 9-én kelt 7657/Elnökség 1927. számú rendelet szerint min
den fontosabb és elvi jelentőségű ügy jóváhagyás előtti láttamozásra az elnökségnek
megküldendő avégből, hogy az ily természetű ügyek intézésénél az összhang és
egyöntetű eljárás biztosítható legyen.
Hivatkozott rendelet kapcsán elrendelem, hogy a jövőben mindazon ügydarabok,
amelyek a politikai, katonai államtitkár illetőleg a honvédelmi miniszter jóváhagyá
sát teszik szükségessé, tekintet nélkül arra, hogy azok elnöki, titkos, vagy általános
szám alatt intéztetnek, jóváhagyás előtti láttamozásra az elnökségnek feltétlenül meg
küldendők.
Egyben felhatalmazom az elnökség vezetőjét, hogy a szóban forgó ügydarabokon
kívül egyéb oly természetű ügydarabokat is kijelölhessen az elnökséggel való jóvá
hagyás előtti láttamozásra, amelyekbe egyrészt ügyköre szempontjából, másrészt a
kezdetben hivatkozott rendeletben megemlített összműködés biztosítása érdekében
jóváhagyás előtt betekinteni szükségesnek tart.
Ily ügydarabok az elnökség részéről »Az elnökségnek jóváhagyás előtt bemuta
tandó« bélyegző vei látandók el.
Amennyiben a fentiek szerint ez elnökséggel láttamoztatandó ügydarabok jóvá
hagyás előtt több helyre küldetnének meg, az elnökséggel való láttamozás vala
mennyi érdekelt hely hozzászólása után történjék.
Ez a rendelet 1929. évi január hó 1-én lép hatályba és a szolgálati Utasítás a HM
számára I. rész 22. § 34. pontjánál előjegyzendő."14 A rendeletet Csáky15 írta alá.
A politikai enyhülési és ügykezelésbeli könnyítési folyamatban némi megtorpanást
jelentett az 1929-es esztendő, mégpedig kb. az évközepe, vagy második fele. Ugyanis,
feltehetően egy, a fent említett időpontokban keletkezett, dátum és aláírás nélküli
iratban ismét megszorítások és szigorítások vannak az ügykezelést illetően. Ezt az
alábbiakkal indokolják :
„Tudomásomra jutott, hogy a kisentente államai ismét fokozott tevékenységet
fejtenek ki annak megállapítása végett, hogy különösen bizalmas és titkos katonai
intézkedéseket kifürkésszenek.
Ebből kifolyólag a legnagyobb elővigyázatra van szükség éspedig oly mérvben,
mint amikor a legszigorúbb katonai ellenőrzés alatt állottunk.
Az elővigyázat első sorban az ügykezelés terén szükséges.
E tekintetben az 1929. évi március hó 18-án kelt 10/T. VI.— c. 1929. számú ren
delet teljes egészében érvényben marad, azonban az E szempontból aggályos rendel
kezések fogalmazásánál, kiállításánál és kézbesítésénél a legnagyobb gondossággal
kell eljárni.
13 Csak az iratok és az előadóíveken levő bejegyzések gondos áttanulmányozása után lehet egy-egy adott esetben
következtetést levonni e kérdésről.
14 HL HM 1928. Elnökség 14.816 (tétel nélk.)
15 Gr. Csáky Károly 1873. április 10-én született Szepesmindszenten, meghalt Budapesten, 1945. április 30-án.
Altábornagy (szkv., azaz szolgálatonkívüli) 1924. augusztus 18., lovassági tábornok (szkv.) 1927. április 29. 1923.
június 28-tól 1929. október 10-ig honvédelmi miniszter, (L. róla bővebben: Szakály Sándor: i. m. a 9. sz. jegyzetben.)
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így első sorban a rendeletek, jelentések és parancsok szövegében kerülni kell az
olyan kifejezéseket, amelyek E. szempontból aggályosak...
A rejtett szervekkel fennálló kapcsolat leplezése igen fontos, ezt mindenkor első
sorban kell szem előtt tartani...
De az ügykezelésen kívül is a külvilág előtt történő magatartásnál, eseményeknél
stb. ügyelni kell a rejtett szervekkel fennálló kapcsolat leplezésére és arra, hogy bizal
mas és titkos rendelkezéseinkbe a honvédségen, (csendőrségen, folyamőrségen) stb.
kívül álló személyek betekintést ne nyerhessenek.
Szemlék, ünnepségek egyéb társadalmi események, hírlapi közlemények, sőt mulat
ságok is alkalmasak lehetnek arra, hogy illetéktelenek külsőségekből nem kívánatos
következtetéseket vonjanak le.
A rejtett szervek (vámőrség, folyamőrség, stb.) a nyilvánosság előtt mint külön
álló szervek, mint önálló alakulatok jelenjenek meg.
Meg kell szüntetni az olyféle hírlapi közleményeket, amelyek önkéntesek vagy
karpaszományosok táncmulatságáról szólanak, vagy emléklapos tiszteket jelentke
zésre utasítanak stb.
Megdöbbentő pl., hogy magántársaságokban nyíltan beszélnek egyévi önkéntesek
ről, emléklapos tisztek fegyvergyakorlatairól stb." 16 ...
E megtorpanás után ismét további ügykezelés könnyítési szándékra utal a HM
1.813/Elnökség — 1930. számú, 1930. február 24.-én kelt rendelete.
A rendelet tárgya: „Kiadványtervezetek jóváhagyása, tisztázatok aláírása a mi
niszter úr által."
,,A jövőre nézve elrendelem, hogy azokat a kiadványokat, amelyek jóváhagyásra
a honvédelmi minisztérium részére kiadott szolgálati utasítás 22. §-ának 46. pontja,
valamint az ehhez tartozó rendeletek értelmében a miniszter úrnak vannak fenntart
va, abban az esetben nem kell jóváhagyás végett O Nagyméltósága elé terjeszteni,
ha azok oly tartalmúak, amelyek törvényes rendelkezéseken, miniszteri döntéseken,
régen követett gyakorlaton alapulnak és tulajdonképpen sablonos ügyeknek tekin
tendők.
Például azt a miniszter úr döntése elé kell terjeszteni, hogy valakinek kieszközöl
tessék-e kegydíj, azonban pénzügyminiszteri átirat, minisztertanácsi és kormányzói
előterjesztés fogalmazványát már felesleges O Nagyméltóságával láttamoztatni.
Éppúgy pl. háborús emlékérem adományozására vonatkozó és a kiadott rendelke
zésen alapuló előterjesztések fogalmazványait sem kell a miniszter úrnak bemutatni.
Az ilyen fogalmazványokat a csoportfőnökök kiadványozzák és az ügyiraton a
kiadványozás »K« betűje előtt, valamint az »Utasítás a kiadónak« c. rovatban »a
tisztázatot a miniszter úr írja alá« szöveget alkalmazzák.
Az ily megjegyzéssel ellátott ügy darabok tisztázatait a kiadók a vonatkozó ügy
darabok nélkül küldik a miniszteri irodába.
Jelen rendelet a Szolgálati utasítás a m. kir. honvédelmi minisztérium számára
22. § 46. pontjánál előjegyezendő.
, A miniszter rendeletéből Denk tbk." 17
A rendeletet az alábbi személyeknek stb. küldték meg: ,,A polgári főcsoportfőnök
úrnak, valamennyi kb. 18 csoportnak és osztálynak, a Gkf. és számv.19 főnök úrnak, a
kb. kiadóhivataloknak, nyilvántartóknak és irattáraknak." 20
16 HL HM 1928. 193/titk. eins, számú irathoz szerelt szám nélküli utóirat.
17 Vitéz kistorony i Denk Gusztáv lovassági tábornok 1882. március 18-án született Nagyszebenben, meghalt 1960.
február 25-én Bécsben. 1928. szeptember 1-én nyert tábornoki kinevezést. 1935. november 1-vel altábornagyi, 1929.
október 15-től (vagy november 1-től?) 1933. május l-ig a HM Elnökség vezetője. (L. róla bővebben: Szakály Sándor:
i.m. a 9. sz. jegyzetben.)
18 Kebelbéli
19 Gazdászat-közigazgatási főnök és számvevőség
20 HL HM 1930. Elnökség, 1.813 szám (tétel nélk.)
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