
ADALÉKOK AZ OROSZORSZÁGI MAGYAR HADIFOGLYOK 
TÖRTÉNETÉHEZ 

Józsa Antal százados 

Osztrák—magyar és szovjet-orosz hadifogolycsere-tárgyalások-
(1917 november—1918 február) 

A cs. és kir. Hadseregfőparancsnokság 1917. november 8-án 
kelt Op. Gh. 694. sz. rendelete, amelyet a petrográdi fegyveres
felkelés másnapján adtak ki, az Oroszországból szórványosan 
hazatérő hadifoglyokról a beérkezett jelentések alapján, az 
alábbi megállapítást tartalmazta: ,,A saját hadifoglyainknak 
Oroszországból való visszatérése, az arcvonalnak már több he
lyén megkezdődött, és ez a legközelebbi időben fokozódni fog. 

Az orosz tisztek az arcvonalon űzött propagandáról olykép
pen nyilatkoztak, hogy a mi hadifoglyaink forradalmi eszmék
kel vannak telítve, és visszatértük után részükről némi meglepe
tésben lesz részünk."1 

Novemberben már, mondhatni a keleti arcvonal egész hosz-
szában aktív harctevékenység nem folyt. Az első vonalban levő^ 
ezredek katonái kiültek a lövészárkok szélére, s a szemben álló 
állások lakóival, az oroszokkal barátkoztak. Az általános fegy
verszünet és béke megkötése még a levegőben lógott, megvaló
sítása a szocialista forradalom győzelmétől függött. Néhány m e 
részebb hadifogoly már ekkor elszánta magát a hazatérésre az: 
arcvonalon keresztül. Ez azonban még nem öltött tömeges jel
leget. 

A forradalom változásokat hozott — rangkülönbség nélkül 
— valamennyi hadifogoly életkörülményeiben és tudatában, e 
változásoknak azonban a különböző rétegek, osztályok és n e m 
zetiségek viszonylatában más és más szociális és politikai t a r 
talma volt. Nem célunk, hogy mindezen változásokat részlete-

l HIL HM ein. 1. a. osztály 13.849/1918. — Másolat. 
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senj elemezzük, mivel az erre vonatkozó levéltári anyag a ma
gyar kutató számára gyakorlatilag még hozzáférhetetlen. A ha
difogolytárgyalásokon felmerülő problémák megvilágítása szem
pontjából kívánatos, hogy a hadifoglyoknak az októberi for
radalomban betöltött szerepéről néhány szót ejtsünk. 

A béke utáni vágy egy szűk réteg kivételével a hadifogoly 
legénységet, sőt a tisztek nagy részét is eltöltötte, nemzetiségi 
különbség nélkül., Ez a látszólagos egyöntetűség azonban meg
bomlik, ha megvizsgáljuk az egyes hadifogoly rétegek állásfog
lalásának indítóokait, célkitűzéseit. Helytelen volna azonban el
választani ezeket a célkitűzéseket a németországi, de különösen 
az ausztriai és magyarországi belső politikai harcoktól, az el
nyomott és elnyomó osztályok külpolitikai célkitűzéseitől, a 
nemzetiségi ellentétektől, a vezérkarok pillanatnyi és távlati 
terveitől, elképzeléseitől, hasonlóképpen az oroszországi poli
tikai harcoktól. 

A német és osztrák—magyar katonai vezetés az oroszor
szági forradalomtól a keleti arcvonalon lekötött csapatainak 
felszabadítását várta, viszont nem nézte jó szemmel a bolsevi
koknak az általános békére, s a társadalom szocialista átalakí
tására irányuló következetes törekvését. Különbékét akartak 

, csupán Oroszországgal, hogy az antanttal szemben a nyugati 
és az olasz arcvonalon erőfölényre tegyenek szert. Hajlandók
nak mutatkoztak „megegyezéses békére is", amely az antant
tal való imperialista kompromisszumot jelentette volna. Ezt 
azonban Anglia, Franciaország, az Észak-Amerikai Egyesült 
Államok és szövetségesei nem támogatták. 

Az osztrák—magyar hadifogoly tisztek egy része éppen 
ezért a Békedekrétumnak a Munkás- és Katonaküldöttek Szov
jetjei II. Oroszországi Kongresszusán történt elfogadásában a 
központi hatalmak győzelmének egyik előfeltételét látta, má
sik része, elsősorban a tartalékos s haladóbb gondolkodású 
tisztek a háború mielőbbi befejezését várták ettől a lépéstől, és 
a közeli hazatérésben reménykedtek. A nemzetiségi tisztek, 
akik a hadifogoly tisztikar kisebbségét alkották, a csehek, hor
vátok, románok, lengyelek, ukránok stb. vagy hűségesek ma
radtak a Monarchiához, és ebben az esetben az első csoporthoz 
csatlakoztak, vagy pedig — az internacionalista álláspontot el
fogadók kivételével — valamelyik nacionalista szervezethez 
csatlakozva, többnyire az antant hatalmak politikájához iga
zodtak. 

A hadifogoly tisztek számbelileg nem nagy rétegét a szo
cialista értelmiségiek képezték. Befolyásuk a februári polgári 
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demokratikus forradalom után elsősorban a legénység körében 
növekedett. A munkásmozgalmi tapasztalattal rendelkező le
génységi hadifoglyok maguk is komoly hatással voltak a ha
ladó gondolkodású tisztekre. Már a cári időben létrejött forra
dalmi marxista szervezetek befolyása a hadifoglyok között egyre 
növekedett. 

Még az októberi forradalom győzelme előtt szakításra ke
rült sor a szocialista és a reakciós konzervatív tisztek között 
Tomszkban.2 Hasonló elhatárolódást figyelhetünk meg az 
omszki és más táborokban is. A császár- és király hű tisztek 
befolyása a legénységre több okból kifolyólag csökkent. A le
génység zömét elvitték munkára, a táborokban maradt hadi
foglyok közül is sokan kijártak dolgozni. Akadt olyan tiszt is, 
aki munkát vállalt, de számolnia kellett a k. u. k. kasztszellem
mel átfűtött társainak kiközösítő határozatával, mivel a tiszti 
rangot a munkával, s különösképpen a fizikai munkával, ösz-
szeegyeztethetetlennek tartották. 

A munkán levő legénység többnyire kikerült a tisztek köz
vetlen felügyelete alól,- jobban hatott rá az a forradalmi harc, 
amelyet a vele együtt dolgozó orosz munkás és paraszt vívott. 
Ezért a legénység, amely bár sem osztály, sem nemzetiségi 
szempontból nem volt egységes, örömmel fogadta a ,,béke for
radalmának" hírét, ahogyan ezt egy hazatért hadifogoly tiszt 
elbeszélése nyomán, a Kolozsvári Hírlap cikkírója megfogal
mazta.3 Ebben a lelkesedésben törés egyrészt akkor állott be, 
amikor az antant nem csatlakozott a béketárgyalásokhoz, más
részt, midőn a központi hatalmak minden köntörfalazást félre
téve nyílt agresszív követelésekkel léptek fel Szovjet-Orosz
országgal szemben. Az antantbarát nacionalista elemek a „hon
védő" orosz polgári és kispolgári pártokkal alkotva közös fron
tot, szembefordultak a különbékére is hajlandó szovjet kor
mánnyal. Az antant hatalmak ezúttal a hadifoglyok között a 
délszláv, a cseh, a román és részben a lengyel nacionalista 
mozgalomra támaszkodtak. Ezek a megdöntött Kerenszkij-kor-
mány támogatása révén jelentős befolyással rendelkeztek az 
osztrák—magyar hadifoglyok körében, ugyanakkor komoly 
fegyveres erőt is képviseltek. 1917 végén a csehszlovák önkén
tes alakulatok létszáma elérte a 90 000 főt,4 alig maradt el ettől 
a szerb hadtest, amelynek tekintélyes részét erre az időre a 

2 Dr. Münnich Ferenc: Kun Béla. Magyar internacionalisták a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalomban. Kossuth, Bp., 1957. 144. o. 

3 Kolozsvári Hírlap, XIX. évf. 1918. január 28. 3. o. 
4 Kriegsarchiv. AOK. Op. Abteilung. 653. Fase. Nachrichten . . . Nr. 7 vom 

15/3. 1918. 
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szaloniki frontra szállították át. Az említett önkéntes fegyve
res alakulatok a forradalom hatására maguk is bomlásnak i n 
dultak. Kiváltak a cseh, a lengyel, a román és a délszláv inter
nacionalista elemek, s hatékonyan támogatták az orosz és ukrán 
munkások és parasztok harcát. Az önkéntesek zöme az orosz
országi belső harcok vonatkozásában semleges álláspontot fog
lalt el, akadtak azonban olyan elemek is, akik nyíltan támo
gatták a burzsoá-földesúri rend képviselőit a bolsevikok vezette 
dolgozó- és katonatömegekkel szemben. 

A csehszlovák, a lengyel és délszláv önkéntes alakulatok 
állományának nagymérvű megnövekedésében, 1917 második fe
lében, az antanthatalmak támogatásán kívül, a munkanélküli
ség fokozódása is közrejátszott. A gyárakból elbocsátott szláv 
és román hadifoglyok inkább választották a katonai szolgálatot, 
mint a táborokba való visszatérést. 

A munkanélküliség a német, az osztrák és magyar hadi
foglyokat is hasonlóképpen érintette. Számukra azonban hiány
zott az a lehetőség, hogy egy önkéntes nacionalista alakulatba 
belépjenek. Az orosz polgári és részben kispolgári pártok el
lenségesen viseltettek a német, osztrák és magyar hadifog
lyokkal szemben. A burzsoázia és a földbirtokosság németbarát 
része félt nyilatkozni, vagy ha hangot is adott elképzeléseinek, 
az csupán arra irányult, hogy elvesztett kiváltságait a központi 
hatalmak csapatainak támogatásával szerezze vissza, de nem 
tett határozott lépéseket a számára megbízható hadifoglyok 
felfegyverzése érdekében. 

Az osztrák, de különösen a dolgozó magyar hadifogoly
legénység a kiutat a súlyossá váló gazdasági, élelmezési vál
ságból csakis az orosz munkásokkal vállvetve vívott harcban ta
lálhatta meg. Közösen léptek fel a gyárak bezárása és az el
bocsátások ellen, s a szovjethatalom kivívása érdekében jóné-
hányan közülük fegyvert is fogtak. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a szocialista forradalom győ
zelme szempontjából nem mint döntő, de semmiképpen sem 
elhanyagolható szempont volt a mintegy kétmillió hadifogoly 
állásfoglalása. A prole+árforradalom vezérkara s az ellenfor
radalom egyaránt számolt ezzel a tartalékkal. Különösen azo
kon a területeken esett nagyobb súllyal latba a hadifoglyok 
állásfoglalása, ahol a helyi munkásság száma az oroszországi 
átlagnál is alacsonyabb volt, s nagyobb hadifogoly tömegek 
éltek. 

A szovjethatalom Oroszország területén nem mindenütt 
győzött fegyveres felkelés útján, számos városban és területen. 
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miután a petrográdi és a moszkvai munkások és forradalmi 
katonák kezükbe ragadták a hatalmat, a politikai s a katonai 
erőviszonyok megváltozása folytán a helyi közigazgatást fegy
veres harc nélkül vették kezükbe a proletárforradalom erői. 
Bár a magyar, a német és osztrák hadifoglyok tömeges felfegy
verzésétől a bolsevikok tartózkodtak, s csak a szláv és román 
foglyok felfegyverzése folyt — főleg az említett antantbarát 
nacionalista szervezetek segítségével, — nem volt közömbös az 
sem, hogy a magyarok, németek és osztrákok közül hányan 
csatlakoznak az ellenforradalmárokhoz, hányan foglalnak sem
leges álláspontot és hányan hajlandók, ha erre felkérik őket, 
fegyvert fogni az oroszországi szocialista forradalom ügyéért. 

A magyar szervezett munkások elsőként ajánlották fel 
szolgálataikat a bolsevik pártnak. Álljcn itt bizonyságul (Sz. S. 
aláírással) egy magyar hadifogolynak a Vologdai kormányzó
ságból, 1917. december 4-én kelt levele, amelyet a Nemzetközi 
Szocialista c. lap első számában közölt. Sz. S. a Magyar Szo
ciáldemokrata pártnak volt a tagja, aki a maga és társai nevében 
a következő szavakkal foglalt állást a bolsevikok vezette forra
dalmi harc ügye mellett: „Ismerve elvtársaimnak az ideánkért 
való áldozatkészségét, sok tízezer orosz fogságban élő elvtár
sam óhajának adok kifejezést, midőn kijelentem, hogy mind
annyian készek vagyunk szolgálatainkat az orosz forradalmi 
népkormánynak felajánlani, és szerencsének tartanánk, ha mi 
mint nemzetközi szocialisták segítségükre lehetnénk orosz elv
társainknak a közös ellenség, a burzsoák letörésében. Ne lásson 
az orosz nép bennünk ellenséget, mi barátai vagyunk nekik5 

és első hívó szóra készek vagyunk piros zászlójuk alatt velük 
vállvetve küzdeni az elnyomott munkásosztály érdekeiért és 
szabadságáért."6 

A cs. és kir. Hadseregfőparancsnokság a Pravda 1918. feb
ruár 9-i számára hivatkozva, a hadkötelesek körében tapasz
talható államellenes mozgalmakról szóló titkos értesítőjében az 
uráli — közelebbről a jekatyerinburgi — hadifoglyok állásfog
lalásáról a következő hírt találjuk: „A hadifoglyok, különösen 
a magyarok és németek, üdvözlik a Szovjetek Kormányát és 
támogatásukról biztosítják az ellenforradalom elleni harcban, 
a világforradalom polgárháborújában és az első felszólításra 
készek a Munkás-Paraszt Vörös Hadseregbe belépni."7 

5 Így a szövegben. 
6 Nemzetközi Szocialista. 1917. 1. sz. december 14 (27). 2. o. — A lapot Kun 

József ő rnagy ta lá l ta meg és szíveskedet t r ende lkezésemre bocsá tani . 
1 Kriegsarchľív. AOK. Op. 653. Fasc. Nachr ich ten . . . No. 7. von 15 3. 1918. 2. o., 

német nyelven. 
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Az osztrák—magyar katonai szervezetekhez befutott je len
tések azt bizonyítják, hogy a szovjethatalom diadalmenetének 
hónapjaiban (1917 november—1918 március) több tízezer ma
gyar hadifogoly nyilvánította ki készségét a bolsevikok fegy
veres támogatására. A Hadseregfőparancsnokság 1918. május 
9-j keltezésű okmánya szerint a jelzett időszakban 85 000 ma
gyar hadifogoly ajánlotta fel szolgálatait a Népbiztosok Taná
csának.8 

Ezt az adatot természetesen össze kellene vetnünk a szov
jet forrásokkal, hogy kétséget kizáróan meggyőződjünk a pon
tosságáról. Meg kell azonban jegyezni, hogy a 85 000 magyar 
hadifogoly közül nem mind ragadott 1918 márciusáig fegyvert, 
mivel erre a helyi viszonyoktól fügően nem is volt minden 
esetben szükség.9 A magyar, a német és osztrák hadifoglyok 
felfegyverzését az antanthatalmak rossz szemmel nézték, s ha
marosan az intervenció megkezdéséhez ürügyül is felhasz
nálták. 

Hasonló politikát folytattak a kadetek és az eszerek is . 
Támadták a szovjet kormányt és a bolsevikokat, hogy haj lan
dóknak mutatkoztak a központi hatalmakkal való béketárgya
lások megkezdésére, s ezen a téren demagóg módon felnagyí
tották a magyar, osztrák és német hadifoglyok felfegyverzésé
nek hírét. Ezek az ellenforradalmi kirohanások különösen a 
táborokban lakó hadifoglyok felfegyverzése elé emeltek aka
dályokat. A Vörös Gárdába elsősorban a kis csoportokban élő 
és munkára kirendelt magyar hadifoglyok közül léptek be. Ezek
nek volt különben is a legszorosabb kapcsolatuk az orosz, uk
rán stb. munkás és paraszt tömegekkel, a helyi szovjetekkel 
és a bolsevikokkal. 

A magyar hadifoglyoknak az oroszországi forradalomhoz 
való viszonyával kapcsolatban rá kell mutatnunk néhány nem 
elhanyagolható körülményre. Először, a magyar katonák egy 
része már a fogságbaesés előtt rendelkezett bizonyos forradalmi 
élménnyel. A magyar munkásosztály nagy megmozdulásai, az 
agrárszocialista mozgalom, a haladó irodalom nem csupán a 
munkásokra és parasztokra, hanem számottevő értelmiségi ré 
tegre is hatott, s az orosz bolsevikok harcával való konkrét 

8 Az okmányban erre vonatkozólag ez áll: „Augenblick sollen sich 85 OOO 
Ungarn der Bolschewistischen Regierung zur Verfügung gestellt haben." (Kriegs
archiv. AOK. Chef des Generalstabes. 1382. Fase. Op. Nr. 130.650/1919. 311—312. fol. 
KEL FT. Int. IV. sz.) 

9 „A vörösgárda osztálytudatos proletárok önkéntes jelentkezése folytán, azok 
kívánságára alakult meg — írta a tomszki Népszava —, s a gárda korlátolt lét
száma miatt még az önkéntes jelentkezők sem léphettek be mindannyian a gár
dába. Tény, hogy felvételre több mint háromszor annyian jelentkeztek, mint ahány 
tagja van jelenleg a vörösgárdának." (Népszava. Tomszk, 1918. május 1. 3. o.) 
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megismerkedés csak meggyorsította a hadifoglyok ezen részé
ben a forradalmi erjedést. Másodszor, az orosz burzsoá és kis
polgári pártok a magyar hadifoglyokkal szemben ellenségesen 
viseltettek.10 Az oroszországi ellenforradalmi erőktől a magyar 
hadifogoly legénység nem várhatta helyzetének megjavítását. 
Csakis a bolsevikok vezette forradalmi harc győzelme hozhatta 
meg számára a szabadulást, a békét,» s a hazatérés lehetőségét. 
Harmadszor, az eddigi ismereteink szerint a csehekhez és a dél
szlávokhoz hasonló antantbarát magyar nacionalista mozgalom 
a hadifoglyok között nem alakult ki. Az ellenforradalmi érzelmű 
magyar tisztek a legénységi állományú hadifoglyokat el akar
ták izolálni az orosz forradalmi eseményektől, s elsősorban a be-
nemavatkozás, a semlegesség álláspontját propagálták. Fára
dozásuk azonban nem hozta meg a várt eredményt, s a hadi 
fogoly legénység tízezrei, de a tisztikar szocialista és a forrada
lommal szimpatizáló része sem maradt passzív szemlélője a 
körülötte lezajló oroszországi eseményeknek. 

1917 végén, amikor konkrétan felmerült a hadifoglyok k i - , 
cserélésének lehetősége, a Monarchia már távolról sem remél
hette, hogy ugyanazok az álhazafias frázisokkal félrevezetett 
s vakfegyelemnek engedelmeskedő katonái térnek haza Orosz
országból, akik 1914 augusztusában kimasíroztak a galíciai 
harctérre. 

* 

A hadifogolycsere kérdése már 1916-ban felmerült, s az 
Oroszországgal való békekötés lehetőségének növekedésével 
egyre élénkebben foglalkoztatta az osztrák—magyar kormányt 
és katonai vezetést. Különösen érzékenyen érintette a közeli 
hadifogolycsere híre a magyar földbirtokosokat. A Monarchia 
fogságába esett 900 000 orosz hadifogoly munkaképes, részének 
zömét, 385 600 főt a magyar mezőgazdaságban foglalkoztat
ták.11 A földművelésügyi miniszter 1917. december 5-én kelt 
128 765. VI.—I. 1917. számú, a magyar miniszterelnökhöz inté
zett átiratában aggodalmát fejezi ki az Oroszországgal küszöbön 

10 A Honvédelmi Minisztériumnak Fodor Ferenc hadnagy pétervári futár bi
zalmas jelentéséről 1918. szeptember 23-án készült feljegyzésében ezt olvashatjuk-

Oroszország polgársága, vagy mint Oroszországban nevezik a burzsoá, ipar
kodik a hatalmat magához ragadni, ez a törekvése egyes helyeken harcokhoz ve
zet, azonban nagy általánosságban ez a polgárság képtelen a kommunisztikus kor
mány uralmát megdönteni. Míg a kormány és ennek politikai hitvallását követő 
helyi szervezetek rokonszenvvel viseltetnek a hadifoglyok iránt, addig a polgári 
pártjai Oroszországnak az Entente oldalán állanak és ennek következtében a ma
gyar—osztrák hadsereg hadifoglyaival szemben bizonyos mértékű ellenséges ma
gatartást tanúsítanak." (HU, HM ein. 1918. 1. tétel, 591. a. sz. 24.301. ikt. sz. Fogal
mazvány.) 

11 HIL HM 1. a. oszt. 26.940. ein.—1917. 1. tétel, 261. e. 918. alapsz. 
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álló különbéke következményei miatt, mely elsősorban a ma
gyar nagybirtokosok érdekeit veszélyeztette. „A különbéke a 
mezőgazdaság szempontjából azzal a következménnyel járna, — 
írja a miniszter —, hogy a jelenlegi fő munkaerőt képező orosz 
hadifoglyokat (kiemelés — J. A.) elvesztjük. Az ennek követ
keztében beálló hiány pedig más hadifoglyokkal nem pótol
ható. A mezőgazdaságban a hadifoglyok legnagyobb része a 
gazdasági cselédséget (kiemelés — J. A.) helyettesíti és így ezek 
pótlása legtöbb helyen a legrövidebb ideig sem késhet anélkül, 
hogy az állatállomány gondozásában és a gazdaságok üzemében 
ne álljanak be olyan zavarok, amelyeknek káros következmé
nyei az egész országra kiterjednének."12 

A miniszter kéri, hogy a hadifoglyok fokozatos elszállítá
sának arányában 280 000 mezőgazdasági munkákhoz értő ka
tonát bocsássanak rendelkezésére', akik felváltják majd — a 
mezőgazdasági munkák megszakítása nélkül — a távozó orosz 
foglyokat.13 

A Hadseregfőparancsnokság felhívására a cs. és kir. Had
ügyminisztérium pótlásügyi főnöke 1917. december 29-re Bécs
ben értekezletet hívott össze, amelyen a Hadseregfőparancsnok
ság, aj cs. és kir. Hadügyminisztérium, a Honvédelmi Miniszté
rium és az államvasutak képviselői vettek részt. 

A hadifogolycserére vonatkozó tervet a pótlásügyi főnök 
képviselője, Gömbös Gyula százados, a későbbi miniszterelnök 
ismertette.14 

Az előadó hangot adott a pótlásügyi főnök azon nézetének, 
hogy a különbéke megkötése a Monarchia számára előnyökkel 
kecsegtet, mivel jelentősen több hadköteles tér haza Oroszor
szágból, mint ahány orosz hadifogoly Ausztria-Magyarország
ról oda visszautazna. A hazatérő hadifoglyok rövid szabadság 
után a póttesteknél történő felülvizsgálást követően, — ameny-
nyiben frontszolgálatra alkalmasak — a harcoló csapatokhoz 
kerülnek, vagy pedig munkaszolgálatra alkalmazzák őket a hát
országban. Ezzel párhuzamosan a frontról az idősebb korosztá
lyokat szabadságolják, s így megfelelő munkaerő áll majd ren
delkezésre az orosz hadifoglyok pótlására. 

Gömbösnek az Oroszországból érkezett hírek alapján nem 
voltak illúziói, s az 1 300 000, vagy az orosz források szerint 
1 800 000 osztrák—magyar hadifogoly közül mintegy 300 000— 

12 TJo. — Másolat. 
a uo. 
14 HIL HM 1. a. oszt. 439—1918. 1. tétel alapsz. Protokoll der am 29. Dezember 

1917. — Vormittags in Wien: XIII., Park-Hotel, Schönbrunn, — abgehaltenen Sitz
ung. 1—2. o. —• Németnyelvű gépelt, sokszorosított szöveg. 
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400 000 hazatérőre számított, akiket frontszolgálatra lehet majd 
alkalmazni. Ennek magyarázatát így fogalmazta meg: „. . . való
színű politikai okokból nem minden hadifogoly tér hozzánk 
vissza."15 

A pótlásügyi főnök azzal számolt, hogy az orosz hadifog
lyok a csere folyamán zömmel hazatérnek, — ami azonban 1918 
októberéig nem történt meg. A 900 000 hadifogolyból 270 000 
a harcoló csapatok hadtápterületén dolgozott, s a hátországban 
összesen 638 000 tartózkodott. A hátországban levők közül 
85 000 munkaképtelen volt, vagy mint tiszt, a nemzetközi 
egyezmények értelmében nem volt bevonható a termelésbe. 
így az iparban és a mezőgazdaságban 1917 végén 553 000 orosz 
hadifoglyot foglalkoztattak16 (ebből 385 000-et a magyar mező
gazdaságban). 

Az orosz hadifoglyok kivonására vonatkozóan Gömbös olyan " 
elképzelést* fejtegetett, hogy a hadseregek hadtápterületein 
foglalkoztatott 270 000 orosz hadifogoly, akiknek 50%-a az 
északkeleti fronton dolgozott, pótlás nélkül kicserélhetők. Eh
hez járulna még a 85 000 nemdolgozó, vagy munkaképtelen 
fogoly hazaküldése is. Majd csak ezután kerülne sor a hátor
szágban foglalkoztatott 553 000 hadifogoly kicserélésére,17 de 
először biztosítani kell a megfelelő pótlást. 

Irányelvül a csere folyamán a harcképesség megőrzése és 
a hadsereg személyi állományának megfiatalítása szolgált, s 
csak ezután következett Gömbös előadásában a hátország mun
kaerővel való ellátásának szempontja.18 A nézeteltérés az oszt
rák hadügyminisztériummal éppen ezen a ponton keletkezett. 
A hadügyminiszter, Czapp altábornagy pótlásügyi főnököt 
illetéktelennek tartotta, hogy a Monarchia gazdasági életét 
érintő kérdésben intézkedjen, s az ügyet az osztrák—magyar 
minisztertanács hatáskörébe kívánta utalni. Az értekezleten el
hangzott felszólalásokból kiderült, hogy nem minden résztvevő 
látta kivihetőnek, hogy az 1867., 1868., 1869., 1870., 1871. és 
1872-es évfolyamnak szabadságolásával, az 1873-as korosztály 
tartalékként való felhasználásával, s az 1874—1875-ös évfolya
mok hátországba való vonásával sikerül 600 000 munkáskezet 
a hadseregből a gazdasági szükségletek kielégítésére — még az 
orosz foglyok kivonása előtt — időben az illetékesek rendel
kezésére bocsátani. A cserét fokozatosan kívánták lebonyolí
tani, amelyre a pótlásügyi osztály részletes tervet dolgozott ki. 

15 Uo. 3. O. 
16 Uo. 4. o. 
i' Uo. 
18 Uo. 6. o. 
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A vita akörül folyt, hogy aratás előtt kivonhatók-e a mezőgaz
dáságban alkalmazott orosz hadifoglyok, vagy sem. A Honvé
delmi Minisztérium képviselője, Dióssy ezredes kifejtette, hogy 
az idősebb korosztályokat csak akkor lehet kivonni a frontról, 
ha a hadifogságból hazatérő volt hadifoglyokkal pótolni tud
ják őket. Mivel a hadifoglyok gyors hazaszállítását senki sem 
látta biztosítottnak, először azokat az orosz hadifoglyokat vélte 
átadhatónak, akiket a hátország gazdaságában nem kellett he
lyettesíteni. Az értekezlet után lefolyt megbeszélésen Dióssy 
ezredes és Tombor alezredes célszerűnek vélték, hogy a mező
gazdaságban foglalkoztatott orosz hadifoglyokat az aratás ide
jéig teljes létszámban visszatartsák, s ezt azzal indokolták, hogy 
a hadifoglyok csak egy részének a kivonása is az aratás idejére 
szökési kísérletekhez vezethet.1" 

Aggodalommal várta a katonai vezetés az orosz fogságból 
hamarosan hazatérőket, s az idézett ügyirat borítólapjára való
színűleg maga Szurmay honvédelmi miniszter 1918. január 
21-én ceruzával kritikaképpen az értekezlet jegyzőkönyvéhez 
ezt írta: ,,. . . nincs érintve a visszatérő katonáink kezelése fe
gyelmi szempontból, (ha 4 hétre megint haza eresztjük, inficiál
juk az egész országot!)."'20 

Nem mellékes körülmény, hogy a Monarchia jobban volt 
érdekelve a közel 2 millió hadifogoly hazahozatalában, mint 
Németország. Az utóbbinak mindössze 165 000 katonája és 2082 
tisztje került orosz hadifogságba.21 Ludendorff visszaemlékezé
séből világossá válik, hogy a német hadvezetőség az Oroszor
szággal kötött fegyverszünettől és békétől elsősorban a keleti 
fronton levő csapatainak felszabadulását remélte, s ezeket az 
erőket a nyugati fronton kívánta felhasználni. 1918 tavaszán 
az erőviszonyokat a központi hatalmak szempontjából kedve
zően ítélte meg, s „nagy győzelmet" remélt, legalábbis az észak
amerikai friss erők beérkezéséig.22 

„Ä cs. és kir. hadsereg kifáradt, — írta Ludendorff az 
osztrák—magyar haderőről, — 1 800 000 embert vesztett hadi
foglyokban, hiányzott számára a pótlás. Harci ereje silány volt, 
Olaszország ellen látszólag elegendőnek bizonyult."23 A háború 
továbbfolytatása szempontjából a keleti fronton felszabaduló 
csapatok mellett az osztrák—magyar hadvezetés minden fenn-

19 Uo. 13. o. 
20 Uo. — a há tsó bor í tó lap belső oldala. 
21 Elsa B r ä n d s t r ö m : Un te r Kr iegsgefangenen in Russ land u n d Sibirien. 1914— 

1920. Ber l in , 1922. 8. o. 
22 Erich Ludendorff : Neine Kr iegse r innerungen . 1914—1918. Berl in, 1920. 431— 

432. o. 
23 Uo. 32. o. 
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tartása ellenére jelentős tartaléknak tekintette az Oroszország
ból hazatérő hadifoglyokat. 

1916 júniusától, ha nem is nagy mértékben, már folyt csere 
a semleges államok, főleg Svédország és Dánia közvetítésével 
Oroszország és a Monarchia között, azonban ezek a csereak
ciók csak a súlyos sebesültekre és betegekre terjedtek ki. 
A februári forradalom után Stockholmban tárgyalások folytak 
a hadifoglyok ellátásának és gondozásának szabályozása érde
kében, de felmerült a szélesebbkörű hadifogolycsere kérdése is. 

Fordulatot az októberi forradalom hozott. A Békedekré
tumban rögzített elvekre támaszkodva 1917. november 28-án 
(15-én), a szovjet kormány felhívással fordult a hadviselő or
szágok népeihez és kormányaihoz, hogy csatlakozzanak a fegy
verszüneti tárgyalásokhoz.24 Az Osztrák-Magyar Monarchia a 
felhívásra december 1-én válaszolt, s rádiótáviratában közölte, 
hogy elfogadja az azonnali fegyverszüneti és az általános bé
kéről szóló tárgyalásokra vonatkozó orosz javaslatokat, s el
küldi képviselőit december 2-ára a tárgyalások színhelyére.25 

Czernin, osztrák—magyar külügyminiszter november 17-én 
egy barátjához í r t levelében vázolja a Monarchia súlyos kato
nai, gazdasági és politikai helyzetét, valamint azokat az oko
kat, amelyek hozzájárultak a fegyverszüneti és a béketárgya
lások megkezdésére vonatkozó elhatározáshoz. A miniszter ki
fejtette, hogy az orosz bolsevizmust európai veszedelemnek 
tartja, s ha elegendő erő állna rendelkezésére egy „elviselhető" 
béke megkötéséhez és a „törvényes állapot" helyreállításához 
Oroszországban, nem tárgyalna a Népbiztosok Tanácsával, ha
nem Petrográdra masírozna, hogy ott „rendet teremtsen".26 „Ez 
az erő azonban nem áll rendelkezésünkre, — írja Czernin — s 
mivel megmentésünk érdekében mielőbbi békére van szüksé
günk, és a békét nem nyerhetjük el, ha a németek nem jutnak 
el Párizsba, azonban Párizsba csak úgy juthatnak el, ha az 
egész keleti frontot felszabadítjuk."27 A közös külügyiminisz
ter a fegyverszüneti tárgyalások megítélését véve alapul a kül
ügyminisztériumban három irányzatot különböztetett meg : az 
első nem veszi komolyan Lenint, s „tiszavirágnak" tartja, a 
második ugyan nem ezt hiszi, azonban ellene van a forradal
márokkal való tárgyalásnak, a harmadik irányzat, amelyet Czer
nin szerint csak ő képvisel, tárgyalni akar, mégpedig minél 
rövidebb ideig marad Lenin a hatalmon, annál gyorsabban kíván 

24 jJoKyMeHTW BHeumefi ÜOAHTHKH C C C P , MOCKBH, 1957. I. K. 28—30. o. 
25 UO. 32. O. 
26 Ot tokár Czernin: I m Weltkr iege. Ber l in und Wien. 1919. 299. o. 
27 Uo. I 
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vele megegyezni.28 Az osztrák—magyar külpolitikának ez a 
három vonala megfigyelhető a fegyverszünet megkötése után 
kezdődött béke- és hadifogolycsere tárgyalásokon is. 

A központi hatalmak meghatalmazottai a fegyverszünetet 
1917. december 15-én írták alá a szovjet kormány képviselői
vel. A hadifogolykérdés rendezését a szerződéshez mellékelt 
megállapodás volt hivatva rendezni, amelyet a szerződő felek 
megbízottai a szerkesztői javítás jogának fenntartásával még 
aznap aláírtak. 

A felek kötelezettséget vállaltak, hogy a legrövidebb időn 
belül rendezik a polgári foglyok és a rokkantak közvetlenül a 
frontvonalon keresztül történő cseréjét. Elsősorban az asszonyo
kat, a 14 éves és ennél fiatalabb gyermekeket szállítják vissza. 
Azonnal intézkedéseket foganatosítanak mindkét fél hadifog
lyai helyzetének megjavítása érdekében, s ezt az érintett kor
mányok egyik legfontosabb feladatául jelölték meg. 

Ez az egyezmény intézkedett a postai, a távíró-, a sajtó
kapcsolatok és a könyvcsere helyreállításáról is. Az érintett 
kérdések részletes tisztázása végett az érdekelt országok kép
viselőiből egy vegyesbizottság alakult, amely Petrográdon kezdte 
meg működését."20 

A központi hatalmak és a szovjet kormány a Breszt-Li-
tovszkban megindult béketárgyalások alkalmával több bizottsá-. 
got hoztak létre. Vita folyt arról, s a szovjet kormány követelte, 
hogy a fő politikai kérdések tárgyalásának színhelyét a német 
megszállás alatt levő Breszt-Litovszkból helyezzék át semleges 
területre. Lenin javaslatba hozta a svéd fővárost, Stockholmot. 
A németek és a Monarchia azonban — mivel csak szavakban 
fogadták el a „demokratikus, annexió é s . hadisarc nélküli 
béke" formuláját, ezt is azzal a kikötéssel, hogy az antanthatal
mak is csatlakoznak az oroszok békekezdeményezéséhez30 — a 
tárgyalás helyére vonatkozó szovjet kezdeményezést elutasítot
ták. Féltek, hogy a semleges külföldön az elpalástolt hódító 
terveikre jobban fény derül. A tárgyalás helyének megválasz
tásáról folyó vita idején, december 29-én de. 10 órakor érke
zett meg Petrográdra az az osztrák—magyar delegáció, amely 
a hadifogolycsere, a posta és a közlekedési kapcsolatok helyre
állításának ügyében tárgyalt a szovjet megbízottakkal. A kül
döttséget Hampel főkonzul vezette, a cs. és kir. Hadügyminisz
tériumot Stutz ezredes és Raabl minisztériumi intendáns kép
viselte. 

28 Uo,_ 298. O. 
- ! 1 (ZloKyMeHTbl BHeiUHefí nOAHTHKH C C C P , I . K . 52 o. 
30 o . Czernin: I. m. 305—306. o. 
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Az első megbeszélésre 1917. december 31-én került sor, ame
lyen a szovjet delegáció vezetője kifejtette, hogy a Breszt-Li-
tovszkban folyó politikai jellegű tárgyalások technikai, gyakor
lati jellegű kérdéseiben kell megállapodni. A német küldöttség, 
amelynek vezetője Mirbach gróf volt, a Monarchia képviselőivel 
együtt mindent megtett, hogy a kellemetlen politikai kérdé
seket a tárgyaláson elkerülje, s ha ilyenek felmerültek, sajáto
san, osztályérdekeinek megfelelően értelmezze. Törekvésüket 
gyakran a politikamentesség hangoztatásával igyekeztek elérni. 
A szovjet delegáció, mivel tisztában volt a központi hatalmak 
terveivel a hazatérő német és osztrák—magyar hadifoglyok ka
tonai felhasználását illetően, ki akarta aknázni ezt a körül
ményt, hogy az antimilitarista tevékenység miatt letartóztatott 
350 német szocialista, s a Németországban levő orosz hadifog
lyok helyzetén diplomáciai úton javítson. 

A január 1-i ülésen két albizottságot állítottak fel, az egyi
ket a hadifogolyügyek, a másikat a gazdasági és kulturális 
kapcsolatok rendezése céljából.31 A német és osztrák—magyar 
képviselők a háború továbbfolytatásához szükséges embertar
talékok megszerzése érdekében a megbeszéléseken a hadifog
lyoknak a fronton keresztül való kicserélésére, a szovjet kép
viselők viszont a hadifoglyok jogi helyzetének és életkörülmé
nyeinek megjavítására helyezték a hangsúlyt. Nem volt közöm
bös, hogy a cserére váró hadifoglyok milyen körülmények kö
zött élnek hazaszállításukig. A következő napon tartott értekez
leten kiderült, hogy a központi hatalmak küldöttei csak szavak
ban hangoztatták humanizmusukat, de a hadifoglyok érdekében 
gyors, gyakorlati intézkedésekre a tanácskozás elején nem te t 
tek javalatokat. 

A január 2-i ülésen a szovjet fél konkrét intézkedések fo
ganatosítását javasolta a hadifoglyok helyzetének érezhető meg
javítása céljából: 

„1. A szabad munkásokkal egyenlő munkabér és munkaidő. 
Oroszországban bevezetik a 8 órás munkaidőt, amit az Osztrák-
Magyar Monarchiában és Németországban levő hadifoglyok szá
mára is meg kell állapítani. 

2. Minden kényszermunka beszüntetése. 
3. A munkamegtagadásért mindenfajta büntetés eltörlése. 
4. Politikai és gazdasági önrendelkezési jog a legmeszebb-

31 Kriegsarchiv. Kriegsministerium IO. Abt. Nr. 9812. v. 9. Febr.: Oberst Karl 
von Stutz: Berieht über die Tätigkeit eines Teiles der nach Petersburg entsendeten 
Komission. 27/1. 1918. 5. o. — HIL Első világháború állaga. 3385. es. 41. fol. — Né-
németnyelvű gépelt szöveg. 
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menőbb mértékig, különösen a politikai gyűléseken való rész
vétel és azok rendezésének joga."32 

A javaslat előterjesztése alkalmával az orosz vöröskereszt 
titkára panaszt emelt az orosz hadifoglyokkal a központi hatal
mak területén való rossz bánásmód ellen, elismerte viszont, 
hogy Ausztria—Magyarországon a foglyok helyzete valamivel 
tűrhetőbb mint Németországban.3'1 

Január 5-én a szovjet delegátusok a hadifoglyok munka
idejére és munkabérére vonatkozó javaslataikat precízebben 
fogalmazták meg. Kiegészítésképpen 24 órás megszakításnél
küli pihenőnapot javasoltak és azt, hogy a hadifoglyok ellátása 
a szabad munkásokéval azonos legyen.3'' 

Sem a német, sem az osztrák—magyar fél nem fogadta el 
teljesen a szovjet indítványokat, mivel ez a lépésük az orosz 
hadifoglyok olcsó munkaerejéről, azok kényszermunkájáról való 
lemondással lett volna egyenlő. Ellenjavaslattal éltek, amely
nek lényege a következő volt: Ragaszkodtak a kényszermun
kához, s ezen a téren csak azt a kikötést szándékoztak elfogadni, 
hogy a hadifoglyokat a német és osztrák—magyar állampolgá
rokra érvényes törvények alapján kényszerítik munkára. A pa
rancs-megtagadókkal úgy bánnak majd el, mint saját fegyve
res erejük tagjaival,35 amely a halálbüntetéstől a kikötésig, a 
megtorlás elég széles skáláját jelentette. Kár volna tagadni, 
hogy ebben az állásfoglalásban nem csak a német militarista 
köröknek, hanem az orosz hadifoglyok olcsó munkaerejéhez 
ragaszkodó, s az aratás előtt ezek szökésétől tartó magyar föld
birtokosköröknek is komoly részük volt. 

A forradalom hatására kénytelenek voltak mégis enged
ményt tenni, s a szűken értelmezett gazdasági kérdésekben el
fogadták a hadifoglyok önrendelkezésének elvét. Csakis a szű
ken vett gazdasági érdekeik védelmében engedték meg, hogy 
bizottságokat alakítsanak és bizalmiakat válasszanak, akik a 
katonai szervekkel egyetértésben (!) kapcsolatba léphetnek az 
érdekeiket képviselő semleges hatalommal, a saját, a semleges 
és a befogadó ország engedélyezett jótékonysági szervezetei
vel.36 

A szovjet küldöttség ezzel az állásponttal nem értett egyet 
és követelte, hogy csak az önként jelentkező hadifoglyokat al-

32 Uo. 6. O. 
33 Uo 
34 Uo. 9. o 
35 Uo. 10. O. 
36 Uo. — Oroszországban ez a javas la t azt célozta, hogy a t isztek bizottságai , 

s a befolyásuk a la t t álló legénységi; b izot tságok ke rü l j enek előtérbe a fo r rada lom 
a la t t mega laku l t hadi fogoly-komi tékkal szemben . 
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kalmazzák, s munkamegtagadás miat t nem szabad őket bün
tetni. Különös hangsúlyt helyezett a szovjet fél a hadifoglyok 
politikai jogainak biztosítására, mivel a központi hatalmak kép
viselői éppen ezt ellenezték a leghevesebben. 

Az orosz karácsony idején az ülések három napig szüne
teltek. .A január 10-i ülésen a vita politikai síkra tolódott át. 
Az egyik szovjet delegátus rámutatot t a fennálló ellentétek 
politikai gyökerére. Kitért az orosz nép forradalmi harcának 
célkitűzésére és eredményeire, ugyanakkor rámutatot t Német
ország és Ausztria—Magyarország népeinek elnyomott hely
zetére. 

A Monarchiában a szerbeket arra kényszerítették, hogy sa
ját hazájuk ellen harcoljanak, a csehekre, akik felkeltek el
nyomóik ellen és nemzeti jogaikért nyílt harcba kezdtek, halál
büntetés vár. Hasonló sors, halálbüntetés várt Németországban 
az elzásziakra, akik honfitársaik, a franciák oldalán harcoltak. 
Beszélt a hadseregen belül tapasztalható kiáltó szociális kü
lönbségekről és ellentétekről, amelyeket az orosz forradalom 
szüntetett meg. Eltörölte a rangokat, a kiváltságokat. Ezeket 
azonban a központi hatalmak tisztjeik részére továbbra is biz
tosítani kívánták.37 Valóban arról volt szó, hogy a szovjet dele
gátusok a hadifogoly legénység helyzetét kívánták megjavítani, 
a központi hatalmak képviselői számára a legénység csak mint 
ágyútöltelék jött számításba, s a humanizmusuk gyakorlatilag 
a kizsákmányoló osztály tagjai jogainak és jólétének biztosí
tásáig terjedt. A német és osztrák—magyar küldöttség kitért 
a vita elől, s a legkisebb jelét sem adta, hogy a majdan haza
térő . német és osztrák—magyar hadifoglyok, amennyiben ön
ként adták meg magukat, vagy sebesülés nélkül kerültek fog
ságba, nem beszélve az olyanokról, akik részt vettek a Monar
chia, vagy Németország politikája ellen irányuló tiltakozásban, 
sőt beléptek a szerb, a csehszlovák, a román, az olasz légiókba, 
amnesztiát kapnak. Az osztrák—magyar katonai és politikai 
intézmények megkezdték a hazatérők politikai igazolásának 
előkészítését, s ez a breszt-litovszki béke aláírása után gyakor
latilag is megvalósult. A felállított szűrőtáborok nem csupán 
egészségügyi karantént jelentettek, hanem módot nyújtottak a 
politikailag „aggályosok" kiválasztására, megfigyelésére és a 
hadbírósági eljárásig külön e célra létesített táborokba való 
elkülönítésére. A szovjet kormány a maga részéről mindent 
megtett ennek a politikai bosszúnak, s a szétesés előtt álló Mo-

37 Uo. 11—12. O. (44. fol.) 
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narchiában a katonai fegyelem vélt megszilárdítása érdekébén 
törvényessé nyilvánított megtorlásoknak elkerülése és megaka
dályozása érdekében. 

Az orosz hadifoglyok munkamegtagadási jogának követe
lése támogatást jelentett Németország és Ausztria-Magyaror
szág munkásmozgalmának, mivel a kormányok a sztrájkolok 
ellen felhasználhatták a hadifogoly kényszermunkásokat, s az 
akkor kibontakozó nagyarányú munkabeszüntetések idején nem 
volt közömbös, hogy felhasználják-e sztrájktörésre az orosz ha
difoglyok százezreit, vagy sem. 

A január 11-i ülésen a munkaidő kérdését tárgyalták. Az 
osztrák—magyarok és a németek azt javasolták, hogy a hadi
foglyok munkaideje legyen azonos a saját munkások munka
idejével, amely gyakorlatilag meghaladta a 8 órát, az oroszok 
viszont indítványozták, hogy a munkaidőt félreérthetetlenül 8 
órában állapítsák meg, sőt az egészségileg ártalmas munkán 
levő hadifoglyok csak 6 órát dolgozzanak.3" A központi hatal
mak elvetették ezt a szovjet javaslatot, mivel nem kívántak 
az' orosz hadifoglyok helyzetén javítani, következésképpen le
mondtak az Oroszországban levő sok ezer hadifogoly katonájuk 
helyzetének megjavításáról is, hisz az intézkedéseknek kölcsö
nöseknek kellett volna lenniök. 

Ennek ellenére a szovjet küldöttség kijelentette, hogy ja
vaslatainak elutasítása miatt nem fognak Szovjet-Oroszország 
területén retorziókhoz folyamodni a hadifoglyokkal szemben, 
mivel ez ellenkezik a szocializmus elveivel. Megegyeztek vi
szont a pihenőnap, a hadifoglyok élelmezése és munkabér kér
désében/'0 

A január 12-i ülés a hadifoglyok munkafeltételeire vonat
kozó közös megegyezés nélkül zárult. A következő napon az 
ülés munkájába bekapcsolódott a bolgár és a török küldöttség 
is, amely a hadifoglyok helyzetének, az 1917-ben Koppenhágá
ban aláírt jegyzőkönyv alapján való megjavításának kérdését 
tűzte napirendre. A tanácskozás orosz elnöke kijelentette, hogy 
az orosz forradalom minden osztálykiváltságot megszüntetett, 
így elsősorban csak a legénység sorsának megjavításáról lehet 
szó. Minden hadifogoly javát akarják kivétel nélkül, mivel az 
orosz forradalom nem ismer többé tiszti privilégiumot. 

A központi hatalmak képviselői elutasították ezt az állás
pontot,' s a haágai, — 1907-ben kidolgozott, s a Monarchia által 

38 L. A m a g y a r hadifoglyok haza té rése Szovjet-Oroszországból. (Közli: Józsa 
Antal—Gazsi József.) Had tö r t éne lmi Köz lemények 1961. 2. sz. 792—854. o. 

39 Lásd a 31. sz. jegyzetet . 
40 u o . 
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1913-ban ratifikált —, a szárazföldi háború törvényeiről és szo
kásairól szóló egyezményre hivatkoztak, amelynek 17. cikkelye 
kimondta: „A fogoly tisztek megkaphatják azt a fizetést, amely 
a hazájukban fennálló szabályok szerint őket ebben a helyzet
ben esetleg megilleti."'11 A szovjet küldöttség, vagy elismeri a 
hágai szerződésnek ezt a kitételét, amely a nemzetközi hadi-
jogban az osztálykiváltságok kölcsönös biztosítását je lentet te 
a hadviselő felek között, vagy ragaszkodik a szocialista forra
dalom demokratikus elveihez. Megoldásnak a kérdés eldönté
sében az Oroszországban élő mintegy 2 millió hadifogoly lesza-
vaztatása* kínálkozott, hogy kívánják-e a tiszti jogok és kivált
ságok további fenntartását.42 A központi hatalmak képviselői 
kételkedtek egy számukra kedvező szavazási eredményben, s 
már eleve elutasították ezt a gondolatot. Az orosz hadsereg 
forradalmasodása, a tiszti kiváltságok eltörlése n e m - m ú l t el 
nyomtalanul a hadifoglyok körében sem. 

Oroszország közlekedésének leromlása, a tőkések szabotá-
lása, az üzemek indokolt, vagy indokolatlan bezárásához, s 
végül a munkanélküliséghez vezetett. A frontról hazatérő orosz: 
katonák munkáhozjuttatása több vidéken problémákat okozott. 
Ezért már a központi szovjet kormányszervek is foglalkoztak 
azzal a kérdéssel, hogy a hadifoglyokat — akiknek hazaszállí
tása küszöbön állott — orosz munkanélküliekkel váltsák fel.45 

Ilyen jellegű intézkedésekre került sor több iparvidéken, így 
a Donyec medencében,44 Ogyesszában,45 és az Uraiban is.46 A 

41 Magyar tö rvény tá r . Bp . 1914. 1913. évi tö rvényc ikkek . 539. o. 
42 Lásd a 31. sz. jegyzetet . 
43 TaseTa BpeMeimoro paőoqero H KpecTbSHCKoro npaBHTCAb-TBa, P e t r o g r a d , 1917. 23. SZ 

december 15 (2.). 2. o. 
44 A h a r k o v i dán konzul 1918. márc ius 27-n kelt je lentése . Kr i egsa rch iv . 

Kr iegsminis ter ium. P r ä s . Abt. 10/Kgf. Nr. 37.178. 1. fol. — (HIL FT. Int . 2. sz. 1. d.> 
45 Az ogyesszai sa j tóban több cikk je lent meg a munkané lkü l i ség rő l . E. Sá

t án : Munkané lkü l i ség és a hadifoglyok c ímű c ikkében részletesen elemezte az 
oroszországi gazdasági helyzetet . A vasú t i közlekedés válsága, a n y e r s a n y a g h i á n y , 
a tőkések szabotálása s tb . munkané lkü l i sége t okozott Ogyesszában is. s m á r 1917" 
novemberében több min t 10 000 munkané lkü l i rő l t ud tak . Részben a hadsereg l e sze 
relése köve tkez tében körü lbe lü l 5—10%-kal nőt t napon t a a m u n k a i rán t i keres le t 
a vá rosokban . A cikk í rója a növekvő munkané lkü l i ség enyh í t é sének egyik esz 
közét a had i fog lyoknak a te rmelésből való fokozatos k ivonásában lá t ta . H iva tko 
zott a r ra , hogy m á r az Ideiglenes K o r m á n y tárcaközi b izot t ságában, amelye t a 
m u n k a ü g y i min i sz té r iumban 1917 augusz tusában hoztak létre , fe lmerül t az az igény r 
hogy a hadifoglyok m u n k a e r e j é n e k igénybevéte lé t kor lá tozni kel lene. (A fo r rada 
lom győzelme u tán a szovjet k o r m á n y n e m volt é rdekelve a hadifoglyok k é n y s z e r 
m u n k á j á n a k további f enn ta r t á sában , min t a Monarchia vezető körei.) 

Az orosz hadsereg vezérkar i főnökségének 1917. augusz tus 1-én lezár t k i m u 
ta tása szerint Oroszországban különböző m u n k a t e r ü l e t e k e n 1 636 300 hadifogoly d o l 
gozott , leszámítva a mezőgazdaságban és a front had táp te rü l e t én fogla lkozta to t ta
kat. Az ipar i üzemekben , a bányásza tban , a közlekedésben á t lagosan a m u n k á s l é t 
szám 20—25%-át t e t t ék ki. Haza té résük nagyobb esélyeket t e r emte t t az e lhe lyez
kedéshez a helybeli m u n k á s o k számára . (E. IUaTaH: Ee3pa6oTHi}a a BOHHonAeiuibie, ľoAoc 
peBOATOiiHH. 1917. n o v e m b e r 4.) 

46 1918 áprilisi je lentés arról , hogy Orenburgban 25 000 m u n k a n é l k ü l i h a d i 
fogoly kapot t u tazási igazolványt m u n k a k e r e s é s céljából. Sokan megkísé re l t ék a 
haza térés t , de gyak ran fe l ta r tóz ta t ták őket és Szibér iába i r ány í to t t ák . (Kr iegsminis 
t e r i u m . 10. Kgf. Abt. Nr. 54.152.—1918. Első v i lágháború állaga, 199. cs.) 
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munkalehetőségek csökkenése következtében nagy hadifogoly
tömegek áramlottak a táborok felé, ahol a régi viszonyokat 
találták. A tisztek megőrizték kiváltságos helyzetüket, s bár a 
havi 50—70 rubel gázsi vásárlóértéke csökkent, mégis biztos 
egzisztenciát x nyújtott. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a dán és 
a svéd megbízottak, a vöröskeresztes nővérek elsősorban a tisz
teket segítették, nem kell csodálkoznunk a legénység zömének 
jogos elkeseredésén s követelésein a tisztek kiváltságos hely
zetének megszüntetését illetően. Nevezetessé vált az omszki 
hadifogolytáborban lezajlott forradalmi változás, amikor a ma
gyar és román hadifoglyok kezdeményezésére, felszámolták a 
tisztek kiváltságos helyzetét. Rosmussen Gusztáv svéd konzul 
jelentésében elismeri, hogy a forradalmi úton létrehozott tábor
kollégium javított a hadifoglyok helyzetén/'7 A „Hadifogoly 
magyarok történeté"-nek szerzői a három omszki táborban le
zajlott forradalmi eseményeket egyoldalúan, s a tisztek kivált
ságainak megszüntetése miatt, indokolatlanul sötét színekkel 
Ecsetelik. A könyv említést tesz a legénység követeléséről; a 
tisztek legyenek egyenrangúak a legénységgel és ne kapjanak 
50 rubeles gázsit/'8 

A hadifoglyok forradalmi mozgalmának világos célkitűzései 
voltak, résztvevőinek a hazai osztályélményein kívül a tudatá
ban jelentős változást éppen a legénység és a tisztek életkörül
ményei miatti felháborodás okozott, s a központi hatalmak en
nek a szociális mozgalomnak a visszaszorítására akarták bírni 
a szovjet kormányt, amit az csak elvei feladásával tehetett 
volna meg. Az orosz hadifogságról szóló ellenforradalmi kiad
ványok a tisztek kiváltságos helyzetének megszüntetése miatt 
siránkoznak, ugyanakkor a közel 2 millió egyszerű katonának 
a sorsáról hallgatnak, vagy torzítva állítják be, felhasználva 
az t a körülményt, hogy élelmezési nehézségek voltak. A há
ború, s ami ezzel jár, a létbizonytalanság nem kevesebb szen
vedést és megpróbáltatást jelentett a szovjet lakosságnak, mint 
a vele már egyenjogúnak elismert hadifoglyoknak. 

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a hadifoglyok körében ki
bontakozó forradalmi mozgalom és propaganda tárgyát képezte 
iöbb olyan német követelésnek, amelyeket a szovjet kormány
nyal szemben támasztottak. Ilyenek voltak a német kormány 
által 1918. február 21-én közölt békefeltételek is, amelynek 9. 
pontja kötelezte Oroszországot, hogy szüntesse meg hivatalos 

47 Hadifogoly m a g y a r o k tö r téne te . Bp. 1930. II. k. 334. o. 
48 Uo. 316. O. 
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szervei részéről és azok támogatásával a központi hatalmak 
kormányai és katonai intézményei elleni agitációt, mind a hadi
foglyok között, mind az említett hatalmak által megszállt terü
leteken/'9 

A petrográdi tárgyalásokra visszatérve, a tisztek egyenlő
sítéséről napokig tartó vita nem hozott kielégítő eredményt. 
A szovjetorosz küldöttség szilárdan védelmezte azt az állás
pontot, hogy az egyenlősítés, — amit, a hadifoglyok tudatos, 
vagy sok esetben ösztönös mozgalma gyakorlatilag meg is való
sított, a hadifoglyok helyzetének megjavítását jelenti. Hiába
való fáradságnak bizonyult a központi hatalmak képviselőinek 
megyőzésére irányuló erőfeszítés, akik az eddig érvényben levő 
nemzetközi megállapodásokra hivatkoztak. Január 15-én közö
sen kérdést intéztek a Népbiztosok Tanácsához, hogy elismeri-e 
az eddigi nemzetközi szerződéseket; a hágai egyezményt, a 
hadifogoly ügyben aláírt stockholmi és koppenhágai jegyőkönyv-
veket. A szovjet delegáció vezetője kifejtette, hogy elismeri 
az érvényben levő szerződéseket, de a tiszti privilégiumojk nem 
állnak összhangban a szocializmus alapelveivel, s ezért fenn
tartásokkal él. A hadifoglyok zöme meg akarja szüntetni a 
tiszti kiváltságokat. Ez a kívánság követeléssé is dagadhat, s 
ebben az esetben a szovjet kormány a kívánság teljesítésétől, 
forradalmi elveire való tekintettel, nem zárkózhat el. Stutz 
ezredes szerint a szovjet delegáció vezetője Leninnel is beszélt, 
aki viszont a kormány álláspontjáról nem tudott azonnal nyi
latkozni az említett kérdésben, mivel a Népbiztosok Tanácsa 
még nem ült össze.50 

A tanácskozáson kijelölt szerkesztő bizottság rögzítette 
azokat a megállapodásokat, amelyekben megegyezés történt. 
Még nem érkezett meg a Népbiztosok Tanácsának érdembeni 
válasza, amikor a jelentés szerzője, Stutz ezredes megbetege
désére hivatkozva, az "osztrák—magyar bizottság több tagja kí
séretében január 17-én hazautazott. Jelentésének befejező ré
szében néhány példával az orosz hadsereg felbomlását illuszt
rálta, a fő figyelmet azonban a hadifoglyok helyzetére fordí
totta. „Általában — írja — a legénység jobban élt, mint a tisz
tek."51 Elismeri, hogy a szovjet kormány az ellenőrzése alatt 
álló területeken a semleges hatalmak kérésére segít a hadifog
lyokon. Példaképpen hozza fel, hogy Cramer dán vöröskeresz
tes kapitány, a Monarchia hadifogolyügyeinek intézője, a for-

49 /íoKyMeHTbi BHemHeS noAHTHKH C C C P , I. K. 113. o. 
50 A Leninne l való megbeszélés 1918. j a n u á r 15 (2)-én este, vagy 16 (3)-án reg

gel folyhatot t le . Lásd a 31. sz. jegyzetet . 16—17. o. (46—47. fol.) 
51 Uo. 19. o. (48. fol.) 

123 



radalom alatt, a Petrográdra áramló osztrák—magyar hadifog
lyok elhelyezése érdekében lépéseket tett közvetlenül a fegy
veres felkelés után. A Népbiztosság azonnal élelmet, ruhát biz

t o s í t o t t számukra, sőt újabb hadifogoly otthon létesítésére egy 
elhagyott épületet is kiutalt. Mivel a tulajdonos ellenállt, az 
épületet két vörösgárdista segítségével vették birtokukba a ha
difoglyok.52 

Stutz ezredes mint szemtanú írja le, hogy Pertográdon a 
hadifogoly tisztek és hadifogoly legénység szabadon mozog. 
A petrográdi helyőrségnek december 30-i béketüntetésén oszt
rák—magyar hadifoglyok is részt vettek, és együtt vonultak a 
forradalmi vörös zászló alatt az oroszokkal. A zászlókon ezeket 
a jelszavakat lehetett olvasni: „Éljen a szovjethatalom, amely 
békét hoz a népnek!", „Éljen a Népbiztosok Tanácsa!" stb.5:i 

Néhány szóval ismerteti Stutz a Vörös Gárdát is: „Ennek a 
kötelékében — írja — osztrák—magyar hadifoglyok is találha
tok, akik kíméletlenül járnak el,"54 — t. i. az ellenforradalmá
rokkal. 

Stutz ezredes hazatérése után a Monarchia részéről a t a 
nácskozásokat Raabl hadbiztos folytatta. 1918. január 31-én 
Ausztria-Magyarország és Oroszország aláírta a polgári fog
lyok kicseréléséről szóló egyezményt.55 A központi hatalmak, 
valamint Oroszország közötti, a sebesült és beteg hadifoglyok 
cseréjére vonatkozó egyezmény, amelyet részletesebben kívá
nunk ismertetni, február 7-én született meg. 

Az egyezmény első cikkelye kimondta, hogy rang és szol
gálati különbség nélkül, minden olyan beteg és sebesült hadi
fogoly kicserélése sor kerül, aki legalább 6 hónapig katonai 
szolgálatra alkalmatlan.56 A Il/a. cikkely szerint, amely csak 
Ausztria-Magyarország és Oroszország vonatkozásában volt ér
vényes, kicserélésre kerültek az* 55 évnél idősebb és több mint 
6 hónapja fogságban levő katonák is.57 Világosan meghatározta 
az egyezmény, hogy kiket kell sebesültnek és betegnek tekin
teni, valamint, hogyan és milyen összetételű orvosi bizottság 
dönt a hadifoglyok egészségügyi minősítésének kérdésében. 
A szállítmányok közül az első már február 10-én el kellett, hogy 
induljon. Kezdetben Rigán, Dvinszken és Baranovicson keresz
tül haladtak volna a csereszerelvények, az ukrajnai viszonyok 

52 Uo. 21. O. (49. f Ol.) 
53 Uo. 20. o. (48. fol.) 
5/» Uo. 18. o. (47. fol.) 

55 /joKyMeHTbl BHeUlHeií nOAHTHKH C C C P , I . K . 6 3 7 — 6 3 9 . o . 
56 Uo. 639. o. « 
57 UO. 640. O. . 
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tisztázódása után58 tervbe vették Kovelen, Brodin, Podvolo-
csiszkán, a Balti- & a Fekete-tengeren és a Dunán keresztül a 
csere lebonyolítását. Az utóbbi szállítási útvonalak felhaszná
lása a Monarchia számára előnyösebbnek ígérkezett, viszont 
a békeszerződés aláírása után is még egy ideg katonai és poli
tikai okokból használhatatlanok voltak. A szállítási költsége
ket, valamint az élelmezést mindegyik állam saját területén 
maga viselte.59 Szovjet-Oroszországra ez kétségtelenül nagyobb 
terhet rótt, mint Németországra és a Monarchiára. 

Miután a háború utolsó két évében számos politikai kérdés
ben merült fel ellentét a németek és osztrák—magyarok kö
zött, a petrográdi tárgyaláson sem volt meg a teljes összhang. 
Stutz ezredes már idézett jelentésében utalt arra, hogy a német 
hadifoglyok Oroszországban az osztrák—magyaroknak még az 
l/10-éť is alig teszik ki, s ezért attól félnek, hogy sok orosz 
hadifogoly-munkaerőt vesztenek, és aránylag kevés katonájuk 
tér majd haza. Ebből adódott, hogy a sebesült hadifoglyok 
cseréjének tárgyalása alkalmával ellentétek mutatkoztak a két 
hatalom képviselői között.60 A németek, mivel februárban tá
madást készítettek elő Szovjet-Oroszország ellen, mielőbb ki 
akarták vonni onnan hadifoglyaikat. Ennek érdekében az oszt
rák—magyar delegátusok háta mögött közvetlen gyakorlati jel
legű tárgyalásba bocsátkoztak a szovjetorosz külügyi hatósá
gokkal, hogy a szerelvényeket 1:1 arányban és nem a két állam 
Oroszországban élő hadifoglyai számának megfelelően osszák 
el.61 A német és osztrák—magyar versengés volt a szülőanyja 
a Monarchia és Oroszország által február 10-én aláírt jegyző
könyvnek is, amely kimondta: Ha Oroszország, Ausztria-Ma
gyarország egy szövetségesével olyan egyezményt kötne, amely 
előnyösebb feltételeket tartalmazna, mint az eddig érvényben 
levő megállapodások, a szerződő feleknek jogukban áll ugyan
azt követelni a polgári személyeik részére is.62 Hasonló meg
állapodást rögzített a február 13-án aláírt osztrák—magyar— 
orosz egyezmény III. cikkelye is, amely kimondja, hogy ameny-
nyiben az orosz delegáció és Ausztria-Magyarország egy szö-

58 Ukrajnában kezdetben a burzsoá Rada kezében volt a hatalom, amely az 
oroszorzági szovjet hatalommal ellenséges viszonyban állt. Az ukrán munkások 
és parasztok felkelése a Rada hatalmát egy szűk területre szorította vissza. Ennek 
ellenére a Központi hatalmak február 9-én békét kötöttek ezzel a nacionalista kor
mánnyal. Az ukrán szovjet kormány azonban nem ismerte el ezt a szerződést, s 
így a hadifoglyok szállítása ezen a területen lehetetlen volt, nem is említve, hogy 
a fegyveres harcok a vasúti közlekedést is megbénították. 

59 Uo. 
60 L. a 31. sz. jegyzetet , 10—11. o. (43-44. fol.) 
öl Kriegsarchiv. AOK. Chef des Genera ls tabes . Op. Abt . Nr. 10.254—1918. Kr iegs

min i s te r ium, 10 Kgf. Abt. Nr. 19930. HIL FT. Int . IV. sz. 328. fol. 
DJ (ZtoKyMtHTb! BHeiIIHeň nOAHTHKH C C C P , I . K . 6 4 7 . O. 
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vetségesének delegációja között a tárgyalások olyan megálla
podásokhoz vezetnek, amelyek a hadifoglyok helyzetének ja
vítását eredményeznék, akkor a szerződő felek jogot formál
nak ezen megegyezések elfogadására.'13 

Raabl hadbiztos, aki a német csapatok támadásának közeli 
megindulása miatt bécsi utasításra február 14. után elutazott 
Petrográdról, jelentette, hogy a németek a Monarchia háta-
mögött tárgyalásba kezdtek a hadifoglyok hazaszállításának 
gyakorlati kérdéseit illetően a "szovjetorosz külügyi szervek
kel.64 

A németek arra törekedtek, hogy minél előbb és minél 
nagyobb számú vasúti kocsit bocsássanak a hazaszállítandó ha
difoglyaik rendelkezésére. Ebben a kérdésben megegyezés is 
született, s a Monarchia képviselője Raabl, Csicserintői a kül
ügyi népbiztos helyettesétől értesült a megállapodásról. Csi
cserin felajánlotta, hogy a szovjet kormány ugyanannyi sze
relvényt biztosít a Monarchia hadifoglyainak hazaszállítására, 
mint a németeknek. Ausztria-Magyarország tiltakozott Ber
linben az inkorrekt eljárás miatt, de foganatja nem volt. A 
breszt-litovszki béke megkötése után még 1918 márciusában 
Raabl javasolta, hogy a szállítóeszközök elosztása feleljen meg 
a német és osztrák—magyar hadifoglyok arányának, s a hadi
foglyok hazaszállítására rendelkezésre álló szerelvényeket 1:15 
arányban osszák el a Monarchia javára.05 Ennek a lépésnek 
érezhető eredménye szintén nem volt, a németek viszont hadi
foglyaik zömét már 1918 első felében kiszállították. 

A Nemzetközi Szocialista, Mirbach gróf búcsúja c. cikké
ben foglalkozik a petrográdi hadifogolycsere-tárgyalások rész
beni befejezésével és azok megszakításával. „Mirbach gróf és 
a »hadifogolyérdekek« többi kapitalista képviselői, távoznak 
és nem gondoskodhatnak tovább arról, hogy a szegény hadi
foglyok helyzete tovább javuljon azáltal, hogy továbbra is kö-
telessek legyenek a tiszturacskáknál kutyamosói szolgálatot 
teljesíteni, és, hogy szigorú katonai fegyelem alá helyezzék 
azokat a megátalkodott embereket, akik a szocializmusra, sza
badságra, népjogokrá gondolnak. Mert a központi hatalmak bi
zottságainak egyéb gondjuk és kívánságuk a közel két hónapig 
tartó tanácskozás alatt nem volt, mint azzal vesződni, hogy a 
fogoly tisztek kiváltságos helyzete meg ne szűnjék, ellenben 
a fogoly legénységre egyéb mondanivalójuk nem akadt, min t 

63 I. m . 652. O. 
64 Kriegsarchiv. AOK. Chef des Genera ls tabes . Op. Abt. Nr. 130.254—1918. 10. 

Kgf. Abt . Nr. 19930. HIL FT. Int . IV. sz. 328. fol. 
85 Uo. 
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az, hogy ezek az emberek katonák, és így nincs joguk ahhoz, 
hogy valami kívánságuk, különösen pedig politikai szabadság 
iránti kívánságuk legyen. Éppen ezért azokból a tervekből, 
amelyeket az oroszok adtak elő, nem lett semmi, mert a mi 
küldötteink erősen tiltakoztak minden szabadság és önkor
mányzati jog adása ellen!"6*3 A továbbiakban a cikk a február 
10-én aláírt egyezmény lényegét ismerteti. 

Raabl hadbiztos táviratai és levelezése, amelyet, felettes 
szerveivel folytatott, kétséget kizáróan bizonyítják a Nemzet
közi Szocialista idézett cikkében foglaltakat. Az osztrák—ma
gyar hadifogoly-delegáció legfőbb feladatának a forradalom 
alkalmával beszüntett tiszti gázsi — járandóság — további fo
lyósításának biztosítását tartotta, ellenben a legénység élet
körülményeinek megjavítására alig fordított figyelmet..67 

Több alkalommal utaltunk már a szovjet kormánynak a 
hadifoglyok helyzetének javítása érdekében tett néhány intéz
kedésére, amelyek egyoldalúak voltak, olyan értelemben, hogy 
a németországi és ausztria—magyarországi orosz hadifoglyok 
viszonyai nem javultak, másrészt több vonatkozásban a köz
ponti hatalmak kormányainak ellenállását váltották ki. 

A Nemzeti Szocialista első száma Ki tartja rabságban a 
foglyokat? c. cikkében foglalkozik a hadifoglyok javuló hely
zetével, s közli a Külügyi Népbiztosság hadifogoly ügyosztálya 
vezetőjének felhívását a hadifoglyokhoz, a katonaköteles és 
polgári internáltakhoz, az összes munkás-, katona- és földmű
ves tanácshoz, s a hadifoglyok ügyeivel foglalkozó intézmé
nyekhez. 

Bevezetőben a felhívás utal arra, hogy a forradalom alatt 
a hadifoglyok között élénk mozgolódás támadt, tömegesen meg
változtatták tartózkodási helyüket, hogy hazatérhessenek. A Pé 
tervári Munkás- és Katonaküldöttek Tanácsa és a Központi Vég
rehajtóbizottság Értesítőjének december 7-i száma68 közölte a 
szovjet kormányszervek rendeletét, amely a novgorodi kor
mányzóság borovicsevszki járásában a hadifoglyok helyzetének 
javítása érdekében lényeges intézkedéseket tartalmazott. Elő
ször a borovicsevszki járásban az összes hadifoglyot felmen
tették a kényszermunka alól és november 1- (14)-től mint bér
munkásokat, a helyi dolgozókkal azonos módon díjazták. Má
sodszor, azokat a hadifoglyokat, akik nem kívántak üzemben 
dolgozni és szívesebben a mezőgazdaságot vá la sz to t t ák^ l szá l -

66 Nemzetköz i Szocialista. Pe t rograd . 8. sz. 1918. f eb ruá r 19. 4. o. 
67 HIL Első v ü á g h á b o r ú ál laga. 3389. cs. 46. pal i . 1—14. fol. 
68 Az H3uecTH» (Izvesztyija) december 7-i számáró l van szó. 
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lították a herszoni kormányzóságba. Harmadszor, az üzem és 
a hadifoglyok között támadt vitás kérdéseket a Munkás- és 
Katonaküldöttek Bizottsága intézte, amelyben helyet kaptak az 
ipari üzem és a hadifoglyok képviselői is.69 A hadifoglyok hely
zetének erről a javításáról a Külügyi Népbiztosság értesítette 
a központi hatalmak Breszt-Litovszkban tárgyaló képviselőit, 
s közölte velük, hogy a szovjet hatóságok készek a borovi-
csevszk\ járásban bevezetett reformokat az Oroszországban élő 
összes hadifoglyokra kiterjeszteni, ha Németországban és Auszt
ria-Magyarországon hasonló módon könnyítenek az orosz hadi
foglyok helyzetén. Kölcsönösségről a központi hatalmak részé
ről nem beszélhetünk, az orosz hadifoglyok életkörülményeit 
lényegesen nem javították. Ennek következtében a központi 
intézkedések kiadása szovjet viszonylatban is késedelmet szen
vedett. Vártak arra, hogy Németországban és Ausztria-Magyar
országon az orosz hadifoglyok emberi körülmények közé kerül
nek. A központi intézkedések késését a hadifoglyok a Külügyi 
Népbiztosságnál reklamálták, s erre válaszolt a hadifogosz-osz-
tály vezetőjének említett felhívása, amely a német, az osztrák, 
a magyar stb. dolgozó tömegekhez szólt. „Hadd tudják meg — 
hangzik a felhívás befejező része —, hogy nem a forradalmi 
Oroszország felelős embermilliók rossz sorsáért. Ez a szó szól 
a népekhez, a munkástömegekhez. Az ő fenyegető kiáltásuktól 
függ imperialista kormányaik magatartása. Hadd tudják meg 
a foglyok milliói Oroszországban, hogy saját kormányaik bűnei 
miatt szenvednek, mert ez a kormány egykedvűen veszi a szen
vedéseiket, és szenvedni hagyja az orosz foglyokat is, akik 
szintén katonák, munkások és földművesek. Mi várunk."70 

A Külügyi Nébiztosság azonban hiába várt. A bécsi Had
ügyminisztérium 10. hadifogoly ügyosztálya 74 554. sz. 1918. 
január 6-án kelt utasításban megszigorította az orosz hadifog-
goly legénységnek az érintkezését a helyi polgári lakossággal, 
valamint az őrség legénységi állományával, s elrendelte, hogy 
minden barátkozási, vagy együttműködési kísérletről a Had
ügyminisztériumnak tegyenek jelentést. Ezt a túlzott óvintéz
kedést a 10. osztály azzal indokolta, hogy az orosz hadifogoly 
legénység körében olyan.forradalmi csoportok alakultak, ame
lyek a szocialista eszméket terjesztenek. Ebből a célból agitá
ciós irodalomhoz akarnak jutni, hogy az Osztrák-Magyar Mo-
narcma lakossága körében propagandát fejtsenek ki. A végső 

09 Nemzetközi Szocialista. 1917. 1. sz. december 14 (27) 3. o. 
70 Uo. 
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céljuk, hogy az oroszországihoz hasonló politikai viszonyokat 
teremtsenek.71 

Az AOK 1918. február 14-én ismét elrendelte, hogy kísér
jék figyelemmel az orosz hadifogolytáborok részéről a lakos
ság és az őrlegénység irányában kifejtett szocialista propa
gandát.72 

, A Monarchia katonai szerveinek azyintézkedései nem csak 
az orosz hadifoglyok politikai jogait korlátozták azon a címen, 
hogy a szocialista ideológiát terjesztik, hanem a politikai kér
désekben járatlan hadifoglyok ellen is, akik kétségtelenül a 
többségét képviselték, repressziókat alkalmaztak. Az előrelát
ható cserére való tekintettel a cs. és kir. lengyelországi katonai 
főkormányzóság területén elrendelték, hogy az orosz és a szerb 
hadifoglyokat, akiket a hadtápterületen foglalkoztattak, ola
szokkal váltsák fel.73 A hadifoglyok szökésétől való félelem dik
tálta ezt az intézkedést, s nem jelentett könnyítést a Monar
chia egész területén az orosz hadifoglyok számára. 

A magyar hadifoglyok forradalmi elemei, akik német és 
osztrák társaikkal 1917. december 16-án részt vettek a moszk
vai hadifogolygyűlésen, határozottan tiltakoztak az orosz hadi
foglyokkal szembeni embertelen bánásmód ellen.74 

Nem lehetett tovább várni, s a helyi szovjetek gyakorlatilag 
szabad embereknek kezdték tekinteni a foglyokat. Ez elsősor
ban a legénységi állományúakra vonatkozott, a hadifogoly tisz
tek mozgási szabadságát hellyel-közzel korlátozták. A Szovje
tek Központi Végrehajtó Bizottságának Értesítője 1917. de
cember 15-én szerkesztőségi cikkben foglalkozott a hadifog
lyok helyzetével. Szembeszállt a „Vek",75 a „Volja Národa"76 

kadet és eszer lapokkal, amelyek a háború továbbfolytatása mel
lett agitálva az orosz közvéleményt a hadifoglyok ellen akar
ták hangolni. A cikk visszatekintett a foglyoknak a cári időben, 
és az Ideiglenes Kormány uralma alatti helyzetére, s rámutatott 
arra a különbségre, amit ezzel szemben az orosz forradalmi 
demokrácia nyújtott nekik: „Az októberi felkelés és a hata
lomnak a szovjet kormány kezébe való kerülése, amely új kor
szakot nyitott Oroszország és más országok életében, megvál
toztatta a hadifoglyok helyzetét — olvassuk a lapban. — . . .V i 
lágos, hogy a hadifoglyok sorsa és azok az új viszonyok, ame-

71 HIL HM 1. a. osztály, 83. — 1918. üi . (Rep. cs.) 
72 Kriegsarchiv. AOK. Evidenzbüro . 4952.. Fase. Poli t ische Nachr ich ten . Nr. 63. 
'3 HIL Első v i l ágháború állaga. Befehl. Nr. 1. Lublin, 1918. j a n u á r 2. 1 (14) 1. 

cs. 1107—1110. l ap . 
74 Nemzetközi Szocialista, 1917. 1. sz. december 14 (27) 4. o. 

. 75 v e k (A kor) — jobboldal i kade t ( a lko tmányos-demokra ta ) lap . 
'*> Volja Národa (Népakara t ) — jobboldal i eszer (szociálforradalmár) l ap . 
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lyek közé az utóbbi időben kerültek, kedvez annak, hogy h a r 
cosokat faragjon belőlük a világ imperializmusa ellen, amely 
szerencsétlenségük oka, s a forradalmi Oroszország igaz barát -
jaivá lesznek."77 

Az omszki magyar hadifoglyok 1917 decemberében a Nép
biztosok Tanácsához intézett üdvözletükben ezt írták: „Mi az 
orosz forradalom szövetségeseivé váltunk és most önökkel 
együtt haladunk. Nem engedjük meg, hogy volt kizsákmányo-
lóink télrevezessenek bennünket. Ez azonban kevés. 

Elvtársak, közös szent ügyünk nagy lelki erőfeszítéseket 
igényel. Segítsetek nekünk, hogy mi, hadifoglyok szabadon 
tanulhassunk, ugyanúgy taníthassuk egymást is. 

Adjatok nekünk szervezkedési, gyülekezési és sajtó sza
badságot. 

Adjatok nekünk polgárjogot, amelyet nem adtak meg év 
ezredek óta grófjaink, papjaink, hercegeink és királyaink."78 

A magyar hadifoglyok kívánságai megjelenhettek a szov
jet lapokban, s a lehetőségekhez képest kielégítést is nyertek. 
Forradalmi szervezetek alakultak, amelyek megváltoztatták a 
viszonyokat, igyekeztek ledönteni azt a kiváltságokból emelt 
falat, amely a tiszteket a legénységtől elválasztotta. 

Ligeti Károly a Népnevelők c cikkében rávilágított a tiszti
kar burzsoá elemei és a munkás-paraszt legénység között t á 
tongó osztálykülönbségre, amely különös erővel mutatkozott 
meg a hadifogságban. Míg a legénység a fogságban minden 
hadviselő államban nehéz munkára kényszerítve, pusztulásra 
volt ítélve, a tisztek mindenhez könnyebben hozzájutottak. 

„Tiszta, kényelmes helyiséget, tisztiszolgákat, fizetést kap
tak, mindig náluk voltak a Vöröskereszt jószívű képviselői, 
akik mindent megadtak, amit csak igényeltek. Igen, a burzsoá
zia gondoskodott róluk, mivel szükség lesz még reájuk, amikor 
a nép felelősségre vonja majd gaztetteiért. A burzsoáziának 
még hasznára válnak ezek a tisztek, akik keményen kezükben 
tartották a katonákat. 

A katona az nem fontos, csak éhezzen, csak pusztuljon, is
ten neki fakereszt. A fő az, hogy egészségesen térjenek haza és 
készek legyenek az omladozó burzsoá rend védelmére . . . 

Azonban a hadifogoly katonák maguk beszélnek majd a 
Vöröskereszt megbízottá'val és az ő révükön a saját burzsoá
ziájukkal. Az ügyeket itt majd ők veszik a kezükbe, és ingado-

77 BoeBoe coapyreccTBO TpyAüWHxcH aapyőeatHMX CTpaH c xapoAaMH CoBeirKOH POCCHH, M. 
1957. 39. o. — HaBecTH* BUHK, 1917. 252. sz. 1917. december 15. 

78 PcBoAioijHOHHaH HMCAb. Omszk. 77. sz. 1917. .december 22. 
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zás nélkül fogják majd elintézni. Igen, a hadifoglyok maguk 
fogják majd bevezetni az egyenlősítést, s az mindegy, hogy 
ez tetszik-e vagy nem a tiszteknek és a »saját« bur zsu j oknak. 
A munkás és paraszt kormánynak segítségére kell lennie a 
hadifoglyoknak ebben az ügyben. A világforradalom győzelme 
szempontjából a katonák fontosabbak, mint az ellenforradalmár 
tisztek. Annak érdekében, hogy a katonák mielőbb és minél 
világosabban megértsék az orosz forradalom lényegét, egyen
lővé kell tenni őket az életben is volt hóhéraikkal."79 

Ligeti Károly írása a hadifogoly legénység nagy többsége 
érzéseinek és kívánságainak adott hangot. Szemük előtt folyt 
le az orosz tisztek előjogainak, kiváltságainak eltörlése, s igaz
ságtalannak tartották saját tisztjeik megkülönböztetett hely
zetét a hadifogságban. 

A magyar internacionalisták szerepe Ukrajnában 
és a központi hatalmak intervenciója 

(1917 november—1918 március) 

A hadifoglyok között és a szovjet közvéleményben meg-
tévesztőleg hatott, hogy a központi hatalmak elfogadták a Nép
biztosok Tanácsának javaslatát és az antanttal ellentétben le
ültek a tárgyalóasztalhoz, sőt, eleinte, ha formálisan is, ma
gukévá tették az annexió és hadisarc nélküli béke elvét Az 
Izvesztija már idézett cikkében arra utal, hogy a négyes szö
vetség, vagyis a központi hatalmak imperialista csoportja „már 
engedményeket tesz".80 

Hoffmann tábornok 1918. január 18-án a breszt-litovszki 
béketárgyaláson előterjesztette a németek békefeltételeit. Arra 
hivatkozva, hogy a hadisarc és annexió nélküli békére vonat
kozó ígéret csak arra az esetre érvényes, ha az antanthatal
mak is csatlakoznak a tárgyalásokhoz, Németország leplezetle
nül bejelentette hódító jellegű területi és más politikai igényeit. 

Hiba volna azt állítanunk, hogy a Monarchia teljes mér
tékben azonosította magát a németekkel. A lehetőségekhez ké
pest Czernin külügyminiszter külön vonalat követett. Erre az 
osztrák—magyar uralkodó köröket, nem utolsó sorban az 1918. 
január 14-én Ausztriában kezdődött sztrájkmozgalom kész
tette, amely néhány nap múlva Magyarországra is átterjedt. 

79 PeBOAioijHOHHaH MwcAb, 1918. 17. SZ. j a n u á r 24. 
80 HsBecTHH BUHK, 1917. 252. sz. december 15. 
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Ebben az irányban igyekezett befolyásolni a külügyminisztert 
az Osztrák Szociáldemokrata Párt parlamenti csoportja is.81 • 

Közrejátoszottak ebben Czernin személyes elképzelései is, 
mivel inkább fáradozott a bomló Monarchia megmentésén, mint 
az újabb hódítások előkészítésén. Komoly szerepük volt to
vábbá e téren a német—osztrák—magyar ellentéteknek, ame
lyek nem csak Lengyelország kérdésére korlátozódtak, hanem 
kiterjedtek Ukrajnára, Romániára, az általános háborús célokra, 
az antanttal való megegyezés érdekében teendő engedmé
nyekre stb. 

A Monarchia súlyos élelmezési nehézségekkel küzdött, s 
Czernin Breszt-Litovszkban egyre-másra kapta a vésztjelző 
táviratokat. Landwehr tábornok, aki Bécs ellátását intézte, táv
iratokai ostromolta a minisztert, hogy segítsen. Más kiút nem 
mutatkozott, mint a németektől kölcsön kérni. Czernin táviratot 
intézett Károly királyhoz, hogy az „elkerülhetetlen forradalom 
elhárítása" érdekében iterveniáljcm személyesen a gabona- és 
lisztkölcsön ügyében a német császárnál.82 A forradalomtól való 
félelem indította többek között Czernint a németekkel való 
további együttműködésre, a belpolitikai, s a katonai nehézségek 
pedig a mielőbbi békekötésre Oroszországgal. Ausztria-Magyar
ország kilépése a háborúból politikai és katonai szempontból 
hátrányos lett volna a német katonai körök számára, s ezért 
nyújtottak bizonyos segítséget a válságos helyzetben levő szö
vetségesüknek. 

1918. február 9-én a központi hatalmak békeszerződést 
írtak alá az ukrán burzsoá Radával. Mint „kenyérbékét" aposzt
rofálta a Monarchia hivatalos sajtója ezt a szerződést, bár en
nek akkor a gabonaprobléma megoldása szempontjából már alig 
volt gyakorlati értéke. Az ukrán vörösgárdisták és vöröskatonák 
felszabadították Kijevet és Ukrajna nagy részét a burzsoá-
nacionalisták uralma alól. A Rada hatalma egy jelentéktelenül 
szűk területre zsugorodott össze. Számottevő gabonaszállítmá
nyokra napokon belül aligha számíthattak Bécsben. 

A hadifoglyoknak kölcsönös kicseréléséről az ukránokkal 
kötött szerződés 6. cikkelye intézkedett. Előírta, hogy a szolgá
latra alkalmatlan hadifoglyoknak már folyamatban levő haza
szállítását meg kell gyorsítani. A többi hadifogoly kicserélését 
a szerződés ratifikálása után megalakuló közös bizottságnak 

81 Haus-Hof- und Staa tsarchiv . Minis ter ium des Äussern . Krieg. 10. P . A. ro t . 
818. 50—52. fol. 

S3 O. Czernin : I m Weltkriege. Wien. 1919. 320. o. 
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kellett szabályoznia. Foglalkozik a szerződés a tiszti és a nem 
dolgozó legénységi állományú hadifoglyok ellátási költségei köl
csönös megtérítésének kérdésével is, amit a nemzetközi meg
állapodások értelmében a foglyok számának figyelembevételé
vel számítanak fel.83 

Az ukrán burzsoá kormánnyal aláírt béke után a német 
küldöttség Hoffmann tábornok útján február 10-én ult imátu
mot adott át a szovjet küldöttségnek, s felszólította azt a meg
alázó békefelételek aláírására. Trockij, a Népbiztosok Tanácsá
nak elnökének, Leninnek tanácsai ellenére nem írta alá a béke
diktátumot, hanem a háborút Oroszország részéről befejezett
nek nyilvánítva, visszautazott Petrográdra. 

. A németek felmondták a fegyverszünetet és csapataik feb
ruár 18-án támadásba mentek át. Jelentősebb ellenállásba nem 
ütköztek, mivel az orosz hadsereg felbomlott, a katonák lesze
reltek és hazatértek, s a fiatal Vörös Hadsereg alakulatai csak 
néhány irányban folytattak sikeres, aktív védelmi harcot. 

A Monarchia támogatta a német ultimátumot, de nem 
csatlakozott azonnal a Szovjet-Oroszország elleni katonai inter
vencióhoz. 

Mint már említettük, február 10-én és 11-én a breszt-
litovszki tárgyalások megszakadtak. A német külügyminiszté
rium utasította petrográdi képviselőit, akik a hadifogolycsere 
ügyében tárgyaltak, hogy egyelőre maradjanak a szovjetorosz 
fővárosban, azonban készüljenek fel az elutazásra. A fegy
verszünetet hivatalosan február 16-án mondták fel, s a küldött
ség korai távozása idő előtt felfedte volna a német támadási 
tervet és módot nyújtott volna a szovjet kormány részéről ha
tékonyabb védelmi intézkedések foganatosítására. 

Még 11-én a külügyi népbiztos bizalmasan közölte, hogy 
Oroszország számára hadifogolykérdés, mint ilyen, már nem 
létezik, mivel Oroszországban már minden hadifogoly szabad 
ember, akik, ha úgy gondolják maradhatnak, vagy akár haza 
is térhetnek a fronton és Svédországon keresztül.84 Ezzel kap
csolatban az osztrák—magyar hadseregfőparancsnokság állás
pontja a következő volt: 

, ,1 . Igyekezni kellene Peterbungban a nagy hadifogolycse
réről egy kötelező érvényű szerződést összehozni. 

2. Megegyezés nélkül egy hadifoglyot sem adunk vissza."85 

Az utóbbi kitétel az orosz foglyok visszatartására vonat-

83 HIL Első v i l ágháború ál laga. 3385. cs. 31. l a p . 
84 HIL Első v i lágháború állaga, (Kr iegsminis ter ium 10/Kgf. Nr. 10.664/1918.) 

33S5. cs. 52. l ap . 
85 HIL uo. 
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kozott, bár a következő pont tartalmazta a hadseregfőparancs
nokságnak azt a készségét, hogy a szervezetten és szabályosan 
visszaadott hadifoglyok fejében maga is hajlandó ellenszolgál
tatásra. Meg kell azonban jegyezni, hogy az orosz foglyokat 
a Monarchia területén katonai őrizet alatt tartották, Oroszor
szágban viszont az osztrák—magyar hadifoglyok szabadon mo
zoghattak, s a korlátozás, amelyet némely helyen bevezettek, à 
vasúti közlekedés nehézségeivel, az ellenforradalmárok elleni 
harccal s az élelmezési problémákkal voltak kapcsolatban, s 
nem a kényszermunkaerő visszatartását jelentette, mint a Mo
narchiában. 

A szovjet kormány messzemenő engedményeket tett. El
fogadta némely fenntartással az 1917. november 2-án Koppen
hágában aláírt jegyzőkönyvben lefektetett, a hadifoglyok élet
körülményeire, jogi helyzetére, a betegek és sebesültek kicse
rélésére vonatkozó megállapodásokat. Ezt az Oroszország és 
Ausztria-Magyarország között 1918. február 13-án aláírt egyez
mény rögzítette.m 

A következő napon erősítették meg Oroszország és az 
Osztrák-Magyar Monarchia képviselői aláírásukkal a postai, 
a távíró- és a vasúti összeköttetésről szóló megállapodást és 
az ehhez csatlakozó jegyzőkönyvet.87 Ezzel megnyílt az út a 
hadifoglyok nagyobbarányú kicseréléséhez, mivel a leglénye
gesebb feltétel, a vasúti szállítás biztosítva volt. A február 18-án 
megindult német támadás kérdésessé tette az egyezmény életbe
lépését. Ezért 18-én este a külügyi népbiztos kérdést intézett 
as osztrák—magyar kormányhoz, hogy Németországhoz hason
lóan a Monarchia is hadiállapotban levőnek tekinti-e magát 
Szovjet-Oroszországgal, vagy kész az eddig aláírt egyezmé
nyek gyakorlati életbeléptetésére.88 

A Monarchia ingadozása ellenére már 20-án világos volt, 
hogy a Habsburgok szintén csatlakoznak az intervencióhoz.^9 

Arz tábornok, a Monarchia vezérkari főnöke előre számolt 
a németekkel való együttműködéssel egy Oroszország ellen irá
nyuló támadásban. Mivel a novembertől folyó harcok az orosz 
forradalmi erők és ellenforradalmi alakulatok között a vasutak 
és utak mentén, azok birtoklásáért folytak, a Monarchia straté
giái már ekkor levonták a következtetést, hogy a csapatokat 

Sí« ^OKyMCHTM BlieLUHCH IIOAHTHKH C C C P , I . K . 651 6 5 2 . O. 
87 Uo. 552—661. O. 
88 Uo. 107. o. 
f i ' ^oKyMtHTbi BHeuiHCH noAHTHKH C C C P , 1. K . 107 . o . (Bo3BaHHe CoBeTa H a p o A H b i x K o -

MiiccapoB) 
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mozgóháborúra kell felkészíteni.90 Február 7-én kiadták a Ro
mánia elleni támadási előkészületekről szóló parancsot,91 amely, 
ha nem is állott összhangban teljesen a Szovjet-Oroszország 
elleni hadműveletekkel, a Monarchia imperialista köreinek hó
dító szándékairól tanúskodott. Az osztrák—magyar csapatok 
1918 februárjában már nem álltak közvetlen érintkezésben 
Szovjet-Oroszország csapataival, hanem csak a román és uk
rán alakulatokkal. Február 17-én a hadseregparancsnokság 
„mindenesetre" parancsot adott, hogy a 4. hadsereg két fél ez
rede és egy üteg csatlakozzon a Luck irányába előrenyomuló 
német csapatokhoz. Ugyanakkor Károly király a németekkel 
való közös fellépést kezdetben elvetette, mivel „meg akarta 
népeit a csalódástól óvni, hogy nem jött létre Oroszországgal 
a béke — írta Ludendorff. — Az ínség azonban arra kénysze-
rítette, hogy hozzájárulását adja."92 Az osztrák—magyar 2. had
sereg és a 7. hadsereg balszárnya miután elérte a Monarchia 
háború előtti keleti határait, február 24-én az ukrán gabona 
kiszállításának biztosítása címén, az ukrán Rada kérésére hivat
kozva megkezdte előnyomulását Ogyessza és a Donec-medence 
irányába. 

A magyar internacionalista hadifoglyok harca a német és 
osztrák—magyar intervencióval szemben csak részben ismert. 
Az e kérdéssel foglalkozó munkákban utalásokat találhatunk 
arra, hogy Petrográdon Kun Béla internacionalista osztagot 
szervezett, amely részt vett a Narva körüli védelmi harcokban.93 

Arról viszont, hogy Ukrajnában miként vették ki részüket a 
hadifoglyok, s köztük a magyarok, az ellenforradalmi Rada, az 
osztrák—magyar és német intervenciós csapatok elleni harcok
hói, eddig kevés szó esett. Ezúttal csak néhány nemrég ismertté 
vált tényt szeretnénk közölni, távolról sem azzal az igénnyel, 
hogy teljes és átfogó képet nyújtsunk. 

A Kijev melletti Darnyicán volt már 1914 óta a hadifog
lyok nagy elosztótábora, majdnem minden fogságba került ma
gyar katona megfordult itt. 1918 elején az ukrán főváros még 
a burzsoá Rada kezében volt, amely egy időben tárgyalt a köz
ponti hatalimakkal és az antantital, s késznek mutatkozott a for
radalom leverésének érdekében, hogy külföldi fegyveres segít
séget is igénybe vegyen. Erre mindenekelőtt akikor szorult rá, 
amikor az ukrán vöröscsapatok már Kijev előterében harcoltak. 

90 HIL Első v i l ágháború ál laga. 61. cs. 85., 87. l ap . K. u . k. 1. A r m e e k o m 
m a n d o , Op. Nr. 79. 1918. j a n u á r 16. 

91 HIL Első világháború állaga. 61. cs. 215. lap. 
92 E. Ludendorff : Meine Kr iegse r innerungen . Berl in , 1920. 452—453. o. 
93 Szamuely T ibor : Riadó. Kossuth könyvk iadó . Bp . 1957. 18. o. 
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A kijevi bolsevikok fegyveres felkelést készítettek elő, amely
nek a forradalmi erők előrenyomulását és győzelmét kellett 
meggyorsítania. A felkelés január 15-ről 16-ra virradó éjszaka 
kezdődött, s sikereket ért el. Ebben részük volt a hadifoglyok-
naK is. Már a felkelés előtt felvilágosító munka folyt körükben. 
Az osztrák—magyar hadseregfőparancsnoksághoz befutott j e 
lentések arról számolnak be, hogy 1918. január közepén egy 
gépkocsiból a magyar nemzetiségű hadifoglyoknak röpcédulá
kat osztogattak. A röplap tartalma, amely a Habsburg Monar
chia katonai köreit különösen nyugtalanította, a következő 
volt: „Ha a magyar szociáldemokraták haza fognak térni, kö
vessék az orosz szociáldemokraták példáját, döntsék meg a 
királyt és harcoljanak a szabadságért."04 

Néhány visszaemlékezés említést tesz arról, hogy osztrák— 
magyar hadifoglyok is részt vettek a kijevi harcokban. M. O. 
Szimszon, egykori vasutas vörösgárdista, aki a felkelés alatt a 
II. kijevi pályaudvaron dolgozott, leírja, hogy az osztrák—ma
gyar hadifoglyok jóindulatot tanúsítottak a felkelő munkások 
iránt, szívesen segítettek. Ingyen, ellenszolgáltatás nélkül ad
ták át nekik élelmiszercikkeket a fejadagjukból. Megtanítot
ták a vörösgárdistákat az osztrák—magyar gyártmányú puska 
kezelésére,9'"' mivel a város katonai raktáraiban sok volt a zsák
mányolt fegyver. A bécsi hadügyiminisztériumba befutott egy 
jelentés, amelyben a következőt olvashatjuk: „Kijevben sok 
magyar belépett a bolsevikok soraiba."00 A bolsevik mozgalom
ról és az oroszországi polgárháborúról szóló egyik összefoglaló 
jelentésben ez áll: „Kijevben alig valamivel a városnak a né
metek által való elfoglalása előtt a hajdemákok és a bolsevi
kok között nagy harcok folytak, s a bolsevikok oldalán harcoló 
hadifoglyok közül sokan elestek."''7 

A forradalmi harcokból derekasan kivették a részüket a 
hadifoglyok a Donyec-medencében is. Számuk itt meghaladta 
a 200 000 főt,98 s néhány bányában, ill. üzemben a munkáslét
szám felét is kitették. 

Több hadifogoly még 1917 nyarán és őszén belépett a helyi 

94 Kriegsarchiv. AOK. Op. Abt . 653. Fase. Nechr ich ten über Staatsfeindl ichen 
Tendenzen k. u. k. Heeresangehör iger . Nr. 10 vom 18/3. 1918. — HIL FT. Int . IV. sž. 

95 BeAHKHH ÏÏÎHBoTeHb Ha KKÏBUJHHÏ, ' 
(A Nagy Október i Szocialista Fo r r ada lom részvevőinek v isszaemlékezés-gyűj temé
nye) 1957. 229. o. 

96 HIL Első v i lágháború állaga. 3389. cs. 51. pal i . 21. lap . 
97 HIL uo. Abschni t t U. 1. o. 
98 1917. ápri l is 1-én a bányafe lügyelőségek h a t á s k ö r é b e n 244 200 hadifoglyot 

a lka lmaz ták a Donyec-medencében . (TOAOC PCBOMOHHH, Ogyessza, 1917. 98. 
sz. n o v e m b e r 4.) 1918 kora t avaszán dr. Göce százados je len tése szerint m é g 200 000. 
zömében osz t rák—magyar hadifogoly t a r tózkodot t ezen a te rü le ten . (HIL! Első v i 
lágháború ál laga. 3389. cs. Oroszország 1918. 1. sz. melléklet .) 
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munkásgárdába. Az osztrák—magyar 4. hadsereg Na. 600/7 
1918. sz. jelentésében megállapítja: „A Jekatyerinoszláv-i kor
mányzóság minden bányájában van forradalmi hadifogoly bi
zottság. Ezek saját vörösgárdista osztagokkal rendelkeznek, ame
lyek a bolsevikokkal működnek együtt."99 

A Donyec-medencében élő hadifoglyok hangulatára rá 
világít a hazatérők vallomása alapján összeállított 1918. már
cius 18-án kelt jelentés egy részlete is: ,,Truskovában (?) — Jeka
tyerinoszláv-i kormányzóság — február 10-én a bolsevikok egy 
gyűlést hívtak egybe. A hadifoglyokat felszólították a kapita
lizmus elleni harcra. E cél érdekében a>z egyik szónok egy 
egyesület megalakítását javasolta, amit a hadifoglyok többsége 
elfogadott."100 

1917 novemberétől 1918 elejéig a Donyec-medencében k e 
mény harcok folytak Kalegyin tábornok ellenforradalmi csa
patai ellen. Pétervárról, Moszkvából, s a szovjetország más vi
dékeiről, ahol már megszilárdult a munkás-paraszt hatalom, je^-
lentős katonai segítség érkezett a helyi vörösgárdisták támoga
tására. A bécsi hadmügyminisztériumhoz 1918. február 18-án 
befutott jelentés arról számol be, hogy a Kasztroma-i kormány
zóság Buj nevű városában 400 osztrák—magyar hadifoglyot 
fegyvereztek fel, akik Kalegyin ellen a frontra indultak.101 

1917 december közepén megszilárdult a front. Kalegyin 
erőit a Vörös Gárda megállította a Mariupolj—Juzovka—Jaszi-
novataja—Debalycevo—Kamenszkája vonalon. A vörösgárdis
ták többször mentek át támadásba, a küzdelem azonban válta
kozó eredménnyel folyt. A jaszinovatajai bányáknál az erőfö
lénybén levő ellenforradalmárokkal szemben szívós harc ala
kult ki. Jaszinovataja néhányszor gazdát cserélt. A harcba b e 
kapcsolódtak Makejevka, Juzovka s más városok és körzetek 
vörösgárdistái is. Az itt összpontosított forradalmi csapatok so
raiban kínaiak és magyar hadifoglyok is harcoltak. I. P. Zvjá-
gin, a harcok egykori résztvevője meleg szavakkal •- emlékezik 
meg az osztag állományához tartozó magyar géppuskásokról: 
,,. . . Kiváló géppuskásoknak bizonyultak — olvassuk a vissza
emlékezésében. — Sokszor rohantak ránk ordítva, kardjukat 
villogtatva a kozák századok, s nemegyszer húzták be a nyaku
kat a pontosan találó géppuskatűz hatására. 

Estefelé a bekerítés veszélye fenyegetett. Miután százhúsz 
embert vesztettünk, Visnyákov, Polupánov elhatározták, hogy 

99 Kriegsarchiv . AOK. Op. Abt. 653. Fase . N a c h r i c h t e n . . . Nr . 17. vom 26/3-
1918. 

100 u o . Nachr ich ten . . . Nr. 10 vom 18/3. 1918. 
101 HIL Első v i lágháború állaga. 3389. cs. 47. pali . 3. sz. i ra tmásola t . 
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az osztagot kivonják a harcból. Erről szóltak az egyik magyar
nak. Az rövid ideig tanácskozott övéivel, odakúszott Polupa-
novhoz és közölte, hogy a géppuskások maradni akarnak és 
fedezik a visszavonulást. 

A kőfedezék mögül a harcosok rejtve és elővigyázatosan 
egymásután a vízmosáshoz kúsztak hátra. A kozákok újból ro
hamoztak. Hátunk mögött felkelepeltek a géppuskák. Sokáig 
és szünet nélkül lőttek. 

Később tudtuk csak meg, hogy a géppuskások milyen bát
ran verekedtek. Egy sem hátrált meg, egyik sem vonult visz-
sza. Mind életét vesztette. Mindmáig sajnálom — fejezi be 
Zvjágin a magyar vörösgárdistákról szóló emlékeit —, hogy 
emlékezetem nem őrizte meg a munkásosztály boldogságáért, 
igaz ügyéért elesett magyar testvérek neveit."102 Elismerő sza
vakkal méltatja V. Ja. Borscsevszkij is, a kornak egyik szovjet 
történészszakértője, a Donyec- és a Krivojrogi medence mun
kásosztályának és szovjetjeinek az októberi forradalomban be
töltött szerepéről szóló kétkötetes, nemrég megjelent tudo
mányos igényességgel megírt, figyelemre méltó munkájában a 
magyar internacionalista hadifoglyok részvételét a munkás
hatalom kivívásáért és megszilárdításáért folyó harcban.103 

Az 1917-ben és 1918 elején Ukrajna területén harcoló vörös
gárdista magyarok neve alig ismert. A német és osztrák— 
magyar intervenció következtében megsemmisültek azok az ira
tok, amelyek alapján ez megállapítható volna. Sok írásos doku
mentum ebben az időben nem is keletkezett, mivel a Vörös 
Gárdában az adminisztrációra túl nagy gondot amúgy sem for
dítottak. Ogyesszában, ahová a forradalom alatt sok magyar 
hadifogoly igyekezett, hogy vagy hajóval a Fekete-tengeren és 
a Dunán, vagy vasúton hamarosan hazajut, még a központi 
Rada uralma alatt számosan csatlakoztak a bolsevikokhoz. Leo-
nyid Ruzer, a városi szovjet egyik vezetője elmondta, hogy a 
Rumcserod104 II. kongresszusán Melcsoh (?)105 Miklós azzal a 
kéréssel fordult hozzá, hogy tegye lehetővé a felszólalását a 
kongresszuson. A bolsevikok ekkor még nem voltak többség
ben, éles viták folytak, többször megváltoztatták a napirendet, 

102 H. í l . 3aarHH: O T íjapcKOio coAjaTa AO coAAaTa peBO/K>i|HH — PacKa3w o BCAHKHX 
Max; BocnoMHHaHHH CTapwx öoAbmeBUKOB ^oHÖacca. CTaAHHCKoe oÖAacTHoe H3AaTeAbCTBó. 1957. 
151—153. o. 

103 B. fi. BopujeBcKHH: Paöomoí KAacc H coBeTM ^r-HeijKo—KpHBopoaicKoro öacceÜHa B O K -
THŐpbCKOH peBOAK>t}HH. ^HenponeTpoBCK. 1962. HaCTft II. 133—134. o. 

104 A Román Fron t , a Feke te- tenger i Flot ta és az Ogyesszai te rü le t Szovjet
jei Központ i Végrehaj tőbizot t ságának II. Kongresszusa 1917. december 23-án nyíl t 
m e g . A bolsevikok ebben az időben még k isebbségben vol tak. 

105 Lehetséges , hogy Ruzer nem jegyezte meg pon tosan a m a g y a r vörösgár 
d i s t a p a r a n c s n o k nevét . {Esetleg: Melcsuk.) 
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s az említett magyar internacionalista, aki tűrhetően beszélt 
oroszul, nem jutott szóhoz. 

Melcsoh, Ruzer szerint annak az internacionalista osztag
nak volt a parancsnoka, amely a szerb, a román forradalmi zász
lóaljakkal együtt támogatta 1918 januárjában az ogyesszai mun
kások, matrózok és forradalmár katonák felkelését. A magya
rokból és lengyelekből álló osztag az Aleho Dundics parancs
noksága alatt álló szerb forradalmi zászlóaljjal hátba támadták 
a 4. sz. állomás felől a hajdemákokat (ukrán nacionalisták), s 
ezzel hozzájárultak a szovjethatalom győzelméhez e nagy fon
tosságú fekete-tengeri kikötővárosban.m 

Az említett internacionalista osztag ezt követően részt vett 
a felkelés áldozatainak temetésén, s február folyamán kiment 
a frontra. 

Ludendorff tábornok elismerte, hogy a németek a Monar
chia segítsége nélkül egyedül aligha szállhattak volna meg a 
szovjetek országának nyugati területeit.107 A magyar interna
cionalisták 1918 elején saját imperialista kormányuk csapatai
val Ukrajna területén ütközött meg. Néhány hétig itt harcolt 
a. csehszlovák légió is francia katonai vezetés alatt, később be
szüntette az ellenállást, s keleti irányba visszavonult. 

Közvetlenül a központi hatalmak támadásának megindulása 
után megkezdődött az internacionalista alakulatok szervezése 
az intervenciósok ellen. 1918. február 22-én a Pravda arról ad 
hírt, hogy Ukrajnában megalakult az internacionalista hadi
foglyok osztagainak főparancsnoksága.108 

Ogyesszában az Osztrák-Magyar Monarchia csapatainak 
betörése felháborodást okozott az orosz forradalommal együtt-
érző hadifoglyok körében. A szerb és román forradalmi zászló
aljakon kívül megalakult a Nemzetközi Gárda, amelybe első
sorban magyarok, osztrákok és németek léptek.109 Február 26-án 
a városban felhívásokat terjesztettek. A röplapok a Nemzetközi 
Gárdába való belépésre szólították fel a hadifoglyokat.110 E cél
ból a Gradonacsalnyicseszkaja utca 22. sz. alatt levő fogolytá
borban a Nemzetközi Gárda Végrehajtó Bizottsága február 27-én 
délután 1 órai kezdettel gyűlést tartott. 

„Elvtársak! Testvérek! — hangzott az egyik magyar nyelvű 

106 A napokig t a r tó e lkeseredet t h a r c o k a h a j d e m á k o k — u k r á n nac ional i s 
ták— ellen 1918. j a n u á r 31-én ér tek véget . Az ogyesszai m a g y a r vö rösgá rd i s t ák ra 
vonatkozó , 1956-ban Leonyid Ruzerre l folytatot t beszélgetéséről készül t fel jegyzé
sét V. Konoválov szovjet tör ténész volt szíves rende lkezésemre bocsá tan i . 

107 E . Ludendorff : Meine Kr iegse r inne rungen . Berl in, 1920. 453. o. 
108 ripaBaa. 1918. 32. sz. február 22. A parancsnokságról egyelőre több adat

tal nem rendelkezünk. 
109 HIL Első v i lágháború állaga. 3389. cs. 57. pali . 
no TOAOC" peBOAiouHH, 1918. február 27. sz. 
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Az ogyesszai Nemzetközi Gárda Végrehajtó Bizottságának 1918 február 
26-án kihocsajtott felhívása a magyar hadifoglyokhoz 

140 



A Nemzetközi Gárda Végrehajtó Bizottságának 1918 március 4-én 
Ogyesszában kibocsájtott felhívása 
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felhívás a hadifoglyokhoz. — Az orosz népszabadság szent ügye 
3. világ minden munkásának ügye. Ez a veszélyben levő nép
szabadság hivatva van a világ összes proletárjait egyesíteni a 
Szabadság, Testvériség, Egyenlőség szent zászlaja a l á . " m 

Több helyi lap beszámolt a gyűlésről. A polgári „Ogyessz-
kij lisztok" a hadifoglyok „grandiózus" gyűléséről ír, amely 
határozatban üdvözölte az orosz munkásosztályt és a Népbiz
tosok Tanácsát. A megjelentek tiltakoztak a német és osztrák— 
magyar csapatok intervenciója ellen. Elhatározták, hogy kül
dötteket delegálnak a Hadifoglyok Központi Bizottságába, amely ' 
a hadifoglyokból forradalmi zászlóaljakat szervez.112 A doku
mentumból nem derül ki, hogy a Hadifoglyok Központi Bi
zottságának hatásköre Ogyesszára vagy ennél nagyobb területre 
terjed-e ki. 

Az „Odessaer Zeitung" tudósítója a gazdag német telepesek 
osztályszemüvegén keresztül ismertette a gyűlés lefolyását. El
sősorban a Monarchiához hű tisztek felszólalását idézi, s nem 
nehéz felfedezni azt a várakozást, amelyet a német és osztrák
magyar csapatok bevonulásával kapcsolatban a burzsoáziának 
németbarát körei tápláltak. Kétségtelenül a hadifoglyok reak
ciós elemei részéről fennállott a forradalmi csapatok hátbatáma
dásának a veszélye. 

A tudósítás politikai tendenciája ellenére érdekes ténye
ket közöl á gyűlés résztvevőinek összetételéről. A hadifoglyok 
magyarul, horvátul, lengyelül és németül szólaltak fel. Meg
jegyzi, hogy a gyűlésen sok volt az osztrák—magyar egyen
ruha és lényegesen kevesebb a német ." ' 

A Nemzetközi Gárda szervezése nem kerülte el az osztrák— 
magyar hadvezetőség figyelmét. A 2. hadsereg jelentésében ko
moly figyelmet fordít a hadifoglyok február 27-i ogyesszai gyű
lésére, s foglalkozik a Nemzetközi Gárda feladataival és céljai
val is.114 

A németek március 3-án bevonultak Kijevbe, az osztrák— 
magyar ezredek pedig elérték Mogiljov—Zsmerinka és Vinnyica 
vonalát. Csak gyenge vörösgárdista egységek állták útjukat. 
A legnagyobb osztag személyi állománya Kikvidze parancsnok
sága alatt harcolt, s ez sem haladta meg létszámát tekintve az 
1500 harcost.115 Március 4-én megalakult az Ukrajnában har -

iil L. a 140. oldalon levő fotókópiát . 
112 o AeccKHu AHCTOK, 1918. m á r c i u s 1. sz. 
113 Odessaer Zei tung. 1918. márc ius l . sz. (Kriegsgefangene und Bolschewiki . ) 
114 H I L Első v i lágháború ál laga. 3389. cs. pali . Bei lage 9. 6. o. 
115 HcTOpHH rpaiKAaHCKOH BOÍÍHM B C C C P , M . 1957 . 3 . K. 134 . O. ľ 
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coló szovjet csapatok főparancsnoksága, amelynek az élén A n -
tonov-Ovszejenko állott. A főparancsnokság teintettel a k r i 
tikus helyzetre és a nagyszámú német és osztrák—magyar ha 
difogoly jelenlétére, a hátországban határozott intézkedések 
bevezetését rendelte el. Mint már említettük, az ellenforradal
már hadifogoly tisztek a szovjethatalom ellen szervezkedtek, 
és agitáltak, s így akarták elősegíteni a központi hatalmak csa
patainak előnyomulását. Ez indokolta, hogy az ostromállapot 
bevezetésével korlátozták a hadifoglyok mozgási szabadságát 
is. Kötelesek voltak március 5-én 12 óráig a gyülekezőhelyekre 
bevonulni. Akik a rendelkezés teljesítését megtagadták, azok
kal szemben ostromállapotnak megfelelően jár tak el.116 Azok 
a hadifoglyok, akik saját meggyőződésükből kívántak a Nem
zetközi Gárdába lépni, a március 4-i felhívás értelmében az 
Arbsz-gyárban, Balkonszkaja utca 54. szám alatt jelentkezhettek. 

A nemzetközi gárdisták 3 hónapig vállalták a fegyveres 
szolgálatot. A ruhán, a felszerelésen kívül 100 rubel, havi fize
tést kaptak, s Szovjet-Oroszország teljes jogú polgáraivá váltak. 
A parancsnokokat a legénység választotta.117 

Azokat a magyar hadifoglyokat, akik ekkor Ogyesszában 
beléptek a Nemzetközi Gárdába és fogságba estek, a Monarchia 
hadbírósága elé állították, s alig volt kétséges a halálos ítélet. 
A 2. hadsereg 1918. március 29-i jelentése szerint 7 volt orosz
országi hadifoglyot adtak át a hadbíróságnak, s 50-et pedig 
azon a címen tartottak vissza a koncentrációs táborban, mer t 
forradalmi tartalmú röplapokat találtak náluk.118 Egy március 
31-én kelt jelentés — amikor a Monarchia csapatai már két 
hete megszállták Ogyesszát, s volt idő a nyomozásra — 42 
olyan hadifogolyról teszi említést, akiket átadtak a hadbíróság
nak.119 A hadbíróságnak átadott hadifoglyok között voltak olya-
nak is, akik Ogyesszában léptek be a Nemzetközi Gárdába, s 
saját imperialista kormányuk ellen harcoltak. Ezt támasztja 
alá az a körülmény is, hogy az idézett ügyirathoz mellékelték 
az ogyesszai Nemzetközi Gárdára vonatkozó dokumentumok egy 
részét is. 

Március 13-án a szovjet csapatok a várost kiürítették, s ezt 
követően az ogyesszai magyar vörösgárdisták sorsáról nem tu
dunk. Szintén homály fedi annak az 1200 osztrák—magyar ha

ue L. a 141. oldalon levő fotókópiát. 
117 Uo. 
118 Kriegsarchív. AOK. Op. Abt. 130.096—1918. 382. Fasc. 402. lap. (HIL, FT. 

Int. 4.'sz. 6. sz.) 
119 Kriegsarchív AOK. Op. Heimkehrgruppe. 382. Fasc. 399—401. lap. (HIL, FT. 

Int. 4. száll. 6. sz.) 
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-difogolynak a további történetét is, akik március elején Her-
szonban jentkeztek a Vörös Gárdába.1-0 

Ukrajnában a német és osztrák—magyar csapatok ellen 
a harcok 1918 májusáig folytak. Szovjet-Oroszország 1918. már
cius 3-án Breszt-Litovszkban aláírta a megalázó békefeltétele
ket. A szovjet állam lélegzetvételi szünethez jutott. A német 
csapatok előrenyomulása megállt, de a béke Szovjet-Oroszor
szág számára a területi veszteségen kívül gazdasági és politi
kai hátrányokkal is járt. A szerződés — ha korlátozottan is — 
megnyitotta a hazavezető utàt a német és osztrák—magyar 
hadifoglyok előtt. Viszont olyan komoly tényezők, mint a há
ború továbbfolytatása, a német és osztrák—magyar kormányok 
imperialista politikája, az oroszországi közlekedési és politikai 
nehézségek, a katonai helyzet váltakozása a polgárháborúban 
mind-mind érezhetően gátolták a hadifoglyok hazatérését. 

120 TOAOC peBOAK>üHH, Ogyessza, 1918. márc ius 7. 
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