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Előszó a Különszámhoz
Az első világháború elválasztja és összeköti a jelenkort és az újkort. Mind a mai
napig befolyásolja, alakítja Magyarország jelenét és jövőjét. Mint ilyen, számos
problémát vet fel és számos megoldást kínál a hírszerzés, elhárítás, mai modern
terminológiával élve, a nemzetbiztonság területén is.
Az első világháború befejezésének századik évfordulójára szerkesztett
Különszám egyaránt tükrözi a kérdés jelentőségét és sokszínűségét. A
Nemzetbiztonsági Szemle körül összegyűlő szellemi műhely szinte minden tagja
érdemben hozzájárult a közös számhoz, megtalálva a saját egyéni hangját, ezzel
is elősegítve a közös sikert. (A szerzők által jegyzett írásokban kifejtett
gondolatok azonban a szerzők saját nézeteit, véleményét tükrözik, és azok nem
feltétlenül esnek egybe a szerkesztőbizottság véleményével.) Az egyéni
véleményekből összeálló közös álláspont pedig rámutat az első világháború talán
legnagyobb tanulságára: a problémafelismerés, az újszerű gondolkodás és az
egyéni felelősségvállalás kiemelt jelentőségére és megkerülhetetlen voltára.
E gondolatok jegyében kívánunk sok örömet a centenáriumi különszám
tanulmányozásához!
Szerkesztőség
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A Osztrák-Magyar Monarchia központi katonai felderítő és elhárító szervezete az
első világháború idején

Az Osztrák-Magyar Monarchia központi katonai felderítő és
elhárító szervezete az első világháború idején
Szabó Szilárd1

Absztrakt:
Az 1850-ben létrehozott Evidenzbureau (Nyilvántartó Iroda) volt az első világháború
idején az osztrák-magyar katonai hírszerzés és elhárítás központi szerve. Tevékenysége
magába foglalta az idegen országok haderejéről vezetett nyilvántartást,
információszerzést valamint az idegen kémtevékenység elleni védekezést. A háború alatt
leginkább az idegen rejtjelek megfejtése révén szerzett információkat.
Kulcsszavak: Ausztria-Magyarország, Nyilvántartó Iroda, katonai hírszerzés, katonai
elhárítás
Abstract:
The Evidenzbureau, founded in 1850, was the central directorate of the military
intelligence and later the counter-intelligence of the Austro-Hungarian Monarchy. Part of
the Evidenzbureau was the offensive and defensive intelligence and counter intelligence
groups, including the Russian, Italian, Balkan, political and registrar (so called
Manipulationsgruppe) groups. During the First World War, the importance of the Bureau
was on the rise; the relatively new task of intercepting radio transmissions was added to
its traditional functions.
Keywords: Austro-Hungarian Monarchy, Evidenzbureau, Military intelligence

1

Szabó Szilárd PhD, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Politikatudományi és
Szociológiai Intézet, Politikatudományi Tanszék
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A Osztrák-Magyar Monarchia központi katonai felderítő és elhárító szervezete az
első világháború idején

A Habsburg – Lotharingiai dinasztia királyságait és országait megrázó 1848. évi
események a birodalom hadügyi szervezetében is változást hoztak. 1848 előtt
létezett egy Marschbüro nevű iroda (Menetiroda), melynek feladatköréhez
tartozott többek között az is, hogy idegen haderőkről nyilvántartást vezessen.2
1849 júniusában megalakult az uralkodó saját műveleti irodája, ami a
Hadügyminisztérium elnöki osztályán belül működött, de csak 1850
augusztusáig. Működése alatt ez az iroda vette át az idegen haderőkről vezetett
nyilvántartást.3 1850 novemberében a Legfelsőbb császári királyi Központi
Műveleti Iroda (Allerhöchsten k. k. Zentral-Operationskanzlei) keretében
létrehoztak egy hírszerzőrészleg nevű szervezetet is (Kundschaftssektion).4 Végül
1850. december 22-én a Főszállásmester törzsének főnöke (Leiter/Chef des
Generalquartiermeisterstabes) által kibocsátott 2178. számú körrendelet (Nr.
2178. Cirkular-Erlass) hozta létre a Nyilvántartó Irodát (Evidenzbureau, a
továbbiakban Iroda)5

2

Haderő alatt a szárazföldi hadsereget és a 20. század kezdetétől pedig a légierőt értem.
Szándékosan nem a hadsereg kifejezést használom, mivel az csak egy seregtest. Az
osztrák-magyar haderő első világháború alatti magasabb parancsnokságai. A
Hadtörténelmi Levéltárban őrzött katonai iratok levéltári segédlete, Hadtörténelmi
Levéltári Kiadványok, sorozatszerkesztő dr. SZIJJ Jolán, PETIT REAL Könyvkiadó, Budapest,
2001, 7-8. pp.
3
Die Habsburgermonarchie1848-1918. Band V Die bewaffnete Macht, herausgegeben
von Adam WANDRUSZKA und Peter URBANITSCH, Verlag der österreichischen Akademie der
Wissenschaften, Wien, 1987, 160. p.
4
PETHÖ, Albert, Agenten für den Doppeladler. Österreich-Ungarns Geheimer Dienst im
Weltkrieg, Leopold Stocker Verlag, Graz-Stuttgart, 1998, 13. p.
5
Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Geschäftsbücher, Evidenzbureau des
Generalstabes 1851-1913, Band 434. Dienst- und Manipulationsvorschriften seit 1850–
Ende 1866. (Osztrák Állami Levéltár, Hadi Levéltár, a Vezérkar Nyilvántartó Irodájának
könyvei 1851-1913, 434. kötet, Szolgálati és szervezeti szabályzatok 1850-től 1866-ig).
Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Nachlässe und Sammlungen Nachlaß Ronge B.
u. C. /126. Geschichte des Evidenzbureaus des Generalstabes, 110. p. Nachlaß WolfSchneider B/197/6/VII. 444. p. RONGE, Max, Kriegs- und Industriespionage. Zwölf Jahre
Kundschaftsdienst, Amalthea-Verlag, Zürich-Leipzig-Wien, 1930, 13. p. REIFBERGER, Josef,
Die Entwicklung des militärischen Nachrichtenwesens in der k. u. k. Armee,
Österreichische Militärische Zeitschrift, 1976. 3. szám, 214. p. PETHÖ, 1998, 13. p. SCHÄTZ,
Angelika Maria, Nachrichtendienste in der österreichischen Rechtsentwicklung, Univ.
Diss. Wien, 1999, 93. p.
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1866. december 20-án Ferenc József ausztriai császár elfogadta Franz
Freiherr von John altábornagy és Albrecht főherceg tábornagy javaslatát, amely
egyebek között azt is tartalmazta, hogy a jövőben az Iroda kerüljön ki a
Hadügyminisztérium szervezetéből és az újból létrehozott Hadseregfőparancsnokság (Armeeoberkommando, AOK) szervezetébe tagolódjon.6 1868.
január 15-én azonban feloszlatták a Hadsereg-Főparancsnokságot és az Iroda
újra teljes egészében a Hadügyminisztériumhoz került.7 Végleges helyére végül
1871-ben került, amikor is az 1865-óta már pusztán Vezérkarnak (Generalstab)8
nevezett egykori Főszállásmester törzsének illetve magának a Vezérkar
főnökének az egyik irodája lett.9
Az Iroda alapvető feladata eredetileg az 1850. évi szolgálati szabályzat10
alapján az idegen haderőkről összegyűjtött információk, ismeretek, adatok
nyilvántartása volt. Ez az előírás kifejezetten tartalmazta, hogy az információkat
nem kizárólag hivatalos forrásokból kell megszerezni, ugyanakkor a szabályzat 3.
§-a úgy rendelkezett, hogy ezt a tevékenységet az Irodának csak háború esetén
kell folytatnia.11 1866-ban azonban jelentős törés következett be az Iroda
hírszerző tevékenységében, ugyanis – ahogy erről az Iroda egy 1870-ből
származó jelentése beszámol – ettől az évtől kezdődően az osztrák-(magyar)
katonai hírszerzés gyakorlatilag teljesen leállt.12 A hírszerzés leállítására
valószínűleg takarékossági megfontolások miatt került sor.13 Csak az 1876. évi
6

WAGNER, Walter, Geschichte des k. k. Kriegsministerium, Band II. 1866-1888, Hermann
Böhlau’ s Nachf. Wien-Köln-Graz, 1971, 16. p.
7
Nachlaß Ronge, Geschichte, 126. és 128. pp.
8
REGELE, Oskar, Generalstabchefs aus vier Jahrhunderten, Verlag Herold, Wien, 1966, 33.
p. Die Habsburgermonarchie, 1987, 166. p
9
VII. Wirkungskreis und Obliegenheiten des Chefs des Generalstabes und der Organe
derselben c.) Bureaus 4. Evidenz-Bureau für Evidenthaltung fremder Heere. Ugyanitt
szerepel a „Generalstabs-Bureau” kifejezés is. Organische Bestimmungen für das
Heerwesen, betreffend den Generalstab vom Jahre, Druck und Verlag der kaiserlichköniglichen Hof- und Staatsdruckerei, Wien, 1875, 1-3. ill. 11. pp.
10
§. 1. Dienst-Normale für das Evidenthaltungs-Bureau fremder Armeen, Dienst- und
Manipulationsvorschriften seit 1850–Ende 1866.
11
§. 3. Dienst-Normale für das Evidenthaltungs-Bureau fremder Armeen, Dienst- und
Manipulationsvorschriften seit 1850–Ende 1866. Nachlaß Ronge, Geschichte, 110. p.
12
Nachlaß Ronge, Geschichte, 130. p.
13
Anleitung zum Kundschaftsdienst im Frieden, 1872. 1872 Felderítő - szolgálati utasítás –
Anleitung zum Kundschaftsdienste, A magyar rendvédelem-történet hagyatéka –
Nachlass der Ungarischen Ordnungsschutzgeschichte, sorozatszerkesztő – Redakteur der
Reihe, PARÁDI József, sorozatgondozó – Betreuer der Reihe, Szemere Bertalan Magyar
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szolgálati szabályzat tartalmaz újra olyan rendelkezést, amely előírta az Iroda
számára a békeidőben folytatott hírszerző tevékenység folytatását.14
Az 1889. évi szolgálati szabályzat volt az első utasítás, ami kifejezetten előírta
az Irodának az ellenséges kémtevékenység elleni fellépést, vagyis a katonai
elhárítást.15 Ezután az Iroda hatásköre az idegen haderőkről vezetett
nyilvántartás és a katonai felderítés mellett kibővült az ellenséges – nem csak
katonai – kémtevékenység elhárításával, leleplezésével is.16 Megállapítható
tehát, hogy az Iroda hatásköre az 1890-es évek elején kiterjedt az idegen
haderőkről vezetett információk összegyűjtésére és nyilvántartására, a békében
és háborúban egyaránt folytatott katonai hírszerzésre, amelynek az Iroda volt a
központi irányító szervezete és az osztrák-magyar Monarchia ellen irányuló
kémtevékenység felderítésére és megakadályozására.17
A hírszerzésért kizárólag az Iroda mindenkori főnöke volt a felelős a
vezérkarnak, aki ezen a területen meglehetősen nagy önállósággal
rendelkezett.18 Az Iroda orientálta a vezérkar főnökét, az uralkodó és a
trónörökös Katonai Irodáját (Militärkanzlei) a közös had- és külügyminisztert az
éppen aktuális katonai folyamatokról, eseményekről.19 Ehhez az
információszerzésnek többféle módját alkalmazta. Az egyik a katonai attasék
tevékenysége volt.20 Legkésőbb 1861-től az Iroda megkapta a katonai attasék
jelentéseit, amiket kiértékelésük után továbbítottak a csapatokhoz, sőt, havonta

Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság – Wissenschaftliche Gesellschaft für
Ungarische Ordnungsschutzgeschichte Bertalan Szemere, Budapest, 2014, magyar
fordításban 69-161. pp. Fordította REGÉNYI KUND Miklós, német nyelven 225-323. pp.
Német nyelven gót betűkkel 325-417. pp.
14
Dienst-Instruction für das Evidenzbureau 1876, Nachlaß Ronge.
15
Anleitung für den militärischen Kundschaftsdienst im Frieden, 1889, kézirat, Bibliothek
des Kriegsarchivs.
16
PETHÖ, 1998, 17. p.
17
Nachlaß Wolf-Schneider, 197/6/IX. PETHÖ, 1998, 19. p. SCHÄTZ, 1999, 98. p.
18
URBANSKI, August von Ostrymiecz, Das Evidenzbureau des k. u. k. Generalstabes. Ein
Kommentar zu Generalmajor Max Ronge’ s Werk „Kriegs- und Industriespionage”,
Militärwissenschaftliche Mitteilungen, 1930, 890. p.
19
Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Nachlässe und Sammlungen, Nachlaß
Urbanski B/58. Das Tornisterkind. Lebenserinnerungen des Feldmarschalleutnant von
Urbanski, 114. p.
20
MORITZ, Verena, Néhány gondolat a katonai titkosszolgálatok I. világháború előtti
működéséről, Történelmi Szemle LXI. 2014. 2. szám. 2014, 309. p.

10
Nemzetbiztonsági Szemle 2018/Különszám

A Osztrák-Magyar Monarchia központi katonai felderítő és elhárító szervezete az
első világháború idején
Budapesten és Bécsben megjelenő közlönyt („Streffleur”) is kiadtak.21 A vezérkar
főnöke – legalábbis Franz Conrad von Hötzendorf – nemcsak hivatalos, hanem
magánleveleket is kapott az attaséktól. Ezekben az adott ország katonai
helyzetén kívül a politikai helyzetről is beszámoltak.22 Ez rávilágít arra – ami
egyébként a forrásokban ritkán bukkan fel –, hogy az Iroda hírszerző munkája
nem kizárólag az egyes államok katonai képességeinek felderítésére szorítkozott,
hanem minden olyan tényezőre is kiterjedt, amely egy állam
teljesítőképességével függött össze.23
Az Iroda nemcsak a leendő katonai attasék kiválogatásában játszott döntő
szerepet, hanem 1861-óta hatáskörébe tartozott az egyes seregtesteknél
(hadsereg, hadtest, területi parancsnokságok) szolgáló hírszerző tisztek
kiképzése is.24 Ezeknek a tiszteknek volt a feladata az egységük hírszerzésének
vezetése, továbbá, hogy a hadsereg hírszerző szolgálata részére mozgósítás és
háború esetén szükséges anyagokat, utasításokat és parancsokat előkészítsék és
kiadják, valamint felvilágosítást nyújtsanak az egységük számára az idegen
haderőre vonatkozó minden fontosabb információról.25 Az Iroda az első
világháború előtti évekre elérte azt, hogy minden hadtestnél legalább egy
hírszerző tiszt teljesített szolgálatot.26
A huszadik század elejétől a hírszerző tevékenység irányítója a
Kundschaftsgruppe (Felderítő csoport) volt.27 Az Iroda elhárító funkcióját
kezdetben szintén a Kundschaftsgruppe látta el.28 1917-ben kivált belőle és külön
csoporttá szerveződött a Defensivgruppe (Elhárító csoport), ami hat referatúrára
tagolódott.29 Az első referatúra hatáskörébe az elhárítás szervezési részfeladatai,
21

REGELE, 1966, 80. p. SCHÄTZ, 1999, 93. p. WAGNER, Walter, Geschichte des k. k.
Kriegsministerium, Band I. 1848-1866, Verlag Böhlau, Graz-Wien-Köln, 1966, 191. p.
Nachlaß Urbanski, Das Tornisterkind, 69. p.
22
URBANSKI, 1930, 890. p.
23
Nachlaß Urbanski, Das Tornisterkind, 114. p.
24
Nachlaß Ronge, Geschichte, 119. p. WAGNER, 1966, 191. p.
25
Dienst-Instruction für das Evidenzbureau 1876, Nachlaß Ronge. Aufgabe des Bureaus,
Dienst-Instruction für das Evidenz-Bureau vom Jahre 1886, KA Evidenzbureau des
Generalstabes 1851-1913, Akten, Karton 989.
26
KRONENBITTER, Günther, „Krieg im Frieden”. Die Führung der k. u. k. Armee und die
Großmachtpolitik Österreich-Ungarns 1906-1914, Oldenbourg, München, 2003, 240. p.
27
URBANSKI, 1930, 887. p. PETHÖ, 1998, 20. p. SCHÄTZ, 1999, 97. p.
28
Nachlaß Urbanski, Das Tornisterkind, 66. p.
29
„Egyes tisztek elmeséléséből értesültem, hogy ott a cél érdekében (állam vagy párt
védelme) eszközeikben cseppet sem voltak válogatósak. Minden lelki és testi kínzást
alkalmaztak, mely a célhoz vezetett. Az volt a benyomásom, hogy erre a szolgálatra csak
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a jelentéstétel szabályozása, a katonai titkok védelmének megszervezése, a
csendőrség, a leszerelés és a napló vezetése, valamint a katonai elhárítás, az
államrendőrség és a szövetséges államok elhárítási szervezetének nyilvántartása
tartozott. A 2. referatúra vezette a nyilvántartást az ellenséges kémhálózatról és
kémelhárításról, segédleteket készített az ellenséges hírszerzőszolgálatok
felépítéséről, konkrét javaslatokkal kellett előállnia az ellenséges
kémtevékenység letörésére és a szabotázsakciók elleni védekezés is ide
tartozott.
A 3. referatúra hatásköre kiterjedt a posta, távíró és telefonszolgáltatás
területére vonatkozó kémelhárításra, a levelek, táviratok, sürgönyök és
csomagok átkutatására, (cenzúra) a titkosírásra, a határ –és útellenőrzésre, a
Monarchián belüli forradalmi mozgalmak nyilvántartására, valamint a vegyi
laboratórium vezetésére. A 4. referatúra intézte a kémkedési ügyekkel
összefüggő jogi eljárásokat, előkészítette az erre vonatkozó törvényeket, az
elhárítás szempontjából felügyelte a sajtót és ide tartoztak a hadifoglyokkal
kapcsolatos ügyek is.30 Az 5. referatúra foglalkozott a kémgyanús elemek
körözésével, a velük kapcsolatos információk cseréjével, idegen tisztek
beutazásával kapcsolatos ügyekkel, a belső elhárítással illetve a fotókkal. Végül a
6. referatúra feladata volt az első világháború alatt a Hadsereg-Főparancsnokság
hírszerző részlegével való kapcsolattartás.31
Az első világháborút közvetlenül megelőző években a vezérkarban fontolóra
vették az Iroda átalakításának lehetőségeit. A vezérkar hadműveleti irodájától
kiinduló elképzelés szerint megszűnt volna az Evidenzbureau és a
Landesbeschreibungsbüro, vagyis az egyes országok földrajzi adottságaival
katonai szemszögből foglalkozó Országleíró Iroda. Feladataikat a hadműveleti
iroda idegen haderőkkel foglalkozó tisztjei vették volna át. A hírszerző csoport
önállóan, külön szervezetben folytatta volna munkáját. Gyakorlatilag az Iroda

erkölcsileg romlott, minden gazságra képes egyének alkalmasak”. POKORNY Hermann,
Emlékeim. A láthatatlan hírszerző, PETIT REAL Könyvkiadó, Budapest, 2000, 98. p.
30
„A hadifogolyposta cenzúrája. Ez a hivatal a belvárosban volt elhelyezve, nagy
személyzettel rendelkezett, nyelvtudósokkal, írásszakértőkkel, rajzolókkal, vegyészekkel,
valamint egy jól felszerelt laboratóriummal. Feladata az volt, hogy a hadifoglyokhoz
beérkező és tőlük feladott levelezést cenzúrázza. Ezek az orosz és az olasz hadseregre, az
ország hangulatára, valamint az ellenséges csapattestek tábori postaszámaira vonatkozó
minden adatot nyilvántartottak. A kívánatos adatok beszerzése céljából a feladott
levelezőlapokat írásszakértők megfelelő kérdésekkel egészítették ki, vagy új lapokat
hamisítottak.”. POKORNY, 2000, 98. p.
31
Nachlaß Ronge, Ressorteinteilung.
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nagy részét –a hírszerző csoport kivételével – be akarták olvasztani a vezérkar
haditervek készítésével foglalkozó hadműveleti osztályába.
August Urbanski von Ostrymiecz, az Iroda akkori vezetője elfogadta a tervet,
mert ő is meg volt győződve arról, hogy az Iroda túl sok dologgal foglalkozik, és
hatékonyabb lenne az ügyeket a német nagyvezérkar szervezeti felépítéséhez
hasonló rendszerben intézni.32 Viszont nem értett egyet azzal, hogy a hírszerző
csoportot leválasszák az Irodáról. Szerinte a hírszerzés az Iroda szerves része
volt, illeszkedett annak feladatkörébe, hiszen ha az Iroda egyik csoportja hiányos
információval rendelkezett, a hírszerző csoport kapta a feladatot a hiányzó
információ megszerzésére.33 A terv nem valósult meg, mert nem tartották elég
ésszerűnek.34 De rámutat arra, hogy a vezérkar különböző, információk
gyűjtésével és kiértékelésével is foglalkozó osztályai között komoly hatásköri
átfedések, összeütközések voltak.35
Szintén a világháborút megelőző évek változásaihoz tartozott magának a
Felderítő csoportnak (Kundschaftsgruppe) a kibővülése. 1913. november 1-én
már saját alcsoportokkal, külön részlegekkel rendelkezett, mégpedig balkáni,
olasz és orosz felderítő csoportokkal (Erkundungsgruppen), külön elhárítócsoporttal (Defensivgruppe), kódfejtő – azon belül olasz-francia és orosz –
valamint fotólaboratóriummal, saját segédtiszttel és irodafőnökkel, aki a
hírszerző csoport saját irodáját (Manipulationsgruppe) vezette.36 Nyugodtan
mondhatjuk, hogy a Felderítő csoport (Kundschaftsgruppe) szervezet volt a
szervezeten belül.37 A csoportot érintő változások azt eredményezték, hogy
nagyjából 1913-tól kezdődően az Iroda csoportjait két kategóriára lehet bontani.
Az egyik maga a Kundschaftsgruppe, vagyis a több alcsoporttal rendelkező
Felderítő csoport, amely az Iroda aktív felderítő és elhárító szerveként működött,
illetve az Iroda összes többi csoportja, az un. nyilvántartó csoportok
(Evidenzgruppen), amelyek továbbra is az Iroda eredeti feladatát, vagyis az
idegen haderőkre vonatkozó információkat gyűjtötték össze és dolgozták fel.
Valószínűleg ezek az átalakítások is hozzájárultak ahhoz, hogy az Iroda 1913.
32

RONGE, 1930, 83. p. URBANSKI, 1930, 888. p.
Nachlaß Urbanski, Das Tornisterkind, 115 p.
34
PETHÖ, 1998, 22. p.
35
Egyedül a titkos hírszerző szolgálat maradt volna változatlan, a nyilvános forrásokból
dolgozó szolgálat és az információk kiértékelése teljes mértékben a háborús
előkészületek számára előírt rendben működött volna tovább. A hadműveleti, az
országleíró és a vasúti ügyek osztálya is foglalkozott információgyűjtéssel és
kiértékeléssel. KRONENBITTER, 2003, 240-241. pp.
36
Nachlaß Ronge, Geschichte, 228. p.
37
SCHÄTZ, 1999, 98. p.
33
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április 21-én átköltözött a közös hadügyminisztérium hatalmas új épületébe,
amit ma is meg lehet csodálni Bécsben a Stubenringen.38
Az első világháború kitörése után az Iroda szinte kiürült, mivel az állomány
nagy része a Hadsereg-Főparancsnokság hírszerző részlegéhez (die
Nachrichtenabteilung des Armeeoberkommandos, AOK Nabt.) került.39 A
megmaradt állomány formálisan a közös Hadügyminisztérium illetve a Vezérkar
főnöke helyettesének alárendeltségébe került, de tulajdonképpen a HadseregFőparancsnokság hírszerző részlege részeként működött (Rücklass-Abt. der
Nachrichtenabteilung des Armeeoberkommandos) mint annak egyfajta
kiegészítője és Bécsben folytatta tovább tevékenységét.40 Ide tartozott az angol
és francia Evidenzgruppe, a rejtjelfejtő csoport, valamint az erődítési és a
tüzérségi csoport, amelyeket 1915. január 1-én összevontak, majd 1915. július 1től már csak tüzérségi csoport néven folytatta tovább működését.41 1916. január
1-én létrehozták a politikai csoportot, az angol nyilvántartó csoportot pedig
összevonták a némettel. A politikai csoport elsődleges feladata a kémelhárítás, a
„külföldi hazaárulók” nyilvántartása és a rájuk vonatkozó információk
továbbítása azon szervek felé, akik azután nyomon követték az „államellenes
cselszövéseket” (staatsfeindliche Umtriebe).42
1916. szeptember 1-én a rejtjelfejtő csoportot két részre bontották: a
Chiffregruppe I. foglalkozott ezután az idegen rejtjelezett üzenetek feltörésével,
majd 1918. július 1-től különleges rendelkezések alapján végezte a rejtjelezett
38

SCHÄTZ, 1999, 99. p. „Elhelyezése a Hadügyminisztérium Duna-csatornára néző
magasföldszintjén volt. Sarokszobám pazarul volt berendezve, a parkett szürke posztóval
bevonva interurbán. Íróasztalom alatt egy titkos gomb volt, hogy segédtisztem révén a
kellemetlen látogatómtól bármikor megszabadulhassak, külön toalett-fülkével.Két
bejárata volt, egy a segédtiszti szobán keresztül. Három telefonom volt: belső, városi és
interurbán. Íróasztalom alatt egy titkos gomb volt, hogy segédtisztem révén a kellemetlen
látogatómtól bármikor megszabadulhassak. (…) A nem bennfentes látogatót egy külön
szobába vezették, és hellyel kínálták. A fali könyvszekrényen elhelyezett egyik könyvbe
volt szerelve egy fényképezőgép objektíve, amely a látogatóra irányult, akiről a mellette
lévő szobából felvételt készítettek. Az osztályhoz fényképészeti és vegyészeti
laboratórium is tartozott, írások lefényképezésére, mindenféle hamisítások előállítására,
útlevelek, bélyegek, bélyegzők stb. készítésére.” POKORNY, 2000, 97. p.
39
Nachlaß Ronge, Die Nachrichtenabteilung, 1. p.
40
Nachlaß Ronge, Die Nachrichtenabteilung, 2. p.
41
Nachlaß Ronge, Geschichte, 238-239. pp.
42
SCHEER, Tamara, Die Ringstraßenfront. Österreich-Ungarn, das Kriegsüberwachungsamt
und der Ausnahmezustand während des Ersten Weltkriegs, Heeresgeschichtliches
Museum, Wien, 2010, 63. p.
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üzenetek összegyűjtését és csoportosítását. A Chiffregruppe II. 1918. július 1-ig a
saját üzenetek rejtjelezését, majd a semleges és szövetséges államok
üzeneteinek dekódolását végezte. Pethö szerint a Chiffregruppe I. hatáskörébe a
francia, az angol és a diplomáciai rádióforgalom lehallgatása tartozott, Pokorny
Hermann visszaemlékezéseiben pedig azt olvashatjuk, hogy „…az I-ben a
központi rádióállomásokon lehallgatott táviratokat desifrírozták, a II-ben a
közvetlen távíróvonalak lehallgatása folyt”.43 1917. február 1-vel az olasz, orosz
és Balkán csoportot feloszlatták.
Ezután az Iroda a következő csoportokból állt: a politikai, az angol, a francia,
a tüzérségi, a Manipulationsgruppe, valamint a két rejtjelfejtő csoport. Ekkor két
új csoportot is létrehoztak, az elhárító és a propaganda csoportot.44 1917. május
15-től az első rejtjelfejtő csoport (a Chiffregruppe I.) két részre bomlott: egy
olasz és egy francia csoportra.45 1917. április 10-én Károly ausztriai császár és
magyar király Maximilian Rongét nevezte ki az AOK Nabt és így az Iroda
főnökévé.46 Az Iroda operatív irányítását 1918 februárjától Pokorny Hermann
alezredes látta el.47 1917. április 12-én az addig AOK Nabt keretében működő

43

Nachlaß Ronge, Ressorteinteilung, PETHÖ, 1998, 128. p. POKORNY, Emlékeim.
KA AOK Evidenzbüro Karton 3649. Offiziers-Einteilungslisten Ende August 1916 –August
1918. A lista adatai kissé félrevezetők, abból a szempontból, hogy nem azt tartalmazzák,
melyik tiszt mikor került az adott csoport kötelékébe, hanem azt, hogy az adott tiszt
mikor lépett az Irodaszolgálatába. Vagyis ez a Kriegsarchivban található táblázat nem ad
pontos felvilágosítást arra vonatkozóan, hogy az adott csoport mikor alakult meg. Az
viszont kiderül belőle, hogy az Iroda Balkán, olasz és orosz csoportjaiban legkésőbb 1917
januárjától már senki sem szolgált. Nachlaß Ronge, Geschichte, 240-241. pp. Pethö
könyvében politikai és sajtócsoport szerepel, amit szerinte 1915 áprilisában hoztak létre.
PETHÖ, 1998, 58. és 258. pp.
45
Nachlaß Ronge, Geschichte, 242. p.
46
Nachlaß Ronge, Nachrichtenabteilung, 36. p. RONGE, 1930, 274-276. pp.
47
Tulajdonképpen már 1917 októberétől ő vezette az Irodát, de munkáját még nem tudta
megkezdeni, mert részt vett a breszt-litovszki béketárgyalásokon. Pokorny Hermann
1882. április 7-én született a morvaországi Kremsier (Kromeriz) városában német
nemzetiségű családban. 1901-ben avatták hadnaggyá, 1910-ben százados, 1915-től
őrnagy. 1918 novemberében még magyar állampolgársága megszerzése előtt átveszi a
„magyar hadsereg”. Itt lesz 1921-ben ezredes és innen megy nyugállományba 1935-ben,
mint altábornagy. 1945 februárjától az Ideiglenes Nemzeti Kormány megbízásából a
Külügyminisztériumban teljesít szolgálatot. 1945. október 6-án vezérezredessé léptetik
elő. A Külügyminisztériumtól 1949-ben bocsátják el. 1960-ban Budapesten hunyt el.
POKORNY, 2000, 31. és 100. pp.
44
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összes nyilvántartó csoportot megszüntették és 1917. november 1-i hatállyal az
Iroda szervezetébe illesztették.48
Az utolsó átszervezésre 1918. március 30-i hatállyal került sor. Ekkor alakult
meg az adjutánsi iroda és kezdte meg működését a belföldi csoport („InlandsGruppe”). A háború végén, 1918 novemberében az Iroda a következő
csoportokból szerveződött: politikai, elhárító, tüzérségi és erődítési, nyilvántartó,
belföldi, két rejtjelfejtő csoport, a Manipulationsgruppe valamint az un.
zsákmány csoport („Beute-Gruppe”) illetve 1 fő különleges feladatokra.49
Az Iroda szervezetében működő csoportoknál is lezajlott az a folyamat, ami
korábban a hírszerző csoportnál is megfigyelhető, vagyis ezek a csoportok is
egyre jobban tagolódtak, egyre több, különböző feladatokat ellátó
alcsoportokra, referatúrákba szerveződtek. Az elhárító csoportban hat referatúra
működött: szervezési, nyilvántartó, egy külön referatúra, mely más szervekkel
tartotta a kapcsolatot, egy jogi ügyekkel foglalkozó, egy a körözésekkel és más
különleges feladatokkal foglalkozó és egy az AOK Nabt felderítő csoportjaival
kapcsolatot tartó referatúra. A politikai csoport 1918. július 1-ig szintén hat
referatúrából állt: cseh, lengyel és ukrán, délszláv, magyar és román, olasz és egy
nemzetközi mozgalmakkal foglalkozó referatúrából.
1918. július 1. után kezdte meg tevékenységét a politikai hírszerző
referatúra, a cseh referatúra kibővült a német ügyekkel, a magyar és román
referatúra pedig ezután csak a román ügyekkel foglalkozott, a magyarokkal már
nem foglalkoztak. Az Iroda nyilvántartó csoportja két osztályra bomlott. Az
Evidenzgruppe I. három referatúrából állt, egy Nagy-Britanniával és annak
gyarmataival, egy az Amerikai Egyesült Államokkal és Ázsiával, valamint egy
Németországgal és a tengeralattjáró-háborúval foglalkozó referatúrából, amihez
tartozott az Iroda könyvtára is. Az Evidenzgruppe II. két referatúrát foglalt
magába: egy Franciaországgal, Belgiummal és azok gyarmataival foglalkozót és
egy Spanyolországgal, Portugáliával azok gyarmataival, valamint Közép- és DélAmerikával foglalkozó referatúrát. 50

48

Nachlaß Ronge, Geschichte, 244. p. Nachlaß Ronge, Nachrichtenabteilung, 36. p.
KA AOK Evidenzbüro Karton 3649. Offiziers-Einteilungslisten Ende August 1916 –August
1918. Itt még 3 tiszt van feltüntetve különleges feladatokra. Nachlaß Ronge, Geschichte,
244-246. pp. 1917 októberében még volt un. skandináv csoport, amelyben Svédországgal,
Dániával és Norvégiával foglalkoztak. Ezt a csoportot azonban a háború végére a
nyilvántartó csoportba tagolták. Nachlaß Ronge, Ressorteinteilung.
50
Nachlaß Ronge, Ressorteinteilung. Pethö könyvében az áll, hogy 1917 októberétől
létezett az Iroda szervezetében egy kriminálpolitikai csoport is. PETHÖ, 1998, 59. p. Ennek
nyomát levéltári forrásban nem találtam.
49

16
Nemzetbiztonsági Szemle 2018/Különszám

A Osztrák-Magyar Monarchia központi katonai felderítő és elhárító szervezete az
első világháború idején
Az AOK hírszerző részlegét a mozgósításra vonatkozó előírásoknak
megfelelően állították fel. Az AOK Nabt hatáskörébe tartozott a katonai
hírszerzés és az ellenséges haderőkről vezetett nyilvántartás legmagasabb szintű
irányítása. Tulajdonképpen először a Nachrichtenabteilung Balkan került
felállításra az Oberkommando der Balkanstreitkräfte részeként. Ebből vált ki a
Nachrichtenabteilung Russland, ami az Ost –Oberkommando (OOK) részeként
1914. augusztus 16-17-én Przemyslbe utazott.51 Az Iroda állományából 17 tiszt
került át az AOK Nabt állományába.52 Az AOK Nabt és az Iroda eleinte egységesen
Oskar Hranilovic von Czvetassin ezredes vezetése alatt maradt, aki így a harctéri
hírszerzésért is felelt.53 Azonban már 1914. augusztus 19-én Rongét bízta meg a
Nabt hírszerző és elhárító tevékenységének irányításával.54
1915. január 1-én a Nabt már rendelkezett politikai és propaganda
referenssel, szeptemberben pedig felállították a Nabt sajtóosztályát, melynek fő
feladata a külföldi sajtó figyelése és a semleges országok sajtójából jelentés
összeállítása volt.55 Emellett a Nabt szervezete egy Balkán, egy tolmács, egy
erődítési és egy külön hírszerző csoportra tagolódott. Ezen kívül egy
Manipulationsgruppe tartozott hozzá, valamint volt egy képviselőjük a közös
külügyminisztériumnál. A kezdeti létszám (17 tiszt) 1916-ig nem nagyon
növekedett, ekkor 20 tiszt alkotta a Nabt állományát. A Nabt állományában 1917
elején még mindig csak 29 tiszt teljesített szolgálatot. 1917. január 1-től az AOK
egy szemantikai jellegű változtatást is véghezvitt: a Kundschaftsdienst elnevezés
helyett a Nachrichtendienst kifejezést használta. Ennek megfelelően változtak
meg a Kundschaftsstellen és a Kundschaftsoffiziere szavak is Nachrichtenstellen
illetve Nachrichtenoffiziere kifejezésekre.56
A Nabt ekkor a katonai hírszerzés vezetőjét (Hranilovic von Czvetassin),
helyettesét, a Nabt hírszerző és elhárító tevékenységének irányítóját (Ronge), a
helyettes vezetése és irányítása alatt álló offenzív és defenzív hírszerző-elhárító
csoportokat (Kundschaftsgruppen) az orosz, olasz és a Balkán-csoportot, és a
politikai csoportot foglalta magában, valamint hozzátartozott még a
51

PETHÖ, 1998, 57. p.
RONGE, 1930, 92-93. pp.
53
RONGE, 1930, 92-93. pp. PETHÖ, 1998, 57. p.
54
Nachlaß Ronge, Nachrichtenabteilung, 2. p.
55
Nachlaß Ronge, achrichtenabteilung, 8. ill. 17. pp.
56
2616/M. I. Abschrift, Wien, 26. 02. 1917. Schaffung einer Zentralstelle für den
defensiven Kundschafterdienst (Spionageabwehrdienst) 1913-1917, Österreichisches
Staatsarchiv, Haus, Hof- und Staatsarchiv, Politisches Archiv XL Interna LI/6. Karton 242.
(Osztrák Állami Levéltár, Házi, Udvari és Állami Levéltár, Politikai Levéltár) PETHÖ, 1998,
57-58., ill. 82. pp.
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Manipulationsgruppe és egy regisztrátor is. Az orosz, olasz és a Balkán-csoport
úgynevezett Evidenzgruppe volt, vagyis az illető államok haderejéről vezetett
nyilvántartást.57
1917. március 25-től Hranilovic von Czvetassin ezredes fokozatosan átadta a
Nabt irányítását Rongénak. Ez egyben az Iroda és a Nabt fokozottabb
önállósodását is eredményezte.58 Az 1917. április 7-én kelt 7000. számú
rendelkezés határozta meg ezután a Nabt felépítését. A Nabt személyi állománya
ekkor 29 tisztből és hivatalnokból állt.59 1917 végén az immáron Ronge vezetése
alatt álló Nabt (székhelye: Baden) jelentősen kibővült, összesen 6 csoport, azon
belül 8 alcsoport alkotta. Az I. csoport volt az un. „Erkundungsgruppe”, amely
aktív felderítő, hírszerző tevékenységet (Offensiver Dienst) látott el. Ennek a
csoportnak 5 osztálya, alcsoportja működött, nevezetesen az I. a. az orosz, az I.
b. az olasz, az I. c. a Balkán, az I. d. az un. „Inlandgruppe”, valamint az I. e. az un.
békepropaganda referatúra.
Közülük az I. d. osztály elhárító feladatokat (Defensiver Dienst) végzett. A II.
csoport a rejtjelcsoport (Die Kriegs –Chiffregruppe), aminek vezetője Pokorny
Hermann volt. Ide tartozott a II. a. az olasz, a II. b. a román és a II. c. az orosz
alcsoport. A III. csoport a személyzeti, a IV. az útlevél, az V. a skandináv csoport –
ami később átkerült az Iroda szervezetébe --, végül a VI. a Manipulationsgruppe
volt. Az útlevél csoport – amelynek vezetője kivételesen nem katona, hanem
Heinrich Heimich személyében rendőr volt – szintén elhárító feladatokat
végzett.60 Bár nem alkotott külön csoportot, a tolmácsszolgálat a Nabt keretén
belül maradt.61
1918. január 1-én az AOK Nabt szervezete Ronge vezetése alatt (helyettese
Franz Nordegg alezredes, az Erkundungsgruppe főnöke) annyiban változott, hogy
az Erkundungsgruppe már csak 4 alcsoportból állt, mivel a békepropaganda
referatúra megszűnt, a rejtjelcsoporton belül pedig a román helyett ekkor már
Balkán alcsoport működött. Ezen kívül az Iroda szervezetében egy Nabt
összekötő tiszt teljesített szolgálatot. 1918. július 1-től az Erkundungsgruppe
osztályai önállókká váltak. Emellett a Nabt egy tisztjét a közös
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Nachlaß Ronge, Nachrichtenabteilung, 31. p. PETHÖ, 1998, 58. p.
Nachlaß Ronge, Nachrichtenabteilung, 36. p.
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Nachlaß Ronge, Nachrichtenabteilung, 41. p.
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PETHÖ, 1998, 58. p. A Balkán –csoport vezetője 1917. április 7-től a háború befejezéséig
Stojakovits Demeter (1883-1946) volt. Nachlaß Ronge, Nachrichtenabteilung, 89. p. 1935ben Sztójay Döme néven altábornagy, 1936-1944 között berlini magyar követ, 1944.
március 22 és augusztus 29-e között magyar királyi miniszterelnök. 1946-ban háborús
bűnök vádjával elítélték és kivégezték.
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Nachlaß Ronge, Nachrichtenabteilung, 41. p.
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Külügyminisztérium útlevélközpontjához osztották be, létrehoztak egy
tolmácsiskolát és egy különálló útlevélhivatalt.62
Az AOK Nabt képezte az első világháború alatt a teljes katonai hírszerzés és
elhárítás központját. A Nabt szervezetén belül is a legfontosabb funkciót az
Erkundungsgruppe és a rejtjelcsoport látta el, mivel az általuk szerzett
információk alapján döntött a legfelsőbb katonai vezetés a legfontosabb
stratégiai kérdésekben. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a Nabt egyfajta döntéselőkészítő funkciót is ellátott, de legalább ilyen fontos volt, hogy ellenőrizze az
AOK döntéseinek végrehajtását.63 Ezt a funkciót a Monarchia országai, illetve az
elfoglalt területeken felállított hírszerző állomások és az ott szolgálatot teljesítő
mintegy 2500 tiszt és hivatalnok révén valósította meg.64 Mellettük az AOK Nabt
számíthatott azokra a személyekre, akik üzletszerűen foglalkoztak hírszerző
tevékenységgel (Kundschafter), azokra, akik szolgálataikért cserébe nem
számíthattak díjazásra, legfeljebb a költségeik megtérítésére voltak jogosultak,
esetleg alkalomszerűen részesülhettek valamilyen ellenszolgáltatásban
(Berichterstatter), végül azon személyek szolgálataira, akik kizárólag hazafias
érzületből,
ellenszolgáltatás
nélkül
folytattak
kémtevékenységet
(Vertrauensmann).65
Az első világháború alatt az osztrák-magyar katonai hírszerzés egyre
magasabb színvonalon látta el feladatát. Ronge némileg elfogult véleménye
szerint talán még egy háborúban sem végeztek olyan alapos és pontos hírszerző
tevékenységet, mint amit a Monarchia hírszerzői végeztek.66 Az első világháború
folyamán az információszerzés elsődleges forrásává egyértelműen a telefonok és
távírók lehallgatása, a rejtjelezett küldemények megfejtése vált. Ezért
kulcsfontosságú volt a rádióadások és telefonvonalak lehallgatása, valamint az,
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Nachlaß Ronge, Nachrichtenabteilung, 53. ill. 61. pp.
Nachlaß Ronge, Nachrichtenabteilung, 14. p.
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ZEINAR, Hubert, Geschichte des österreichischen Generalstabes, Böhlau, Wien-KölnWeimar, 2006, 560. p.
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NA Nr. 8900 von 1917. Gliederung der NA. AOK HHStA PA XL Interna Karton 241 Liasse
II/4.
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„Daß vielleicht in keinem Krieg so eingehende und zutreffende, und was besonders
wichtig ist, rechtzeitige Daten über die feindlichen Maßnahmen erlangt wurden” Vagyis
„talán még egy háborúban sem szereztek olyan pontos és helyes, és ami különösen
fontos, megfelelő idejű információkat az ellenséges intézkedésekről”. KA AOK Faszikel 77
Karton 46 ex 1916. Idézi HÜTTERER, Christine, Der Nachrichtendienst des k. u. k.
Armeekommando von 1914-1918 mit besonderer Berücksichtigung der italienischen
Kriegsgefangenen –und Überläuferaussagen an der Tiroler Front, Dissertation, Universität
Wien, 1970, 30. p.
63

19
Nemzetbiztonsági Szemle 2018/Különszám

A Osztrák-Magyar Monarchia központi katonai felderítő és elhárító szervezete az
első világháború idején
hogy ki irányítja, ki felügyeli ezt a területet. 1917 elején Ronge megakadályozta,
hogy Rudolf Schamschula vezérőrnagy, a távírószolgálat főnöke magához vonja a
rejtjelcsoportot, a tolmács– és a rádiólehallgató–szolgálatot. Azonban 1917
októberében az AOK hadműveleti osztálya magához vonta a keleti és a
délnyugati front rádiólehallgató–szolgálatát. Mivel ez a változtatás nem
bizonyult hatékonynak, 1918 júniusában visszaállították az eredeti rendszert,
vagyis az irányítás és a felügyelet visszakerült a Nabt szervezetébe.67
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Szemelvények az első világháború alatti technikai
felderítés történetéből
Boda József1

Absztrakt:
Az írás megpróbálja röviden összefoglalni azt a technikai fejlődést, amely az ipari
forradalom hatására a technikai felderítés területén jelentkezett az első világháború
idején.
Kulcsszavak: ipari forradalom, kódfejtés, rádió-felderítés, rejtjelzés, technikai felderítés,
telefon lehallgatás
Abstract:
The article is try to summarize the technical development during First World War on the
field of technical intelligence
Keywords: industrial revolution, decoding, radio surviallence, cipher, technical
intelligence, phone interception
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Bevezetés
A felderítés, hírszerzés érdekében szinte annak kezdete óta alkalmaznak
technikai eszközöket. Az eszközök fajtája, típusa az adott kor társadalmi és
technikai fejlődésétől függött. Kezdetleges technikai eszközként tekinthetünk az
úgynevezett „hallgatózás”-ra, amelynek során a falakba épített kürtők, figyelő
rések, ablakok segítették a titkos információ iránt érdeklődő feleket.
Az írásbeliség megjelenésével szükségessé vált az üzenetek titkosítása, illetve
azok megfejtése - vegytintával, titkosírás alkalmazásával - adta meg a
lehetőséget a kezdetleges titkosszolgálati eszközök használatához. A postai
küldemények ellenőrzésére már ebben az időben is különböző szervezeteket
hoztak létre a birodalmakban, nemzetállamokban.
A korszerű technikai eszközök megjelenésével (rádió, távíró, telefon,
számítógép, elektronikai eszközök stb.) egy időben jelentkezett az igény a rajtuk
keresztül áramló információk titokban történő megszerzésére. Az első
világháború kezdetére már kialakultak a különböző technikai felderítő
szolgálatok (légi felderítő, műszaki felderítő, rádióelektronikai,- rádió-felderítő,
tengerészeti felderítő, tüzérfelderítő, tudományos-technikai stb.).
1. A technikai felderítés fejlődésére a XIX. végén és a XX. század elején
Valójában az úgynevezett második ipari forradalom2 hatására történtek alapvető
változások a hadművészet terén, és ez által természetesen, a felderítés
megszervezésében, és a technika eszközök felderítés érdekében történő
alkalmazásában. Az új találmányok azonnal felvetették katonai alkalmazásuk
távlatait is. A vasút-, műúthálózat fejlődése, a dinamit, a távíró, a
fényképezőgép, a távbeszélő, a szikratávíró, a robbanómotor, a léghajó és
repülőgép, az ejtőernyő megjelenése, a fegyverek tökéletesítése nagy hatással
bírt a technikai felderítés fejlődésére és, a titkos információgyűjtésre egyaránt.
A rádiófelderítés egyik első eredményeként tartják számon, hogy 1904-ben,
a Szuezi- csatornán hajózó brit HMS Diana cirkálóra telepített rádiólehallgató
állomás fogta az orosz flotta Japán elleni mozgósításának elrendelését. A
rádiófelderítés születését a szakértők az orosz-japán háború idejére teszik.

2

A második ipari forradalom, vagy másképpen az ipari forradalom második szakasza 1871
és 1914 között olyan új találmányokat hozott, mint a robbanómotor, autók, léghajók,
repülőgépek megjelenése. Jelentkezett ez a folyamat az elektromosság,, a vegyészet, az
olajipar és a gépgyártás területén is.
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A különböző technikai felderítő eszközök a Nagy Háború során széleskörűen
alkalmazásra kerültek. A telefonok megjelenésével egy időben jelentkezett az
igény, az azokon fojtatott beszélgetések megismerésére. Ekkorra már
telefonkábelek kötötték össze az országokat és a kontinenseket is.
Megtalálhatóak voltak a városokban és ott feküdtek a tengerek fenekén is.
A szemben álló katonai egységek az összeköttetés fenntartására – főleg az
állásháború időszakában – a vezetékes tábori távbeszélő hálózatot alkalmazták.
Ezért azután valamennyi hadseregben megszervezésre kerültek a távbeszélő
lehallgató őrsök, amelyek az ellenség mélységében, a két állomás közötti
vezetékeket „csapolták” meg, és így szereztek információt.3
A katonai hírközlés legfontosabb eszköze ebben az időszakban a szikratávíró
volt, annak gyorsasága és megbízhatósága okán. 1914-re például szinte
valamennyi hadihajót (amerikai, brit, francia, olasz, orosz) is felszerelték
szikratávíróval, amelyek hatótávolsága elérte az 1000 mérföldet (1853 km). Az
adásokat azonban rejtjelezni kellet, hogy azokat az ellenség ne legyen képes
lehallgatni, és megfejteni. A kódok megfejtése különleges hozzáértést és
képességet igényelt, ezért azután létrehozták a hadseregek rejtjelző és kódfejtő
szervezeteit.
Az ismert kriptográfus, David Kahn (1930-)4 szerint az első világháború előtt
két ország hadereje készült fel a kriptográfiai kihívásokra. Franciaország és az
Osztrák – Magyar Monarchia védereje. Ez utóbbi állományába tartozó Andreas
Figl százados lett az első ilyen szervezet vezetője 1911-ben.5 Figl Bécsben
született 1873-ban. Katonai tanulmányait a trieszti kadétiskolában végezte.
1893-ban hadnagyi rangot kapott. Kódfejtő és rejtjelező tiszti karrierje
csúcsaként 1917-ben a legfelsőbb parancsnokság rejtjelező csoportjának
főnökévé nevezték ki. 1937-es nyugdíjba vonulásáig számos katonai és civil
posztot töltött be. Jelentős kriptográfiai szakkönyvet publikált a rejtjelezés
különböző módszereiről „A kódolás rendszere” címmel (Systeme des
Chiffrierens, Graz 1926). Figl 1967-ben hunyt el Salzburgban.6
Az első világháború idején a rejtjelfejtésben a franciák voltak a
legsikeresebbek. Becslések szerint a háború végéig mintegy százmillió szó
terjedelmű német híradást hallgattak le. Kifejlesztették a rádiófelderítés több
3

HORVÁTH Csaba: A magyar katonai felderítés története a kezdetektől 1945-ig, Puedló
Kiadó, Budapest, 35. o.
4
David KAHN: The Codbreakers – The Story of Secret Writing, 1967
5
BALOGH Péter: A magyar rádiófelderítés története, In: PARÁDI József: Rendvédelemtörténeti füzetek XXIII. Évf (2013) 31-32-33-34. sz. HU-ISSN 1216- 6774, 15. o.
6
John R. SCHINDLER: Reménytelen küzdelem: osztrák–magyar kódfejtés az I. világháború
alatt, Újkor és Jelenkor, 119. o.
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módszerét, mint például az ellenséges rádiós „kezének” felismerését. A
lehallgató állomások mellett például hat iránykereső állomást is létesítettek.
Ezeket magas tornyokra – többek között az Eiffel Toronyra – szerelték fel. Az
eszközök kezelésre létrehozták a 8. Híradó Ezredet. Az ezred bemérő
állomásainak 1915-ben, a Párizstól keletre felvonuló német hadsereg teljes
szervezeti felépítését sikerült felderítenie.
Olaszország első katonai hírszerző főnöke (1863) a magyar származású
Eduard Driquet ezredes volt. Az első telefon ellenőrzésre alkalmas eszközöket az
1800-as évek végén állították rendszerbe. Az első világháború kitörése előtt az
olasz katonai hírszerzés nem volt felkészülve a technikai eszközök széleskörű
alkalmazására, és csak 1915-től rendelkeztek lehallgató és rejtjelző eszközökkel
és szervezetekkel.7 1916-ban az olasz BM irányítása alatt létrehoztak egy teljesen
új szervezetet, a Központi Nyomozó Hivatalt (Central Ufficio di Investigazione),
amely többek között feladatul kapta a telefonok és a postai küldemények
ellenőrzését.
Németország a háború előtt nem fordított nagy gondot a rádiófelderítés és
elhárítás megszervezésére. A lehallgatási szolgálatukat (Abhördienst) csak 1916ban hozták létre.8
Angliában, 1914 augusztusában hozták létre a Haditengerészeti Hírszerzési
Osztály 25-ös részlegét („40-es szoba” néven is ismert), amely azután világszerte
14 rádió felderítő állomást működtetett és gyakorlatilag az összes hivatalos
német rádióforgalmazást figyelemmel tudta kísérni.9
Az Amerikai Egyesült Államokban első világháború idején, 1916-ban a
Kongresszus jóváhagyta a Haditengerészeti Hírszerző Hivatal költségvetésének,
személyi állományának jelentős fejlesztését, és a háborús tapasztalatok alapján,
feladatkörébe utalta az USA kikötőinek védelmét az ellenséges hírszerzés és
diverziós tevékenység ellenében. Ebben az időszakban kezdte meg a Hivatal a
rádióösszeköttetések, a távirat-, a levélforgalom ellenőrzését, a bizalmas katonai
információk
kiszivárgásának
megakadályozása
érdekében.
A
USA
Tengerészgyalogsága, hasonlóan a szárazföldi csapatokhoz már megalakulása óta
(1775. november 10.) hajtott végre felderítési feladatokat. Dion Williams
7

Antonella Colonna VILASI: The Italian Intelligence from the Pre-Unification Period to the
First World War,
https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=81957, Letöltve: 2018.
10. 14.
8
Simon SINGH: Kód-könyv, A rejtjelzés és rejtjelfejtés története, Park Könyvkiadó,
Budapest, 2001, 112-115. o.
9
Al CIMINO: Kódfejtés, Az ókori rejtjelektől a kavantumkódokig, Saxum Könyvkiadó,
2018. 61. o.
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tengerészgyalogos őrnagy (1869-1952) már 1906-ban elkészítette a
Haditengerészet kétéltű felderítő alegységei alkalmazásának doktrínáját, mégis a
második világháborúig kellett várni az első szervezettszerű kétéltű felderítő
alegységek létrehozásig.
Szintén ehhez az időszakhoz kapcsolható a rádiók nagyszámú alkalmazása,
amely magával hozta egy új szakcsapat, a rádiófelderítés, elhárítás és zavarás
kialakulását.
A technikai fejlődést természetesen figyelemmel kísérte a Monarchia katonai
vezetésen is. A Tullnban (Felső - Ausztria) lévő központi távíró iskolán1896-tól
indult meg a hamburgi, mödlingi és a bécsi hadapródiskolákból odavezényelt
hallgatók felkészítése. A vezényelt állomány magyar, német és szláv nyelvű
katonák közül került ki. A távírászok felszerelése a Morse-rendszerű író-, adóvevő készülékekből állott. Ezek a 1877 és 1892 mintájú tábori távíró készülékek
az első világháború végéig rendszerben voltak. Már a háború kitörése előtt
gondot fordítottak a rádióhíradások rejtjelezésére is. Ehhez 1912-ben kiadtak egy
úgynevezett „Háromjegyű rejtjelkulcs” táblázatot, amely biztosította a három
nyelven érthető titkosírást. Az üzenetek nyelvezetét a távirat elején feltüntetett
betűkkel jelezték:
– d betű = német;
– m betű = magyar;
– h betű = horvát.
A kódok féltve őrzött, szigorúan titkos eszközök voltak.10
A különböző technikai eszközök megjelenésével új felderítési módok jöttek létre
és az állóháború is új eljárások bevezetését követelte meg.
A hagyományos felderítési módok (felderítő járőrök) mellett, létrehozták a
technikai felderítés szervezeti kereteit, a gyalogsági és tüzérségi megfigyelő
őrsöket, a tüzér hang – és fénymérő őrsöket, a távfényképező őrsöket és
távbeszélő lehallgató csoportokat.11
A léghajók és repülőgépek megjelenése, katonai célra történő alkalmazásuk
szintén széleskörű lehetőséget biztosított az ellenség csapatai, csapatmozgásai
nagy mélységű felderítésére, megfigyelésére és légi felvételek készítésére. Az
Osztrák–Magyar Monarchia Légjáró csapatai (Kaiserliche und Königliche
Luftfahrtruppen vagy K.u.K. Luftfahrtruppen) megszervezésére, mint légballonos
megfigyelő csapat került sor 1893-ban.
10

RÉVAY Zoltán: Titkosírások, Fejezetek a rejtjelzés történetéből, LAZI Könyvkiadó,
Szeged, 2001. 203. o.
11
PILCH Jenő: A hírszerzés és kémkedés története. Budapest, 1936, Franklin. I.köt. 314320 p.
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A Monarchia légjáró csapatait 1912-ben a kor technikai színvonalának
megfelelően átszervezték, mivel a régi megfigyelő ballonok, már nem feleltek
meg a korszerű hadviselés követelményeinek, ezért új és modern haditechnikai
eszközöket szereztek be. A technika fejlődése a légi felderítésben is komoly
előrelépést jelentett, hiszen a repülőgépeket fényképezőgépekkel és rádiókkal
szerelték fel, ami azután felgyorsította és pontosabbá tette a felderítési adatok
rögzítését, és továbbítását.
A légjáró csapatokon kívül a Monarchia haditengerészete is rendszeresítette,
és hatékonyan alkalmazta a repülőgépeket az ellenséges flották és egyéb célok
felderítése érdekében.
Szintén ehhez az időszakhoz kapcsolható a rádiók nagyszámú alkalmazása,
amely magával hozta egy új szakcsapat, a rádiófelderítés, elhárítás és zavarás
kialakulását. Érdekes tapasztalat volt a háború során, hogy a legfrissebb és a
legmegbízhatóbb értesüléseket a hadifoglyok vallomásai szolgáltatták.
2. Technikai felderítés az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregében az első
világháború idején
A háború kitörésekor a rádió és a telefon katonai alkalmazása mondhatjuk
„gyerekcipőben” járt. Viszont a háború idején megszületett egy új felderítő
képesség a rádiófelderítés! A védekező fél általában a biztonságosabb helyi
telefon összeköttetést, míg a támadók a rádiót használták, amely könnyen
lehallgatható volt és szükség volt az üzenetek rejtjelzésére. Az állóháború idején
szintén a tábori vezetékes híradásé volt a döntő szerep, de 1916-ra az ellenfelek
kifejlesztették a módját, mind a telefonok, mind pedig a rádiók lehallgatásának
és az üzenetek megfejtésének. A Monarchia technikai felderítésének alapját a
szárazföldi csapatoknál és az un. „légjáró csapatoknál” létrehozott technikai
felderítő alegységek és eszközök képezték.
2. 1. A technikai felderítés fejlődése a Monarchia szárazföldi csapatainál
A szárazföldi csapatoknál ebben az időben a felderítési feladatokat alapvetően a
lovasság látta el. Háború esetén a közel-és távolfelderítést a lovashadosztályok
végezték. Ehhez hadosztályonként 3-5 felderítőosztagot alkalmaztak. A
felderítőosztagok ereje 1-3 lovasszázad lehetett, megerősítve géppuskás, utász
és tüzérszakasszal. Az osztag az ellenség és a terep felderítésére felderítő
járőröket (10- 15 lovas) küldött ki. Az osztagokon, járőrökön kívül tiszti járőrök,
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csendőrjárőrök igyekeztek még pontosítani az adatokat, és új információkat
gyűjteni.12
Az állóháború, vagy korabeli kifejezéssel állásháború kialakulása magával
vonta a katonai felderítés módszereinek megváltozását is. Új felderítő szervek
alakultak, mint az árokmegfigyelők, gyalogsági és tüzér megfigyelők, tüzér hang
–és fénymérők, távfényképezők, távbeszélő lehallgatók, és a magasabb
parancsnokságokon hírszerző szaktiszteket alkalmaztak.13.
Megnőtt a figyelés jelentősége. A figyelés hatékonyságának növelésére
figyelőőrsöket alkalmaztak, melyek 2-3 főből álltak és optikai eszközök
alkalmazásával folyamatosan figyelték az ellenség tevékenységét. Figyelési célra
kötött léggömböket is széleskörűen alkalmaztak.
Felderítő járőröket általában a gyaloghadosztályok és dandárok alkalmaztak,
az ellenség állásainak felderítésére, és fogoly szerzés volt.
A háború során széleskörűen alkalmazásra kerültek a különböző technikai
eszközök is. A telefonok megjelenésével egy időben jelentkezett az igény az
azokon folytatott beszélgetések megismerésére. A katonai alakulatok az
összeköttetés fenntartására – főleg az állásháború időszakában – a tábori
távbeszélő hálózatot alkalmazták. Megjelentek tehát a távbeszélő lehallgató
őrsök, amelyek az ellenség mélységében, a két állomás közötti vezetékeket
„csapolták” meg, és így szereztek információt.14
A háború idején a szikratávíró volt a katonai hírközlés talán legfontosabb
eszköze, gyorsasága és megbízhatósága miatt. Az adásokat viszont rejtjelezni
kellet, hiszen azokat az ellenség képes volt lehallgatni. A kódok megfejtése
különleges képességet igényelt, ezért megalakultak a hadseregek rejtjelező és
kódfejtő szervezetei.
A Monarchia olyan kiváló szakemberekkel büszkélkedhetett ezen a
területen, mint: Pokorny Hermann (Kroměříž, Morvaország, 1882. április 7. –
Budapest, 1960. február 18.) későbbi vezérezredes, aki maradandót alkotott a
rádiófelderítésben. Kiváló nyelvérzékkel rendelkezett, német anyanyelve mellett
gyermekkorában csehül és latinul kellett megtanulnia, majd elsajátított több
nyelvet is felnőttként, melyeket jól kamatoztatott katonai pályája során.
Kiemelkedett a szláv nyelvtudási képességével, hiszen oroszul, lengyelül és
bolgárul is kiválóan tudott. Az első világháborúban különböző, elsősorban rádió
felderítő beosztásokban tevékenykedett. Pokorny rájött arra, hogy az orosz
kriptográfusok a 35 betűs orosz ábécét 24 betűre csökkentették, és a hiányzó 11
12

CZÉKUS Zoltán: Az 1914-18. évi világháború összefoglaló története. I-III. rész. Budapest,
1930, Stadium Sajtóvállalat Részvénytársaság. 236 p
13
PILCH i. m. 314-320. o.
14
HORVÁTH: i. m. 35. o.
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betűt a 24 betűs ábécé 11 helyére, mint második betűt osztották el, így
készítették rejtjelkulcsaikat. Ez a felismerése azt eredményezte, hogy az ő általa
szervezett rádiófelderítés sikeresen és gyorsan fejtette meg az oroszok
rejtjelezett üzeneteit és megfelelő mennyiségű, és minőségű információt tudott
a hadvezetés számára szolgáltatni.
A Monarchia rádiólehallgatásai az ő általa kifejlesztett rendszert követték,
melyet a háború végére, az egész arcvonalra kiterjesztettek. 1914. szeptember
közepén fejtette meg először az orosz rejtjelkulcsot.15 Az első világháború alatt
18 orosz rejtjelkulcsot sikerült megfejtenie és kb. 12000 rejtjeltáviratot dolgozott
fel. Pokorny első világháborús karrierjének csúcsa volt, amikor az általa vezetett
rejtjelfejtő részleg 53 elfogott távirat megfejtése eredményeként a központi
hatalmak hadereje 1915. 08. 25.-én elfoglalták Breszt - Litovszk városát. Részt
vett 1917-ben a Breszt - litovszki béketárgyalásokon, mint az osztrák–magyar
delegáció tagja.16
Szintén az állóháború kialakulásához köthető a megszerzett információk
továbbításához a postagalambok széles körű alkalmazása, és a felderítési adatok
gyűjtéséhez az átszököttek részletes kikérdezése, a zsákmányolt okmányok,
térképek részletes tanulmányozása.
2. 2. A Monarchia légi felderítése
A léghajók és repülőgépek katonai alkalmazása hatalmas lehetőséget biztosított
az ellenséges csapatok, csapatmozgások viszonylag nagy mélységű felderítésére,
megfigyelésére és légi felvételek készítésére
Azonban a háború kitörésekor a repülés, a repülőtechnika még a kísérletezés
korát élte. A mozgósítás időszakában az Antant kb. 400, a Központi Hatalmak
pedig 260 repülőgépet volt képes kiállítani.17 A Monarchia gépei és a repülés
szervezettsége is korszerűtlen volt, nem felelt meg a kor követelményeinek. A
repülőgépek alkalmazásának elvei sem voltak kimunkálva. A rendelkezésre álló
különböző típusú gépeket minden feladatra – felderítés, légi harc, bombázásegyüttesen alkalmazták.
Az első világháborút az Osztrák–Magyar Monarchia Légjáró csapatai egy
kormányozható léghajóval, 10 megfigyelő ballonnal, 39 repülőgéppel és 85
15

POKORNY Hermann: Emlékeim, PETIT REAL Kiadó, Budapest, 2000. 67. o.
Pokorny a birodalom széthullása után, 1918-ban felvette a magyar állampolgárságot és
rövidebb, hosszabb megszakításokkal 1956-ig dolgozott. 1945. október. 1-én nevezték ki
nyugállományú vezérezredessé.
17
MALOVÁNYI Sándor: A repülőgép megjelenése és alkalmazása az első világháborúban
Budapest, évszám nélkül. Zrínyi Miklós Katonai Akadémia. 46. o.
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kiképzett pilótával kezdték el.18 Mozgósításkor hét tábori repülőszázadot
állítottak fel, az alábbi szervezeti felépítésben:
– 8 tiszt,
– 15 altiszt,
– 89 legénységi állományú katona.
A technikai ellátottság az alábbiak szerint alakult:
– 6 repülőgép,
– 1 személygépkocsi,
– 2 segély gépkocsi,
– 1 tehergépkocsi,
– 90 hámos ló.19
A háború kezdeti időszakában a repülőgép megfigyelő pilótája szabad
szemmel, esetleg távcsővel végezte a felderítést, figyelte meg az ellenséges
csoportosítások elhelyezkedését, mozgását, és a terepet. A megfigyelőtiszt
általában vázlatot készített, vagy a kor színvonalának megfelelő eszközzel
fényképeket készített. Legtöbbször a bevetések után személyesen jelentette a
felderített adatokat.
Az Osztrák- Magyar Monarchia haditengerészete is rendelkezett felderítésre
alkalmas repülőgépekkel. A hidroplánok elsődleges feladata az ellenséges
partvidék, partszakasz és az ellenséges hajók felderítése volt. Hatékonyan
segítették például a hadihajók eredményes alkalmazását az otrantói tengeri
csatában, ahol az egyik gép 1917. május 15. –én, a Novara, a Helgoland és a
Saida cirkálók részére végzett eredményes felderítést, továbbá a Balaton és a
Csepel torpedórombolók támadását segítette elő bombázással.20
A háborús technikai felderítés részét képezték a léghajók és ballonok is,
azonban ezek az eszközök nagyon lassúak és sérülékenyek voltak. Az egyik, talán
legismertebb első világháborús léghajóparancsnok Poppe Kornél „légjáró
alezredes”
volt,
aki
egy
ballonmegfigyelő
századparancsnokaként
tevékenykedett és, hogy beosztottainak bemutassa az újonnan rendszeresített
mentőernyő biztonságos voltát, 1918. január, 16.-án, elsőként hajtott végre vele
ejtőernyős ugrást.21

18

SZABÓ Béla: Légierő az I világháborúban, az Osztrák - Magyar Monarchia légjáró
csapatai
19
CZÉKUS i. m. 195. o.
20
BOKSAY Antal: A felhők katonái (A magyar hadirepülés története) Budapest, Kiadási év
nélkül. 99-100. o.
21
POPPE Kornél (1884-1941): A tét olyan nagy,http://scharekf.hu/POPPE.html. Letöltve:
2014. 10. 26.
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A fentiek tények alapján megállapíthatjuk, hogy a pilóták és megfigyelők
minden hősiessége ellenére a Monarchia légi felderítése elég sok gonddal
küszködött. A háború elején a légjáró csapatok elavult technikával rendelkeztek
és a géppark pótlása is komoly gondot jelentett. Kevés volt a kiképzett pilóták és
elsősorban a megfigyelők száma, valamint képzettségi szintjük is sok kívánni
valót hagyott maga után.
Az első világháború katonai felderítéssel kapcsolatos tapasztalatait
összegezve, azt tapasztalhatjuk, hogy az mind eszközrendszerében, mind
személyi állományában, és módszereiben sokat változott, fejlődött. A
megszerzett felderítési adatok a törzsek és vezérkarok számára
nélkülözhetetlenek voltak.
Megállapíthatjuk, tehát hogy az Osztrák-Magyar Monarchia felderítő
rendszere azonos színvonalon állt a korabeli európai nagyhatalmak felderítési
rendszerével. Az Evidenzbüro a haderő kompetenciájába tartozott, hasonlóan a
német, a francia, az orosz és az angol stb. felderítéshez. Az Evidenzbüro volt az
Osztrák-Magyar Monarchia egyetlen felderítő szervezete.
3. Történeti példák a technikai felderítés jelentős eredményeire
Az alábbiakban néhány olyan, a technikai felderítés által sikert szeretnék
bemutatni, amelyek nagy befolyással voltak a Nagy Háború, és az egyes
hadjáratok kimenetelére.
3. 1. Az Amerikai Egyesült Államok belépése a háborúba
Az USA elnöke Thomas W. Wilson (1856-1924) a sorozatos német provokációk
ellenére sem hajlandó feladni Amerika semlegességét. A német kormány
azonban nem akar semmit a véletlenre bízni, ezért komoly diplomáciai
erőfeszítéseket tesz, hogy Mexikót bevonja a háborúba, és az USA ellen fordítsa.
A német külügyminiszter Arthur Zimmermann (1864-1940) 1917. január 16-án
egy hosszú rejtjelzett táviratot küld a mexikói német nagykövetnek. A rejtjelzett
távirathoz az amerikai és az angol hírszerzés is hozzájut. Az angol rejtjelzők több
napig küzdenek a megfejtéssel, de azután sikerrel járnak. A táviratból kiderül,
hogy Zimmermann azt javasolja Mexikónak, hogy foglalja el Arizonát, Texast és
Új- Mexikót, és tájékoztatja a korlátlan tengeralattjáró háború elindításáról.
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Wilson elnök azonban még ezek után is tétovázott! Azután 1917. március 18án német tengeralattjárók elsüllyesztenek három amerikai hajót az Atlantióceán északi részén. 1917. március 21.-én az USA hadat üzen Németországnak.22
3. 2. Győzelem rádiófelderítés segítségével
A Nagy Háború első csatáját Oroszország két hadserege, az I. (Nyemen) és a 2.
(Narev) vívta Kelt- Poroszországban a sokkal gyengébb 8. német hadsereg ellen.
Az orosz hadsereg rejtjelző irodájának vezetője azonban attól tartva, hogy saját
soraikban is lehetnek árulók, túlságosan későn rendelte el a titkos kódkönyvek
kiadását a csapatok részére. A mozgásban lévő orosz csapattestek így nyílt
rádióforgalmazást alkalmaztak. A németek oroszul jól tudó tisztjei, köszönhetően
a rejtjelzetlen táviratoknak, gyorsan és szakszerűen lefordították azokat és ez
által át tudták csapataikat csoportosítani, amivel azután sikerült is a túlerőben
lévő orosz hadseregeket megállítaniuk. Időközben pedig a németek
megerősítették a rádió-felderítő szolgálatukat. A három (könisbergi, graudenzi,
és thorni) telepített rádiófelderítő állomás mellé, még öt mozgó rádiófelderítő
őrsöt is felállítottak. A 8. német hadsereg Paul von Hindenburg (1847-1934)
tábornok vezetésével így tudta legyőzni 1914. 08. 26-30. között a 2. orosz
hadsereget. Az oroszok vesztesége 50 000 halott és eltűnt, valamint 92 000
sebesült volt.23
A rejtjelző iroda vezetőjének téves intézkedése, és a nyílt
rádiókommunikáció megbosszulta magát!
Befejezés
Megállapíthatjuk tehát, hogy a különböző szintű katonai vezetési törzsek és
parancsnokok a háború előrehaladtával egyre többször és egyre szakszerűbben
alkalmazták a technikai felderítésben rejlő lehetőségeket. Kialakultak a technikai
felderítés és elhárítás különböző fajtái és a szükséges szervezeti keretek. A földi,
haditengerészei és légi felderítés során használatos technikai eszközök minősége
és mennyisége a sokszorosára növekedett. Az egymással küzdő felek, speciális
technikai felderítő alegységeket hoztak létre.

22

PIEKALKIEWICZ, Janusz: A kémkedés világtörténete, Ford.:BARABÁS Miklós.
Budapest, 1988, Zrínyi Kiadó. I. köt. 17.-24. o. HU-ISBN 963 327 287 4.
23
PIEKALKIEWICZ, Janusz: A kémkedés világtörténete, Ford.:BARABÁS Miklós. Budapest, 1988,
Zrínyi Kiadó. I. köt. 15-17. o. HU-ISBN 963 327 287 4
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Adalékok Redl ezredes esetéhez, avagy a Monarchia
leghíresebb árulójának máig ható tanulságai
Drusza Tamás1 – Regényi Kund2
Absztrakt:
A cikk röviden bemutatja a Redl-ügyet. Két, az Osztrák Nemzeti Levéltárban található,
eddig kiadatlan dokumentumot mutat be, az elsőt Redl testvéréről és annak viselt
dolgairól, a másodikat pedig a vezérkari főnök parancsáról a vezérkar tagjainak biztonsági
szempontú átvilágításáról. A cikk az esetet kémelhárító szempontból vizsgálja, és több,
eddig vitatott pontra vonatkozóan is megoldási javaslatot kínál. Kitér a vezérkar testületi
szellemének az ügy kivizsgálására gyakorolt negatív hatására, de bemutatja ennek a
szemléletnek a változását is.
Kulcsszavak: a Nagy Háború, kémkedés, kémelhárítás, osztrák-magyar vezérkar,
biztonsági átvilágítás.
Abstract:
The article gives a short overview of the case Redl. It publishes two, till now unedited
documents from the Austrian National Archive, the first about Redl’s brother and his
activities, the second one about the order of the chief of the general staff of the army
about vetting the members of the general staff. The article analyses the case from the
counterintelligence point of view and offers some new approaches and argumentations
regarding still discussed points. Also presents the negative impact of the corps spirit of
the general staff on the case and higlights the changes in itself.
Keywords: The Great War, espionage, counterintelligence, Austro-Hungarian General
Staff, security vetting
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„Bízzál Istenben, és tartsd szárazon a puskaport.” Oliver Cromwell
Bevezetés
Alfred Redl ezredes ügye sok tekintetben „lerágott csontnak” tűnik. A számtalan
szakirodalmi3 és művészi4 feldolgozásnak köszönhetően az osztrák magyar
hírszerzés és kémelhárítás egykori vezetőjének ügye széles körben ismert lett.
Évtizedekig kevés új adat merült fel az üggyel kapcsolatosan, ezt a hiányt az
egyre terjedő tévhitek csak látszólag oszlatták el. A közelmúltban változás állt be
e tekintetben, mikor két osztrák kutató lehetőséget kapott az orosz
levéltárakban való kutatásra.5
E sorok írói az orosz levéltárakban feltárt ismereteket a szakirodalom alapján
hasznosították, ezen túlmenően, kihasználva a bécsi Osztrák Állami Levéltárban
tett szakmai látogatásunkat, igyekeztek megismerni a Redl ügyhöz kapcsolódó és
még fellelhető dokumentumokat. Bár ezen iratok jelentős része vélhetően a
történelem viharainak áldozatává lett, számos érdekes adalékra bukkantunk.
Ezekből egyrészt némileg rekonstruálhatók a Redl elleni nyomozás bizonyos
irányai, szakmai fogásai másrészt némi új ismerettel is szolgálnak. Ezek ugyan
nem helyezik lényegesen új megvilágításba az ügyet, de a téma iránt érdeklődő
magyar szakemberek számára mégis érdekes adalékokkal szolgálhatnak.
A Redl ügy lényege röviden
Fatálisnak látszó véletlenek sorozata vezetett ahhoz az eseményhez, illetve
annak nyilvánosságra kerüléséhez, ami jelentős mértékben megrázta az OsztrákMagyar Monarchiát, és a hírek szerint magát a császárt is. Nevezetesen, hogy a
Monarchia hírszerzésének és kémelhárításának egykori vezetője öngyilkosságot

3

A legfontosabbak: Ronge, Max: Kriegs- und Industriespionage. Zwölf Jahre
Kundschaftsdienst. Wien-Leipzig, 1930.; Asprey, Robert B.: The Panther’s Feast. New
York, Carrol Graf, 1986, ISBN 978-0881842395; Markus, Georg: Der Fall Redl. Wien,
Amalthe, 1989. ISBN 978 38500 21913; illetve magyar nyelven: Kisch, Egon Erwin: A Redlügy. In: Kisch, Egon Erwin: A Redl-ügy és egyéb történetek. (Ford: Fodor Ernő) Bukarest,
Kriterion, 1974. Kisch a történetet először 1925-ben jelentette meg. Szerz. megj.
4
A legismertebb ezek közül Szabó István „Redl ezredes” c. filmje, Klaus-Maria Brandauer
főszereplésével, 1985-ből.
5
MORITZ, Verena – LEIDINGER, Hannes: Oberst Redl. Der Spionagefall, der Skandal, Die
Fakten. Sankt Pölten, Salzburg, Wien. Residenz, 1912. ISBN 9783701731695 (a
továbbiakban MORITZ)
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követett el, mivel lelepleződött, hogy az oroszok ügynöke volt. Pedig ekkor még
nem is lehetett tudni, hogy árulása pontosan milyen léptékű volt.
Redl öngyilkossága azonban nem volt magától értetődő. Bár kétségtelen,
hogy lehettek ilyen szándékai, az illetékeseknek lehetőségük lett volna ennek
megakadályozása. Ez azonban nemhogy nem történt meg, sőt Redl kifejezetten
parancsba kapta, hogy azonnal vessen véget az életének, hogy árulása ne
kerülhessenek napvilágra. A véletlen azonban ismét közbeszólt, és pár nappal
később már a közvélemény is tudta mi történt. Az öngyilkosság azonban
megakadályozta annak pontos felderítését és megismerését, hogy milyen
károkat okozhatott Redl kémkedése.
Az ügy magyar vonatkozásai, avagy volt-e Redl ezredesnek társa?
Kevéssé ismert, hogy Redl ezredes ügyében Magyarországon is vizsgálatot
folytattak az illetékes szervezetek. Ennek alapvető oka az volt, hogy Alfred Redlnek volt egy Oscar nevezetű bátyja, aki szintén a császári és királyi hadseregben
szolgált, ebben az időben alezredesként, mint Nagyszombat katonai
állomásparancsnoka. Az ő személyét illetően a Bécsben székelő, a Monarchia
titkosszolgálataként funkcionáló Evidenzbüro információkat kért a budapesti 4.
hadtesttől.6
A Bécsi levéltárban fellelhető 1913. június 10-én, azaz bő két héttel Redl
lelepleződését és halálát követően kelt jelentés7 az alábbiakat állapítja meg
Oscar Redl személyét illetően.
Oscar Redl Nagyszombatban Windich István városi tanácsosnál lakott. Az
elmondások alapján tartózkodó személyiség volt, aki keveset járt társaságba,
keveset beszélt magáról, kiváltképp származásáról. Állítólagosan enyhén
alkoholista volt, amely szenvedélyének általában magányosan, otthon hódolt.
Lényegesebbnek látszik azonban másik szenvedélye. A megszerzett ismeretek
alapján Redl Oszkár szerette az ékszereket, különösen pedig a gyűrűket kedvelte,
gyűjteményének értéke állítólag jóval meghaladta a 35.000 koronát.8 A jelentés

6

Ismeretes, hogy az Evidenzbüro ekkor még nem rendelkezett saját végrehajtó – mai
terminológiával élve „műveleti” – szervekkel, ezért ilyen irányú kéréseit a rendőrség, a
csendőrség, mindenekelőtt pedig az osztrák-magyar hadsereg magasabbegységei
irányába fogalmazta meg. Szerz. megj.
7
Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Wien, AOK-Evidenzbüro, 3509 doboz.
8
Ezen összeg mai értékét nehéz meghatározni, de mindenképpen több tíz milliós
nagyságrendről van szó.
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szerint ezentúl Nedeczky szolgabírónak azzal dicsekedett, hogy egy prágai
banknál nagy bankbetétjei, illetve bérelt széfje van az értékpapírjai számára.9
Munkájáról, katonai dolgokról alig beszélt környezetének. Ugyanakkor
figyelmet érdemlő körülmény, hogy Windich tanácsos többször látta, hogy nagy
rajztáblákra rajzokat készít kiterített katonai térképek alapján. Elmondása szerint
ilyenkor hadgyakorlatok tervezésével foglalatoskodott. Öccse, Alfred Redl
tevékenységét figyelembe véve figyelemre érdemes, hogy egy alkalommal
említést tett egy olyan fegyverről, amely iránt az oroszok kifejezetten nagy
érdeklődést tanúsítanak és már többször meg akarták szerezni.
Gyakran, körülbelül kéthetente utazott Bécsbe, és egyszer öccse, Alfred is
meglátogatta. Külfölddel nem bonyolított levelezést, de Bécsből rendszeresen
érkeztek hozzá levelek és csomagok. Windich-től bérelt lakását hirtelen,
elköszönés nélkül hagyta el.
Figyelembe véve a Redl-ügy ismert vonatkozásait, a fenti leírásban több
figyelmet érdemlő körülmény, párhuzam fedezhető fel. Ezek alapján nem
zárható ki, hogy Redl ezredes viszonylag magas beosztást betöltő bátyja is részt
vehetett a katonai információk kiszolgáltatásában, vagy legalábbis azok
megszerzésében.
Titkosszolgálati szempontból a leginkább gyanús, hogy Alfred Redlhez
hasonlóan testvére Oscar is olyan mértékben költekező életmódot folytatott,
amely jövedelmi viszonyaival nem egyeztethető össze. Gyanúra adhat okot
továbbá az az információ is, amelyek szerint lakásában végezte a térképek
lemásolását. Ennek indoka, hogy hadgyakorlatokat tervezett, több okból sem
látszik életszerűnek. Egyrészt valószínűtlen, hogy egy ilyen beosztású tiszt
egymaga készítsen hadgyakorlati terveket. Ha mégis ezt tenné, akkor erre a
hivatali helyiség biztosítaná a megfelelő körülményeket. Az otthoni
tevékenységet indokolhatta, hogy a munkahelyén ne szerezzenek tudomást a
térképek és esetleges más dokumentumok lemásolásáról, tekintetbe véve, hogy
igen időigényes tevékenységről van szó.
Személyiségüket vizsgálva, egyik Redl testvér sem tűnik erős jellemnek. Míg
Redl ezredes szexuális vágyainak és külsőségeknek nem tudott ellenállni, Redl
alezredes pedig az alkohol és a szép, drága ékszerek rabja volt. Ennyi idő
távlatából nehéz megállapítani, hogy ebben mekkora jelentősége lehetett a
családi „terheltségnek”, mindenesetre érdekes az egybeesés.
9

Kézenfekvő a feltételezés, noha igazolni vagy cáfolni ma már nem lehet, hogy az idősebb
Redl – mint ahogy itt vázoljuk - vagy maga is segítette, tudatosan vagy hanyagságból,
öccse kémtevékenységét, vagy öccse kémkedésért kapott pénze egy részének
biztonságba helyezésében, elrejtésében működött közre. Az efeletti stressz és esetleg
lelkifurdalás a magányos alkoholizálásra is jó magyarázatot ad.
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A leírt jelentés ugyan nem mondja ki, de egyértelműen abba az irányba
mutat, hogy Oscar Redl körülményei gyanúsnak minősíthetőek és további
vizsgálatokat indokolnak. Bár név nélkül, de azt is megemlíti, hogy
Nagyszombatban egy magas rangú katonatiszt rendszeresen megjelenik a
pánszláv eszméket terjesztő összejöveteleken. Ez a Redl testvérek rutén
származását figyelembe véve jelenthet terhelő információt10.
Mindezek az adatok alapján nem zárható ki, hogy Redl ezredes bátyját is
bevonta a kémtevékenységébe, akár annak félrevezetésével. Sajnos a Bécsi
Állami Levéltárban folytatott kutakodásunk során – a közölt forráson túlmenően
- nem bukkantunk arra vonatkozó adatokra, hogy Oszkár Redl esetében
folytatott-e részletesebb nyomozást az Evidenzbüro.
A szervezeti kultúra, mint nemzetbiztonsági kockázat
Nem kérdés, hogy Redl az általa átadott információkkal óriási károkat okozott a
Monarchiának. Ugyanakkor nagy kérdés, hogy a hadsereg vezetése mindent
megtett-e ennek megelőzése, majd a kár mértékének csökkentése, a tanulságok
levonása érdekében. Véleményünk szerint közel sem, ami súlyosan sértette a
Monarchia biztonsági érdekeit, ami teljes valójában megmutatkozott az egy
évvel később kitört Nagy Háborúban. A Monarchia, a hadsereg, és különösen a
vezérkar működése, illetve az első számú katonai vezetőjének döntései nagy
mértékben elősegítette Redl árulását és így a Monarchia kudarcát. De lássuk, mit
is jelent ez a valóságban.
Miután a bécsi Hotel Klomserben – ahova Redl lakott és ahova a pénz
felvétele után ment – a detektívek tisztázták a pénzt felvevő személy kilétét, ezt
az információt telefonon továbbították az Evidenzbürónak.11 Ott a postán kézzel
írt jeligét nyomban összehasonlították Redl kézírásával. Ez alapján bizonyítást
nyert, hogy az orosz kémközpontból küldött 14000 koronányi pénz Redl számára
szolgált fizetségül, azaz egy hadtest vezérkari főnöki beosztást ellátó személy az
oroszok ügynöke. Az Evidezbüro-t vezető Urbanski ezredes úgy érezte, ezt az
információt azonnal Franz Conrad von Hötzendorfnak – a Monarchia vezérkari
főnökének – tudomására kell hoznia. A Grand Hotelbe hajtatott, ahol
10

Ezt a mozzanatot Szabó István filmje is kidomborítja. A korban a „pánszláv veszély”
valós, ha kissé leegyszerűsített és eltúlzott kihívásnak tekinthető, hasonlóan a két
világháború közötti kommunista veszélyhez. Szerzők megjegyzése.
11
KISCH, 63. o. Az ügyben történteket az idézett műve alapján rekonstruáltuk. Kisch volt
az, aki a Redl ügyet kirobbantotta és később részletesen megírta. Ehhez számos fontos
emberrel tudott beszélne, köztük August Urbanski von Ostrymiecz-cel, az Evidenzbüro
akkor vezetőjével. Szerz. megj.
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négyszemközt tett jelentést. Későbbi elmondása szerint a megdöbbent Conrad
így szól: „A gazembert el kell csípni! Saját szájából kell, hallanunk, hogy meddig
terjed az árulása! Aztán meg kell halnia. Meg kell kímélni a hazát, a hadsereget
és – mindenekelőtt – a vezérkart a megrázkódtatástól, amely nem maradhat el,
ha ilyesmi köztudomásúvá válik.” Urbansky kérdésére, amely szerint saját
kezétől kell-e Redl-nek meghalnia, Conrad így válaszolt: „Igen, senkinek semmit
nem szabad tudnia a halál okáról… Az egésznek ma éjszaka kell megtörténnie….A
jelentéseket közvetlenül hozzám kell intézni.”
Kisch leírása szerint mindezek előtt Conrad azon merengett, hogy a történtek
milyen presztízsveszteséget fognak okozni a Monarchiának. Nem csak a
szövetségesei, hanem az ellenségei körében is. Conradnak kétségtelenül igaza
volt, azonban felindultságában nem gondolt rá, hogy nem csak a Monarchia jó
híre, hanem katonai sikerei is kockán foroghatnak. Redl ugyanis óriási
mennyiségű érzékeny információt átadott az oroszoknak, beleértve az
Oroszország elleni háború esetére kidolgozott felvonulási terveket, illetve az
osztrákoknak dolgozó hírszerzőket és kapcsolataikat.12
Conrad szóbeli utasítása alapján egy négytagú tiszti különítmény még aznap
éjszaka felkereste Redl-t a szállodájában, ahol egyikük pisztolyt ad át számára,
amivel az ezredes nagyon rövid kihallgatást követően öngyilkos lett. A
„kihallgatása” során szerzett információk később hamisnak, illetve
ellenőrizhetetlennek bizonyultak, ugyanis feltehetően nem kizárólag az azt
megelőző évben adott át érzékeny információkat az oroszoknak és az sem
bizonyítható, hogy ne lett volna bűntársa. Figyelemre méltó, hogy Redl-t üldöző
detektíveknek még aznap este szolgálati fogadalom formájában esküt kellett
tenniük, hogy soha senkinek (!) nem beszélnek az ügyről.13
A fentebb bemutatott narratívát a modern történeti irodalom a korábban
említett források birtokában sem cáfolja, azonban fontos mozzanatokkal ki tudja
egészíteni. Elsőként ma már valószínűsíthető, hogy Redl már a 20. század első
éveiben megkezdte kémtevékenységét, azaz több, mint egy évtizeden át adott el
államtitkokat az ellenségnek. Hogy kiknek pontosan: elsősorban és a legtöbbet
az oroszoknak, mint ahogy az jól ismert. Kevéssé ismert, hogy rövidebb ideig,
inkább alkalomszerűen a franciáknak és az olaszoknak is adott el híreket.14
Az árulás oka, az egyén vagy az ellenérdekelt fél kezdeményező fellépése,
motivációi egy ilyen horderejű kémügy központi kérdését képezik, mely a
korabeli közvéleményt és az utókort egyaránt foglalkoztatta. Ezeket a
12

MORITZ, 187. – 188. o.
KISCH, 75. o. A jelenség arra is utal, hogy a konspiráció terén volt még mit fejlődni a kor
nemzetbiztonsági és rendőri szerveinek. Szerz. megj.
14
MORITZ, 113. o.
13
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körülményeket vizsgálva elmondható, hogy nincs jele annak, miszerint Redlt
oroszországi tartózkodása alatt szervezte volna be az orosz hírszerzés, és annak
sincs, hogy ehhez – mai terminológiával élve „terhelő alapként” - felhasználták
volna annak inkább rosszul, mint jól leplezett homoszexualitását. A
férfiszerelemnek inkább áttételes, de ugyanolyan meghatározó szerepet
tulajdoníthatunk: az egymást váltó „szerelmi” partnerek vonzalmának
felkeltéséhez vagy kizsarolásához (Redl kizárólag tőle függő, a szociális
piramisban lényegesen alatta álló, korban is fiatalabb személyekkel tartott fenn
hosszú idejű kapcsolatot!); hallgatásuk ismételt megvásárlásához; a látszat
fenntartása érdekében félvilági nőkkel való látszatkapcsolatokhoz mind-mind
igen sok pénz kellett. A vagyontalan Redl ezt csak egyetlen forrásból tudta
beszerezni – a gondjaira bízott államtitkok áruba bocsátásából…15
Az elhárítás lépéseinek vonatkozásában a források részletekkel nem
szolgálnak. Annyi megfogalmazható, hogy a bécsi főpostát kétszer is megjáró,
több ezer koronát tartalmazó gyanús levelekről az Evidenzbüro nemcsak hogy
meghallgatta a német birodalmi partnerszolgálat tájékoztatását, hanem a levél
felbontásán és a postai forgalomba való visszahelyezésén is túlment.
Valószínűsíthető, hogy fiktív kapcsolati találkozót kérve ők csalták „Nikon
Nizetas-t” (Redl munkaneve) Bécsbe a főpostára.16 Ezt valószínűsíti, hogy a Redlet megelőzően lebuk(tat)ott orosz kémek szinte kivétel nélkül említést tettek
egy, Prágában székelő felsőbb kapcsolatról. Még inkább erre utal, hogy a
munkanevet a lehető legtovább titokban akarták tartani, és ez egy darabig
sikerült is nekik17 – azaz, a még szabadon lévő együttműködőket (is) szerették
volna leleplezni. Ez a hipotézis magyarázhatja azt a körülményt is, hogy Redl
halála előtt találkozott régi kollégájával, már-már – a szó valódi értelmében vett
– barátjával, egy ügyvéddel18, akivel a korábbi évek során több eredményes
kémügyben is együttműködött, s neki „személyes tragédiájára”, „nagy bűnére”
tett különböző félreérthetetlen utalásokat. Úgy látszik, hogy Redl rosszat sejtett,
szakemberként észrevette és helyesen értelmezte azokat a jeleket, melyeket egy
laikus véletlennek tekinthetett volna, és megpróbálta felmérni a várható
következményeket, illetve megpróbált alkut kötni az igazságszolgáltatással – azaz
megmenekülni a várható súlyos következményektől. (Fenti hipotézis
természetesen magyarázatot ad sietős öngyilkosságba hajszolására is.)
A címben megfogalmazott probléma másik olvasata, hogy a Monarchia
hadseregének vezérkarában egy sor olyan tradíció, szokás volt érvényben,
15

Lásd MORITZ, 31 – 33. o.
MORITZ, 79. o.
17
MORITZ, 90. o.
18
Viktor Pollak. MORITZ, 92. o.
16
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amelyek sokkal inkább a vezérkari kaszt túlélését, semmint a Monarchia érdekeit
vette figyelembe. A vezérkar tulajdonképpen hatalmánál fogva el elérte, hogy
saját szabályai se vonatkozzanak rá.
E szervezeti kultúra láthatatlan működésének, ugyanakkor lassú változásának
legjobb bizonyítéka azonban mégiscsak Conrad von Hötzendorf vezérkari főnök
azon – levéltári kutatásaink során fellelt, és jelen cikk mellékleteként közölt19 –
írásos parancsa, amelyben, ha megkésve is, de szigorúan megparancsolja a
vezérkar sajátos, különc, gyanús vagy botrányos életvitelére, költekezésére
vonatkozó ismeretek feltárását, az efféle elemektől a vezérkar megtisztítását.
Mindezek kapcsán szigorúan megtiltja a feltárt visszásságok eltussolását -,
miközben magában a Redl-ügyben még ő maga ad szóban határozott parancsot
erre.
Máig ható tanulságok
Redl ezredes története kétségtelenül régi, de ennek ellenére még ma sem
minden elemében ismert. Figyelembe véve, hogy nem ő volt az egyetlen, aki a
világháború előestéjén az ellenségnek kémkedett, sőt, úgy tűnik, nem is ő adta
át a legtöbb államtitkot20, Alfred Redl botrányos életvitele és árulása inkább az
„ártatlanság korának” végét jelzi. Előtte az úgynevezett felsőbb osztályok
tagjainak rendhagyó életvitelét, esztelen pénzszórását diszkrét hallgatás, makacs
félrenézés kísérte. Utána, és napjainkban is – ha a botrányok eltussolására
irányuló törekvés fennmarad is – a szakmai elemzés ezeket a jelenségeket igen
fontosnak tekinti, s az elhárítás részint megelőző-korlátozó intézkedései (mint
például: nemzetbiztonsági ellenőrzés, illetve védelem) során igyekszik az ilyen
személyeket távol tartani az államtitkoktól, részint titkos felderítéssel törekszik
azok valódi hátterének feltárására, kiderítésére is.
Az ügy általánosítható tanulsága pedig így kétségtelenül az, hogy egy fontos
szervezetnek mindig kritikusan kell viszonyulnia saját magához, ha nem akar
önmaga és nemzete sírásójává válni. Ugyanis a hibák belátása még mindig kisebb
veszteséget jelent, mint a szőnyeg alá söprésük révén szinte törvényszerűen
keletkező sokkal nagyon problémák.
MELLÉKLET
„A császári és királyi vezérkar főnöke
6. sz. bizalmas parancs a szervezetre vonatkozóan
19
20

Haus-, Hof-, und Staatsarchiv Wien, AOK-Evidenzbüro, 3509 doboz.
MORITZ,15 -24 o.
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Ikt. sz. 2511, vezérkari, bizalmas!
Alfred Redl ezredes hajmeresztő bűne a hadsereg minden tagjából bénultságot,
kétségbeesést és undort váltott. ki. Jómagam is kénytelen vagyok hangot adni
mélységes csalódásomnak, miszerint eddig soha nem tartottam lehetségesnek,
hogy a vezérkar egy tisztje – mely vezérkar tagjai felé én magam mindig a
legteljesebb bizalommal voltam és velük lovagias előzékenységgel viselkedtem –
képes ily gyalázatos tett elkövetésére.
Ez azonban, mindenek ellenére, mégis megtörtént, így az efféle cselekedet
következményeinek súlyára, valamint azon veszélyekre tekintettel, melyek e
bűntett következtében az államra leselkednek, kénytelen vagyok kiadni az alábbi
rendelkezéseket.
 Helyettesem, illetve az igazgatási iroda vezetője külön kiemelt
figyelemmel kísérik a vezérkar tagjainak személyes viszonyait, azokról
minden egyes esetben részletesen tájékozódnak, a visszásságokat nekem
azonnal jelentik, és minden egyes beosztásba helyezést vagy előléptetést
megelőzően azokat bemutatják.
 Valamennyi hadtest és hadosztály, hivatal és részleg vezérkari főnöke
köteles az éves előléptetési időszakot (ami minden év október elsejétől
április elsejéig tart) megelőzően valamennyi alárendeltségébe tartozó
vezérkari tisztről egyéni kimutatást készíteni, melyben valamennyi, a
minősítési adatlapon egyáltalán nem vagy nem kellő részletességgel
szereplő adat kimerítően meg van jelenítve. Különös tekintettel kell lenni
a jellembéli tulajdonságokra és a magánjellegű, ezen belül különösen a
pénzügyi természetű életviszonyokra, annak érdekében, hogy ne
fordulhasson elő, ami Redl esetében előfordulhatott, tudniillik, hogy az
efféle szembeötlő jelenségek észrevétlenül vagy említés nélkül
maradjanak.
 A szolgálatellátás kérlelhetetlen követelményeinek való megfelelés
érdekében a hamis tapintatnak nincs helye, az érintetteknek pedig
vállalniuk kell a teljes felelősséget.
 Fenti kötelesség a vezérkar valamennyi olyan tagját (iskola- vagy
tanfolyamparancsnokok, stb, stb.) is terheli, akinek beosztottjai között
vezérkari tisztek is előfordulnak.
 A vezérkar valamennyi tagja köteles idejekorán befolyást gyakorolni
minden olyan beosztottjára, akit a könnyelmű életvitel veszélye fenyeget.
Az effajta befolyásgyakorlást bajtárs és bajtárs között is elvárom.
Különösen visszataszító az, ha az efféle jelenségeket egyfelől eltűrjük,
másfelől azokat kitaláljuk vagy elpletykáljuk.
 A nemkívánatos jelenségek eltussolását ezennel megtiltom.
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Conrad von Hötzendorf”
Felhasznált irodalom
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Részletek az első világháború katonai kémvédelmének,
hírszerzésének szovjet-orosz tapasztalataiból
Dr. jur. Deák József1
Absztrakt:
Oroszország I. világháborús cári katonai elhárító, hírszerző tapasztalatait már a
Szovjetunióban összegezték a Vörös Hadsereg munkatársai. Különös tekintettel a katonai
kémkedésre, az ellenséges ügynöki hálózat okozta veszélyekre, az ügynököket felkészítő
kémiskolákra, az ügynökök kapcsolattartásának fogásaira, az ellenséges kémek elleni
küzdelem, leleplezésük módozataira.
Kulcsszavak: Szovjet-orosz, Vörös Hadsereg, katonai elhárítás, katonai hírszerzés
Abstract:
The experiences of Russia regarding military counter-espionage and intelligence during
the First World War were summarized by members of the Red Army - with special
attention to military espionage, the dangers of enemy agent networks, the agent
preparation schools, the methods they kept contact with each other and the way these
enemy spies were fought and unveiled.
Keywords: Soviet-Russian, Red Army, military counterintelligence, military intelligence
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Bevezetés
Az októberi forradalom az I. világháború szülötte. A jobbágyfelszabadítással
kezdődő s a háború előtti évtizedben viharos tempóban folytatódó gazdasági
fejlődés a Japántól elszenvedett vereség után különösen nagy lendületet vett. Új
flottára lett szükség, újra fel kellett fegyverezni a hadsereget, ami a kormányt
arra kényszerítette, hogy óriási összegeket öljön mindenekelőtt az ipar
fejlesztésébe.2
Az orosz-japán háború kémkedésének történetére jellemző, hogy a japánok
rendkívül ügyesen, az oroszok ellenben igen ügyetlenül kémkedtek. A japánok
messze túlszárnyalták ellenfelüket, szinte elkápráztatták az egész világot a
kémkedés terén követett eljárásaik sokféleségével és ügyességével.3
Az I. világháború valamennyi hatalma közül Oroszország rendelkezett a
legnagyobb, közel 1,5 milliós létszámú, békeidőben fenntartott hadsereggel. A
mozgósítással hadilétszámra feltöltött hadsereg 4,5 millió főt tett ki. Az általános
hadkötelezettség 21 éves korral kezdődött. A gyalogságnál három évet, egyéb
fegyvernemeknél négy évet kellett aktív szolgálatban eltölteni, majd tizennyolc,
ill. tizenhét évet tartalékban. A hadsereg hadilétszáma a tartalék mozgósításával
állt össze. Ez két kategóriából állt; az első hétesztendei tartalékszolgálatosok az I.
kategóriába, a többiek a II.-ba tartoztak. Az aktív szolgálatosok és az I.
kategóriások képezték az élvonalbeli haderőt. 4
Galántai József, könyvéhez, bizonyára könnyen hozzáfért ezekhez, a háború
óta eltelt hét évtized alatt összegyűlt az adatokhoz. Vajon belőlük mik voltak
ismertek a Nagy háború kitörésekor a központi hatalmak számára? Miként
jutottak hozzá? Nyílt, avagy titkos forrásból? Meg lehetett-e volna ezt
akadályozni? Ha igen, hogyan? Főként erre a hogyanra olvashatunk néhány
megoldást eredeti orosz forrásból a továbbiakban.
Mozaikok a szembeálló felek hírszerzéséről, elhárításról
Már a háború második évében látni lehetett, hogy az Orosz Birodalom
belerokkan a háborúba. Nem véletlen, hogy a hivatalos Oroszország politikusai is
már igen korán, 1915-től fontolgatták egy különbéke lehetőségét szem előtt
2

Mihail HELLER – Alekszandr NYEKRICS: Orosz történelem-II. A Szovjetunió története. Osiris
Kiadó – 2000. Budapest. 1996. p. 7.
3
PILCH Jenő (szerk.): A hírszerzés és kémkedés története – I. Franklin-társulat. Budapest.
1936. p. 313.
4
GALÁNTAI József: Az első világháború. Gondolat. Budapest. 1988. p.166.
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tartva az alapvető célt, a központi hatalmak által elzárt tengerszorosok
megszerzését.5
De a világháború kezdete megmutatta, hogy az orosz hírszerzés is
készületlen volt. A Dél-nyugati front törzsének fő szállásmestere M. Sz.
Pusztovojtenko az Észak-nyugati front törzsében szolgáló barátjának, 1914.
augusztusában írott levelében így könyörgött: „Az isten szerelmére adjanak
mindent, amit nem sajnálnak Németország fegyveres erejéről! Az égvilágon
semmink sincs! Mint ha nem lenne kezünk… Sem a Vezérkari
Főcsoportfőnökségre, sem a főhadiszállásra nem számíthattak…”6
A másik antant szövetséges Anglia titkosszolgálata az I. világháború alatt
nem sokat tudott segíteni az orosz társszerveknek, bár az MI-1C elnevezésű
szolgálatot jelentősen felduzzasztották, és bizonyos mértékig szakemberekkel is
megerősítették. 1918 kezdetére hálózata már csaknem belga és francia
ügynökből állt, akik rendszeresen közölték a német csapatmozgás adatait a
megszállt Belgiumból és Észak-Franciaországból. A szolgálat fő tevékenységi
területe a Nyugati front maradt, ezért itt is tudta elérni legjelentősebb sikereit. A
Nyugati fronthoz képest Oroszországot csak a másodrendű prioritások közé
sorolták be.7
Főként a Nyugati fronton a brit elhárítás MI-5 800 munkatársával 35 német
ügynököt leplezett le, helyezett rács mögé.8
Ez a helyzet a cári hatalom megdöntését követően némileg változott, mert
George. A. Hell Robert Bruce Loskhart, Sidney Reilly MI-1C ügynökök egyik
feladata volt, hogy érvénytelenítsék a Breszt-Litovszki békét, vegyék rá a
bolsevikokat a háború újrakezdésére Németországgal.9
A tárcaközi versengés károkat okozott a hírszerzési információk gyűjtésében
és feldolgozásában egyaránt. A katonai hírszerzésért a Vezérkar első osztálya
felelt. 1914-ig a német hadseregről szóló értesülés erősen másodlagosnak
5

FONT Márta – KRAUSZ Tamás – NIEDERHAUSER Emil – Szvák Gyula: Oroszország története.
Pannonica Kiadó. Szekszárd. 2001. p. 451.
6
ANDRIJANOV V. I. – DOLGOPOLOV N. M. (szerk.): Elita russzkoj razvedki. [Az orosz hírszerzés
elitje] Moszkva, 2005. Molodaja Gvargyija. pp. 92–93.
7
Oleg GORDIJEVSZKÍJ – Christopher ANDREW: KGB – Razvedüvatyelnüje operacii ot Lenina do
Gorbacsova. [KGB – Hírszerzési műveletek Lenintől Gorbacsovig.]. Centrpoligraf. Moszkva.
1999. p. 56.
8
Andrej SAVAEV – Sztaniszlav LEKAREV: Hírszerzés és elhárítás, részletek az elmélet és
történet világtapasztalatából. BDC pressz. Moszkva. 2003. p. 225.
9
Oleg GORDIJEVSZKÍJ – Christopher ANDREW: KGB – Razvedüvatyelnüje operacii ot Lenina do
Gorbacsova. [KGB – Hírszerzési műveletek Lenintől Gorbacsovig.]. Centrpoligraf. Moszkva.
1999. p.
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számított, amit viszont nem lehetett elmondani az Oroszország másik komoly
ellenségének számító, Ausztriát érintő információkról.
Az I. világháborút megelőző évtizedekben az orosz birodalom nem csupán a
varsói, hanem a lembergi és kijevi, valamint az odesszai katonai kerület is
elsősorban az Osztrák–Magyar Monarchia és a Német Császárság irányában
fejtett ki hírszerzői tevékenységet. Ennek megfelelően az Osztrák-Magyar
Monarchia is főként az orosz kémek elhárítására koncentrált.10 Az érintett orosz
katonai kerületek hírszerzési költségvetés pedig nem maradt el egymástól. Ez
összességében évente mintegy 15–20 millió rubelt jelentett. Ettől az összegtől
nem maradt el a francia és a brit hírszerzés költségvetése.11
Ezzel együtt, amikor 1914 szeptemberében, novemberében, illetve 1915
januárjában orosz csapatok törtek be a Magyar Királyság területére, a katonai
hírszerzés sem tudta megmondani, hogy a konkrét területre az orosz betörés
milyen katonai fenyegetéssel jár.12
Az orosz katonai hírszerzés fő forrásának ebben Alfred Redl ezredes
számított. Aki az osztrák hírszerzés főtisztjeként, alighanem az Európában az első
világháborúig működő orosz ügynökök legértékesebbike volt. A Redl ezredestől
tíz éven át, 1913-as leleplezését követő öngyilkosságáig érkező információk közül
a legfontosabb az osztrák hadvezetés, Oroszország és Szerbia ellent tervezett
katonai műveleteinek mozgósítási tervei voltak. A cári diplomaták és konzulok
szintén gyakran bekapcsolódtak a katonai jelentőségű adatok gyűjtésével a
hírszerző tevékenységbe. Azonban a Hadügyi-, illetve a Külügyminisztérium
közötti silány együttműködés oda vezetett, hogy mindkét hatóság képviselői alig
hangolták össze a hírszerzési adatok gyűjtését. A katonák főleg a felderítők
10

VEDÓ Attila: A Magyar Királyi Csendőrség hírszerzési és kémelhárítási feladatai,
Nemzetbiztonsági Szemle III. évf. (2015) 1. szám pp. 5–25., valamint A Magyar Királyi
Csendőrség tevékenysége a hírszerzés és kémelhárítás területén, In: Bencsik Péter, Boda
József, Deák József, Ernyes Mihály, Lőrincz József, Som Krisztián, Suba János, Vedó Attila,
Parádi József (szerk.): Ünnepi tanulmányok Gáspár László 65. születésnapja tiszteletére.
Budapest, 2015., Szemere Bertalan MRTT, pp. 133–143.
11
PARÁDI József: Az Evidenzbüro. In. Boda József – Parádi József – Simon F. Nándor (szerk.)
A XIX – XX. századi magyar állam nemzetbiztonsági szervezetei. p. 43.
12
Klettner Csilla - Kovács Tamás: Poszledsztvija vtorzsenyija v Vengriju russzkoj armii i evo
vlijanyie na mirnoe naszelenyie vo vremja Karpatszkoj operacii sz 1914 po 1915 godah. [
Az orosz hadsereg Magyarországra betörésének következményei és hatásai a békés
lakosságra az 1914–1915-ös Kárpáti Művelet során.] In: Garkusa I. O. – Seres A. –
Macsikin E. G. (szerk.): Iz isztoriji Kapratszkoj operacii 1915. szbornyik dokumentov. [A
Kárpáti művelet történetéből 1915. Dokumentumgyűjtemény. ]Nesztor-Isztorija.,
Moszkva – Szankt-Peterburg. 2016. pp. 471–472.
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felhasználására helyezték a fő hangsúlyt, lényegében semmibe véve az
ellenséges hírszerzők lehallgatását, rejtjelkódjainak megfejtését. A németek, első
jelentős győzelmüket a Keleti fronton, Tannenbergnél 1914 augusztusában
jelentős részben az oroszok elképesztő ostobaságának köszönhették, akik
minden rádióforgalmukat nyíltan végeztek. A német rádiósok ezt észlelve,
eleinte tréfának vélték.13
Ebből tanulva később már az orosz csapatok is rejtjelezték mindenhol
rádióforgalmukat.
A háború kitörésekor, az 1913-ban – kölcsönös vezénylés alapján –
háromnegyed évet Oroszországban tanulmányutat töltött Pokorny Hermann, az
Evidenzbüro orosz referense. „1914 szeptember elején meglepetésemre a
főparancsnokság rádióállomása lehallgatott orosz rádiótáviratokat terjesztett
elő. Lassan hozzáfogtam a táviratok fordításához.”14 több rádióállomással az
arcvonal közelébe ment és tökéletes orosz nyelvtudásával sikerült megfejteni
folyamatosan az orosz rejtjelkulcsokat. A 18 megfejtett rejtjelkulcs, közel 10 ezer
távirat megértését eredményezte.15
A pályafutását a k. k. Landwehrben (osztrák „honvédség”) kezdő tiszt a
világháború alatt a lehallgatott orosz számjel-táviratokat szinte kivétel nélkül
megfejtette.16
1917 decemberében Breszt-Litovszkban el is kezdődtek a különbéke
tárgyalások a fiatal szovjet állam delegációja, valamint Németország és az
Osztrák-Magyar Monarchia küldöttsége között. Lenin és Trockij a gyors német
előrenyomulás hatására kötötték meg, kiszolgáltatva ezzel Ukrajna és a balti
államok nagy részét Németországnak.17 A német küldöttség a realitás talaján állt.

13

Oleg GORDIJEVSZKÍJ – Christopher ANDREW: KGB – Razvedüvatyelnüje operacii ot Lenina
do Gorbacsova. [KGB – Hírszerzési műveletek Lenintől Gorbacsovig.]. Centrpoligraf.
Moszkva. 1999. p. 35.
14
POKORNY Hermann vezérezredes: Emlékeim. A láthatatlan
hírszerzőhttp://mek.oszk.hu/02000/02095/html/ (Letöltve: 2018. 10. 20.)
15
ZEIDLER Sándor: Pokorny Hermann vezérezredes kitüntetései és a mi mögötte van. In
Boda József – Parádi József – Simon F. Nándor (szerk.) A XIX – XX. századi magyar állam
nemzetbiztonsági szervezetei. p. 56.
16
SZAKÁLY Sándor: A 2. vkf. osztály Magyar napló. Budapest. 2015. p. 19.
17
Rupert Buttler: A sztálini terror eszközei, Cseka, OGPO, NKVD, KGB, 1917–1991. GABO
kiadó. Budapest. 2008. p. 31.
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Tisztában volt az orosz hadsereg állapotával, ezért jelentős területi követeléssel
állt elő.18
Az orosz hadsereg állapotának állapotfelmérésében minden bizonnyal
jelentős részt vállaltak a német és a szövetséges osztrák-magyar hadsereg
felderítő, hírszerző szolgálatai. Például arról, hogy a cári hadsereg hiányt
szenvedett a legszükségesebbekből. A katonák fagyoskodtak és éheztek a
fedezékekben, egyre nőtt a dezertálók száma, hátországban rohamosan terjedt a
háborúellenes hangulat. A háború menetében egyre nyilvánvalóbbá vált a
modern haditechnikában Oroszország elmaradása. A hadseregnek szinte nem
volt harckocsija, nem volt elég repülőgépe, gépkocsija. A legfőbb vonó erőt a
lovak adták.19
Ezeknek a hírszerzési, érzékeny adatoknak a kiszivárgását már az első
világháború alatt is próbálták meggátolni, egyebek közt különféle katonai
rendszabályokkal, brossúrákkal, óvintézkedésekkel.
A monarchia hírszerző- és kémszolgálatának hatáskörébe utalták
természetesen a bolsevizmus elleni védelem megszervezését, és életben tartását
is. Az Oroszországban végbemenő események kikémlelése nehezen ment, mert a
nagy zűrzavarban a kiküldött megbízottak, kémek, csak igen nehezen
tájékozódhattak és megfigyeléseikről csak huzamosabb idő elteltével voltak
képesek jelentéseket küldeni.20
Orosz-szovjet akciók az ellenséges kémekkel szemben
Már a japán-orosz, és az I. világháború tapasztalatainak összegzéséből született
meg 1925-ben a Vörös Hadsereg kiskönyvtárának „Mi a kémkedés és hogyan
küzdjünk ellene” című brossúrája.
Az októberi forradalom győzelmét követően a bolsevikvezetők a nyugati
kapitalizmus által vezényelt hatalmas összeesküvést véltek felfedezni minden erő
mögött, amely megtámadta őket. (Ennek tömör összefoglalása lehetne, a mára

18

ANISZIMOV E. V..:Isztorija Rosszii ot Rjurika do Putyina, Ljugyi szobütvija datü.
[Oroszország története Ruriktól Putyinig, Emberek, események, dátumok. ]
Szentpétervár, 2010, Pityer, 378. p.
19
ANISZIMOV E. V.: Isztorija Rosszii ot Rjurika do Putyina, Ljugyi szobütvija datü.
[Oroszország története Ruriktól Putyinig, Emberek, események, dátumok. ]
Szentpétervár, 2010, Pityer, 355. p.
20
PILCH Jenő (szerk.): A hírszerzés és kémkedés története – II. Franklin-társulat. Budapest.
1936. p. 310.
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szállóigévé vált mondat mintájára: „Aki nincs velünk, az ellenünk van.”)21 A
valóságban – bár a fiatal szovjet államnak számos ellensége volt bel- és külföldön
egyaránt – nem létezett a szovjet állam megsemmisítését célzó, gondosan
megtervezett, jól egybehangolt imperialista összeesküvés. Ám az illúzió, hogy
mégis van ilyen összeesküvés, segített abban, hogy a Cseka is kialakítsa az
imperialista ellenség elleni korai műveleteit.22
Az ellenség elleni korai fellépés egyik tárgyi emléke tehát, a fent említett
brossúra. Ennek már a bevezető gondolataiból kiderül: „Valószínűleg, sokak előtt
ismert, hogy minden állam még békeidőben próbál adatokat gyűjteni csapataink
összetételéről, létszámáról, elhelyezkedésükről vagy átcsoportosításukról,
hadvezetésünk szándékairól stb. Mindezeken túlmenően, komoly figyelmet
szentelnek
alakulataink
fegyverzetére,
felszerelésére,
élelmezésére,
hadseregünk és az egész nép hangulatára, haditechnikai találmányaira,
vasútközlekedésére, és egyáltalán mindenre, ami a háborúban elősegítheti a
sikert vagy a vereséget.”23
A „Vöröskatona kiskönyvtára”, füzet méretű sorozata, a Munkás-paraszt
Vörös Hadsereg katonai akadémiája mellett működő Hadtudományi társaság
Koleszinszkíj, Kadisev és Mazalev Mihalenok szerkesztésében jelent meg. A 31-es
számának jelmondata szerint „Az ellenséges kémkedés veszélyesebb az ágyúnál
és a géppuskánál…” Továbbá a civilekhez szólóan: „A kémek elleni harc, minden
öntudatos állampolgár kötelessége…” A kiadvány ára, az utolsó oldalán szereplő,
további füzetekre felhívó hirdetés alapján 10 kopejka lehetett.
A kiadvány szerint, ez a felderítő tevékenység különösen felerősödik a
háborús veszély és a háború idején. Mindegyik szembeálló fél összes erejét a
számára fontos katonai jelentőségű adatok megszerzésére fordítja. A
szomszédos állam hadititkainak ismerete rendkívül fontos. Háborúban, ismerve,
mi zajlik az ellenségnél, milyen erő, eszközei vannak, gyorsabban, könnyebben le
lehet győzni.
De mások hadititkait, terveit tudni, rendkívül nehéz. Ezeket mindenhol
szigorúan őrzik, és csak kevés, erre felhatalmazott ismeri. Az ilyen adatok
21

Vö :”Bár a mondat Lenin, Magyarországon pedig Rákosi, és Kádár szóhasználatában is
szerepelt többször, eredetileg a Bibliából, Máté evangéliumból ered: „Aki velem nincsen,
ellenem van; és aki velem nem gyűjt, tékozol.” In.: KOVÁCSI I. Prostitúció, és prohibíció a
mai Magyarországon: avagy miért nem sikerül a rendőrségnek a szocializmust levetkőzni
a XXI. században. Létünk, 2018/2. szám, 7–29.
22
Christopher ANDREW – Vaszilij MITROHIN: A Mitrohin-archívum a KGB otthon és
külföldön. Talentum. Budapest. 2000. p. 42.
23
V. LATINYIN: Sto takoe spionazs i kak sz nyim borotyszja [Mi a kémkedés és hogyan
küzdjünk ellene?] Állami katonai kiadó, Moszkva, 1925. pp. 3–4.
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megszerzésének egyetlen eszköze a kémkedés, vagy titkos felderítés, másként
ügynöki hírszerzés.
Kik ezek a kémek? Nos, a kémek vagy titkos ügynökök titokban, vagy
valamilyen hamis ürüggyel gyűjtik a különféle információkat fegyveres erőinkről,
államunkról és ezt átadják egy idegen államnak.
Kémek nélkül a világ egyetlen állama sem boldogul. (Sőt napjainkban a
globalizáció, urbanizáció, stb hatására felgyorsult fejlődés hatásaként egyre
inkább felerősödik a hírszerzés, a felderítés, a rendszerszemléletű információadatgyűjtés, a komplex információkezelés – gyűjtés, rendszerezés, tárolás,
feldolgozás, hasznosítás – és az elhárítás szerepe abból a célból, hogy az államok,
a
világpolitikában/világgazdaságban
minél
előnyösebb
pozíciót,
érdekérvényesítési potenciált szerezhessenek meg.)24 Az ellenséges ügynökök
rendkívül veszélyesek és károsak annak az országnak, ahol működnek. Gyakran
veszélyesebbek lehetnek, mint az ágyúk, és a géppuskák. Nos ezért folytatnak
minden országban kíméletlen harcot az idegen kémekkel. A leszámolás velük
igen egyszerű: ha lelepleződött, tevékenysége vagy kivégzéssel, vagy hosszú
börtönnel zárul.
Kockázatos, veszélyes munkájukért cserébe bőkezű fizetségre számíthatnak.
Bár sok pénzbe kerülnek minden államnak, de egyetlen állam sem sajnálja arra a
pénzt, hogy titkos ügynökeikkel fontos adatokhoz jussanak leendő ellenségeik
erejéről, eszközeiről. Az időben megszerzett fontos információ a háborúban
elősegítheti a győzelmet, vagy a vereség elkerülését.
A rezidensek és az utazó ügynökök és munkáját bemutató fejezet szerint:
„Békeidőben a hírszerzést mindig úgy szervezik, hogy az háborúban is
folyamatosan is működjön.”25
Rendszerint a másik állam határain belül, különösen még békeidőben a
kémek egész hálózata épül (ügynöki hálózat).
Az ügynökök rendszerint, főképp a vasúti csomópontokban, jelentős ipari
központokban, a fővárosban, erődítmények közelében, jelentős alakulatoknak
helyet adó városokban stb. helyezkednek el. Így a csapataink által elfoglalt
ellenséges területeken jellemzően sok titkosügynökük marad.
Az állandóan egy helyen élőt ügynök a rezidens. A tanulmányozott államban
a rezidens-kémeknek valamilyen gyanútlan foglalkozásuk van, miközben
megfigyelik a rájuk bízott szakaszt. Lévén ügyes, furfangos emberek, a kémek
széles ismeretségi körre, kapcsolatokra törekszenek a szükséges társadalmi
24

KOVÁCS I.: Is the prostitution a threat/danger to a country’s (national)security?
Nemzetbiztonsági Szemle, V. évfolyam, 2017/különszám, 12-24.
25
V. LATINYIN: Sto takoe spionazs i kak sz nyim borotyszja [Mi a kémkedés és hogyan
küzdjünk ellene?] Állami katonai kiadó, Moszkva, 1925. pp. 5–6.
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körökben. Képesek megnyerni segítőket, munkatársakat a lakosság minden
rétegéből. Kihasználják a katonák fecsegését, különféle módszerekkel
értesüléseket, dokumentumokat gyűjtenek be elöljáróiktól, feljebbvalóiktól,
vagy akikkel véletlenül találkoznak. Vásárolnak, vagy lopnak a törzsből, irodákból
dokumentumokat, tanulmányozzák a csapatok mindennapi éltét, tevékenységét,
odafigyelnek minden beszélgetésre, vitára, szükséges értesüléseket gyűjtenek
újságokból, folyóiratokból.
A kémek mindig megpróbálnak elvegyülni a tömegben, a különféle
nagyforgalmú helyeken, különösen ahol sok katona van jelen, pl. éttermekben,
színházakban,
mozikban,
vasútállomásokon,
vasúti
szerelvényeken.
Ismerkedéseket
kezdeményeznek
a
nekik
kellő
személyekkel,
beszélgetőtársaikkal fokozottan figyelmesek, szolgálatkészek, megkínálják
cigarettával, hogy bizalmukba férkőzzenek. Mindent nagyon figyelmesen
meghallgatnak, megfigyelnek, óvatosan kérdéseket tesznek fel, vitákat
kezdeményeznek észrevétlenül kifürkészve a nekik fontos információkat.
A brossúra szerint a kémek különös veszélyessége abban áll, hogy a
társadalom minden rétegében megtalálható, külsőjében, viselkedésében,
tevékenységében semmiben sem különbözik környezetétől. Tökéletesen
észrevétlenül szerényen lép fel. lép fel, igyekszik mindenfelé, mindenhonnan
figyelmesen nézelődni, hallgatózni, óvatosan érdeklődni. Az összegyűjtött
értesüléseket és dokumentumokat a kémek időről-időre elküldik, más
ügynökökkel, főként úgynevezett küldöncökkel, abba az államba, amelynek
szolgálnak.
Ezeket a küldöncöket, vagy ideiglenes ügynököket, speciális feladatokkal
bízzák meg, pl: ellenőrizni a hallomást a mozgósításról, vagy valamilyen
térségben a hadsereg összpontosításáról, megnézni az új hidat, összegyűjteni a
rezidensek, állandó ügynököktől értesüléseiket, vagy valamilyen megbízást
továbbítani nekik. Az ideiglenes ügynökök gyakran szüleihez hazatérő nőnek,
kamasznak, ill. öregembernek; szabadságra hazatérő munkásnak, menekültnek,
vagy a katonai szolgálat alól dezertálónak adják ki magukat.
Így vagy úgy, ilyen vagy olyan kinézettel, ürüggyel, a küldöncök átjutnak a
határon a másik állam területére, ahol egyik pontból a másikra jutva, összeszedik
a szükséges információkat majd visszatérnek jelenteni a látottakról az őket
kiküldőkhöz.
Az ellenség állomáshelyére különféle hírek gyűjtésére irányított küldöncöket
Szovjet-oroszországban lazutcsiknak (kémlelő) nevezték. Főként akkor küldik ki
őket, amikor gyorsan meg kell szerezni, vagy ellenőrizni valamilyen információt.
A feladatuk teljesítése után hazatérnek és a sajátjaiknál maradnak új
megbízatásig.
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Az I. világháború német kémei
A világháború előtt sok német fedett kém működött Oroszországban, mint
színészek, bűvészek, rokkant-koldusok, különféle szakemberek, mérnökök,
birtokvezetők, német tanítók, prostituáltak képében. Különösen sok német kém
volt a zenés kávéházak artistái és prostituáltjai. (A társadalom által kirekesztett,
marginalizált pl. prostituált csoportok körét a titkosszolgálatok ma is jó titkos
információgyűjtő, hírszerző lehetőséggel rendelkező lehetőségként értékelik)26
között.27
Közéjük, kémkedési céllal a legszebb, legérdekesebb hölgyeket válogatták,
akik a jobb éttermeket látogatva igyekeztek ismerősöket gyűjteni maguknak a
katonafiatalság köréből. Ezeknek a kémnőknek tanácsolták, hogy forgolódjanak
katonák társaságában, rendezzenek nagy ivászatokat, és odafigyelve a vitáikra,
beszélgetéseikre mindig hallhatnak valami véletlenül kiejtett információt.
Az alacsonyabb nívójú prostituáltak ugyanezt a módszereket alkalmazták a
törzsírnokok és más, felkészültebb, tájékozottabb katonák: távírászok, sofőrök,
pilóták stb. körében. Arról nem is beszélve, hogy a német hadüzenet
pillanatában az orosz csapatok összpontosítási körletében a német kémek egész
hálózata működött a betelepedett földművesek, iparosok, a különféle vállalatok
alkalmazottai, sőt a vasutasok körében.
Így a német hadvezetés tudott az orosz csapatok minden lépéséről,
miközben az orosz csapatok az esetek többségében csak az összecsapás után, a
foglyoktól, és az elesettekből értesültek milyen német egységek is harcoltak
ellenük.28
A német kémek, még békeidőben, katonai szempontból alaposan
tanulmányozták a megfigyelendő térséget.
Jól ismerve a helyi viszonyokat, az oroszok lakta területre érkező csapataikat,
pótolhatatlan segítséggel várták. Rávezették a németeket a pihenőben lévő
orosz csapatokra, akiket csapdába csaltak, az ellenséget elrejtették, kalauzolták,
az oroszok elől eldugott élelemmel, lovaikat takarmánnyal látták el.
A németeknek azért volt lehetőségük ilyen széleskörű kémhálózatot
kiépíteni az orosz hadseregben, mert Oroszországban nem csak a társadalom
26

KOVÁCS I.: Olajozás, szervezett bűnözés, és prostitúció a 90-es években
Magyarországon. Nemzetbiztonsági Szemle, 2015/1. szám, 114-145.
27
V. LATINYIN: Sto takoe spionazs i kak sz nyim borotyszja [Mi a kémkedés és hogyan
küzdjünk ellene?] Állami katonai kiadó, Moszkva, 1925. p. 13.
28
V. LATINYIN: Sto takoe spionazs i kak sz nyim borotyszja [Mi a kémkedés és hogyan
küzdjünk ellene?] Állami katonai kiadó, Moszkva, 1925. p. 14.
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széles rétegei, de a hadsereg képviselői sem hittek, az ellenséges kémkedés ilyen
jelentős elterjedésében. Az erősödő német kémkedés veszélyeire figyelmet
felhívó embereket, paranoiás, „kémhisztériás” betegeknek tartották, kinevetve
őket. A háború azonban megmutatta, hogy ez a gúnyolódás helytelennek
bizonyult, és csak az orosz parancsnokság tájékozatlanságának és
könnyelműségének volt a következménye.
A profi német kémek Oroszországba semleges országokból érkeztek, svéd,
görög, svájci állampolgárok nevére kiállított útlevelekkel. Egyesek
kereskedőknek, mások különféle külföldi kereskedelmi cégek képviselőjének,
újságíróknak, fotósoknak, és hasonló más foglalkozásúaknak adták ki magukat.
A háború alatt, az orosz frontvonal menti sávba sok német kémet küldtek
menekültként, árva gyerekként, koldusként és a saját csapatát elvesztett orosz
önkéntesnek. Az orosz csapatok hiszékenységét kihasználva, a kémek könnyen
kifürkészték az őket érdeklő adatokat. Felszálltak a kórházvonatokba, kifaggatták
a sebesült katonákat, kihallgatták az állomásokon zajló beszélgetéseket,
alkalomadtán elloptak különféle katonai dokumentumokat stb.
Ugyanakkor olyan esetek is voltak, amikor német felderítők orosz katonai
egyenruhába öltöztek és beszivárogtak a harcálláspontba. Példának okáért egy
ilyen eset:
Egyszer, egy sérült arcán kötését viselő orosz katona a havon kóborolva,
tévelyegve egy orosz harcálláspont közelében jutott ki az erdőből. amikor
kérdezték merre tart, nem tudott válaszolni, hanem maga elé mutatva ment
tovább. A vele találkozók természetszerűleg megmutatták neki a közeli kötöző
helyet, de a sebesült mégsem a neki mutatott irányba indult, hanem láthatóan,
valamilyen határozott céllal, szándékosan kóborolt az erdőben. Néha tüzérségi
állásokon ment keresztül, néha keservesen jutott át a gyalogság lövészárkain,
fedezékein, táborain. Ez a különös sebesült már két napja járkált, amikor
vesztére találkozott egy tiszttel, aki a közelben egyszer már útbaigazította. Ő,
meglátva ugyanazt a kóborló, arcán bekötözött embert, gyanút fogott. Oda ment
a kémgyanús sebesülthöz és megparancsolta neki, hogy kövesse, a kötözőhelyre.
Út közben a sebesült hirtelen futásnak eredt az ellenséges pocíziók irányába. A
tiszt gyorsan előkapta pisztolyát és a vállán megsebesítette a menekülőt. Amikor
a kórházban, a sebesült arcáról leszedték a kötést, alatta semmilyen sérülést
nem találtak. Kiderült, hogy német felderítő tiszt volt, aki nem tudva oroszul
beszélni, az arcát kötözte be, hogy ne kelljen beszélnie.29
Átfogó kémtevékenységüknek köszönhetően a németek rendkívül sok
mindent tudtak Oroszországról.
29

V. LATINYIN: Sto takoe spionazs i kak sz nyim borotyszja [Mi a kémkedés és hogyan
küzdjünk ellene?] Állami katonai kiadó, Moszkva, 1925. pp. 16–17.
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Kémiskolák
A beszervezett kémek sikeres munkáját elősegítendő minden államban
működnek különlegesen titkos iskolák. Ezekben az iskolákban a leendő kémek
alaposan tanulmányozzák a fegyveres erők szervezeti felépítését, a
hadtudomány és a haditechnika alapjait, a dokumentumok és jelentések célba
juttatásának módozatait a kapott feladatok teljesítésének legkülönfélébb
fogásait, különféle helyzetekben a kitartást, különböző körülmények közt
(például letartóztatáskor). Tudniuk kell, hogy végezzék a felderítést, mire
ügyeljenek megkülönböztetett figyelemmel, mit és hogyan szemléljenek meg,
továbbá a lényeges és a másodrendű megkülönböztetésének készségét.30
Következtetések
Az I. világháborút megelőző időszakban a cári hírszerzésnek csak másodlagos
szerepe volt a háború előkészítésében. Ebben szerepe lehetett az egymással
rivalizáló ilyen feladatokat végző vezérkar és a külügyi hivatalok rivalizálása miatt
kialakult alacsony hatásfoknak, lassúságuknak. Az októberi forradalom
eredményeként létrejött fiatal szovjet állam viszont tanulva az orosz-japán
háború és az első világháború orosz hírszerzési és kémelhárítási tapasztalataiból,
már a katonáknak és a civil lakosságnak egyaránt szóló erős szakmai tartalmú
brossúrákat adott ki. Ezekben felhívva mindenki figyelmét az ellenséges
kémkedés veszélyeire, módozataira, felkészítésükre. leleplezésük eseteire.
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Az országon végigsöprő álhír 1914 augusztusában
Dobák Imre1

Absztrakt:
1914. augusztus elején terjedt el a hír, miszerint francia személyek gépjárműveken
aranyat szállítanak Oroszországba Magyarországon keresztül. A kibontakozó háború
légkörében mindez különös jelentőséget kapott, és a hatóságok mellett a polgári lakosság
önkéntes tagjai is bekapcsolódtak a feltételezett gépjárművek utáni országossá váló
hajszába. A tanulmány a Magyar Nemzeti Levéltár korabeli reservált belügyi iratai alapján
kíván rövid betekintést adni az esemény részleteibe, az álhírek országos terjedésébe.
Kulcsszavak: világháború, belügyminisztérium, álhírek
Abstract:
At the beginning of August 1914, spreaded the fake news that French people transport
gold to Russia through Hungary by automobiles. In the atmosphere of the war, the news
was particular important and besides the authorities, the voluntary civilian people also
started to persecute the assumed vehicles. The purpose of the study is to provide an
insight into the details of the event, the spread of the fake news, on the basis of
Hungarian National Archives relevant Home Office documents.
Keywords: world war, Home Office, fake news

1

Dr. Dobák Imre, egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, ORCID azonosító:
0000-0002-9632-2914

60
Nemzetbiztonsági Szemle 2018/Különszám

Az országon végigsöprő álhír 1914 augusztusában

Bevezetés
1914. augusztus elején, egy héttel azt követően, hogy az Osztrák-Magyar
Monarchia hadat üzent Szerbiának szárnyra kelt a hír, hogy francia személyek
automobilokon aranyat szállítanak Magyarországon keresztül Oroszországba.
A közvetlenül július végén Európában elrendelt általános mozgósítások, majd
augusztus eleji hadüzenetek és csapatmozgások légkörében a hír különös
jelentőséget kapott. Szinte a megjelenésével párhuzamosan kikerült a
nyilvánosság elé, és napilapok számoltak be az ország különböző részein látni
vélt idegen gépjárművek feltűnéséről. A közbiztonsági és katonai szervek a
kezdetben
elrendelt
utasításoknak
megfelelően
megkezdték
a
gépjárműforgalom ellenőrzését, amely mellett a polgári lakosság önkéntes tagjai
is több helyen bekapcsolódtak a feltételezett gépjárművek feltartóztatására
irányuló egyre kiterjedtebb hajszába.
Az esemény hetekig lázban tartotta az egész országot, amelynek belügyi
iratai alapján betekintést kaphatunk annak számos részletébe, az álhír
terjedésébe, valamint az utólagos vizsgálat megállapításaiba.
Jelen tanulmány a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában
(továbbiakban: MNL OL) az 1914-es év belügyi iratai2 között megtalálható
„francia arany automobilok” néven elhíresült ügy belügyi levelezésének és
táviratainak részletei alapján kíván bepillantást adni az eseményekbe, az igazság
feltárására azonban a számos ellentmondás miatt nem vállalkozik.
Az álhír megjelenése
Az események kezdetét keresve a belügyi iratok között 1914 augusztus 4-étől
datálhatóak olyan iratok és táviratok, amelyek arannyal megrakott autók várható
érkezéséről adnak hírt. A különböző kémügyekről, kémek elfogásáról
rendszeresen tájékoztató szenzációhajhász napilapok pedig augusztus 5-én és 6án közölték, hogy „Franciaország 16 autómobilon ezer milliónyi aranypénzt
indított útnak Oroszországba”3 amelyek útja Magyarországon halad keresztül.
Ugyanezen napilap szerint délutánra az autók már Szolnokon haladtak át, sőt a 6ai éjjeli hír már arról számolt be, hogy Beregszászon az egyik 16 milliónyi
aranypénzt szállító autót már fel is tartóztatták. Mindez persze messze állt a
valóságtól.

2

MNL OL K149 1914 68 doboz 11 tétel, „Francia autó” irattári irományjegyzék gyűjtő
alatt, annak tartalomjegyzéke szerint 66 db irat került elhelyezésre
3
Szamos Politikai Napilap, 1914. augusztus 6. 46. évfolyam 178. szám 2. oldal
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A segesvári alispán egy héttel később készített igazoló jelentésében a
helybeli MÁV állomásfőnöke által augusztus hó 4-én telefon útján
bemondottakat jelzi meg, mint az információ elsődleges forrását.4 Ezt sem
tekinthetjük azonban az események elsődleges forrásának, hiszen a távíró-, és az
országosan fejlődő távbeszélő hálózatnak5 köszönhetően a hír számos helyen
rövid időn belül feltűnt, illetve hivatalos táviratok formájában a
belügyminisztériumba is eljutott.
A Nagy-Küküllő vármegye területén történt kirívó ügy magyarázata (1. sz.
melléklet), valamint a zalaegerszegi alispán 1914. augusztus 5-én a
belügyminiszterhez küldött expressz táviratának6 alábbi részletei világítanak rá
igazán a rendkívül gyorsan terjedő, és egymásnak gyakran ellentmondó
híresztelésekbe:
„A m. kir. államvasutak szombathelyi üzletvezetősége a zalaegerszegi
vasútállomás főnöksége útján tegnap este hét órakor arról értesített, hogy
Franciaországból … több automobil halad női utasokkal Oroszország számára
száz millió frankkal. … A főszolgabírákat, rendőrkapitányokat … értesítettem
…. Ma reggel háromnegyed kettőkor a Csáktornyai határrendőrség jelentette
távbeszélőn hogy soproni határrendőr kapitánytól azon értesítést vette, hogy az
automobilok utasai az éj folyamán ruházatot változtattak és állítólag osztrák
magyar katonai egyenruházatot vettek fel …. Mindezt rögtön közöltem a …
csendőr szárnyparancsnokkal … a helybeli katonai állomásparancsnoksággal és
rendőrkapitánnyal akikkel azon megállapodás létesült hogy a várost érintő
országutakon együttes működést fognak kifejteni. Ekkor érkezett a csáktornyai
határrendőrség azon telefon jelentése hogy az automobilok nem Lajbachból
hanem Rejchensteinből indultak és közülük a 121286 számú óriási sebességgel
halad. Eközben érkezett Vasmegye alispánjának távirati értesítése arról, hogy a
pénzt vivő autó Szentgothárd előtt áthaladt …. A Tapolczai főszolgabíró dél
háromnegyed egykor távbeszélőn jelentette hogy a veszprém megyei
nagyvázsonyi erdőben kilenc üldözött automobilt szétugrasztottak, közölök négy
elmenekült, öt visszafelé jön. A katonaság üldözi.”7

4

MNL OL K149 1914 68 doboz 11 tétel 253/1914 eln. (1914. augusztus 11.)
DOBÁK Imre: A telefonlehallgatás kialakulásának nyomai a 19-20. század fordulóján,
Magyarországon, Hadtudományi Szemle, X. évf. 2017/1. szám. 394-395.o.
6
MNL OL K149 1914 68 doboz 11 tétel, 2058 res anyagnál
7
MNL OL K149-1914 68 doboz 11 tétel, 2058 res 11. tétel, 1914. 08.05.
5
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A hírekre reagálva a belügyminisztérium kezdetben rendeletet adott ki az
autósok igazoltatására,8 így az ország számos pontján csendőrök és katonák
csőre töltött fegyverekkel tartóztatták fel és igazoltatták az arra haladó
gépjárműveket. „Az utak mentén őrségeket állítottak fel, a civil lakosság pedig a várható busás jutalom, és a hazafias érzelmek miatt - elkezdett vadászni az
aranyszállító autókra”.9 Úttorlaszokat emeltek, drótköteleket húztak az
országúton keresztül10 és megállították az arra járó autókat. A lassan önkényes
igazoltatásokká fajuló ellenőrzéseken nemesi rangtól függetlenül akadt fel szinte
mindenki. Az ellenőrzések kezdetben csak a gépjárművekre, idővel azonban
egyéb járművekre, de még tutajokra is kiterjedtek.11
Az arany utáni hajsza során hamar bekövetkezett az első halálos áldozatot
követelő esemény. Az egyik visszaemlékezés szerint12 augusztus 6-án Gyöngyös
mellett Goldschmied Egon tartalékos huszárfőhadnagyot és sofőrjét lőtték le,
akik Kassára igyekeztek és feltehetően nem hallották meg a megállásra irányuló
felhívást. Az Est korabeli száma alapján „Augusztus 6-án Strömpl Mihályt, a
debreceni Aranybika Szálló tulajdonosának fiát lőtték le félreértésből egy közúti
ellenőrzés során. A beszámoló szerint az oldalkocsis motorkerékpáron közlekedő
vendéglátós, aki éppen egy hadba vonuló rokonától búcsúzott el, nem hallotta
meg a sorompónál a felszólítást.”13 A hónap során a hisztéria még több áldozatot
követelt, amikor a gépjármű vezetője valamilyen okból nem állt meg az utakon
felállított ellenőrző pontoknál és a felfokozott hangulatban eldördült a fegyver.
Az események eszkalációja, a megtett belügyi intézkedések
A belügyminisztérium már augusztus 7-én a hírt álhírnek minősítve rendeletet
adott ki az autók ellenőrzésének felfüggesztéséről14, azonban ennek ellenére
8

Gróf MAILÁTH József: Élményeim és tapasztalataim a háború alatt, Első kötet, Budapest,
M. Tud. Akadémia kiadása, 1928. 17.o.
9
FRISNYÁK Zsuzsa: Vadászat az aranyszállító franciákra, 2014.12.28.
http://timelord.blog.hu/2014/12/28/vadaszat_az_aranyszallito_franciakra
10
Gróf MAILÁTH József: Élményeim és tapasztalataim a háború alatt, Első kötet, Budapest,
M. Tud. Akadémia kiadása, 1928. 17.o.
11
14531 H.F.B. (Honvédelmi miniszter) iratanyag
12
uo.
13
Automobil szerencsétlenségek. = Az Est, 1914. augusztus 7., Feltartóztatják az
automobilokat. Hírek. = Az Est, 1914. augusztus 8., Az arany automobilok. Hírek. = Az Est,
1914. augusztus 27.
14
Belügyminiszter 2244 res. számú távirati rendelete alapján az állítólagos francia
gépkocsik elfogására és feltartóztatására tett rendőri intézkedéseket, nevezetesen
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kezdetben nem voltak képesek megfékezni az arany üldözése utáni országos
őrületet. Mint Frisnyák Zsuzsa írásában megfogalmazza „emiatt néhány hétig
nem volt tanácsos hazánkban autóval utazni.”15
A francia autók megfigyelésének megszüntetése tárgyában kiadott
rendeletet a csendőrség vezetése augusztus 7-én közölte távbeszélőn
valamennyi szárnyparancsnoksággal.16 Mindez azonban csak részlegesen érte el
célját, hiszen amellett, hogy mind az eltérő miniszteri irányítás alatt álló katonai
hatóságok, mind a lakosság köréből kikerülő önkéntes „segítők” is részt vettek a
hajtóvadászatban, a rendelet időbeli csúszással érkezhetett meg az egyes
helyszínekre is.
Az augusztus eleji belügyminisztériumba küldött hivatalos táviratokból
szintén a tárgykörben megtett eltérő intézkedések tükröződnek vissza. Az
augusztus 7-én Zalaegerszegről küldött alispáni távirat megfogalmazza például,
hogy a határrendőrségtől származó információk alapján a francia autókkal
szemben rendőri ellenőrzést kell gyakorolni, azonban „nem szabad rájuk lőni és
nem szabad az utakat eltorlaszolni kivéve az ország határszéleit”. Ugyanezen a
napon a Kaposvárról küldött táviratban a főispán azt jelzi, hogy a
rendőrhatóságot megfelelő eljárásra utasította, de kéri, hogy a katonaságot és
csendőrséget is utasítsák a helyes eljárásrendre, „mert egy csendőr katonai
autóra is rálőtt, és közös baka autón utazó kaposvári rendőrkapitányra” lőtt rá
három lépésről. Az augusztus 8-ai Esztergomból küldött alispáni táviratból
megtudhatjuk, hogy a megszüntetett ellenőrzést újból elrendelte a katonaságnál
és a csendőrségnél, amely intézkedés jóváhagyását vagy visszavonását kéri.
Az eltérő helyi intézkedések vélhetően abból is adódhattak, hogy időközben
az országban több helyen is látni vélték a gépkocsikat. A Belügyminisztérium
tárgykörrel foglalkozó előadói ívére17 augusztus 10-ei dátummal kézírással
felvezetve olvasható, hogy a korábbi rendelet ellenére a közutakon közlekedő
autók elleni hajsza folytatódik, a katonaság és csendőrség ismételten használta
fegyverét, amely halálos áldozatot követelt. A megfogalmazás alapján az
automobil közlekedés országszerte veszélyessé vált, így ismételten utasítják az
összes hatóságot, „súlyos felelősségükre való figyelmeztetéssel, hogy autokra
sorompókat, barikádokat, gépkocsikra való lövöldözést, őrségeket meg kell szüntetni,
ország belsejében közlekedő gyanús autókat ezután is figyelemmel kell kísérni (A jelzett
intézkedés, mint telefon rendelet valamennyi csendőrkerületi parancsnokságnak
megküldésre került, 1914. VIII/7-én, 2244/1914,. res számon.)
15
FRISNYÁK Zsuzsa: Vadászat az aranyszállító franciákra, 2014.12.28.
http://timelord.blog.hu/2014/12/28/vadaszat_az_aranyszallito_franciakra
16
MNL OL K149-1914 68 doboz 11 tétel 1914.08.10 228. szám kt 1914. (res 2058)
17
MNL OL K149-1914 68 doboz 11 tétel 1914. 08. 11. 11.30, 2463 res 1914
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lövést feltétlen mellőzni kell csak gyanú esetén lehet feltartóztatásuk iránt
utirányba eső közigazgatási hatóságok és csendőrség telefonértesítése utján
rendes sorompóknál gondoskodni.”18
Időközben az ország más részein is előfordultak az automobilok
igazoltatásához kapcsolódó „rendkívüli események”. A belügyminiszterig jutott el
az a panasz, amelyet Gróf Hadik János huszár főhadnagy tett.19 Seregélyesről
(Fejér megye) Dombóvárra (Tolna megye) gépjárművel történő utazása során
Szászvár községben útbaigazítást kérve megállt, ahol a lakosság „nagy része”
megtámadta, az útra gerendákat dobtak, és vadászfegyverekkel célba vették.
Hiába szállt ki 10-20 lépésre a tömegtől, „nem lehetett a község izgultságát
lecsillapítani”20. A jegyzőtől érdemi segítséget nem kapott, a csendőrség később
érkezett csak meg, vezetője azonban az iratok ellenőrzése nélkül a huszár
főhadnagyot, sofőrjét és tisztiszolgáját a községházához kísérte. Szidalmazta a
sofőrt, valamint a tisztiszolgát, mivel azonban az okmányokat rendben találták,
elengedték őket. Mint a huszárfőhadnagy későbbi panaszában megfogalmazza,
„a civilközönség föllépését, azon fölszólításra, hogy az automobilokat fogja el,
semmiképen sem lehet rosszallani azonban el kell a legszigorúbban ítélni a
szászvári csendőrség eljárását … és kérek a tiszti tekintély megóvása érdekében
megfelelő elégtételt.”21 A panaszbejelentést természetesen vizsgálat követte,
amely eredményeként az érintett cts. őrmestert 21 napi egyszerű fogsággal
megfenyítették és másik szolgálatteljesítési helyre helyezték.
Érsekújváron Sacelláry György udvari tanácsos, országgyűlési képviselőt
tartóztatta fel a katonai őrség, majd a városba telefonáltak, ahonnan több mint
egy óra késedelemmel egy hadnagy érkezett, aki az okmányait rendben találta és
elengedte.22 Augusztus 16-án báró Roszner Ervin főrendiházi tagot, titkos
tanácsost Losoncon állította meg a katonai őrség és annak ellenére, hogy
igazolta magát, feltűzött szuronnyal kísérték a kaszárnyába, amely miatt a
miniszter a főispánt (Balassagyarmat) kérte annak közlésére, hogy mindez kinek
a rendeletére történt.23 Az ügyben a Belügyminiszter is intézkedni kényszerült, a
18

uo.
MNL OL K149-1914 68 doboz 11 tétel 1914.08.20 6089. szám sgt. 1914 (M. kir. VI.
számú csendőr kerületi parancsnokság fejléc Tárgy: Gróf Hadik János huszár főhadnagy
panasza
20
uo.
21
uo.
22
MNL OL K149-1914 68 doboz 11 tétel 1914. 8. 19 3028 res
23
MNL OL K149-1914 68 doboz 11 tétel 1914. 8. 17 2876 res
19
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kassai kormánybiztos felé,24 hiszen a hadügyminisztertől kapott tájékoztatás
szerint a katonai hatóságok már többször is utasítva lettek az ellenőrzések
megszüntetésére. „Ennek dacára Losoncon báró Rosznert a katonaság
feltartóztatta, feltűzött szuronyok között kaszárnyába vezettette. Egész Nógrád
vármegyében üldözés tovább folyik. Állomásparancsnokságok hadtest és
honvédkerület ujabb rendeletére hivatkoznak. Kérem Nagyméltóságodat,
sziveskedjék megtudni, hogy ezen intézkedés hadügyminiszter rendeletével
szemben mi alapon történt, hogy ahhoz képest illetékes helyen
közbenjárhassunk.”25
Keltezése alapján augusztus 11-én született meg a m.kir.
Belügyminisztériumban az „Automobilok ellenőrzése alkalmával követendő
eljárás”26 című irat, amely a címzés alapján valamennyi csendőrkerületi
parancsnokságnak szólt. Mindez a már korábban kiadottakat erősíti meg, így
annak megfogalmazása szerint, országos hajsza és üldözés indult meg a
közutakon közlekedő minden autó ellen, amely közben mind a katonaság és a
csendőrség is használta lőfegyverét halálos sérüléseket okozva. Felhívják a
kerületi parancsnokságok figyelmét, hogy oktassák ki alárendeltjeiket arra, hogy
az „autón utazókkal nem lehet ugy elbánni, mint gyalog vagy lovas emberekkel,
mert azok a motor zörgése miatt a legtöbb esetben nem is hallják a megállításra
célzó felhívást.”27 Mellőzni kell a lövést azokra az autókra, amelyek nem állnak
meg, a közhangulatot meg kell nyugtatni, azonban az esetlegesen gyanús
gépjárműveket ezután is figyelemmel kell kísérni.
Egyes feltartóztatások során maga a katonaság lépte át a „határokat”. A
belügyből a Hadügyminisztérium felé küldött átirat szerint, habár már mindkét
minisztérium kérte az alárendeltjeit, hogy az automobilok üldözésének vessenek
véget, az ország egyes részein, így például a kassai és a pozsonyi hadtest
területén a katonai hatóságok az eddigieknél is sűrűbben lépnek fel erőszakosan
az utazókkal szemben.28 Tájékoztatták a Hadügyminisztert arról is, hogy a
Bukarestben megjelent L’ Independence Romaine lap szerint katonai őrségek
erőszakosan zaklatták gépjárműveiket. Mindez „a velünk semleges viszonyban

24

MNL OL K149-1914 68 doboz 11 tétel 1914. 8. 18. 2992 res A Belügyminiszter távirata
Molnár Viktor kormánybiztosnak Kassára.
25
MNL OL K149-1914 68 doboz 11 tétel 1914. 8. 18 2992 res
26
MNL OL K149-1914 68 doboz 11 tétel 1914. 8. 11 2441 res MK BM V-b. osztály
27
uo.
28
MNL OL K149-1914 68 doboz 11 tétel 1914. 8. 19 3028 res
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lévő állam közönségénél is rossz benyomást tesz és hangulatkeltésre lesz
kihasználva.”29
Az állítólagos pénzszállító automobilokról, és gyanús gépkocsikról szóló álhírek a
katonai rendeltetésű gépjárművek közlekedését is megakasztotta, így a
Hadügyminiszter a további problémák kiküszöbölése érdekében elrendelte, hogy
„1./ Gyanus automobilok utjáról szóló híreket általánosságban továbbterjeszteni
tilos, ilyen jelentéseket csakis a legközelebbi katonai vagy polgári hatósággal
szabad közölni, és azzal is csak akkor, ha a hír megerősítést nyert.
2./ Katonai automobilokat senkinek sem szabad megállítani.
3./ Polgári automobilokat csak a csendőrség és államrendőrségi közegek
állíthatnak meg, de ezek is csak akkor, ha gyanuokok merültek fel, a melyekre
nézve előzőleg hivatalos értesítést kaptak.
4./ Lőni semmiféle automobilra nem szabad.”30
A hatóságok közötti, egymás gépjárműveinek zaklatását elkerülendő, a
belügyminisztérium is igyekezett kezelni a katonai gépjárművek ellenőrzésének
kérdését. Tájékoztatta a csendőrkerületi parancsnokságokat arról, hogy mely
útvonalszakaszokon rendszeresítenek katonai gépkocsi járatokat (futárokat), és
felhívta figyelmüket, hogy ezen gépjárművek akadálytalan mozgását biztosítsák,
és igazolás után ezek gépjárműveket bocsássák tovább.31 Ezek közé sorolható
például Auguszta főhercegnő és kísérői útvonalának akadálytalan biztosítása32,
amely során távirati úton kérték a belügyminisztériumból az útvonalban érintett
alispánokat, hogy intézkedjenek a jelzésekkel, engedélyekkel ellátott
gépjárműveket ellenőrzés nélküli átengedésére.
A helyzet normalizálódása
Az autók üldözése az augusztus 20-a utáni napokban kezdett alábbhagyni
amikorra sikerült az ellenőrzések megszüntetésével kapcsolatos utasításokat
széles körben kihirdetni33 és így – többé-kevésbé - érvényesíttetni.
29

MNL OL K149-1914 68 doboz 11 tétel 1914. 8. 19 2903 res
Honv. Min . fejléc. 14.046. szám, eln. H.F.B. 1914 irat „Automobilok megállítása”
tárgyában. Budapet, 1914.08.20.
31
MNL OL K149-1914 68 doboz 11 tétel 1914. 8. 17 (2635 res)
32
MNL OL K149-1914 68 doboz 11 tétel 1914 2566 res
33
Lásd például 1914.08.19. 59/914. vagy akár napilapokban megjelenő hivatalos
értesítéseket (Dunántúl napilap, IV. évf. 204. szám, Pécs 1914. augusztus 20.)
30
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Kolozs vármegye főispánja augusztus 19-én jelentette a Belügyminiszternek,
hogy az automobilok feltartóztatásának megszüntetése tárgyában 7-én érkezett
rendeletéről mindenkit (rendőrség, katonai parancsnokságok, csendőrség)
tájékoztatott, sőt meghagyta, hogy a rendelkezést mindegyik községben dobszó
útján is hirdessék ki.34 Szabolcs vármegye és Nagy-Küküllő vármegye főispánjai
pedig az ezt követő napokban számoltak be arról, hogy az automobilok
feltartóztatásának megszüntetése tárgyában kiadott rendeletet végrehajtották.
Augusztus 21-én a magyar kir. belügyminiszter részéről elkészültek az érintett
szerveket35 tájékoztató újabb iratok. Ezekben megfogalmazták, hogy a korábbi,
augusztus 15-i rendeletében36 lévőket a katonai automobilok feltartóztatására
vonatkozó eltérésekkel kell alkalmazni, vagyis azokat nem szabad megállítani. Ez
a rendelet sem oldotta meg azonban teljesen az országúti ellenőrzések
megszüntetését. A Balassagyarmaton augusztus 20-án feladott Nógrád vármegye
alispánja által a belügyminiszter felé megfogalmazott sürgős kérés szerint
Losoncon és Balassagyarmaton az automobilok, és az összes gépjármű
megállítása, továbbá a gyalogosok katonaság általi igazoltatása még mindig
folytatódik tovább, amelynek enyhítését kéri. A belügyminiszter már másnap
levélben fordult a hadügyminiszterhez, kérve – mivel az ellenőrzést végzők,
felsőbb katonai hatósági intézkedésre hivatkoznak – hogy az augusztus 20-i
hadügyminiszteri rendelettel is szemben álló katonai ellenőrzésre vonatkozó
intézkedéseket helyezze hatályon kívül. A távírdákon és távbeszélőkön keresztül
továbbított gyors utasítások ellenére még augusztus végén és szeptember elején
is előfordultak feltartóztatási esetek.37 Vasúti alkalmazott tartóztatta fel például
Gróf Karácsonyi Jenő autóját Kisterennén (Heves vármegye), mégpedig úgy, hogy
a váltóőr az autó előtt a sorompót lebocsátotta és értesítette helybéli
csendőrőrsöüt, akik közbenjárására végül az autót elengedték.38
A nyugalom helyreállításával párhuzamosan több vizsgálatot is elrendeltek.
Még augusztus első felében keletkezett az az irat39, amely az álhír megjelenését
közvetlen augusztus elejére teszi. Nagy-Küküllő vármegye alispánjának
34

1914.08.19 59/914.
valamennyi törvényhatóság első tisztviselője, a határszéli rendőrkapitányságok és a
szélesfővárosi m.kir. államrendőrség főkapitányának.
36
MNL OL K149-1914 68 doboz 11 tétel 1914. 2726 res. szám
37
MNL OL K149-1914 68 doboz 11 tétel 1914.09.01-én 14851/1914 BM-nek
Nógrádvármegye alispánjától.
38
1914. 9. 1-én 14851/1914 BM-nek Nógrádvármegye alispánjától.
39
Nagy-Küküllő vármegye alispánjának belügyminiszterhez írott jelentése, 253/1914.eln.
Segesvár, 1914. 8. 11.
35
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belügyminiszterhez írott jelentése szerint „A franczia autók feltartóztatása
tárgyában folyó hó 4-én 10 óra 10 perckor kaptam meg az első értesítést, mely a
helybeli máv. állomásfőnöke által telefon utján lett bemondva állítólag
hozzáérkezett következő szövegű távirat alapján: „franczia országból több autó
van utban hölgyekkel 100 millió frankot visznek Oroszország részére. …
Feltartóztatásuk iránt minden lehető intézkedést tegyen meg. Vasúti igazgatóság
446 elnöki.”
A vizsgálatokat „az idegen autók ügyében leadott helytelen távirati értesítés”
miatt a postai, illetve a rendőrségi / határrendőrségi területen is lefolytatták. A
korszak jelentős nemzetközi kommunikációs csatornáján, a távíróösszeköttetéseken terjedő hisztériát okozó álhír hazai szálai a vizsgálatok
eredménye alapján a Központi Távíróhivatalba mutattak. A posta- és távirda
vezérigazgatója által 1914. szeptember 2-án aláírt belügyminiszternek
megküldött vizsgálat eredményeit tartalmazó irat az alábbiakat fogalmazza
meg:40
„A budapesti központi távirda hivatal géptermében folyó évi augusztus hó 9ikéről 10-ikére virradó éjjelen első ellenőri minőségben szolgálatot teljesítő
Wágner Károly pt. főtisztnek reggel 3 óra után valaki a grázi vonalon bemondta,
hogy Marburg felöl Grazon át Magyarországba 10 automobil megy, amelyekre
vigyázzanak. Wagner Károly pt. főtiszt anélkül, hogy a hír közlőjének személye
felől közelebbi értesülést szerzett, vagy annak hitelessége iránt érdeklődött
volna, a dunántúli városok rendőrkapitányságainak táviratot adott, melyeknek
tartalma az volt, hogy Spielfeld irányából 10 autó igyekszik Magyarország felé,
amelyek feltartóztatandók. Ugyancsak ily értelmű táviratban közölte a hírt a
székesfővárosi m. kir. államrendőrség főkapitányságával, majd pedig a katonai
parancsnoksággal is.
Wagner tehát a kérdéses alkalommal teljesen önhatalmúlag járt el s
hatáskörét túllépve, a teendő intézkedésekre nézve utasítást nem kért és nem
kapott s csak reggel közölte intézkedéseit a szolgálatot vezető forgalmi
felügyelővel.
Wagnernek ezen önhatalmú és jogtalan intézkedése annál inkább elitélendő,
mert a kérdéses alkalommal úgy elöttes főnöksége, mint az igazgatóság is éjjeli
ügyeletes szolgálatot tartott, így tehát a teendőkre nézve felsőbb helyen
utasítást kérhetett volna.
40

MNL OL K149-1914 68 doboz 11 tétel 1914. 9. 17. 1608 sz. B. eln. 1914 A
Kereskedelemügyi m.kir min. fejléc, A posta- és távirda vezérigazgató írja a
belügyminiszternek a kapcsolódó irategyüttes, amely a vizsgálat eredményeit
tartalmazza.
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Wagner azzal menti az eljárást, hogy környezetének az volt a véleménye,
hogy a kapott hirt a rendőrségnek haladéktalanul tudomására kell hozni s nincs
idő a fontolgatásra. Ezért a maga belátása szerint intézkedett, mert ezzel az
ügynek akart használni.
Wagner mentségét nem vettem figyelembe s nevezettet a szükséges
pontosság elmulasztása s önhatalmú eljárása miatt, a folyó évi augusztus hó 11én 93001/914. szám alatt kelt rendeletemmel fegyelmi eljárás alá vontam. Ügye
a
közelebbi
napokban
kerül
tárgyalásra,
melynek
eredményét
Nagyméltóságodnak bejelentem. ”41
Mindezt megerősíti az iratcsomóban lévő, a budapesti m.kir. államrendőrség
főkapitányától származó irat42 tartalma is. Az eljárás során azt a táviratot
vizsgálták, amely augusztus 10-én „központi távirda” aláírással érkezett a
főkapitánysághoz, miszerint a Spielfeld irányából jövő 10 autó feltartóztatandó.
Megállapították, hogy a központi posta távirda egyik alkalmazottja minden
megbízás nélkül adta le a táviratot. Mindez – a napilapokban már napokkal
korábban, 06-án megjelent hírek fényében – nem tekinthető azonban az álhír
elsődleges kiindulási forrásának.
Arra a kérdésre, hogy kik, mikor és milyen szándékkal indíthatták el az
országos hajtóvadászatot és halálos áldozatokat követelő eseménysorozatot az
áttekintett belügyi iratanyagok sem adnak pontos választ és számos kérdés
megválaszolatlan marad. Az okokat keresve ma már nehezen tisztázható
feltételezések merülhetnek fel az olvasóban, többek között, hogy az álhír útnak
indítása vajon a világháború kezdeti időszakához kapcsolódó felfokozott
hangulat eredménye, vagy akár a megjelenése mögött zavarkeltés céljával akár
egy ellenséges ország lépései is sejthetőek-e.
A témakörrel foglalkozó egyik tanulmány szerint az álhír eredete azonban
még hazánkon is túl, Németországba mutat, ahol „Geldern kisvárosban …egy
helybéli vasúti tisztviselő bocsátotta útjára, aki a későbbi vizsgálatok során azt
állította, egy időközben a nyugati fronton elhunyt katonatiszttől hallotta.”43
Melléklet:
MNL OL K149-1914 68 doboz, ikt.szám: 2766 res/1914

41

Ebben az előadói íven másolatként szerepel a 99657/1914 irat szövegezése.
MNL OL K149-1914 68 doboz 11 tétel 2351 eln. irat - Belügyminiszternek
43
Frisnyák Zsuzsa: Vadászat az aranyszállító franciákra, 2014.12.28.
http://timelord.blog.hu/2014/12/28/vadaszat_az_aranyszallito_franciakra
42
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„Nagy-Küküllő vármegye alispánja. –
Szám: 253/1914.eln.
M.kir. Belügyminister Ur!
„Nagyméltóságodnak a mai napon főispán urhoz intézett telefon rendelete
alapján főispán utasitott, hogy jövőben belügyministeri rendeletekkel szemben
más hatóságoktól jött megkereséseknek semmi esetre eleget ne tegyek és mindig
a belügyministeri rendelethez szigoruan alkalmazkodjam. Nagyméltóságod
emlitett utasitást az ratibori herceg automobiljának a vármegye területén történt
feltartóztatása folytán intézte főispán urhoz.
„Ez ügyre vonatkozó igazoló jelentésemet az alábbiakban van szerencsém
megtenni:
Nagyméltóságodtól sem autók feltartóztatására, sem pedig az eziránt tett
rendöri óvintézkedések megszüntetésére nézve rendeletet egyáltalában nem
kaptam. A franczia autók feltartóztatása tárgyában folyó hó 4-én délután 10 óra
10 perckor kaptam meg az első értesitést, mely a helybeli máv. állomásfönöke
által telefon utján lett bemondva állitólag hozzáérkezett következő szövegü
távirat alapján: „franczia országból több autó van utban hölgyekkel 100 millió
frankot visznek Oroszország részére. Ezen autók egyikének jele és száma H.A.
12286, 12200 vagy 12208 vagy 12206 és 12-20 b. Értesitse azonnal saját
személyzetét, vonalöröket, pályafelvigyázókat, osztálymérnököket, körzetéhez
tartozó községi elöljáróságokat, csendöröket, pénzügyöröket, határrendöröket,
határvámokat. Feltartóztatásuk iránt minden lehető intézkedést tegye meg.
Vasuti igazgatóság 446 elnöki.”
Közvetlenül ezen telefon beszélgetés befejezése után lett kézbesitve a
következő távirat: „Alispán Segesvár. Franczia országból több autó hölgyekkel
utban van Oroszországba pénzzel autó jel és szám H.A. 12286, 12200 és 12-20 b.
Autókat letartóztatni és ide jelenteni, csendörséget és pénzügyörséget értesiteni.
– 12 hadtestparancsnokság. Nró.” – Ennek alapján egy órával késöbb 199/1914
elnöki szám alatt az összes rendörhatóságokat megfelelően utasitottam, a
helybelieket rendelet alakjában a többieket pedig táviratilag. Folyó hó 5-én
Udvarhely vármegye alispánjától telefon utján a következő értesitést kaptam:
„Vasláb, Csik vármegye községben gyanus autók tüntek fel, akadályul lefeszitett
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kötelek láttára visszafordultak. Feltehető, hogy ezek a franczia autók és visszafelé
jönnek. Örködni és feltartóztatni.” Mi a rendörhatóságokkal táviratilag és
rendelet alakjában azonnal közölve lett.
Még ugyanazon napon este a segesvári máv. állomásfönök telefon utján
arról értesitett, hogy „a franczia automobilisták Várony községben /Fejér
vármegye/ feltartóztattak, azonban ismét elmenekültek,” és rövid idő mulva az
máv. aradi üzletvezetőségtől a következő távirat érkezett: „Alispán Segesvár. A
Franczia országból Oroszországba igyekvő automobilok tágyában adott tegnapi
táviratuk kapcsán értesitjük, hogy Varzsony község határában a katonaság 7
autót feltartóztatott ugyan, de azok megfordultak és elmenekültek. Kérjük a
csendörség és pénzügyörség, valamint a határrendörség azonnali értesitését és
az egyébb szükséges intézkedések megtételét. A tegnapi táviratban felsorolt
katonai állomásparancsnokságokat értesitettük. – Aradi üzletvezetőség.” Erről a
főszolgabirák és rendörkapitányok telefon utján azonnal értesitettek. Folyó hó 6án a főispán úr Nagyméltóságod 2058 res. számu rendeletére közvetlenül az
elsőfoku rendörhatóságokhoz intézett következő rendeletét közölte: „A járási
főszolgabirák és a két város rendörkapitányának. – Franczia autók elfogatása
érdekében 199/914 alispáni számu rendelet alapján foganatositott
intézkedéséről eredmény esetén rögtön tegyen jelentést hozzám. Segesvár, 1914
évi augusztus hó 5-én. Somogyi főispán,” melyet tudomásul vettem.
Folyó hó 7-én délelött 8 órakor a helybeli máv. állomásfönök telefon utján
közölte velem a máv. kolozsvári üzletvezetőségtől hozzá érkezett következő
táviratot: „Valamennyi állomásnak, osztálymérnökség, üzletvezetőség No.619
szám F. Ratibor helység távirata szerint 10 automobil halad Leignisv felé és
német vörös-kereszt lobogója alatt, letartóztatandók, bár az egyik porosz altiszti
egyneruhban lévő vezetőnek utlevele állitólag rendben van. Hatóságok
csendörség és katonaság azonnal értesitendők.- Üzletvezetőség Felszegi.”
Ugyanaznap délelött 9 órakor lett kézbesitve az máv. aradi üzletvezetőségnek
következő távirata: „Alispán Segesvár. A ratibori hatóság távirata szerint 10
automobil Lignitz felé halad osztrák és német vörös kereszt lobogója alatt,
feltartóztatandók és átkutatandók, bár az egyik porosz altiszti ruhában lévő
vezetőnek utlevele rendben van állitólag. Kérjük a csendörség és pénzügyörség
értesitését, katonaság értesitve. – Aradi üzletvezetőség. Just,” mire az elsőfoku
rendörhatóságoknak megfelelő rendeletet táviratilag illetve irásban azonnal
kiadtam. Ugyanaz nap délelött 1 órakor érkezett a 12 hadtestparancsnokságtól a
következő távirati értesités: „Alispán Segesvár. 1306 számra az országutak
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elzárása csak még az ország határán van érvényben. – 12
hadtestparancsnokság,” miről a rendörhatóságokat szintén azonnal fentjelzett
módon értesitettem.
Folyó hó 8-án a főispán ur közölte velem tudomás vétel végett a
Nagyméltóságod 2244 res. számu távirati rendelete alapján az elsőfoku
rendörhatóságokhoz közvetlenül intézett következő rendeletét: „Főszolgabirák és
rendörkapitányoknak. – Augusztus 5-én kelt 93. res számu táviratommal
kapcsolatban értesitem, hogy állitólagos franczia gépkocsik elfogására és
feltartóztatására tett rendöri intézkedéseket, nevezetesen sorompókat,
barrikádokat, gépkocsikra való lövöldözést, örségeket meg kell szüntetni, ország
belsejében közlekedő gyanus autókat ezután is figyelemmel kell kisérni.-„Más
rendeletet ez ügyben nem kaptam és ennek alapján további intézkedést sem
tettem. Minek alapján véleményem szerint sem mulasztást sem
szabálytalanságot nem követtem el. A fentiak alapján kérem igazoló
jelentésemet tudomásul venni méltóztassék.-”
Segesvár, 1914 évi augusztus hó 11-én.(pontosan nem olvaható aláírás)
alispán.-
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A magyar határőrizet felderítése 1918-1921
Parádi József1
Absztrakt:
Az I. világháború végén a fegyverletételtől a békekötésig terjedően a magyar határőrizet
működési tere, az abban tevékenykedő szervezetek jelentősen módosultak. Ezek a
változások hatottak a határőrizet felderítő tevékenységére. Ez a határőr felderítés
egyrészt igyekezett hasznosítani a dualizmuskori metodikai tapasztalatokat, másrészt
pedig a későbbi magyar határőr felderítés csíráját alkotta.
Kulcsszavak: Evidenzbüro, Magyar Királyi Honvéd Vezérkari Főnökség 2. Osztálya;
exponensek; határforgalmi katonai felügyelő; „Utasítások a M. Kir. Csendőrség számára”
szolgálati szabályzat titkos függeléke.
Abstract:
At the end of the First World War, ranging from gunfire to peacekeeping, the operating
space of the Hungarian border guard and the organizations operating there were
significantly altered. These changes had an impact on the exploratory activity of the
border guard. On the one hand, this border guard investigation tried to exploit the
methodical experiences of Dualismism, and on the other hand, it formed the germ of
later Hungarian border guard.
Keywords: Evidenzbüro; 2nd Department of the Royal Hungarian Defense Ministry;
exponents; military traffic controller; „Instructions to Hungarian Royal Gendarmerie”. A
secret appendix to the Staff Regulations for Gendarmerie.
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Bármely ország a regnumával1 szomszédos térségekről a történelem során
mindíg igyekezett információkat gyűjteni. Különösen igaz ezen igyekezet az
országhatárral közvetlenül szomszédos területekre. Ezen információgyűjtés
pedig természetszerűleg összekapcsolódott a határok őrzésére, illetve
védelmére hivatott szervezettel.2
Ez az általános jelenség igaz volt a Magyar Királyságra is. A Magyar határok
őrizete a kezdetektől változatos formában valósult meg ugyan — tükrözve az
adott kor társadalmi, gazdasági technikai és kultúrális viszonyait — azonban soha
nem nélkülözte a határ túloldalának a felderítését. Ennek a hiányában nem is
lehetett volna sem eredményes határőrizetet, sem pedig eredményes
határvédelmet megvalósítani.3
Napjainkban a határőrizet és a határvédelem kifejezések használata terén
bizonytalanság érzékelhető a közéletben, mivel a media a két kifejezést
összemossa. Ennek a hátterében minden bizonnyal politikai indíttatású
megfontolások húzódhatnak meg. A csekély bázisú ám rendkívül agresszív
magyar ellenzék ugyanis szinte mindenből támadási felületet kialakítani igyekszik
kialakítani a kormány lejáratása érdekében. Ilyen lehetőséget teremthetne
elvileg az a tény is, hogy a XXI. század elején a magyar államhatárt nem csupán a
rend fenntartására hivatott rendvédelmi szervezet, hanem a külső támadás
elleni védelem feladatát ellátó honvédség is őrzi annak ellenére, hogy
Magyarországot nem érte fegyveres támadás. Ez a logika azonban — mint
általában a neoliberális problémamegoldások — csak bizonyos feltételek
megléte esetén lehet igaz. Nevezetesen megváltoztak a viszonyok abban a
tekintetben, hogy olyan kezelhetetlen fegyvertelen tömeg kívánt átjutni a
Magyar határon, amelynek a tagjai nem akartak a Magyar regnumban foglalt
szabályokhoz igazodni. Ilyen mennyiségű embertömeg feltartóztatására pedig a
hagyományos rendfenntartó szervezet már elégtelen. A hatékony megoldást a
magyar haderő igénybe vétele jelenti.
Ez a helyzet arra is rávilágít, hogy a neoliberális elvek — nevezetesen a rend
védelmére és a honvédelem megvalósítására hivatott szervezetek
feladatköreinek merev szétválasztása — csupán bizonyos helyzetekben helytálló.
A véderő és a rendvédelem merev szétválasztása egyébként is csupán a
rendszerváltás után öltött testet a magyar törvények szövegében. Korábban a
pártállam, azt megelőzően pedig a polgári magyar állam időszakában egyaránt a
haderő bizonyos esetekben alkalmazható volt a rend fenntartásának a
kivitelezése terén. Ennek megfelelően kellett változtatni a jogi környezeten a
haderő felhasználhatóságát illetően a migráns tömeg kezelhetősége érdekében.
Egyáltalában nem ördögtől való bizonyos esetekben a haderő alkalmazása
rendfenntartási teendők eredményes megvalósítása érdekében, hiszen a
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kiegyezést követően az első felelős magyar kormány miniszterelnökének gróf
ANDRÁSSY Gyulának4 — az Osztrák-Magyar Monarchia véderején belül — a
Magyar Királyi Honvédség létrehozása mellett az volt az egyik legfontosabb érve,
hogy a Magyar Szent Korona alá tartozó területeken a közös haderő karhatalmú
célú igénybevétele elképzelhetetlen, ezért elengedhetetlen olyan magyar haderő
létrehozása, amely ilyen feladatok megvalósítására alkalmas.5 A polgári magyar
állam időszakát végig kísérte a haderő karhatalmi szabályozásának a témája. A
kortársak tehát koránt sem ódzkodtak a haderő rendvédelmi célok érdekében
megvalósuló alkalmazásától, csupán azt ellenezték, hogy ez a haderő idegen
hatalom fegyveres ereje legyen, illetve az alkalmazás lehetőségeit és módjait
szabályozták. A kiegyezéstől Magyarország német megszállásáig — a
magyarországi tanácsköztársaság időszakát figyelmen kívül hagyva — mintegy 40
jogszabály foglalkozott a karhatalom témájával.6
Általában igaz, hogy a honvédelem és a rendvédelem az állam kétféle
feladata, amelyet más-más szervezetek valósítanak meg, azonban a keletkező
konkrét teendőkból fakadóan nem kizárt sőt kívánatos, hogy bizonyos
rendvédelmi tevékenységek kivitelezésében a véderő is részt vehessen.
Ez a helyzet fokozottan igaz a határőrizetre, hiszen a határok őrzésének az
oka ugyan a közrend és a közbiztonság fenntartása, azonban a teendők végzése
során jelentős mértékben külső hatások érik a határőrizetet megvalósító
rendvédelmi szervezeteket, nem a hazai hanem a külföldi erők azok amelyek
ellen fel kell lépni. E teendők eredményes végrehajtására pedig nélkülözhetetlen
a véderő igénybe vétele még akkor is ha a külső erők fegyver nélküli ténykedést
valósítanak meg.
Attól eltekintve azonban minden korban lehettek, illetve voltak az általános
helyzettől eltérő sajátos szituációk a határőrizetben, mégis más paraméterekkel
rendelkező szervezet őrizte a határt békében, illetve védte háború esetén, bár az
eltérés mértéke koronként változó volt.
Feltétlenül indokolt tehát egyértelmű terrminológia használata különben
partalanná, illetve félreértelmezhetővé válnának a folyamatok és események
egyaránt. Határőrizetnek az államhatárok azon őrzését nevezem, amikor —
függetlenül az abban részt vevő szervezetek jellegétől — a határok erőszakos
átlépését kisebb-nagyobb felfegyverzett csoportok, szervezetek nem kísérlik
meg. Határvédelemnek azt tekintem, amikor a határ ellen fegyveres támadás
indul bármilyen formában, amelynek az elhárítására honi fegyveres szervezet
igénybe vétele szükséges.
A határvédelem végrehajtásának fő szervezete mindig a véderő, azonban a
határőrizeti szervezeteknek is vannak abban feladatai például a határ biztosítása
a honi erők határvonalra történő felfejlődésének időszakában stb.
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A határőrizet álláspontom szerint békeidőszakban a határok
sérthetetlenségének a biztosítása annak érdekében, hogy a határvonalakon belül
a regnum (hazai hatalom és jog) érvényesülhessen az illetéktelen személyek és
tárgyak a határon ne juthassanak át.
A mindenkori határőrizet három fő részből áll: a határvonal őrzéséből, a
határforgalom ellenőrzéséből és a határrend — amely nem más mint a
határvonal őrzés és a határforgalom ellenőrzés eredményes megvalósulását
elősegítő és a határmenti területekre kiterjedő hatályú szabályozások összessége
— betartatásából.7
Nyilvánvaló, hogy akár támadásról, akár bűncselekmény elkövetésének a
kivédéséről szól a határőrizet, illetve a határvédelem az eredményes fellépés
egyik elengedhetetlen előfeltétele, hogy a határt őrzők, illetve védelmezők
időben megfelelő információhoz juthassanak a készülő cselekményről. Ebből
fakadóan a határok őrzését és / vagy védelmét ellátó szervezetek rendelkeztek a
határ túloldalán olyan személyekkel, illetve hálózatokkal ahonnan a szükséges
információkat megkaphatták. A határmenti felderítés eszközei és módszerei nem
tértek, nem is térhettek el a korabeli szokásos bűnügyi, illetve „hadi-felderítés”
módszereitől és eszközeitől.
Így volt ez a dualizmus időszakában is, amikor a meglévő rendszereket
alkalmazták a határőrizetben, bár a történelmi Magyarország 4 166 km hosszú
határvonalából csupán a magyar-román 833,2 km és a magyar-szerb 458,26 km
határán valósult meg határőrizet. Ebből fakadóan határőrizeti felderítést ezeken
a határszakaszokon valósítottak meg. Mivel az Osztrák-Magyar Monarchia két
társországa a Magyar Királyság és az Osztrák Császárság közötti határ teljes
mértékben átjárható volt és Bosznia-Hercegovinának a két társországgal közös
határain is bárki bármikor és bárhol szabadon átléphetett, ezért ezeken a
határszakaszokon nem volt szükség határőrizetre, ebből fakadóan pedig a
határőrizetet elősegítő felderítő tevékenységre sem.8
Az Osztrák-Magyar Monarchiában egyetlen felderítő szervezet működött a
haderő kötelékében, az Evidenzbüro, amely a vezérkari főnök alárendeltségébe
tartozott. Ebből a helyzetből fakadóan – mint a haderő része – a felderítés is a
közös ügyek csoportjának a részét képezte. A hírszerzésben részt vet ugyan még
a külügy is, azonban a külügy is a közös ügyek közé tartozott. A külügynek pedig
– bár a hírszerzésből többé kevésbé kivette a részét – nem volt önálló felderítő
szervezete.9
Az Evidenzbüro már békeidőben kapcsolatot hozott létre a határőrizeti
szervezetekkel abból a célból, hogy azok — hasznosítva a helyi ismereteiket —
információkat szerezzenek a határ túloldali térségéből, illetve az
információszerzésre alkalmas személyeket beszervezzék. Az Osztrák-Magyar
Monarchia felderítését elsősorban a határ túloldalán diszlokáló csapatok, illetve
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közlekedési, hírközlési és az alakulatok elhelyezésére alkalmas infrastruktúra
érdekelte.10
A határmenti felderítő tevékenység szabályozására vonatkozóan külön
szabályzat is készült a Magyar Királyi Csendőrség 1912. évi szolgálati
szabályzatának titkos függelékeként. E szabályzatban minden témát és módszert
rögzítettek, amely a határmenti hírszerző tevékenység során előfordulhatott. A
titkos figyelés és informátorokkal való kapcsolattartás szabályaitól a
postagalambok szerepén keresztül a beszervezési szempontokig minden
lényeges elemre kitért e szabályzat.11
A határszéli csendőrségnél és a Magyar Királyi Határrendőrségnél is
lényegében ennek a szabályzatnak megfelelően folyt a felderítés valószínűleg
eredményesen, hiszen – a közös haderő területileg illetékes hadtestparancsnokságai vezérkari osztályainak a kebelében működő felderítő
főállomások javaslatára – a magyar határőrizeti szervekben szolgálatot teljesítő
személyi állomány tagjait több ízben részesítették elismerésben.12
Nem rezidentúrák formájában ugyan, de a bűnüldöző szervezetek azaz a
rendőrségek és – 1903-tól a csendőrségi járásőrmesterségek létrehozásától – a
Magyar Királyi Csendőrség is támaszkodott a bűnfelderítés terén informátorokra.
Ezeket a személyeket nevezte a korabeli szakzsargon bizalmi egyéneknek. Ők
valamilyen ellenszolgáltatás érdekében osztották meg ismereteiket a
bűnüldözésre hivatott szervezetek személyi állományának tagjaival. A bizalmi
egyének között olyanok is voltak, akik ellenszolgáltatás nélkül a Magyar állam
iránt érzett elkötelezettségük okán segítették ismereteikkel a bűnüldöző
szevezeteket. Végül pedig a rendvédelmi szervezetek számontartották azokat is,
akikre a társadalmi állásukból fakadóan – papok, jegyzők, tanárok stb. – mint
megbízható személyekre támaszkodhattak a rendfenntartók.13
A fegyverletételt követően az antant csapatai fokozatosan ugyan, de
Magyarország egyre nagyobb hányadát szállták meg. Ez a helyzet már
előrevetített baljós árnya volt a trianoni békediktátumnak, melynek értelmében
Magyarország területének mintegy 2/3-át, lakosságának pedig csaknem a felét
elveszítette. Az elcsatolt területeken több millió magyar ember élt részben a
nemzetiségekkel kevert formában, részben pedig kompakt magyar tömbben.14
Ez a helyzet a magyar nemzetre oly sokkolóan hatott, hogy máig nem képes
megbarátkozni a békediktátum országcsonkító passzusaival. A környező államok
azonban lényegében azt akpták, amiben az antantal a háború során
megegyeztek, azaz Magyarország kárára területekhez jutottak. Az antantnak
semi sem volt drága, amely Magyarország rovására elégítette ki a későbbi
kisanatant országok soviniszta köreinek területi igényeit.15
A későbbi kisantant országok bevonuló csapatai pedig a megszállt
területekről a javakat igyekeztek elszállítani a saját országukba. E
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tevékenységben a legszorgosabbnak a roman haderő alakulatai bizonyultak.16 A
vérszemet kapott megszállók igényeit végül is maga az antant volt kénytelen
korlátok közé szorítani. Így vonultak ki a szerb csapatok Baranáyból, illetve a
roman haderő „csupán” Erdélybe és a Partiumba vonta vissza a csapatait a DunaTisza közéről és a Dunántúl egy részéről.
Az antant ugyan felhasználta a környező országok soviniszta mozgalmának a
magyarság ellen irányuló vágyait, azonban számukra az volt a fontos hogy a
Kárpát-medencében élő nemzetek egyik állama sem kerüljön túlsúlyba. Az
antant érdeke az volt, hogy a térséget tozsalkodó kisállamok színterévé
változtassa, ezáltal hosszú távon biztosítsa befolyását a Kárpát-medencében.
Ilyen politikai célkitűzést nyilvánvalóan csupán a magyarság számára vesztes
háború nyomán lehetett realizálni, egyben pedig a trianoni békediktátum néven
elhíresült „békeszerződés” magában hordozta a későbbi konfliktusok csíráit is.
1918 és 1921 közötti időszakot Magyarország határait illetően a labilitás
jellemezte. A történelmi Magyarország határait a vesztes magyar állam képtelen
volt ellenőrizni és védelmezni. Az idegen csapatok az ország belsejében jártak.
Csupán több ízben módosított demarkációs vonalak léteztek, amelyek a magyar
fennhatóság alatt álló magyar, és az antant által megszállt magyar területek
érintkezési vonalát alkották.
Az mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy a demarkációs vonalakat is őrizni
szükséges. Abban azonban kezdetben eltérő vélemények alakultak ki, hogy a
határőrizet milyen legyen. Voltak, akik a dualizmuskorihoz képest új típusú
magyar határőr testületet kívántak létrehozni, még a békediktátum létrejötte
előtt. A katonai vezetés véleménye azonban az volt, – mely végül is
győzedelmeskedett – hogy a békét megelőzően nem célszerű új határőrizeti
testület felálíltása, mivel annak jellegét a békediktátumban foglaltakhoz kell
majd igazítani.17
Kezdetben a demarkációs vonalak őrzését a magyar haderő látta el. Nem is
állt a magyar kormány rendelkezésére más erő, amellyel ezt a feladatot
megvalósíthatta volna. A dualizmus időszakában csaknem 500 fő (480 fő)
határrendőr, 1 357 fő határszéli csendőr és 549 fő pénzügyőr látta el az
útlevélköteles magyar államhatár fegyveres őrzését. Ennek az erőnek a töredéke
sem állt a vizsgált időszakban a polgári magyar állam kormányának a
rendelkezésére.18
Kezdetben tehát a Magyar Nemzeti Hadsereg19alakulatai őrizték a határokat,
a haderő részéről pedig tábornoki rangban Határforgalmi Katonai Felügyelőt
jelöltek ki, aki lényegében a határőrizettel kapcsolatos valamennyi teendőt
összefogta és irányította bár a legfrekventáltabb feladata kétségtelenül a
demarkációs vonalakon áthaladó forgalom felügyelete volt.20
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A Határforgalmi Katonai Felügyelő hatáskörébe tartozó feladat volt az „ …
úgynevezett »exponensek« felállítása a demarkációs vonalakon túli
területeken”.21 Az exponensek a megszállt területek megszálló hadseregeivel
való gyors és érdemi ügyintézést segítették elő a határmenti témákban.
Csupán valószínűsíthető, hogy ezek az exponensek a szükséges információk
beszerzését is biztosították. Mivel azonban a megszállt területekről a hazai
szervezeteknek pontosabb információik voltak mint a megszállóknak, ezért az
esetleges adatgyűjtés a megszálló erőkre és tevékenységükre vonatkoz-hatott
elsősorban.
Az illetékesek foglalkoztak a határfelderítés témájával, hiszen a tervezett
határőrség — amelyet végül a trianoni békediktátum létrejötte után hoztak létre
— egyik feladatának képzelték el „ … békében az ellenséges kémszolgálat
megakadályozása, a saját kémszolgálat elősegítése . . . “22 Ez a megfogalmazás
lényegében a dualizmuskori helyzetet tükrözte.
A tervezet azonban magát a határőrizetet olyan katonailag szervezett önálló
fegyveres őr-testületként képzelte el, amely a katonai körlet-parancsnokságok
ellenőrzése alatt állt volna. A tervezet testület jogállása a csendőrséggel let volna
azonos. Ez az elem azonban már eltért a dualizmuskori felállástól, bár a
határmenti hírszerzés tekintetében indifferens let volna hiszen a dualizmuskori
Magyar Királyi Határrendőrség mint polgári fegyveres őrtestület és a határszéli
csendőrség mint katonailag szervezett fegyveres őrtestület egyaránt jól
együttműködött az Evidenzbüroval.23
Az elgondolás tehát már viszonylag korán testet öltött arra vonatkozóan,
hogy a magyar határőrizetet a katonailag szervezett fegyveres őrtestület típusú
rendvédelmi testület formájában célszerű újjászervezni. Ezt azonban
elhalasztották a békekötés utánra. A kutatómunkák során eddig még nem került
elő olyan forrás, amely a tervezett határőr tertület és a magyar felderítés
kapcsolatát taglalta volna.
A magyar hatóságok a békekötésig a demarkációs vonalakt érintő működési
területtel rendelkező pénzügyőr szakaszokat és csendőr őrsöket igyekeztek
erősíteni. A nemzeti haderő a határőrizetet 1920 januárjától 1920 márciusáig a
Magyar Királyi Csendőrségnek adta át. A csendőrség számára a határmenti 8-10
km széles sávban határozták meg a határőrizeti teendők ellátásának a színterét.
Mivel azonban a határmenti pénzügyőr és csendőr csapatok létszáma elégtelen
volt a határőrizeti feladatok ellátására és a mélységi területekről sem lehetett –
a testületi alapfeladatok ellátásának a veszályeztetése nélkül – olyan létszámú
pénzügyőrt, illetve csendőrt a demarkációs vonalakra vezényelni, hogy a
határőrizeti teendők megvalósíthóvá váljanak, ezért szükség volt az úgynevezett
pótcsendőr, illetve pótpénzügyőr kategória kialakítására. A pótpénzügyőrök és a
pótcsendőrök a magyar haderő katonái voltak, akiket ezzel az elnevezéssel
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vezényeltek a pénzügyőrséghez, illetve a csendőrséghez hogy a határőrizeti
feladatok eredményes ellátásához kellő élőerőhöz juthassanak a határőrizeti
feladatokat teljesítő rendvédelmi tetületek.24
A Magyar Királyi Csendőrség határőrizeti feladatokat teljesítő részét a
dualizmuskori határszéli csendőrség mintájára formálták, bár nem alkalmaztak
nyári őrsöket, a határszéli ügyekkel foglalkozó csendőr törzstisztet pedig nem
helyezték ki a csendőr kerület törzsének elhelyezési körletéből önálló
állomáshelyre. A határőrizeti teendőket is ellátó csendőrök nem kaptak továbbá
speciális eszközöket feladataik ellátásához és hatáérőrizeti teendőiket az ország
belsejében szolgálatot teljesítő bajtársaikhoz képest velük azonos módon
valósították meg.
Új elem volt azonban a háború előtti helyzethez képest, hogy a határőrizeti
teendőket is ellátó csendőrök kettős szakmai alárendeltségbe kerültek, mivel a
csendőr kerület határőrizeti ügyekkel foglalkozó törzstisztjén túl a katonai körletparancsnokságok felügyelete alá is kerültek. Végül pedig „ . . a határszéli csendőr
tiszteknek »saját kémszolgálatot« is fenn kellett tartaniuk”.25
Az tehát egyértelműen rekonstruálható, hogy a Közép-Magyarországra
visszaszorított Magyar Királyságban a békekötést megelőzően a határőrizeti
teendők ellátásába – a dualizmuskori minta alapján – ismét bevont
csendőrségnek voltak felderítési teendői. Nyilvánvaló az is, hogy ezen teendők
nem terjeszkedhettek túl a testület hatáskörén, azaz a határmenti információk
gyűjtésére irányult.
Feltételezhető továbbbá, hogy a felderítő munka szabályai, metodikája
megegyezett a dualizmuskorival, hiszen a Magyar Királyi Csendőrség 1912. évi
szolgálati szabályzata – melynek a titkos függeléke tartalmazta a felderítő munka
szabályait – változatlanul érvényben volt. Az új szolgálati szabályzat tervezete
1924-re készült el és 1927-re hatályosult.26
Homály fedi azonban – mivel valószínűleg e tevékenység titkos jellegéből
fakadóan eleve minimális írott anyag keletkezhetett – a konkrét felderítési
cselekvéseket, nevezetesen mikor, kik és hol vettek részt ebben a munkában,
milyen módon végezték a tevékenységüket stb.
A trianoni békediktátum kapcsán valóban felállították a magyar határőrizet
új testületét a Magyar Királyi Vámőrséget 1921. VIII. 25-ei hatállyal.27 Ezzel
lezárult a magyar határőrizet történetében a fegyverletétel és a békekötés
közötti meglehetősen bizonytalan időszak, amikor a területmegszállásokból
fakadóan a magyar állam az ország belsejében húzódó demarkációs voanalakat
volt kénytelen őrizni. Ebben az időszakban többé-kevésbé a dualizmuskori
magyar hatáérőrizeti mintát követte ugyan a ma-gyar állam a határszéli
hírszerzés tekintetében is, azonban annak a konkrét cselekvéseit valószínűleg a
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magyar rendvédelem történetét művelő új nemzedék fogja feltárni, amennyiben
új értékelhető forrásanyagok kerülnek felszínre.
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Gyilkosság, bosszú, vagy megtorlás? (1914. szeptember)
Tarján G. Gábor1

Absztrakt:
A szarajevói merénylet után a magyar és szerbek által lakott régiókban elszabadultak az
indulatok, sok helyen került sor fizikai atrocitásokra. Zomborban a lakosság és a
katonaság a kérészéletű galíciai győzelmet ünnepelte, amikor eldördült egy lövés. Senki
nem sebesült meg, semmiben nem esett kár, a magyar polgári közigazgatás és Tisza
István ennek megfelelően kívánta lezárni az ügyet. Nem így a hadsereg, ami fenyegető
ellentétté fajult a délvidéki városban. A végén csak meghalt valaki.
Kulcsszavak: első világháború, Délvidék, szerbellenesség, katonaság, rendőrség és
közigazgatás
Abstract:
After the assassination in Sarajevo, the Hungarian and Serb-populated regions were
unleashed, there were many physical atrocities. In Sombor, the population and the
military celebrated the intial Galician victory when a shot hit. Nobody was injured,
nothing was wrong, Hungarian civil bargaining and István Tisza wanted to close the case
accordingly. Not like that, the army, which was a threatening rebellion in the southern
city. In the end, only someone died.
Keywords: First World War, Backa, Serbian hostility, Police and Public Administration,
power disputes
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1.
A nagy és jelentős történelmi események nemcsak látványos események, azok
sorozatából állnak, mint csaták, lázadások, forradalmak stb. Hanem olyan kisebb
egymást követő eseményekből is, amelyek nem mindig hoznak, mutatnak
eredményt, de valamilyen befolyást gyakorolnak az eseményekre, a résztvevők
gondolkodására, további cselekedetikre. Maguk a cselekedet nem választhatók
el a kortól, amelyben a (fő)szereplők szocializálódtak és amikor a történés zajlik.
Az alábbiakban is egy ilyen történetről lesz szó. Nem szerepel a
történelemkönyvekben, a korabeli sajtó és az emlékezet – elsősorban az
érintettek leszármazottié – örökíti meg és néhány papírlap, amire aztán egy
szerencsés kutató – akár véletlenül –, de rábukkan.
Az alábbi történet néhány nap alatt zajlott le az első világháború második
hónapjában, 1914. szeptember elején. Szereplői között vannak ismert, kevésbé
ismert és egyáltalán nem ismert emberek, elsősorban a magyar miniszterelnök
Tisza István, majd a délvidéki közigazgatás prominensei, főispán, kormánybiztos,
polgármester, ügyész, katonák és a rendvédelmi szerveket képviselő rendőrök,
valamint említés szintjén a csendőrség.
Ennek az eseménynek akkor is voltak nemzetbiztonsági vonatkozásai, hiszen
a nemzetiségi összeesküvések, elsősorban a szerb aknamunka nem kis feladatot
adott a korabeli szerveknek; ma úgy mondanánk a polgári titkosszolgálatoknak.
De ezzel az eseménnyel már nem volt lehetőségük kellő mélységben foglalkozni,
részben a helyi események gyors alakulása, gyorsasága és a világháború elsöprő
lendülete miatt. De nagyon jól rávilágít az ügyben eljáró szervezetek –
elsősorban a rendőrség és a katonaság – viszonyára, a közigazgatás működésére
és igazolja azokat az embereket, akik Tisza Istvánnak pozitív értékeket
tulajdonítanak.
Dolgozatom – bármily meglepő is – nem szakirodalmi hivatkozással, hanem
szépirodalmival kezdem. Méghozzá egy bűnregénnyel, amely műfaji
besorolásánál fogva nem csapán bűncselekményről, nyomozásról, tettesről szól,
hanem kitér a kor társadalmára, a környezetre, politikai viszonyokra.2 Ez a kitűnő
munka Hász Róbert: Fábián Marcell pandúrdetektív tizenhárom napja című
regénye, ami – mint látni fogjuk – kapcsolódik történelmi témánkhoz.
Éppúgy, mint a mi történetünk ez is a nyugat-bácskai Zomborban (Vajdaság,
korábban Bács-Bodrog vármegye) játszódik, csak nem 1914-ben, hanem 1902ben.
2

Most nem merülök el annak részleteibe, hogy mi a különbség krimi, bűnügyi regény,
bűnregény között, mert nem csupán az elnevezésből adódnak az eltérések.
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„A helyszín Zombor és Doroszló (a szerző szülőfaluja) ahol akkoriban Gozsdu Elek
volt a főispán, valóban létezett a Bácska című helyi lap, amelynek tulajdonosa
Bittermann úr volt, volt Baloghy nevű újságíró és a Falcione család volt a
leggazdagabb. Részletes képet kapunk az egykori megyeszékhelyről, az
épületekről, a Polgári Kaszinóban zajló kártyacsatákról, a szerbek csitaonicájáról
(olvasóköréről), az Elefánt Szállóról és a Fehér Hajó Étteremről, a
magánházakban zajló spiritiszta szeánszokról, a gazdag alföldi várost körülvevő
tanyavilágról. Megtudjuk milyen előadásokat lehetett hallgatni a Szabad Lyceum
elnevezésű tudományos társaság összejövetelein, milyen árlistával dolgozott egy
korabeli kelme üzem, és hogy Sághy Zsigmond társulata az ifjú Somlay Artúr
főszereplésével mutatta be Ibsen Kísértetek című drámáját. Pezsgett az élet a
Monarchia peremvidékén…”3
1902 és 1914 között nem sokat változott a város és környéke, az ellentétek
is ugyanazok voltak. Hász Róbertnek ez a szülőföldje – a zombori járásban fekvő
Doroszlón született -, innen menekült a délszláv háború miatt Szegedre 1991ben, s lett a Tiszatáj című, mai napig is országos olvasottságnak örvendő folyóirat
szerkesztője, 2011-től főszerkesztője. Az említett változatlanságról így
nyilatkozott Hász: „Ráadásul a központi helyszínt, a megyeházát régóta és
nagyon jól ismertem. Rengeteget jártam oda, s akkoriban megyeházának
nevezték, pedig régóta nem volt már megye, de mi, doroszlóiak mindig
megyeházának hívtuk – úgy tűnik, öröklődött az elnevezés. A belügyminisztérium
épülete volt, ott működött a rendőrség, ott kellett intézni az útlevelet, egyebeket.
Ugyanazon a boltíves kapubejárón keresztül, ugyanazokon a macskaköveken
tapodva mentem be oda, mint amin a Monarchia korában jártak az emberek,
még a sárga festék, amivel befestették, az is vélhetően a Monarchia idejéből
származott. Olvastam, hogy az előtte lévő parkot is az 1800-as évek végén
alakították ki..”4
Bánki Éva joggal állapította meg, hogy „Eddig azt hihettük, mindent tudunk a
Monarchia Sárszeghez hasonlatos városkáinak társadalmi életéről, de a Hász
Róbert teremtette Zombor egészen különleges hely. Feltűnően gazdag város, ahol
még egy városi szabó lányainak sem kell főzni tanulni, piacra járni, háztartást
vezetni. A jólét nem a gyárakból, hanem a várost körülvevő földekről és tanyákról
származik, annyi gabona terem, hogy még a tengeren túl is zombori lisztből
sütnek kenyeret – a város csak koordinálja a termelést, mondhatni, élősködik a

3
4

http://brodykonyvklub.blogspot.com/2018/06/hasz-robert-fabian-marcell.html
BENE Zoltán interjúja Hász Róberttel. http://olvasat.hu/kemenykalap-revolver-konflis/
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falvakon.”5 És persze a nemzetiségi ellentétek, amely cikkünkben is fő
motivációként jelenik meg:
„Az izzó társadalmi ellentéteket a nemzetiségi gyűlölködés teszi még
fojtogatóbbá. Szerbek, magyarok, svábok lelkesen kereskednek és házasodnak
egymással, miközben persze megvetik és gyűlölik egymást…„A bosszú, az okokozatiság, mint rendezőelv (gyakran mint egyetlen rendezőelv) egészen
elképesztő intenzitású Bácskában, Fábián Marcell állomáshelyen. Zomborban
még a legfelületesebb társadalmi kapcsolatok is azon múlnak, hogy az illető
nagypapáját ki sértette meg, vagy kinek a nagypapája verte agyon…Bár a mű két
fontos nemzetisége, a svábok és a magyarok alig játszottak szerepet a Balkánháborúban, a regény olvasható a húsz-harminc éve történt nemzetiségi gyűlöletbűncselekmények előtörténeteként. Hiszen mindenkit a bosszúra való képesség
tesz individuummá, önálló cselekvővé, felnőtt férfivé. ”6
A rendőrségnek mint szervezet a regény fontos alkotóeleme és ez
lehetőséget biztosít a szerzőnek arra is, hogy bemutassa a bűnügyi technika
korabeli helyzetét fejlődését. „Az ujjlenyomat nagyon friss találmány volt,
akkoriban kezdték megszervezni az ujjlenyomat archívumokat. Ez ügyben levelez
is azzal a Pekáry Ferenccel, aki valóban létezett és a főváros rendőrfőkapitány
helyettese volt.”7
A mi történetünk és történelmünk színhelye tehát a bácskai város Zombor,
az időpont az első világháború első napjai. Ahol az események felszínre hozták a
három nemzetiség (magyar, szerb, német) között feszülő ellentéteket.
Gyóni (Áchim) Géza (1884-1917) költő és újságíró erős érzelmi töltetű cikket
közölt a Bácskai Hírlap 1914. július 1-i számában a déli megyékben a szerbekkel
szemben hátrányos helyzetű magyarság sorsáról: „Mert ne felejts el magyarom,
hogy úgy fordult a világ kereke: mielőtt egy lépest teszel ebben a hazában, előbb
mindenkitől bocsánatot kell kérned, aki csak rokonságot tart itt valamely délszláv
államocskával: előbb körül kell tekintened, hogy beleegyező pillantása kíséri-e
lépésedet azoknak, akik olyan boldogok, hogy egy-egy balkáni nép rokonainak
vallhatják magukat… Mert ha házat építesz, ők arra gondolnak, hogy abban a
házban az ő gyermekeik fognak letelepedni, ha üzletet alapítasz, ők arra
gondolnak, hogy abban az üzletben az ő unokáik fognak meggazdagodni, ha
földet vásárolsz, ők arra gondolnak, hogy azon a földön az ő fiaik fogják learatni
a kalászt. Te csak izzadd a verítéket, ők már elvégezték egymás között a te

5

http://ujnautilus.info/nyomozas-tetje-hasz-robert-bunugyi-regenyerol
uo.
7
http://brodykonyvklub.blogspot.com/2018/06/hasz-robert-fabian-marcell.html
6
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sorsodat. Ők már megrajzolták a térképet, amelyen visszafelé folyik a Maros, és
amelyen a Duna és a Dráva hullámai mindkét parton az ő földjüket öntözik…”8
Mint az egész országban, a bácskai városokban is rendkívüli közgyűléseket
hívtak össze, melyek egyetlen napirendi pontja a szarajevói merénylet miatti
részvét kifejezése volt. A történelmi egyházak gyászistentiszteletet tartottak,
melyeken a dél-magyarországi szerb közösség ismert személyei is részt vettek,
bizonyítva lojalitásukat a magyarok felé. Milan Sevic (Mitrofan 1854-1918) a
Szerb Pravolszláv Egyház újvidéki püspöke a „szarajevói rémnapok” kapcsán úgy
fogalmazott, hogy ez a „pokoli bűntett, amely az egész művelt világban undort és
iszonyt keltett, mély gyászba borította az egész Monarchiának a nemzetiségeit,
akik a magas trón iránt tántoríthatatlan hűséggel és odaadással viseltetnek.”9
Tisza István miniszterelnök a képviselőházban Andrássy Gyula gróf
interpellációjára adott válaszában „a magyarországi szerbségre vonatkozóan is
véleményt nyilvánított. Örömét fejezte ki, hogy a szerbek többségének lojalitása
gyanú fölött áll. Rámutatott, hogy csírájában kell elfojtani minden államellenes
mozgalmat, azonban nem szabad megalapozatlan gyanút érzékeltetni azokkal a
szerb polgárokkal szemben, akik arra nem szolgáltattak okot. Meggyőződését
fejezte ki, hogy a lojális szerbség hűséggel helyt fog állni a veszedelmes
pillanatokban is. Tisza nyilatkozata alapján a sajtó megállapította, hogy a
miniszterelnök teljesen tudatában van a magyarországi délszlávok – különösen a
szerbek – helyzetének fontosságával.”10
Fontos megemlíteni, hogy Markovits Béla újvidéki főispán kijelentette, hogy
a magyarországi szerbeknek nincs közük a szarajevói merénylethez. Újvidéken
rend van, államellenes mozgalom nem észlelhető, a helyi szerbek a magyarokhoz
hűséges és lojális hazafiak, nem hat rájuk a Monarchia ellenes szerb politika és a
magyarok bíznak a szerbek hazafias hűségében. A főispán – és mások is – az
elvárt hangnemben nyilatkoztak, nem akarták vagy nem vették figyelembe
azokat a jeleket, amelyek a helyi szerbség változó politikai nézeteit tükrözték
(szerb nyelvű újságok, kalendáriumok, kocsmai összejövetelek stb.), így
szándékukon kívül félretájékoztatták a magyar közvéleményt.
2.
Ferenc Ferdinánd trónörököst 1914. június 28-án gyilkolta meg Szarajevóban
Gavrilo Princip. Szerbia nem volt hajlandó elfogadni a Monarchiától július 23-án
kapott ultimátumot. Ezért Ausztria a merénylet után pontosan egy hónappal,
8

idézi: Molnár T. (2017), 642. o.
uo. 643. p.
10
uo. 644. p.
9
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július 28-án üzent hadat Szerbiának. A Monarchia július 31-én elrendelte az
általános mozgósítást, augusztus elején pedig megindultak a Száva felé. A cél egy
gyors, időben korlátozott hadjárat volt, amivel térdre kell kényszeríteni Szerbiát
úgy, hogy az ne vezessen többfrontos háborúhoz, illetve a konfliktus
kiszélesedéséhez. A Tisza-kormány életbe léptette a kivételes törvényt (1912. évi
LXIII. tc.), amely jogot biztosított a rendeleti úton való kormányzásra,
feljogosította a kormányt kivételes hatalom gyakorlására - többek között
kormánybiztosok kinevezésére -, az önkormányzati autonómiák felfüggesztésére,
statáriális bíráskodásra, előzetes sajtócenzúrára, a gyülekezési szabadság
korlátozására, a rendőrség és a csendőrség széles körű igénybevételére, a
sztrájkok elleni szigorú fellépésre.
1914. augusztus 12-én Ausztria–Magyarország megtámadta Szerbiát,
augusztus 23-án pedig Galíciában is támadásba lendült Oroszország ellen. Július
28-án, a Szerbia elleni hadiállapot beálltakor az osztrák–magyar hadvezetés már
úgy kalkulált, hogy a 2. hadsereggel megerősített déli hadseregcsoport hamar
legyőzi Szerbiát, és utána lesz idő átcsoportosítani a 2. hadsereget Galíciába, az
Oroszország elleni esetleges háborúba. Így tehát a 2. hadsereget délre küldték
Szerbiába, hogy segítse a győzelem kivívását. Az 5. hadsereg által indított
támadásba északi irányból, Szabács (Sabac) térségéből kapcsolódott be a 2.
hadsereg IV. (budapesti) hadteste, amelynek – témánk szempontjából fontos –
IV. zászlóalja volt a zombori.
Szabácsban a szerb reguláris egységekkel való együttműködéssel vádolt és
internált civileket az osztrák–magyar katonák halomra lőtték.11 A nemzetközi
visszhangot kiváltó ügy felelőseit soha nem sikerült megtalálni. A civilekkel
szembeni kegyetlenkedés (gyilkosság, kínzás, tömeges nemi erőszak, rablás,
gyújtogatás) később is fontos elemét képezte a háborúnak. A
kegyetlenkedéseket a félelem, a bosszú, a szerbek által a délvidéki betörés
alkalmával tanúsított brutalitás motiválta mint háborús pszichózis. Ennek egyik
eleme, antropológiai tapasztalata a halállal kapcsolatos közöny.12
A védekező szerbek második és harmadik hadseregei 30 kilométernyi
visszavonulás után ellentámadásba ment át, és a monarchia csapatait a Drináig
szorították vissza. A szerb népfelkelők, a komitácsik az utánpótlási vonalat
szakították meg. A császári hadvezetés hibáját a felderítés teljes hiánya, valamint
a támadás irányára merőleges hegyoldalak ellen vezetett rohamok tükrözték. És
néhány nap múlva olyan fejlemény következett be, amivel az osztrák–magyar
11

Az esemény a szakirodalom rendszeresen említésre, ismertetésre kerül, ld. pl.:
Pollmann 2009.
12
R. A. Reiss, a Lausannei Egyetem professzora 1916-ban 3-4 ezer főre tette az első
Szerbia elleni támadásban megölt civilek számát.
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hadvezetés nem számolt, ti. beállt a hadiállapot Oroszország és a Monarchia
között is. A hadvezetés számolt azzal, hogy a Szerbia elleni háború Oroszország
elleni háborúvá szélesedik, és a 2. hadsereget át kell vezényelni Galíciába, azzal
azonban nem kalkuláltak, hogy ezt néhány napon belül kell megtenni úgy, hogy a
2. hadsereg Szerbia elleni felvonulása még be sem fejeződött. Tehát a
hadvezetés ezért úgy döntött, hogy a 2. hadsereget a szerbiai győzelem után
vezénylik át Galíciába. Szerbia azonban szívós ellenfélnek bizonyult, Oroszország
pedig minden várakozást fölülmúlóan gyorsan mozgósított.
A Monarchia három hadsereget vonultatott fel a keleti fronton, köztük a 2.
hadsereget Eduard Josef Arnold Freiherr von Böhm-Ermolli parancsnoksága alatt,
amely augusztus végén érkezett a hadszíntérre. A 2. osztrák-magyar hadsereg –
amelynek hadereje egymagában nagyobb volt, mint a másik két hadseregé
összesen – észak felől, Magyarországról, a Száva folyó völgyén keresztül
támadott. A Szerbia ellen vonuló teljes haderő mintegy félmillió katonát
számlált, ami valamivel meghaladta a szerb hadsereg teljes létszámát. A
felvonuló haderőben egyébként mintegy 70 százalékban Magyarországról és
Horvátországból behívott alakulatok voltak, így a háború elején arányaiban itt
harcolt a legtöbb magyar katona.
A Galíciában meginduló osztrák–magyar hadműveletek szoros szálakkal
kapcsolódtak a háború más hadszínterein zajló eseményeihez. Többek között
azzal, hogy a németek gyors győzelemre építő terve végképp megbukott. Ebből
pedig az is következett, hogy keleten a Monarchiának hosszú időn át kellett
szembenéznie az oroszokkal, akár jelentős német támogatás nélkül is.
Az orosz hadsereg jóval hamarabb mozgósított és indította meg
hadműveleteit, mint arra a német és az osztrák–magyar hadvezetés számított.
Az orosz hadvezetés rögtön a háború kezdetén a támadó jellegű fellépés mellett
döntött, noha augusztus közepén még messze voltak a teljes mozgósítástól.
A marne-i és a tannenbergi csatával lényegében egy időben a Kárpátoktól
északkeletre, Galíciában is hatalmas méretű hadműveletek bontakoztak ki.
Mindkét fél támadásra épülő haditervét léptette életbe: a Monarchia arra
számított, hogy meglepheti a teljesen még föl nem vonult orosz erőket, az
oroszok viszont a jelentős német támogatás nélküli Monarchia ellen reméltek
komolyabb sikereket.
Oroszország a várakozásokkal ellentétben augusztus végére teljes egészében
fölvonultatta erőit Galícia ellen. A támadást - 4 hadsereggel - az osztrák–magyar
csapatok teljes egészében fölvonult balszárnya indította meg augusztus 23-án.
Kezdetben a támadás sikereket ért el (augusztus 22-25: Krasnik, augusztus 26-31:
Komarow), de ugyanebben az időszakban, - augusztus 26-szeptember 11 között a jobbszárnyon (Lemberg, Przemysl, Rawa Ruska térsége) mintegy 322 ezer fős
veszteséget szenvedett. Fontos területeket (Bukovina, Galícia fele, Premysl
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erődje) feladva kellett visszavonulni Dunajec és az Északkeleti-Kárpátok vonala
mögé. 1914. szeptember 1-én ért véget az augusztus 26-a óta tartó komarówi
csata, melynek során a Monarchia csapatai (43. hadsereg) legyőzték az orosz
haderőt, de döntő győzelmet nem sikerült kivívniuk.13 A július végi nagy
lelkesedés szeptemberre kifulladt, a falevelek lehullottak, a katonák pedig még
mindig a lövészárkokban lesték az ellenséget, ahelyett, hogy otthon szüretelték
volna a szőlőt. A hátország is megérezte a háború szelét, a nehézségek a
későbbiekben még jobban fokozódtak. 14A cs. és kir. 23. gyalogezred két év alatt
körülbelül 1000 embert veszített.
3.
Magyarországon – Horvát-Szlavónország nélkül – az 1910-es népszámlálás
szerint 461.516 szerb élt (Horvát-Szlavónországgal együtt 1.106.471fő), az
összlakosság 2,5%-a. A magyarországi szerb népesség több mint 93%- az ország
négy déli megyéjében – Bács-Bodrog, Torontál, Temes és Krassó-Szörény –
koncentrálódott 430 ezer fővel. Torontál vármegyében a szerbek az összlakosság
32%-át, Bács-Bodrogban pedig a 17%-át képezték. Bács-Bodrog vármegyét
kivéve a másik három vármegye közvetlenül határos volt Szerbiával, és a szerb
lakosság nagy része a szerb–magyar határtól mért 150-200 km-es sávban élt. A
magyarországi szerbek kulturális központja a 19. század közepétől Újvidék lett,
ahol 1864-től a Matica srpska – a kor legjelentősebb szerb művelődési
intézménye – székhelyeként is szolgált. Bács-Bodrog vármegye közigazgatási
központja Zombor volt, de a megye legjelentősebb városának a közel 100 ezer
lakosú Szabadka számított. Zombor 30.593 lakosságának nagyobb része volt
szerb, 11.881 fő, a magyarok száma több mint ezer fővel kevesebb (10.078 fő),
míg a németek 2.181-en voltak. Magyarul beszélni a lakosság több mit fele
tudott, 15.984 fő 15
Matkovits Béla újvidéki főispán 1914. augusztus 31-én jelentette Tiszának,
hogy a helyi szerbség kezdeményezte a csak szerb nyelvű feliratok - cégtáblák,
13

Balla T. (2010)
KLETTNER Csilla - KOVÁCS Tamás: Poszledsztvija vtorzsenyija v Vengriju russzkoj armii i evo
vlijanyie na mirnoe naszelenyie vo vremja Karpatszkoj operacii sz 1914 po 1915 godah. [
Az orosz hadsereg Magyarországra betörésének következményei és hatásai a békés
lakosságra az 1914–1915-ös Kárpáti Művelet során.] In: Garkusa I. O. – Seres A. –
Macsikin E. G. (szerk.): Iz isztoriji Kapratszkoj operacii 1915. szbornyik dokumentov. [A
Kárpáti művelet történetéből 1915. Dokumentumgyűjtemény. ]Nesztor-Isztorija.,
Moszkva – Szankt-Peterburg. 2016. pp. 471–480.
15
MOLNÁR (2017), 642. o.; 1910. évi népszámlálás, (1912). 182-183. o.
14
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üzleti felírások – kétnyelvűre cserélését minden olyan helyen, ahol a magyar
lakosság domináns.16 Ugyanakkor elküldte másolatban a helyi szerb néppárt,
radikális párt és liberális párt vezetőinek levelét is, akik eredetileg az egyházi
autonómia kérdésében szervezkedtek, de „miután a tájékozatlan közvélemény a
tömörüléseinkben kizárólag nemzetiségi politikai pártokat látott, belső hazafias
sugallatunkat követve a mai súlyos viszonyok között a nemzetiségi jellegű
politikai pártoskodásnak még a leghalványabb látszatát is elkerülendő,
ünnepélyesen kijelentjük, hogy közönségesen pártnak nevezett fenti
tömörüléseinket is ezennel feloszlatjuk s minden eddig szervesen folytatott
működésünket megszüntetjük”.17
Másnap Tisza levelet küldött Tallián Béla kormánybiztosnak, hogy értesült a
mozgalomról „hogy szerblakta vidéken fekvő városainkban a szerb feliratok és
cégtáblák eltávolíttassanak”.18 Majd megfogalmazta véleményét is, mely szerint
örül, hogy az eddigi szerb nyelvű feliratok helyett kétnyelvűek lesznek, de
elhibázott lépésnek tartaná „ha ez a mozgalom hatósági presszióval vitetnék
keresztül, és olyan vidékeken is, ahol a lakosság tetemes része csak szerb nyelven
tud olvasni. Általában egész politikai felfogásomban a dolgok lényegét
igyekeztem szolgálni, nagyon kevésre becsülöm a látszatra dolgozást. Különösen
áll ez a nemzetiségi politika vonatkozásaiban, ahol a lelkek megnyerése és
irányítása a fődolog… jogos elégedetlenséget szülne a joyalis lakosság kebelében
is a szerb felírások teljes mellőzése olyan vidékeken, ahol a nép egy része csak
cyrill betűket tud olvasni.” – a presszió is a mozgalmat belső értékeitől fosztja
meg.19
Talliánt július 25-én nevezték ki a megszállt szerbiai területek
kormánybiztosává a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről rendelkező
1912. évi LXIII. törvény 4.§-a alapján. Tallián kormánybiztosként közigazgatási
feladatai ellátására közvetlenül rendelkezhetett a helyi alkalmazottakkal, a
csendőrség, államrendőrség, határrendőrség és pénzügyőrség alkalmazottaival
és közegeivel is. A nem engedelmeskedő alkalmazottakat fegyelmi eljárás nélkül
felfüggeszthette és másokkal helyettesíthette. Amennyiben katonaság is érintett
valamely ügyben, akkor az illetékes katonai parancsnok szándékaival

16

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár (MNL OL) K 26 1915-II. res. 6654/1914. 140
res./1914. aug. 31.
17
uo. 136 res./1914. szept. 1.
18
uo. szept. 3. Tallián Béla (1851–1921) az első Tisza-kormány földművelésügyi
minisztere, 1910 után a szegedi választókerület képviselője. Belgrád elfoglalása után rövid
ideig a város polgári kormányzója volt.
19
MOL K 26 1915-II. res. 6654/1914. 136 res./1914. szept. 1.

101
Nemzetbiztonsági Szemle 2018/Különszám

Gyilkosság, bosszú, vagy megtorlás? (1914. szeptember)

összhangban köteles eljárni, de a katonák számára nem írt lő jogszabály ilyen
együttműködést.
„A gyakorlatban a kormánybiztosok és az illetékes katonai hatóságok
együttműködése általában nem bizonyult zavartalannak. Különösen a
Délvidéken, ahol Tallián báró volt hivatalban, szinte a háború˙ kezdetétől
állandósult az érdekeltek között a feszült viszony. Az ottani katonai
parancsnokságok meglehetősen nehezen tudták elfogadni a magyar szent
korona országaiban érvényesülő szabályozást, hiszen tudvalévőleg a birodalom
másik felében a kormánybiztoshoz hasonló funkciót betöltő hivatalnok ismeretlen
volt. Ott a katonai hatóságok közvetlenül átvették a polgári igazgatási feladatok
feletti ellenőrzést is. Nyilván ennek hatására megkísérelték Tallián bárót és
kollégáit is a parancsnokságok alárendeltségébe tartozóknak tekinteni. Ez
természetesen nem felelt meg a magyarországi törvénynek, amely egyértelműen
a katonai parancsnokok mellé rendelte a kormánybiztosokat.”20
Tisza levelével egyidőben Zomborban tüntetés zajlott le, amelyről Scultéty
Ferenc, Bács-Bodrog vármegye alispánja tájékoztatta a miniszterelnököt. A két
nappal később Zomborban feladott számjeltávirat szerint a „boltok cégtábláit
leszedték polgárok és katonák vegyesen, egy kereskedő e fölötti elkeseredésében
kétszer kilőtt az utczára”. Az alispán úgy hallotta, hogy a katonák nemcsak a
tettest viszik Péterváradra, hanem indoknak akarják felhasználni zombori
túszszedésre.
Szeptember 16-án Tisza újabb levelet küldött Tallián kormánybiztosnak, hogy
sajnálja a történteket, legsúlyosabbnak azt tartja, hogy nagyon „komoly és súlyos
jelenség azonban katonai személyeknek bárminő tüntetésben való részvétele már
önmagában véve is.”21 Az a tény, hogy Szarajevóban és kisebb mértékben
Zágrábban a tömeg szerbek vagyonát rongálta meg, nagy presztizs veszteséget
okozott a monarchiának. „Rendezett állam büntet, ahol szükséges, de nem
rendez pogromokat. Személy- és vagyonbiztonságát megvédi minden
alattvalójának különbség nélkül. Ez a kormánynak elemi kötelessége, amelyet, ha
elhanyagolna, saját maga ingatná meg az ország polgárainak az állam iránti
ragaszkodását és bizalmát.”
A merénylet kapcsán a cirillbetűs írás ellen indított hajsza pedig káros a
különböző nemzetiségek együttélése tekintetében. Zombor polgármesterének
ezzel kapcsolatban így fogalmazott: „Önként bárki leveheti vagy átalakíthatja
címtábláját, de erre senki által nem kényszeríthető, s a hatóságoknak felelősség

20
21

Pollmann (1997), 83. o.
MNL OL K 26 1915-II. res. 6724/1914. szept. 16.
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melletti kötelessége az ország minden polgárát ezen jogának szabad
gyakorlatában megóvni.”22
A miniszterelnök Zombor polgármesterének is küldött levelet, amelyben
kijelentette, hogy „Önként bárki leveheti vagy átalakíthatja címtábláját, de erre
senki által nem kényszeríthető, s a hatóságoknak felelősség melletti kötelessége
az ország minden polgárát ezen jogának szabad gyakorlatában megóvni.”23
Fehér Lőrinc, Zombor polgármestere szeptember 5-én küldte el
beszámolóját: eszerint 3-án a katonaság polgári egyénektől kísérve a galíciai
győzelmet ünnepelve felvonult a városban, ahol a cs. és kir. 23. gyalogezred IV.
zászlóalja állomásozott. Az ezred a tűzkeresztségen augusztus 18-án esett át
Sabácnál Szerbiában a 2. hadsereg IV. (budapesti) hadteste részeként, majd az
orosz frontra vezényelték őket.
A katonák a Jelaszevics féle sarkon az üzlethelyiség felett levő, szerb feliratú
sátrat letépte. A rendőrfőkapitány személyes közbelépéséére a tüntetők
elvonultak, hogy a Palamcski féle üzlethelyiség előtt összegyűlve ott folytassák,
ahol abba hagyták. Összetörték A Palavics borbélyüzlet cirill betűs tábláját, de
miután Ibl ezredes és Hajós főhadnagy megjelentek, a randalírozás abbamaradt
és a tömeg a katonazenekarral együtt rendzavarás nélkül járta be a várost. A
békesség nem tartott sokáig, mert fél hétkor Raczits Czyrkusita üzletének cirill
betűs tábláját 200 összeverődött katona összetörte. A rendőrfőkapitány ismét
közbelépett, a katonai parancsnokság takarodót fúvatott és a tömeg szétoszlott.
A Sztapari úton összeverődött katonaság felhívta Radoszavlevics Szanko
fűszerkereskedőt, hogy távolítsa el a cirill betűs feliratokat. Szanko ezt
megtagadta, majd a magyarság szidása közben lakásába ment, ahonnan – a
tanúk vallomása szerint – az ablakon át a katonaságra lőtt revolverrel, de senkit
nem talált el. A bűnvádi eljárást megindították ellene.
A felvonulást a katonaság rendezte anélkül, hogy a rendőrségnek
bejelentették volna. Mivel a rendőrök kétharmada tényleges katonai szolgálatot
teljesített, nem tudták megakadályozni a rendbontást, a csendőrség vagy a
katonai készültség igénybevételére pedig nem volt elég idő. De a csendőrség
teljes számban sem tudta volna megakadályozni 500 katona tüntetését.
A polgári és katonai hatóságok mindent megtettek, hogy rendzavarás többé
ne fordulhasson elő, ami azért sem fog bekövetkezni, mert a szerb kereskedők az
összes cirill betűs táblát eltávolították.24
Másnap Fehér kiegészítette jelentését: „A háború kezdete óta a közvélemény
sürgette a magyarságot provokáló cirill betűs feliratok eltávolítását. Több ízben
22

uo.
uo.
24
uo.
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tüntetés kezdődött emiatt, de a hatóság a tábláknak erőszakkal való leszedését
meggátolta. A jobb elem a táblákat önként eltávolíttatta. Amidőn az utóbbi
napokban az újságok jelezték, hogy a cirill betűs tábláknak magyarral való
kicserélése végett a szerb kereskedőkhöz kérelmet fogok intézni, a szerb
kereskedők összejöttek és elhatározták, hogy a szerb feliratokat nem szedik le. Ez
a provokáció vérig bosszantotta a magyarságot s ennek a sajnálatos
következménye volt a katonaság tüntetése, amelyet a túlerő következtében
megakadályozni nem voltunk képesek.
Ismételve hangsúlyozom, hogy a tüntetés s személy és vagyonbiztonságot
nem veszélyeztette és csak a szerb feliratok ellen irányult. A csütörtöki tüntetés
óta rendzavarás nem fordult elő.”
Szeptember 6-án a zombori rendőrségen megjelent a helyi királyi ügyész és
katonai állomásparancsnokság képviseletében Ybl Miklós ezredes25 – a zombori
honvédállomás parancsnoka -és Hajós Jenő r. főhadnagy. A királyi ügyész szerint
ebben az ügyben a polgári bíróság az illetékes, ezért a katonaság a péterváradi
parancsnokságnak telefonált. Azt a választ kapták, „hogy a terheltet a
katonasághoz azonnal kísérjék át, ha pedig az ügyész avagy a rendőrkapitány
ellenkeznek, tartóztassák le.”26
Mivel az elfogott elkövető vizsgálata és elítélése tárgyában hatásköri vita
alakult ki a polgári és katonai hatóság között, Gramling Kornél zombori királyi
ügyész Tisza utasítására vizsgálatot folytatott le, amiről 7-én tájékoztatta a
miniszterelnököt. Hajós „elmondta, hogy a távbeszélőn érkezett parancs szerint
„a gyanúsított átveendő, esetleg karhatalom alkalmazásával is, amennyiben a
főkapitány és ügyész a karhatalomnak ellent állanának, letartóztatandók”. 27
Az ügyész nem kívánt fellépni a katonai parancsnokság ellen, mert részükről
eddig csak előzékenységet és korrekt eljárást tapasztalt és a jövőben
együttműködés tekintetében „közérdekből tartom kívánatosnak, hogy a köztünk
levő eddigi szívélyes viszony továbbra is fennmaradjon …”.
A zombori honvéd állomásparancsnokság pedig arról értesítette a
péterváradi várparancsnokságot, hogy a gyanúsított Radoszavlevics-ot megkapta
és sem az ügyészség, se a rendőrség nem tanúsított ellenállást a katonákkal
szemben és csak jogi aggályaikat fejezték ki.
Szeptember 9-én Tallián kormánybiztost tájékoztatta, hogy 6-án kapta meg a
polgármester sürgönyét és csak másnap reggel Bécsben tudott intézkedni.
Tartott attól, hogy az ítéletet végrehajtották, de megpróbálta felfüggeszteni.
25

egyes iratokban: Jbl
MNL OL K 26 1915-II. res. 6768/1914. szept. 6.
27
MNL OL K 26 1915-II. res. 6793/1914. szept. 10.
26
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Szükségesnek tartotta tisztázni, hogy „melyik katonai felsőbb parancsnokság
adta ki az utasítást a zombori állomásparancsnoknak, és továbbá benn volt-é a
telefonüzenetben az a kitétel, hogy ha a királyi ügyész vagy a rendőrkapitány
ellentmond, őt is tartóztassák le?”28 A parancsot Pécsváradon adták ki, de a
katonák azt állítják, hogy Zombor a budapesti hadtestparancsnokság alá tartozik.
Tiszát ez meglepte, ”mert Zombor a mozgósított hadsereg működési területén
van, ahol tehát nem a hadseregparancsnokságokat helyettesítő katonai
parancsnokság, hanem az operáló sereg parancsnoksága, illetve
tápparancsnoksága rendelkezik.”29 (A zomboriak azt állították, hogy nem is
tudnak az esetről.)
Mivel Tisza nem értett egyet azzal, hogy a katonaság tárgyalja az ügyet, az
alábbi kérdéseket tette fel a polgármesternek:
1.) az ügyész ellentmondása dacára volt-e jogalapja Radoszvlyevits katonai
bíróság elé állításának?
2.) melyik katonai parancsnokság adta a zombori állomásparancsnoknak az
elfogatására vonatkozó parancsot?
3.) benne volt-e a parancsban az az utasítás, hogy ellenzés esetére az ügyészt
és a rendőrfőkapitányt is le kell tartóztatni?
A miniszterelnököt különösen a 3. kérdésre adott válasz érdekelte.
Gramling ügyész szeptember 10-én azt válaszolta, hogy 4-én, tehát az
ominózus esemény másnapján a rendőrfőkapitány kérdezte, hogy mivel az ügy a
honvéd büntetőbíráskodás hatáskörébe tartozik, a gyanúsítottat az ügyészséghez
kísértesse vagy közvetlenül adja át a katonaságnak? Az ügyész az utóbbi mellett
döntött.
Szeptember 9-én a rendőrfőkapitány azonnali találkozót kért az ügyésztől,
aki elment hozzá. Ott volt nála Veszelovszky r. alkapitány, Hajós Jenő vadász
főhadnagy, később megérkezett Listevics Titusz városi tanácsnok, aki
szolgálattételre a kapitányságra van beosztva. A főkapitány közölte, „hogy
Radoszavlyevits Szaniszlo ellen a nyomozást a déli órákban befejezte s nézete
szerint a jelen eset az 5491/1914. M.E. számú rendelet 1. §-ának 3 pontja alá
esik, mert Radoszavlyev(n?)its Szaniszlo az által, hogy a katonaságból is álló
tömegre rálőtt, a fegyveres erőnek hátrányát célzó cselekményt követett el.” 30
De megkérdezte az ügyésztől, hogy osztja-e az álláspontját, nincs-e kifogása, ha a
katonai hatóságnak adja át a terheltet és ilyen esetben nem terheli-e őt
felelősség?
28

MNL OL K 26 1915-II. res. 6789/1914. szept. 9.
uo.
30
MNL OL K 26 1915-II. res. 6793/1914. szept. 10.
29
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A nyomozati iratok szerint a tömeg fenyegetése miatt húzódott vissza a
szerb férfi a lakásába. „Közben megérkezett a katonai őrjárat s ez a tömeget
visszaszorította. Míg ezek lefolytak, a gyanúsított lakásából egy lövés intéztetett
az ablakon keresztül az utcára.”
Az ügyész szerint sem lehet tudni, hogy a lövés a katonai őrjárat
megérkezése előtt vagy után dördült-e el. Tanúvallomás mindkettőre van, de
valószínű, hogy az őrjárat megérkezése után, mert az őrjárat vezetője hallotta a
lövést. Senki nem látta, hogy ki lőtt, mert az ablak fatáblája be volt csukva. A
házkutatás során a padláson a morzsolt kukoricában találtak egy ötlövetű forgó
pisztolyt, melyben négy éles és egy kilőtt lőszer volt.
Gramling szerint a cselekmény nemzetiség elleni gyűlöletre izgatás,
szándékos emberölés kísérlete, amit tényleges katonai szolgálatban álló egyének
ellen is követtek el, így „a gyorsított bűnvádi eljárási szabályok szerint ítélkező
zombori kir. törvényszéket” tartja hatáskörrel bírónak. A főkapitány és Hajós
főhadnagy hangsúlyozták, hogy a katonai hatóság ragaszkodik a gyanúsított
azonnali átadásához. Hajós megjegyzéséből kiderült, hogy a gyanúsítottat nem
kísérik át a péterváradi honvéd büntető bírósághoz, „hanem itt Zomborban ül
össze azonnal a katonai rögtönítélő bíróság s tartanom kellett attól, hogy a
hatáskör bővebb vizsgálata nélkül a katonai rögtönítélő bíróság ítéletet hoz s a
gyanúsítottat esetleg nyomban kivégezteti”.
Az ügyész és Hajós között vita alakult ki az illetékesség tárgyában, ez utóbbi
tájékoztatta Ibl Miklós ezredest. ahonnan Hajós és Ibl azt az utasítást kapta, hogy
amennyiben az ügyész és a rendőrfőkapitány megtagadná az átadást, nyomban
tartóztassák le őket. Az ügyész szerint a vita ellenére Ibl és Hajós korrekt volt.
Fehér polgármester szeptember 13-i leveléből – amit Tisza 16-án kapott meg
– kiderül, hogy „Radoszávlyevics tagadta, hogy az ablakon át kilőtt volna. Állítása
szerint az a rés, amely az ablakon látható volt, kődobástól származott. Öt tanú
azonban igazolta, hogy lövés történt. Megerősítette ezt a tényt a két ablaktáblán
át vezető mogyoró nagyságú nyílás. [Itt leírja, hogy a revolvert a padláson a
kukorica között találták meg.] A szakértők a fegyvercsőben talált koromból és az
ott érezhető szagból megállapították, hogy a fegyverből rövid idővel ezelőtt lövés
történt.”31
Ybl ezredes és Hajós főhadnagy szeptember 6-án 16 órakor jelent meg a
rendőrfőkapitány irodájában és kérték Radoszávlyevics kiadatását. A főkapitány
magához hívatta Grammlink Kornél királyi ügyészt, aki szerint a „polgári egyén
polgári egyénekből is álló tüntető csoport ellen követte el a merényletet, az
ügyészség részére követelte a tettes kiadását.”

31

MNL OL K 26 1915-II. res. 6906/1914. szept. 13.
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Amíg folyt a vita, Hajós felhívta a péterváradi Armme Etappen Commandót
utasításért. A telefonbeszélgetés után Ybl közölte Trenka Kálmán
rendőrfőkapitánnyal és az ügyésszel, „hogy amennyiben a vádlottat kiadni nem
lennének hajlandók, azonnal letartóztatandók és felakasztandók (hengen).” Ezek
után a polgári hatóságnak „törvényen alapuló jogainak érvényesítésétől el kellett
állnia, a vádlottat a katonai hatóságnak átadta.
Három századosból alakított rögtönítélőbíróság által folyó hó 7-én délelőtt
tárgyaltatott ügye, s másolatban csatolt ítélet szerint a vádlott golyó általi
halálra ítéltetett. Az ítélet ugyanazon a napon délután ½ 3 órakor végre is
hajtatott.
Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy Radoszávlyevics Számkó haza
ellenes nyilatkozatai miatt már többször állott a büntető bíróság előtt. Amidőn a
trónörökös pár gaz merényletnek esett áldozatul, üzletében azt a kijelentést
tette, hogy „akárki tette, jól tette”. Emiatt a bűnvádi eljárás ellene folyamatba
vétetett. Többször hangoztatta, hogy ha a szerbek betörnek, a Sztapári úti
magyar lakossággal ő fog végezni. Vad és erőszakos ember volt, akitől nem csak
a magyarok, hanem a szerbek is féltek. Halála felett még a saját fajrokonai sem
éreztek részvétet.”
A levélhez csatolta a K. u. k. Militarstationskommandó Zombor Exh 243/R
számú dokumentumát, a rögtönítélő bíróság ítéletét. A tárgyalást a
petrowaradini (péterváradi) hadtápparancsnokság szept. 6-i távirati
rendelkezésére tartották és a vádlottat az 1912. július hó 5-én kelt törvény § 444
értelmében golyó általi halálra ítélték. Az ítéletet szeptember 7-én
végrehajtották. „A halál rögtön beállt.” – állapított meg Dr. Purjesz Béla főorvos.
Szeptember 14-én Fehér polgármester újabb levelet küldött Tiszának. Kifejti,
hogy tisztában van súlyos kötelességeivel, „amelyek reám, mint a
törvényhatóság első tisztviselőjére 12000 szerb által lakott városban ily súlyos
viszonyok között háramlanak”. Ő, aki állásánál fogva hivatott „a város minden
ajkú és nemzetiségű polgára között a jó viszonyt és egyetértést ápolni” nem
tartozik azoknak a táborába, „akik a jelenlegi helyzetet és hangulatot
kihasználva, igyekszenek szerb polgártársuknak ártani”. A főispáni állás fél éve
betöltetlen, így a közigazgatási adminisztráció teljes egészében az ő vállán
nyugszik. Programja a magyarság és szerbség közötti jó viszony ápolása és
fejlesztése.
A lapokban megjelent hír, miszerint ő kérelmet intézett a kereskedőkhöz a
cégtáblák kicserélése tárgyában nem igaz, mert nem avatkozik hatósági
elbírálásba és ez „teljesen magánügy és semmiféle vonatkozásban a közügy
keretében (!) nem vonható”.
Szeptember 3-án a galíciai győzelem hírére több ezer ember, nagyrészt
katona vonult fel. Ő a polgárság magatartásáért vállalja a felelősséget, amihez a
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rendőrség és a 32 fős csendőrség elegendő. De a „legutóbbi időben valóságos
katonai diktatúra alatt élünk. A Radoszávlyevits féle ügyben a rendőrfőkapitányt
és a királyi ügyészt felakasztással fenyegették meg, mert törvényes álláspontra
mertek hivatkozni.”
„Többször előfordult, hogy a katonaság békés szerb polgárokat azon a címen,
hogy gyanúsak, letartóztatott, s csak a hatóság erélyes közbenjárására bocsátott
szabadon.” 5-én túszokat jelöltek ki, noha a szerbek viselkedése kifogástalan és a
városi hatóság is óvást emelt ez ellen. Eredmény nélkül.
Ennek előzménye - mint a korabeli sajtó is beszámolt róla -, nemcsak a
tüntetés, hanem hogy szeptemberben több magyarországi szerbek által (is)
lakott településen „terített aszatokkal és kivilágított ablakokkal” várták a szerb
csapatokat. (Beska, Sasinci, Jarak). A rögtönítélő bíróság halálra ítélte a
hazaárulókat és preventív céllal Zombor város lakossága közül 12 szerb
nemzetiségű túszt jelölt ki az pécsváradi hadtestparancsnokság zombori
állomásparancsnoksága. A legtöbb túsz földbirtokos volt, de akadt köztük 1-1
nyugalmazott felsőkereskedelmi tanár, görögkeleti szerb lelkész, temetkezési
vállalkozó és szatócs. Nem vették őrizetbe őket, de a várost nem hagyhatták el.
„Ha azonban a lakosság a katonai intézkedések ellen lázadna és hűtlen
magatartásával a katonaság működése elé akadályokat gördítene, a túszokat a
katonai hatóság elfogatja és azonnal kivégezteti.”32
Ibl ezredes az alábbiakkal indokolta a túszszedést: „Miután a hűtlen
lakosságnál még mindig található nagyobb szigorral keresztül viendő azoknak
lefegyverzése és mindaz aki jogosulatlanul fegyvert visel vagy rejteget, azonnal
elfogatandó és nyilvános hirdetmény útján közhírré teendő, hogy ezen fent
nevezett illetve túszokul kiválasztott egyének azonnal ki lesznek végezve, ha
népesség vagy a lakosság a katonai intézkedések ellen zúgolódna vagy
fellázadna.” A túszok szabadlábon maradnak, de rendőri felügyelet alatt.33
A miniszterelnök hiába próbálta bíróság elé állíttatni a felelősöket, nem
sikerült elérni őket, mert a cs. és kir. 23. gyalogezredezredet még 1914.
novemberben Sziléziába vezényelték, ahol továbbra is az oroszok ellen harcoltak
a 2. hadsereg kötelékében. Sulmierzice, Korzenice, Turovice mellet ütköztek meg
az ellenséggel, az év utolsó csatát december 27-én vívták Potok mellett. Ez olyan
eredményesnek bizonyult, hogy a következő hat hét viszonylagos nyugalomban
telt.
1915. február végén már a Kárpátokban, a mai Lengyelország déli
határvidékén harcoltak a katonák mínusz húsz fokos hidegben, méteres hóban.
fennmaradt A hadialbum szerint „a kárpáti harcok a legdicsőbb napjai lehetnek
32
33

Szamos politikai napilap, (1914) 2-3. o.
MNL OL K 26 1915-II. res. 6905/1914. szeptember 16.
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az ezrednek”. Március 28-án már az akkori Magyarországon, Újszomolnoknál
igyekeztek megállítani az orosz előretörést. Újszomolnokot 1980-ban a Sztarinaivíztározó építése miatt lerombolták.
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A Magyar Királyi Belügyminisztérium 1910-1911-es
tevékenysége az Osztrák-Magyar Monarchia hírszerző
szerve békeidőszaki utasításának elkészítésében
Mezei József1
Absztrakt:
A titkosszolgálatok és az egyéb közigazgatási szervek közötti együttműködés szintje
jelentősen befolyásolja a kémelhárító munka hatékonyságát. A háborút megelőző
időszakokban még nagyobb a jelentősége ennek. Az első világháború előtt, 1910-1911ben a császári és királyi hadügyminiszter kezdeményezésére, a titkosszolgálat
tevékenységének támogatása érdekében egyeztetések történtek a magyar közigazgatási
szervekkel, amelynek eredményeként kiadásra került egy hírszerzési utasítás, valamint az
érintett királyi minisztériumok által az ezzel kapcsolatos rendeletek.
Kulcsszavak: első világháború, kémelhárítás, együttműködés, közigazgatási szervek
Abstract: The cooperation between secret services and other public administrations is
very important for counter-espionage. This is especially important before the wars. In
1910-1911, there were discussions the Hungarian public administration and the military
staff to support the activities of the secret service. As a result, an intelligence instruction
was issued by the military staff and related decrees by the royal ministries.
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A nemzetbiztonsági szervek kémelhárító tevékenységének eredményessége a
jelenkorban is nagymértékben függ a közigazgatás egyéb szerveivel kialakított
együttműködés hatékonyságától. Az okok közül lényeges elemek, hogy az állam
biztonságát érintő információk, valamint az azok jogellenes megszerzésére
irányuló törekvések elsődlegesen a közigazgatás szerveinél jelentkeznek. Ezen
túlmenően számos olyan tevékenységet végeznek a közigazgatási szervek,
amelyek nélkülözhetetlenek az érdemi elhárító tevékenységhez is, illetve
amelyekkel összefüggésben keletkezett információkkal kiegészíthetők,
ellenőrizhetők a más forrásokból már rendelkezésre álló értesülések, de ezen
információk akár kiindulási pontot is jelenthetnek a felderítő tevékenység során.
Ezek az összefüggések, illetve tényezők még szélesebb körben igazak voltak a 19.
században, többek között azért, mert abban az időszakban a kémelhárításhoz
szükséges egyes képességekkel is a közigazgatási szervek rendelkeztek.
A császári és királyi közös hadügyminisztérium, már 1878-ban tervezetet
készített arra vonatkozóan, hogy miképpen lehetne a hírszerző szolgálat
tevékenységét a polgári közigazgatási szervek bevonásával még hatékonyabbá
tenni. Ezen dokumentum részletesen taglalta, hogy a polgári hatóságok milyen
intézkedései segítenék jelentősen a hírszerző központ tevékenységét. A
tervezetet
jóváhagyás
előtt
megküldték
Tisza
Kálmán
magyar
miniszterelnöknek2, aki több változtatást is kért, elsődlegesen olyan területeket
érintően, ahol a magyar érdekek korlátozásának veszélyét látta. A tervezetet
végül nagyon rövid idő alatt elfogadták.3
Fentiek kapcsán kutatást folytattam a Magyar Nemzeti Levéltár Országos
Levéltárában (a továbbiakban: MNL OL), a Belügyminisztérium reservált - a mai
terminus szerint titkos - iratai között annak feltérképezése érdekében, hogy az
első világháborút közvetlenül megelőző években - amely a katonai hírszerzési és
elhárítási tevékenységeket tekintve kiemelt időszaknak tekinthető -, milyen
szintű együttműködés tudott megvalósulni az Osztrák-Magyar Monarchia közös
hírszerző szerve, az Evidenzbureau4 és a magyar királyi közigazgatási szervek,
kiemelten a Magyar Királyi Belügyminisztérium, mint a Magyar Királyság
rendészetért/rendvédelemért felelős hatósága között.
2

Tisza Kálmán 1875. október 20. – 1890. március 13. között a Magyar Királyság
miniszterelnöke volt, 1875. március 2. – 1887. február 11. között a belügyminiszteri
pozíciót is betöltötte,
3
Pilch Jenő: A hírszerzés és kémkedés története, Franklin társulat, Budapest, 1936.
4
1850-ben a vezérkar felügyelete/irányítása alatt hozták létre az osztrák-magyar
monarchia hírszerző szervét, az Evidenzbureaut, Nyilvántartó irodát. Első vezetője Kalik
Antal őrnagy volt, aki 15 évig irányította az osztályt,
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A levéltárban folytatott kutatás során került elő az Osztrák-Magyar
Monarchia közös hadügyminiszterének5 1910. 05. 06-án kelt, 2176 Pras
iktatószámú átirata, amelyben azzal a kéréssel fordult a magyar királyi
belügyminiszterhez6, hogy egy, a békeidőre vonatkozó hírszerzői utasítás
elkészítéséhez nyújtson támogatást.7 Az utasítás 4. („A polgári és katonai
hatóságok részéről való támogatás”) és 17. („Kémkedésben gyanús egyének
letartóztatása: szakvélemény; szakértők”) §-ai tartalmaztak a polgári hatóságok
közreműködését érintő témaköröket. Jelen írás a belügyminisztérium ezen
utasításhoz köthető egyeztetéseinek és azok eredményeinek rövid összegzése.
A 2176. iktatószámú átiratban a közös hadügyminiszter, kérése
alátámasztására egyrészt utalást tesz egy esetleges háborúra, az arra való
felkészülésre, „..saját oldalon történő katonai intézkedések, előkészületek és
viszonyok titokban tartása… döntő befolyással bírnak a háború
eredményességére…” továbbá arra, hogy az ezzel kapcsolatos információk
védelmével összefüggésben elsődlegesen két szomszédos ország, Oroszország és
Olaszország bír jelentőséggel „…OROSZORSZÁG8 és OLASZORSZÁG9, ezt a
szolgálatot nagy ráfordítással szervezték meg az osztrák-magyar monarchiával
szemben…”. Ez a két momentum, figyelemmel a négy évvel később kirobbanó
első világháborúban történtekre, a hírszerzőszolgálat jó helyzetértékelését,
előrelátó gondolkodását és a tőle alapvetően elvárt megelőző tevékenységre
való készséget mutatja.
Az ügy fontosságát és támogatottságát jelzi, hogy a magyar királyi
miniszterelnök, a közös hadügyminiszter kérésére már a 2176 Pras számú

5

Báró Schönaich Ferenc
Hédervári gróf dr. Khuen-Héderváry Károly 1910. január 17. – 1912. április 22. között a
Magyar Királyság miniszterelnöke, egyben belügyminisztere,
7
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára (továbbiakban: MNL-OL) K-149-1914-3-46,
az Osztrák-Magyar Monarchia közös Hadügyminiszterének 1910. 5. 6-án kelt, Pras 2176.
számú átirata a Magyar Királyi Belügyminiszternek, - az átirat egésze forrásközlés
keretében publikálásra kerül,
8
Oroszország és az Osztrák-Magyar Monarchia közötti ellentét ebben az időszakban a
Balkánnal kapcsolatos érdekek ütközésében gyökerezett,
9
Olaszország az 19. század végére eltávolodott addigi szövetségeseitől, az 1888
márciusában létrehozott négyesszövetségtől (osztrák-magyar-német-olasz-román). A
Franciaországgal 1902-ben kötött semlegességi szerződését követően pedig nyilvánvalóvá
vált, hogy Olaszország és az Osztrák-Magyar Monarchia összeütközése elkerülhetetlen,
6
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megkeresést követő hatodik napon10 levelet küldött a belügyminisztériumnak,
hogy a bécsi megkeresésnek nyomatékot adjon, illetve az ügyről folyamatos
tájékoztatást kérjen.
A levéltárban fellelhető dokumentumok alapján a hírszerző utasítás kapcsán
folytatott egyeztetéseknek, intézkedéseknek három jól elkülöníthető része volt.
Az első időszakban az érintett minisztériumok írásban tették meg javaslataikat az
utasítás szövegezésével kapcsolatban. Ezt személyes egyeztetések követték,
majd a hírszerzőutasítás véglegesítését követően az egyes minisztériumok
elkészítették, majd kiadták az alárendelt szerveikre vonatkozó, a
hírszerzőutasítással összhangban álló és az abban foglalt tevékenységek
támogatását biztosító utasításaikat, rendeleteiket.
A fellelt, írásbeli, előzetes egyeztetések sorában az első az Osztrák-Magyar
Monarchia közös hadügyminiszterének átirata11, amelynek mellékleteként
megküldi a „Békeidőben folytatott felderítő-szolgálati utasítás” tervezetét,
másrészt nehezményezi, hogy a határrendészeti szerveknek megtiltották a
közvetlen, írásos összeköttetést a 7. hadtestparancsnoksággal12, amely a
felderítő tevékenységhez nélkülözhetetlen. Ezért egyébként az új utasításban is
ezt a kapcsolattartási módot tervezik rögzíteni. Kéri, hogy ezt az utasítást vonják
vissza. Ígéretet tesz azonban arra, hogy a továbbiakban a katonai hatóságok
nagyobb figyelmet fordítanak arra, hogy megkereséseikben a közigazgatási
szerveket ne utasítsák, habár álláspontja szerint ez néha csak félreértésen alapul,
aminek az oka a nem megfelelő fordítás németről magyarra.
A belügyminisztériumban már májusban megkezdődtek a közös
hadügyminiszternek adandó írásos válasz elkészítéséhez szükséges belső
egyeztetések. Ezt jelzi, hogy a második átirat azon szakaszához, amely a
hírszerzőutasításra vonatkozik, a levél oldalára kézzel rávezették: ”Elintézve 307.
10

MNL OL-K-149-1914-3-46, a Magyar Királyi Miniszterelnök 1910. 5. 12-én kelt, 2539.
iktatószámú átirata a Magyar Királyi Belügyminisztériumnak,
11
MNLOL-K-149-1914-3-46, Az Osztrák-Magyar Monarchia közös hadügyminiszterének
1910.06.19-én kelt, Pras 5921 iktatószámú átirata a Magyar Királyi Belügyminiszternek,
12
A Temesvári VII. hadtest felelősségi körébe tartozott a Szerbiával közös határszakasz.
Szerbiában már a 18. században megszülettek azok a gondolatok, amelyek a Balkánon élő
szerbek egy államban történő egységesítését célozták. A Monarchia 1908-ban annektálta
Bosznia Hercegovinát, ami nagyon komoly feszültséget okozott Szerbia és a Monarchia
között. A helyzet háborúval fenyegetett, amely ugyan elmaradt, de a feszültség nem múlt
el. Ennek következményeként a szerb vezérkar megerősítette hírszerző képességét,
amelynek kiemelt célja lett az osztrák-magyar katonai tevékenységekkel kapcsolatos
információgyűjtés. A közös hadügyminiszter levelének ide vonatkozó részét
vélelmezhetően ez motiválta.
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res. …X.26.” Az ügy katonai jelentőégét mutatja, hogy a közös hadügyminiszter
1910. 8. 5-i átiratában13 már sürgetőleg kérte a belügyminisztert, hogy a korábbi
Pras 2176 számon küldött megkeresését válaszolja meg. Mint előzőleg, 1910.
szeptember 23-án a magyar királyi miniszterelnök is átiratban fordult a
belügyminisztériumhoz14, hogy mielőbb küldje el válaszát a közös
hadügyminiszternek.
A levéltárban átvizsgált iratokban a belügyminiszter válaszátiratai nem voltak
fellelhetők, de azok a belügyminisztériumi iratkísérők igen, amelyre az átirat
szövegét a miniszter kézzel lejegyezte.15 A belügyminiszter 307. res. átiratában
megfogalmazott, a hírszerző utasítással kapcsolatos válaszát két részre lehet
osztani. Az együttműködés keretei kapcsán az utasításban foglaltakat egyrészről
általánosságban támogatta, másrészt viszont közölte, hogy a tervezetben a
csendőrségre és a magyar királyi határrendőrsége „hárít”-ot feladatok kapcsán
az együttműködés csak addig terjedhet, amíg a szervezetek „…egyéb törvényes
feladata…hátrányt nem szenved”. Tehát a belügyminisztériumi álláspont szerint
békeidőben a hírszerzőtevékenység támogatása nem élvezhetett egyértelmű
elsőbbséget a rendészeti feladatok sorában. Jelezte továbbá azt is, hogy az
utasításban egyértelműsíteni kell, miszerint a katonai hatóságok a közigazgatás
szerveitől támogatást kérhetnek, de utasítani nem utasíthatják őket, azt csak az
illetékes magyar kormányhatóság teheti meg. Ez jól mutatja, hogy hasonlóan az
1878-as egyeztetéshez, a magyar hatóságok nem szerették volna, ha a
jogköreiket korlátozzák Bécsből. Az együttműködés tartalmi elemei kapcsán, a
külföldre utazó katonatisztek turista/polgári útlevéllel történő ellátása tárgyában
a belügyminiszter részéről az az álláspont jelent meg, hogy a konspiráció
biztosítása érdekében célszerű lenne, ha az ilyen típusú útleveleket a
belügyminiszter bizalmas értesítését követően a budapesti államrendőrség
főkapitánya állítaná ki. A javaslat kapcsán megemlítésre került, hogy a
konspirációt szolgálandó az útlevél kiállításával kapcsolatos díjakat is meg
kellene fizetni. A belügyminiszter a közös hadügyminiszternek írt levéllel egy
időben a magyar királyi miniszterelnököt is tájékoztatta. A 639. res válaszában
elismerte, hogy a Pancsovai határszéli rendőrkapitány kapott olyan utasítást,
13

MNL-OL-K-149-1914-3-46, a közös hadügyminiszter 1910. 8. 5-én kelt 7433. Pras
iktatószámú átirata a Magyar Királyi Belügyminiszternek
14
MNL-OL-K-149-1914-3-46, a Magyar Királyi Miniszterelnök 1910. 9. 23-án kelt 4341.
iktatószámú átirata a Magyar Királyi Belügyminiszternek
15
MNL-OL-K-149-1914-3-46, a Belügyminisztérium 307 res/1910 iktatószámú iratkísérő
dokumentuma, amelyen a kézzel írt átirat alatt található dátum „X.10”, valamint MNL-OLK-149-1914-3-46, a Belügyminisztérium 639 res/1910 iktatószámú iratkísérő
dokumentuma, amelyen a kézzel írt átirat alatt található dátum „XI.18”
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amit a közös hadügyminiszter említett, de azóta a helyzet rendezésére
intézkedett.
Az előzetes, írásbeli egyeztetési folyamat lezárásaként a belügyminiszter
javaslatait érintően a magyar királyi honvédelmi miniszter azt a 16
viszonttájékoztatást adta, hogy figyelembe vették a belügyminiszter javaslatait,
amennyire azt a „katonai érdekek lehetővé tették”.
Ezt követően a magyar királyi honvédelmi minisztérium vezetésével
bizottságot hoztak létre a hírszerzői utasítástervezet véglegesítése céljából,
amely bizottság először 1911. május 4. és 5-én ült össze a honvédelmi
minisztériumban 17. Az ülések jegyzőkönyve 18 szerint a levezető elnök Szurmay
Sándor vezérőrnagy volt, a tanácskozásokon pedig a Magyar Királyi Kereskedelmi
Miniszter, a Magyar Királyi Pénzügyminiszter, a Horvát Bán, a Magyar Királyi
Belügyminiszter, a Magyar Királyi Igazságügyminiszter, a Magyar Királyi
Földmívelésügyi Miniszter, a Magyar Királyi Honvédelmi Miniszter és a Császári
és Királyi Közös Hadügyminiszter képviselői voltak jelen. Ezen egyeztetések során
egyrészt a német szövegezéssel kapcsolatosan merült fel több olyan észrevétel,
amelyek célja a leírtak egyértelműsítése volt. Ezen túlmenően it is szoba került,
most a Pénzügyminisztérium és a Kereskedelmi Minisztérium képviselői részéről
az az igény, hogy a katonai hatóságok közvetlenül ne utasítsák a közigazgatási
szerveket. Az Igazságügyminiszter képviselője észrevételt tett annak kapcsán is,
hogy az utasításban foglaltak szerint a kémgyanús személyek szabadon engedése
mindaddig nem történhet meg, amíg a hadtestparancsnokság szakvéleménye
nem áll rendelkezésre. Azon véleményének adott hangot, hogy ez a hatályos
jogszabályok alapján, a bírói hatalmi ág függetlensége miatt általánosságban
nem kivitelezhető. Az egyeztetés során az érintett szervezetek képviselői
megállapodtak abban, hogy a hírszerző utasításban foglaltak támogatását
összegző, a saját minisztériumukra és alárendelt szervezeteikre vonatkozó
intézkedéseiket tartalmazó utasításukat a Belügyminisztérium kivételével az
adott hónap végéig elkészítik. A Belügyminisztérium három hónapos határidőt
kapott.
Az egyeztetések harmadik szakasza az egyes minisztériumok
utasítástervezeteinek elkészítése, véglegesítése volt. A honvédelmi miniszter
16

MNL-OL-149-1914-3-46, , A Magyar Királyi Honvédelmi Miniszter 1911. február 4-án
kelt, 226. iktatószámú átirata a Magyar Királyi Belügyminiszternek,
17
MNL-OL-K-149-1914-3-46, A Magyar Királyi Honvédelmi Miniszter 1911. április 20-án
kelt, 3138 iktatószámú átirata a Magyar Királyi Belügyminiszternek,
18
MNL-OL-K-149-1914-3-46, A Magyar Királyi Honvédelmi Miniszter 1911. május 10-én
kelt, 5734 iktatószámú átirata a Magyar Királyi Belügyminiszternek,
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1911. szeptember 15-én kelt átiratában19 sürgette a belügyminisztert, hogy az
általa kiadandó utasítás tervezetét „az ügy sürgősségére tekintettel” küldje meg
neki. A válaszátirat a vizsgált dokumentumokban nem volt fellelhető, de a 210.
res iratkísérőben megtalálható volt a válaszátirat leirata 1911. augusztus 4-i
dátummal. Ezt követően a honvédelmi miniszter október 25-i írt
megkeresésében kérte még20, hogy a tervezetet egészítsék ki azzal, hogy a
vármegyei törvényhatóságoknak és a budapesti államrendőrség főkapitányának
kiadásra kerülő utasításokba kerüljön bele az, hogy, amennyiben a
hadtestparancsnokság kitöltetlen útlevelet kér, akkor azt megkaphassa azzal,
hogy az illeték megfizetése mellett annak felhasználásáról utólagosan
tájékoztatást nyújt. Továbbá, hogy a határszéli rendőrkapitányságok
megkeresésére az illetékes szervek adjanak ki határátlépési igazolványokat a
hírszerző tevékenységet folytató személyeknek.
A magyar királyi honvédelmi miniszter a következő bizottsági ülést 21 1911.
november 30-ra hívta össze a honvédelmi minisztériumba, amelyről ismételten
jegyzőkönyvet vettek fel22. Az ülés kapcsán titkosszolgálati szempontból
figyelmet érdemlő körülmény, hogy az egyeztetésen részt vett Ronge
Maximilian23 vezérkari testületi százados a közös hadügyminiszter
képviseletében. Az ülésen elfogadták a kiadandó hírszerzési utasítás 4. és 17. §it, megállapodtak a miniszteri rendeletek/utasítások kiadásának határidejében,
továbbá abban, hogy az érintett minisztériumok a kiadott utasításokat
egymásnak is megküldik.
A levéltárban a belügyi iratok között fellelhető volt a többi érintett szervezet
utasítása is. Az érintett minisztériumok utasításai/rendeletei elején egyöntetűen
19

MNL-OL-K-149-1914-3-46, A Magyar Királyi Honvédelmi Miniszter 1911. szeptember
15-én kelt, 10462 iktatószámú átirata a Magyar Királyi Belügyminiszternek,
20
MNLOL-K-149-1914-3-46, A Magyar Királyi Honvédelmi Miniszter 1911. október 25-én
kelt, 10967 iktatószámú átirata a Magyar Királyi Belügyminiszternek,
21
MOL-K-149-1914-3-46, A Magyar Királyi Honvédelmi Miniszter 1911. október 25-én
kelt, 11345 iktatószámú átirata a Magyar Királyi Belügyminiszternek,
22
MOL-K-149-1914-3-46, A Magyar Királyi Honvédelmi Miniszter 1911. november 8-án
kelt, 12035 iktatószámú átirata a Magyar Királyi Belügyminiszternek,
23
Maximilian Ronge 1914-ben a megszaporodott kémkedési ügyek kapcsán már azon
véleményének adott hangot, hogy az elhárítással összefüggő feladatokat a rendőri
szervek lássák el. A tárgyban 1914. május 18-án tárgyalt is többek között a császári és
királyi, valamint a magyar királyi belügyminiszter képviselőivel, valamint az illetékes
rendőrhatóságok vezetőivel. Ronge 1917 áprilisától a Evidenzbureau vezetését is ellátta,
illetve ő számolta fel a szervezetet 1919-ben.
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megjelenik, hogy a külföldi kémtevékenység elleni fellépésért a
hadtestparancsnokságok felelősek. Ennek támogatása a polgári hatóságok
részéről kiemelt feladat, amelynek részeként a hadtestparancsnokságok
közvetlen megkereséseit, amelyek akár szóban is történhetnek, sürgősen végre
kell hajtani. Ezen túlmenően a polgári hatóságok normál ügymenete során
keletkező információkat, amennyiben azoknak katonai jelentősége lehet, vagy
esetleg kémtevékenységre utal, azonnal át kell adni a területileg illetékes
hadtestparancsnokságnak. Szintén több helyen rögzítik, hogy a kérések
teljesítése során a hatályos jogszabályokat figyelembe kell venni. Fontos
pontként jelenik még meg, hogy az ilyen jellegű együttműködéseket bizalmasan
kell kezelni.
A kiadott rendeletekben a közigazgatási szervek több olyan tevékenységet
rögzítettek, amelyek közvetlenül érintik a titkosszolgálati tevékenység
hatékonyságát. Például a belügyminiszter által kiadott körrendelet24 értelmében
az alárendelt szervezeteknek az általánosan megfogalmazottakon túl az alábbi
területeken kell segítséget adnia:
 tájékoztatást nyújtása egyes, hazánkban tartozódó, külföldi
személyek megbízhatóságáról,
 kémkedésben gyanús, illetve külföldi személyek ellenőrzése,
felügyelete, nyilvántartása,
 aggályos idegenek kiutasítása,
 kémkedési ügyek sajtóba kerülésének megakadályozása,
 idegen államok által folytatott kémtevékenységre vonatkozó
információk soron kívüli átadása,
 a hadtestparancsnokságok ellátása hiteles, ki nem töltött útlevéllel.
A határszéli Rendőrkapitányságok esetében az utasítás kiegészült továbbá azzal,
hogy:
 a hadtestparancsnokságok személyek letartóztatását kérhetik, de
ezen esetekben is be kell tartani a vonatkozó jogszabályokat,
 a kémkedéssel összefüggő házkutatásokról, személyi motozásokról a
hadtestparancsnokságot értesíteni kell, hogy ezen tevékenységekre
„szakközeget” küldhessen,
 törekedni kell megbízható egyének kiválasztására és megnyerésére
hírszerzési célokra,
 titkos levelezést kell közvetíteni,
 határátlépésre szolgáló igazolványt kell biztosítani.
24

MNL-OL-K-149-1914-3-46, a Belügyminiszter 507/1911 Res utasítása, 1911. november
16.,
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A Horvát Bán utasításából25 kiderül, hogy Horváth – Szlavónországokban a
kémkedések felderítése a katonai hatóságok, míg az „idegenek mozgolódásai
feletti felügyelet” a rendőrhatóság feladata. Az utasítás tartalmilag jelentős
részben megegyezik a belügyminiszter által kiadott rendelettel.
Az igazságügyminiszter rendelete26, amelyet a királyi főügyészek részére
adott ki, a hadtestparancsnoksággal való szorosabb együttműködés részeként
többek között arra utasított, hogy a kémkedéssel vádolt személyektől lefoglalt
iratokat meg kell küldeni szakértői vizsgálatra a hadtestparancsnokságokhoz és
mindent meg kell tenni azért, hogy az érintett személy szabadlábra helyezését a
bíróság lehetőleg ne rendelje el addig, amíg a szakértői vélemény meg nem
érkezik. Ajánlotta, hogy az eljárásba, így különösen a házkutatás és a személyi
motozás során katonai szakértőt vegyenek igénybe, illetve meg kell
akadályozniuk, hogy az ilyen eljárások nyilvánosságra kerüljenek.
A pénzügyminiszter körrendelete27, amelyet a pénzügyiigazgatóságokhoz és
a fővámigazgatóhoz intézett kitért arra, hagy az „ismertebb” csempészekről
nyilvántartást kell vezetni, mivel ezen személyek kémtevékenységet is
folytathatnak. A vámkezelés során gyanúsnak talált küldeményt jelenteni kell és
„valamilyen ürügy”-el visszatartani. Az együttműködés hatékonyságát negatívan
befolyásolhatta az, hogy a rendelet szerint minden egyes esetben a
pénzügyminisztérium érintett szervezeti egysége vezetőjének mérlegelésén
múlik az, hogy a hadtestparancsnokság mely kéréseit szabad teljesíteni és
melyiket nem, illetve, hogy mely információkat kell átadni és mit nem. Azt
azonban rögzíti a rendelet, hogy „minden cselekedetért, vagy mulasztásáért” a
teljes felelősséget az érintett vezetőnek vállalnia kell. A konspiráció tekintetében
figyelmet érdemel a rendelet azon része, amely szerint amennyiben a
hadtestparancsnokság részére kémkedéssel kapcsolatos információkat kell
átadni, úgy azt két borítékban kell elhelyezni. A külső borítékot általános

25

MNL-OL-K-149-1914-3-46, Horvát Bán 1911. 12. 24-én kelt, 291. Res számon iktatott
átirata a Magyar Királyi Belügyminiszternek, 291/Bem., Az anyagok fordítását a
Belügyminisztérium fordítási alosztályától 1912. január 10-én kérték meg, a fordítás 1912.
március 14-én készül el.
26
MNL-OL-K-149-1914-3-46, A Magyar Királyi Igazságügyminiszter 1911. november 12-én
kelt, Bi. 32/84 iktatószámú átirata a Magyar Királyi Miniszterelnöknek, Gróf KhuenHéderváry Károly ebben az időszakban a Belügyminiszteri mellett a Miniszterelnöki
pozíciót is betöltötte,
27
MNL-OL-K-149-1914-3-46, A Magyar Királyi Pénzügyminiszter 1911. december 2-án
kelt, 29/Res iktatószámú, a Magyar Királyi Belügyminiszternek írt átirata,
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címzéssel kell elkészíteni, míg a belsőre rá kell írni, hogy „Hírszerzési
szolgálatban; szigorúan bizalmas”.
A földmívelésügyi miniszter utasításában 28 konspirációs szempontból fontos
a bevezető azon része, miszerint: „A hazánkkal szomszédos államok az utóbbi
időben igen jelentékeny pénzáldozattal arra törekednek, hogy hazánk összes
viszonyait, melyeknek ismerete egy esetleges hadjárat szempontjából szükségük
van, kikémleljék.” Ez az információ a földmívelésügyi minisztérium
munkatársainak a kémelhárítási tevékenységben nyújtott feladataihoz segítséget
nem ad, viszont kiszivárgása dekonspirálja az elhárítás irányait.
A kereskedelemügyi miniszter a posta- és távirda igazgatóságának címzett
rendeletében29 rögzíti, hogy a hadtestparancsnokság „álcímeket” vehet igénybe
küldeményeik továbbítására. A Fiumei Kormányzó részére készített
dokumentumban a bevezető részben került rögzítésre, hogy „két állam,
költségeket nem kímélve törekedik beszerezni mindazon reánk vonatkozó
adatokat, melyeket háború esetén ellenünk felhasználhatónak vél”, közli
továbbá, hogy a kémkedés célja nem csak a hadseregre vonatkozó információk
megszerzése, hanem kiterjed a közigazgatásra, a közlekedésre, de a
közhangulatra és a politikai áramlatokra is. A magyar királyi aldunai Hajózási
Hatóságnak írt átiratában még konkrétabban fogalmaz: „Feltétlen megbízható
értesüléseim nem hagynak kétséget, hogy az ellenünk irányuló és különösen két
állam által …állandó és rendszeres kémkedés…”.
A hírszerzői utasítás és a miniszteri rendeletek kiadását követően szinte
azonnal megkezdődött az együttműködés kiterjesztése, amelyre a következő
ügyek szolgálnak példaként. A levéltári dokumentumok között fellelhető az 570.
res/1911 iktatószámú iratkísérő30, amelyben egy távirat kézzel írt szövege
található. Ebben a minisztérium arról tájékoztatja a nagyszebeni, határszéli
rendőrkapitányságot, hogy az állományába tartozó személy hírszerzői
feladatokba történő bevonását nem engedélyezi, mivel az tartósan elvonja
hivatásszerű szolgálatától. A 837. res/1912 számú iratkísérőben31 a
28

MNL-OL-K-149-1914-3-46, A Magyar Királyi Földművelésügyi Miniszter 1911. november
14-én kelt, 9624 iktatószámú átirata a Magyar Királyi Belügyminiszternek,
29
MNL-OL-K-149-1914-3-46, A Magyar Királyi Kereskedelemügyi Miniszter 1911.
december 14-én kelt, 6756 iktatószámú, „Bizalmas, saját kezeihez” jelölésű, a Magyar
Királyi Belügyminiszternek címzett átirata,
30
MNL-OL-K-149-1914-3-46, a Magyar Királyi Belügyminisztérium 570. res /1911. számú
iratkísérője, a kézzel írt távirat alatt a XII/13 szerepel,
31
MNL-OL-K-149-1914-3-46, a Magyar Királyi Belügyminisztérium 837. res /1912. számú
iratkísérője, a kézzel írt átirat alatt a X/05 szerepel,
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belügyminiszter az 507 res/1911 rendeletre hivatkozva felhívja a szerb
határszakasz szempontjából érintett Főispánok32 figyelmét arra, hogy a katonai
hírszerző utasításban foglaltakat fokozottabban hajtsák végre, illetve a katonai
megkeresések kapcsán haladéktalanul, és a leglelkiismeretesebben járjanak el.
Az irat tárgyában került rögzítésre, hogy a közös hadügyminiszter a Szerbiát
érintő kémkedés fokozását kérte. A K. NR. 251. számú átiratban33 a 4.
hadtestparancsnokság keresi meg a belügyminisztert, hogy „hírszerző
mellékállomást” kíván létesíteni Galíciában, amelyhez két csendőrtisztet kér.34 Az
átiratban szerepel továbbá, hogy a Szerbiát érintő hírszerzői munkára Pamlényi
Gábor újvidéki, határszéli rendőrkapitányt választották ki. Kérték a minisztert a
személy foglalkoztatásának jóváhagyására. A belügyminiszer Pamlényi
foglalkoztatásához hozzájárult.35 A 2064 Pras iktatószámú átiratban36 a 4.
hadtestparancsnokság keresi meg a belügyminisztert. Tájékoztatják, hogy a
közös hadügyminiszter a Balkán elleni hírszerző tevékenység 2. fokozatát
rendelte el 1914. 06. 24-én amellyel kapcsolatban a hírszerző tevékenység
fokozott támogatását kérik37. A Magyar Királyi Honvédelmi Miniszter 9268
iktatószámú átiratában38 arra kérte Csíkszentmihályi Sándor János akkori
belügyminisztert, hogy az 507-res /1911 szám alatt általa kiadott, a katonai
32

A Főispánokat a király nevezte ki, de a belügyminiszternek voltak alárendelve.
MNL-OL-K-149-1914-3-46, a 4. hadtestparancsnokság vezérkari osztályának 1912.
november 20-án kelt, K. Nr. 251 iktatószámú átirata a IV. csendőrkerületi
parancsnokságnak,
34
Az Osztrák Magyar Monarchia és Oroszország közötti feszültség már a századforduló
előtt jelen volt. A fegyveres összecsapás elkerülése mögött Oroszország hadseregének
kihívásai és a belpolitikai helyzet állt. Bosznia annexiója, valamint az 1912-ben kitört
balkáni háború kapcsán kialakult nézetellentétek azonban tovább növelték a feszültséget.
Oroszország 1910-től már felkészültnek érezte magát egy háborúhoz, 1911-től a francia és
az orosz katonai vezetés rendszeresen egyeztette háborús elképzeléseit. A hírszerző
utasítás elkészítése során is felmerült, hogy a polgári hatóságok, arra alkalmas
munkatársai is bevonhatók legyenek hírszerzői feladatokat.
35
MNL-OL-K-149-1914-3-46, a Magyar Királyi Belügyminisztérium 1153. res /1912. számú
iratkísérője, a kézzel írt átirat alatt a XI/22 szerepel,
36
MNL-OL-K-149-1914-3-46, a 4. hadtestparancsnokság vezérkari osztályának 1914.
június 24-án kelt, Pras 2064 iktatószámú átirata a Magyar Királyi Belügyminiszternek,
37
Ferenc Ferdinánd trónörököst két héttel később, 1914. 6. 28-án gyilkolták meg
Szarajevóban. Ausztria 1914. július 28-án üzent hadat Szerbiának.
38
MNL-OL-K-149-1914-3-46, a Magyar Királyi Honvédelmi Miniszter 1914. július 26-án
kelt, 9268. iktatószámú átirata a Magyar Királyi Belügyminiszternek,
33
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hírszerző szolgálat támogatására vonatkozó dokumentumban foglalt
rendelkezések érvényességére figyelmeztesse alárendelt hatóságait.
A közös hadügyminiszter 1910. május 6.-i átiratával kezdődő egyeztetési
folyamat 1911 novemberében, mintegy másfél év múlva a miniszteri rendeletek
kiadásával ért véget. Értékelésem szerint ez a folyamat, az adott időszakban már
jól érzékelhető kockázatok ismeretében lassúnak tekinthető. Úgy azonban még
inkább, hogy a közös hadügyminiszter, a magyar király honvédelmi miniszter és a
magyar királyi miniszterelnök is többször sürgette a folyamatokat.
A titkosszolgálati tevékenység eredményességét alapvetően befolyásolja
bizonyos képességek megléte, valamint a közigazgatás szerveivel való
együttműködés hatékonysága. Az Evidenzbureau 1850-ben történt
létrehozásakor természetszerűleg ezen képességek egy jelentős része még a
közigazgatás egyéb szerveihez volt delegálva, illetve az ezen szerveknél
keletkezett, és a titkosszolgálati tevékenységhez elengedhetetlen információk
átadása is esetleges volt. Ezt figyelembe véve titkosszolgálati szempontból
teljesen indokoltnak tűnik, hogy 1878-ban kísérletet tettek a helyzet
optimalizálására, a polgári hatóságok és a titkosszolgálat közötti együttműködés
kereteinek rögzítésére. Jelen írásban bemutatott egyeztetési, szabályozási
folyamat is ezen együttműködés kereteinek rögzítését célozta. Lényegi
eredmény, hogy a közigazgatási szerveknél kiadásra kerültek azok az utasítások,
rendeletek, amelyek garanciát jelenthettek a megállapodások betartására.
Az 1911. évi egyeztetések, illetve a kiadott rendeletek jól mutatják, hogy
voltak olyan körülmények, amelyek előre vetítették, hogy az együttműködés ezt
követően sem lesz gördülékeny. Az egyik fő elem, amely ebbe a körbe tartozik
az, hogy a közigazgatási szervek számára az egyik legfontosabb tényező volt,
hogy az alárendelt szerveiket a tárgykörben csak ők utasíthassák.
Vélelmezhetően ennek oka azonos az 1878-as egyeztetés során megfogalmazott
aggodalommal, vagyis a magyar érdekek korlátozásának veszélyével. De ide
sorolható - habár más a mögöttes motiváció -, hogy a magyar királyi
minisztériumok alárendelt szervei a titkosszolgálat megkereséseit csak a saját
feladataik végrehajtásán túl teljesíthették.
A nemzetbiztonsági szervek és a polgári hatóságok közötti együttműködés a
nemzetbiztonsági munka eredményessége szempontjából aktuálisan is komoly
jelentőséggel bír. Mára azonban a titkosszolgálati tevékenységhez
nélkülözhetetlen képességek egy részét a közigazgatási szervektől a
szolgálatokhoz
delegálták,
illetve
a
nemzetbiztonsági
szervek
együttműködéseinek lényegi elemei nem belső rendeletekben, hanem
jogszabályokban kerültek rögzítésre.
Az 1910-1911-es egyeztetések lefolytatása, a hírszerzői utasítás kiadása,
valamint azzal összefüggésben a polgári hatóságokkal történő együttműködés
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szorosabbá tétele, a kapcsolódó rendeletek kiadása a közigazgatás szervei és a
titkosszolgálatok közötti együttműködés fejlődésének egy jelentős mérföldköve
és egyértelműen szolgálta a kémelhárító tevékenység hatékonyabbá tételét.

Melléklet. Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Belügyminisztériumi
Levéltár, K–149–1914-3-46
A Császári és Királyi Közös Hadügyminiszter Pras 2176. iktatószámú, „Bizalmas”
minősítésű, „Saját kezű Felbontásra” kezelési utasítású átirata a Magyar Királyi
Belügyminiszernek
„Bécs, 1910. május 6.
A kormányban hamarosan megtárgyalásra kerülő politikai és politikaiadminisztratív jellegű katonai követelmények közül különösen fontos az idegen
felderítő szolgálat megakadályozása és a saját felderítő szolgálat támogatása.
Bizonyos, saját oldalon történő katonai intézkedések, előkészületek és viszonyok
titokban tartása és a potenciális ellenségekkel kapcsolatos minél pontosabb
tájékoztatás döntő befolyással bírnak a háború eredményességére, és ezért
további előkészítendő intézkedések szükségesek.
A katonai felderítő szolgálat fontosságát helyesen felismerve más államok,
elsősorban OROSZORSZÁG és OLASZORSZÁG, ezt a szolgálatot nagy ráfordítással
szervezték meg az osztrák-magyar Monarchiával szemben, és jelentős
eszközökkel támogatták, habár felderítő tevékenységükhöz egyébként is kedvező
a terep a határvidékeink hasonló vagy rokon nemzetiségű lakosságában.
Ami kifejezetten OROSZORSZÁGOT illeti, engedje meg, EXCELLENCIÁS URAM,
hogy felhívjam figyelmét a 11. Hadtestparancsnokságnál készített következő
tanulmányra, és bizalmasan hangsúlyozzam, hogy az orosz vezérkar felderítési
célból meghatározott titkos dotációját a mostani költségvetésben ismét
megemelték 160.000 Rubellel, így elérte a több mint két millió koronás összeget.
Eltekintve attól az örömteli ténytől, hogy már mindenütt felismerik más
államok határvidékeinken észlelt agitációs és felderítő tevékenységének
jelentőségét és veszélyességét, teljes mértékben méltányolom, hogy a katonai
szervek kijelölt képviselőkkel támogatják az ezekkel a jelenségekkel szembeni
fellépést, a legsürgetőbb parancsnak tartom az említett támogatás normatív
szabályozását, hogy biztosítani lehessen a felderítés területén különösen fontos
együttműködést.
Figyelembe véve, hogy szomszédjaink felderítő tevékenységét, mint ahogy
már utaltunk rá, nemcsak az óriási anyagi eszköz ráfordítása segíti hatékonyan,
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hanem az is, hogy határvidékeinken ügyesen használják ki és segítik elő az
államellenes hangulatokat és áramlatokat, ezért tudomásul kell venni, hogy
minden erőből és a lehető leghamarabb komoly ellenintézkedéseket kell majd
bevezetni.
Az ideiglenesen a Központi Állomásoknak kizárólagos, legbizalmasabb
tájékoztatását célzó „Békeidőben folytatott felderítő-szolgálati utasítás”
mellékelt tervezetének célja ezen együttműködés egységes szabályozása; ezért
– általában és különösen a 4. §-ban – már minden olyan utasítást tartalmaz,
melyre a hadvezetőségnek legfőképp szüksége van saját céljai eléréséhez.
Mikor EXCELLENCIÁS URAM, szíves hozzájárulását kérem a szóban forgó
tervezethez, úgy hiszem, hogy bátorkodhatom kiemelni, hogy a civil szervek
együttműködése kapcsán az utasításba csak azt lehetett belevenni, ami a
tárgyban feltétlenül szükséges volt, azonban minden ezen túlmenő rendelkezést,
intézkedést és tevékenységet, melybe a hadvezetőségnek nincs bepillantása, mint
ahogy korábban is, a jövőben is a többi Központi Állomásnak és kijelölt
hatóságnak, valamint az összes állami alkalmazott önálló tevékenyégének,
hazafias gondolkodásának és érzésének megfelelően kell elvégezni.
Mivel már számos, még ha legtöbbször pillanatnyi igényekből fakadó, de
mégis nagyon fejlődőképes kezdeményezés is létezik ezen a területen, rendkívül
célszerű lenne, hogy a hadvezetőség nagyobb betekintést nyerjen, ha
megküldésre kerülnének a katonai felderítő-szolgálattal összefüggő összes
utasítás, rendelet és megállapodás, valamint azok a tapasztalatok, melyeket a
szóban forgó utasításban még hasznosítani lehetne.
EXCELLENCIÁS URAM szíves hozzájárulása esetén, anélkül, hogy elébe
akarnék vágni az üggyel kapcsolatban szükséges rendelkezéseknek, már a dolog
jelen állapotában meg szeretném említeni, hogy a természetszerűleg nagyon
általánosnak tartott utasítás végrehajtásához – az egységes irányelvek ellenére –
többé-kevésbé részletes, a helyi viszonyoknak megfelelő megállapodások
kellenek, melyeket legcélszerűbb lenne, az utasítás általános rendelkezései
szerint, az érintett szerveknek a felderítő szolgálat területi irányításáért
elsősorban felelős hadtestparancsnokságaival egyetértésben meghatározni.
Tekintettel az ügy korábban már hangsúlyozott sürgősségére, különösen
hálás lennék EXCELLENCIÁS URAMNAK, ha EXCELLENCIÁS URAM a kért válaszát
még a levél elején jelzett tárgyalások megkezdése előtt megküldené, hogy ezáltal
az irányításom alatt levő minisztérium referenseinek ezeknél a megbeszéléseknél
alkalmuk nyílhasson az esetlegesen felmerült kétségek vagy eltérő vélemények
esetén a kívánt magyarázatot és felvilágosítást megadni.
EXCELLENCIÁS URAM, jóváhagyása esetén, miután az ügyet megvitatták a
már több ízben is említett tanácskozások keretében, valamint a felderítési
utasítás végleges szerkesztése után, a Legfelsőbb Engedélyt kérem ezen
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szolgálati könyvhöz, majd kérem Excellenciás Uramat, hogy szíveskedjen kiadni
azon rendelkezéseket, melyek az utasítás életbe léptetéséhez még szükségesek.
Ez a feljegyzés és mellékletei a mellékelt elosztó szerint kerülnek kibocsátásra.
Kérem EXCELLENCIÁS URAM, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem
kifejezését
olvashatatlan aláírás
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MNL-OL-K-149-1914-3-46, az Osztrák-Magyar Monarchia közös
Hadügyminiszterének 1910.05.06-án kelt, Pras 2176. számú átirata a
Magyar Királyi Belügyminiszternek,
MNL-OL-K-149-1914-3-46, a Magyar Királyi Miniszterelnök 1910.05.12én
kelt
2539.
iktatószámú
átirata
a
Magyar
Királyi
Belügyminisztériumnak,
MNL-OL-K-149-1914-3-46, Az Osztrák-Magyar Monarchia közös
hadügyminiszterének 1910.06.19-én kelt, Pras 5921 iktatószámú átirata
a Magyar Királyi Belügyminiszternek,
MNL-OL-K-149-1914-3-46, a közös hadügyminiszter 1910.08.05-én kelt,
7433. Pras iktatószámú átirata a Magyar Királyi Belügyminiszternek,
MNL-OL-K-149-1914-3-46, a Magyar Királyi Miniszterelnök 1910.09.23án kelt 4341. iktatószámú átirata a Magyar Királyi Belügyminiszternek,
MNL-OL-K-149-1914-3-46, a Belügyminisztérium 307 res/1910
iktatószámú iratkísérő dokumentuma, amelyen a kézzel írt átirat alatt
található dátum „X.10”,
MNL-OL-K-149-1914-3-46, a Belügyminisztérium 639 res/1910
iktatószámú iratkísérő dokumentuma, amelyen a kézzel írt átirat alatt
található dátum „XI.18”,
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MNL-OL-K-149-1914-3-46, , A Magyar Királyi Honvédelmi Miniszter 1911.
02. 04-án kelt, 226. iktatószámú átirata a Magyar Királyi
Belügyminiszternek,
MNL-OL-K-149-1914-3-46, A Magyar Királyi Honvédelmi Miniszter
1911.04.20-án kelt, 3138 iktatószámú átirata a Magyar Királyi
Belügyminiszternek,
MNL-OL-K-149-1914-3-46, A Magyar Királyi Honvédelmi Miniszter
1911.05.10-én kelt, 5734 iktatószámú átirata a Magyar Királyi
Belügyminiszternek,
MNL-OL-K-149-1914-3-46, A Magyar Királyi Honvédelmi Miniszter
1911.09.15-én kelt, 10462 iktatószámú átirata a Magyar Királyi
Belügyminiszternek,
MNL-OL-K-149-1914-3-46, A Magyar Királyi Honvédelmi Miniszter
1911.10.25-én kelt, 10967 iktatószámú átirata a Magyar Királyi
Belügyminiszternek,
MNL-OL-K-149-1914-3-46, A Magyar Királyi Honvédelmi Miniszter
1911.10.25-én kelt, 11345 iktatószámú átirata a Magyar Királyi
Belügyminiszternek,
MNL-OL-K-149-1914-3-46, A Magyar Királyi Honvédelmi Miniszter
1911.11.08-án kelt, 12035 iktatószámú átirata a Magyar Királyi
Belügyminiszternek,
MNL-OL-K-149-1914-3-46, a Belügyminiszter 507/1911 Res utasítása,
1911.11.16.,
MNL-OL-K-149-1914-3-46, Horvát Bán 1911.12.24-én kelt, 291. Res
számon iktatott átirata a Magyar Királyi Belügyminiszternek, 291/Bem.,
MNL-OL-K-149-1914-3-46, A Magyar Királyi Igazságügyminiszter
1911.11.12-én kelt, Bi. 32/84 iktatószámú átirata a Magyar Királyi
Miniszterelnöknek,
MNL-OL-K-149-1914-3-46, A Magyar Királyi Pénzügyminiszter
1911.12.02-án kelt, 29/Res iktatószámú, a Magyar Királyi
Belügyminiszternek írt átirata,
MNL-OL-K-149-1914-3-46, A Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter
1911.11.14-én kelt, 9624 iktatószámú átirata a Magyar Királyi
Belügyminiszternek,
MNL-OL-K-149-1914-3-46, A Magyar Királyi Kereskedelemügyi Miniszter
1911.12.14-én kelt, 6756 iktatószámú, „Bizalmas, saját kezeihez”
jelölésű, a Magyar Királyi Belügyminiszternek címzett átirata,
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MNL-OL-K-149-1914-3-46, a Magyar Királyi Belügyminisztérium 570. res
/1911. számú iratkísérője, a kézzel írt távirat alatt a XII/13 szerepel,
MNL-OL-K-149-1914-3-46, a Magyar Királyi Belügyminisztérium 837. res
/1912. számú iratkísérője, a kézzel írt átirat alatt a X/05 szerepel,
MNL-OL-K-149-1914-3-46, a 4. hadtestparancsnokság vezérkari
osztályának 1912. 11.20-án kelt, K. Nr. 251 iktatószámú átirata a IV.
csendőrkerületi parancsnokságnak,
MNL-OL-K-149-1914-3-46, a Magyar Királyi Belügyminisztérium 1153. res
/1912. számú iratkísérője, a kézzel írt átirat alatt a XI/22 szerepel,
MNL-OL-K-149-1914-3-46, a 4. hadtestparancsnokság vezérkari
osztályának 1914.06.24.-án kelt, Pras 2064 iktatószámú átirata a Magyar
Királyi Belügyminiszternek,
MNL-OL-K-149-1914-3-46, a Magyar Királyi Honvédelmi Miniszter 1914.
07. 26-án kelt, 9268. iktatószámú átirata a Magyar Királyi
Belügyminiszternek
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1830_december_16_tisza_kalm
an_szuletese/
http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/52.html
https://multkor.hu/20050530_szerbia_kulpolitikaja_a_szazadfordulon_es_a_vilagha
boru_eloestejen
http://kommentar.info.hu/iras/2013_2/redl_emberei
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