Fahéjas rizs cukorral és 50 deka kenyér
Orosz hadifogoly „kubikusok” étkeztetése az I. világháború első
hadiéveiben
Az I. világháború alatt az Osztrák-Magyar Monarchia hadifoglyainak számát a
szaktörténészek 1,2 és 2,3 millió közé teszik. A Nagy Háború egyik legújabb magyar szintézise
50 fogolytáborban 1,3 millió fővel számol, közülük ötszázezer, döntő többségében orosz
fogollyal Magyarország területén.1 A magyar belügyminiszter már 1914 novemberétől úgy
igyekezett csökkenteni a fogolytáborok fenntartási költségeit és egyben enyhíteni az
országos munkáshiányt, hogy rendeletben engedélyezte a hadifoglyok kikölcsönzését
mezőgazdasági és ipari munkára.2 A MÁV is élt ezzel a lehetőséggel, s így 1915. október
elején a vasúthálózaton valamivel több mint 4000 hadifogoly dolgozott. Az üzletvezetőségek
további 600 főre tartottak igényt, kirendelésük folyamatban volt.3
A MÁV Aradi Üzletvezetősége 1915. augusztus 12-én táblázatos kimutatásban összesítette
hadifogoly szükségletét:
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A táblázat 8. oszlopába bejegyzett 600 hadifoglyot pályaépítésre szándékozott az
üzletvezetőség igénybe venni, s közülük a Szolnok – Mezőberényi Osztálymérnökségre jutó
300 fő a Szajol - Békéscsaba vasútvonal II. vágány építésének alépítményi munkáit végezte
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volna. A hadifoglyok azonban nem érkeztek meg időben és kellő számban, ezért a
földmunkák végül csak 1915. december 1-jén kezdődtek meg és még a világháború végén is
tartottak. A szerződtetett „földmunka-egyezményesek” (értsd: kubikusok) mellett – amint
azt pl. gyógyszerszámlák igazolják – orosz hadifoglyokat is dolgoztatott az osztálymérnökség.
Gyomán, Mezőtúron és Pusztapón helyezték el őket, később Mezőberénybe is érkeztek
hadifoglyok a kenyérmezői táborból.
A kényszerfoglalkoztatás hatékonysága a vasúti pályaépítésben kétséges volt. Erre utal az
Aradi Üzletvezetőség főmérnöke, amikor a földmunkák felgyorsítása tárgyában tesz jelentést
az üzletvezetőségnek. Úgy ítéli meg, hogy a kubikus hiány miatt még az adminisztrációs
nehézségek ellenére is meg lehetne kísérelni további 100 hadifogoly igénylését, de
semmiképp sem oroszokat, hanem olaszokat. „Az orosz foglyokkal való földmunka az egész
országban teljesen sikertelen volt, az ármentesítő társulatok abbahagyták mindenütt a
földmunkát, ahol orosz hadifoglyok voltak. Lehetséges azonban, hogy ha jobb lesz az
élelmezés és ruha, továbbá ha drasztikusabb eszközökkel kényszerítjük a foglyokat a
munkára, akkor jobban fognak megfelelni.”4
Az első két hadiévben a munkavégzésre kirendelt hadifoglyok ellátására több lehetőséget is
kínálkozott, pl. a „resti”, a pályaudvari őrségek konyhája, sőt magánkonyhák is, ezek azonban
csak alacsony létszám esetén voltak működőképes megoldások. A Pécsi Üzletvezetőség
azonban tömeges foglalkoztatás esetén is az „önkezelést” pártolta, s egy körlevelében
kifejezetten megtiltotta, hogy vállalkozóra bízzák az étkeztetést.5 Mivel az Igazgatóság más
esetekben is felfigyelt az üzletvezetőségek gyakorlatában mutatkozó különbségekre, 1915.
október végén elrendelte, hogy a tömeges ellátást a hadvezetőség által fizetendő megváltási
összegért „vállalatba kell adni.” Ha a megváltás összege nem lenne elég, az üzletvezetőségek
kipótolhatják, mert nehéz fizikai munkához jó ellátásra van szükség. Iránymutatásként pedig
közölte a katonai üzemeknél foglalkoztatott hadifogoly munkások adagját: napi fél kiló
kenyér és 190 gr. hús.6 A rendelet az étrend összeállításánál alkalmazandó elveket is vázolta:
reggelire rántott leves vagy tea, ebédre főzelék gyúrt tésztával vagy hetente háromszor
hússal, estére sajt, szalonna vagy tea és leves, kenyér pedig szükséglet szerint.7
E havi dokumentumaink az élelmezés módjáról, mennyiségéről és minőségéről adnak képet.
Pusztapón munkáslaktanyákba (pl. Hatvani Cukorgyártól elkért helyiségbe) helyezték el a
hadifoglyokat, és élelmezésükre helybeli személyt kerestek. Mivel a felkért helyi vendéglős
nem mutatott érdeklődést, az ügyben eljáró pályafelvigyázó saját sógornőjét ajánlotta, aki
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levélben tett javaslatot a szükséges átalakításokra a lakóhelyiségben, valamint ismertette a
tervezett étrendet:
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A hadifoglyok ellátását idővel kisajátították a hadsereg beszállító vállalkozói. Egyikük,
Diamant Károly, katonai ezredeknek és fogolytáboroknak szállított élelmiszert. 1915
augusztusában udvarias hangú formalevélben ajánlotta fel szolgáltatását a szolnok –
mezőberényi osztálymérnöknek, szeptemberben pedig részletesen bemutatta már
bejáratott étkeztetési metódusát. Mellékletként heti menüket és nyersanyag kimutatást is
küldött. Habár a fennmaradt forrásokból nem tudjuk biztosan, hogy Diamant elnyerte-e a
Szajol - Békéscsaba vonal II. vágány építésénél „kubikoló” orosz hadifoglyok ellátását, alább
olvasható levele és a mellékletek autentikusak, hiszen 1915 augusztusában tíz
vasútállomáson üzemeltetett fogolyétkezdét, s ő látta el a kenyérmezői tábort is.

6

7

8

9

10

11

12

Jelzet: MÁV SZK Zrt. Archívum. Békéscsabai Osztálymérnökség iratai, 15. doboz, 46. tétel, iratok 1911-1919.

13

A Diamant-menüben előírt kenyérmennyiség jelentősen, 50-70 dekával meghaladta a
katonai üzemeknél foglalkoztatott hadifoglyok napi adagját, hús azonban nem jutott minden
napra és mennyisége is kevesebb volt az ajánlottnál. Az étrend egyáltalán nem tartalmazott
tojást, gyümölcsöt vagy zöldséget, s gyakorlatilag teljesen hiányoztak a tejtermékek is. Az
egyébként a vitamin- és ásványianyag-szükséglettel szemben szintén a kalória-bevitelt
előnyben részesítő korabeli katonai élelmiszer megszabással összehasonlítva feltűnő a bab
és a burgonya nagy aránya a foglyok menüjében. Diamantéval szemben a pusztapói
özvegyasszony menüje háziasabb és változatosabb volt. Habár a MÁV fogolyélelmezési
rendelkezése szerint tekintettel kellett volna lenni az orosz étkezési szokásokra, ennek egyik
bemutatott étrendben sincs nyoma. 1917-re az élelmiszerhiány miatt fokozatosan
csökkentették az adagokat, s az étrend minden bizonnyal még egyhangúbb lett.8
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