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Úvod

Prvá svetová vojna bola historickým medzníkom, ktorý navždy zmenil do-
vtedajšiu Európu. Okrem množstva obetí, ktoré so sebou priniesla, rozvra-
tom, ktorý spôsobila na medzinárodnej scéne, zmenila tvár vtedajšej Euró-
py. Po tom, čo bol 28. júna 1914 spáchaný v Sarajeve atentát na následníka 
rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda D ‘ Este a jeho manželku 
Žofiu Chotkovú, 28. júla 1914 vypovedalo Rakúsko-Uhorsko vojnu Srb-
sku. Rusko, ktoré bolo so Srbskom zviazané dohodou, dňa 29. júla vyhlá-
silo čiastočnú a 30. júla všeobecnú mobilizáciu. Na to Nemecko reagovalo 
tým, že dňa 1. augusta vypovedalo vojnu Rusku a nasledujúci deň vpadlo 
do Luxemburska. Dňa 3. augusta bolo do vojny zapojené Francúzsko, kto-
rému Nemecko tiež vyhlásilo vojnu a dňa 4. augusta vstúpila do vojny Veľká 
Británia. Postupne sa tak do vojny priamo alebo nepriamo zapojilo viac 
ako 30 štátov. Po ukončení mobilizácie stálo na strane Nemecka 3 822 000 
vojakov, na strane Rakúsko-Uhorska 3 350 000. Francúzsko zmobilizovalo 
spolu 3 781 000 vojakov, Veľká Británia 1 000 000 a Rusko 5 461 000 vojakov. 

Do konca vojny tento počet ďalšími odvodmi ešte vzrástol.1 
Z  tohto obrovského počtu zmobilizovaných vojakov mnohí zahynuli 

alebo sa dostali do zajatia. Masové zajatectvo vojakov bolo preto  jedným 
z hlavných vojenských problémov prvej svetovej vojny a novým fenomé-
nom, ktorý táto prvá totálna vojna so sebou priniesla. Veľký počet zajatých 
vojakov spôsobil pre bojujúce krajiny rôzne problémy ako napríklad ťaž-
kosti s ich vhodným umiestnením v zázemí, starostlivosť o ich výživu, zdra-
votný stav a taktiež problémy s ich repatriáciou po skončení vojny. Naopak, 
zajatci boli vítanou náhradou za domácu pracovnú silu, ktorú štáty stratili 
odvodom veľkého počtu vojakov.

1 HRONSKÝ, M. – KRIVÁ, A. – ČAPLOVIČ, M. Vojenské dejiny Slovenska IV. 1914 – 
1939. Bratislava : Ministerstvo národnej obrany, 1993, s. 9.

Zatkova_KB.indd   7 8. 11. 2013   13:00:58



1 8 2
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Do rakúsko-uhorského zajatia sa dostalo počas prvej svetovej vojny pri-
bližne 1 166 682 až 1 860 516 vojnových zajatcov rôznych národností (Rusi 
a iné národnosti z vtedajšieho multietnického cárskeho Ruska, Srbi, Taliani, 
Čiernohorci, Rumuni, Albánci) a vzniklo tu okolo 50 zajateckých táborov2 
a  viacero zariadení pre zajatých dôstojníkov (ich počet a  umiestnenie sa 
v priebehu rokov menili).

Z toho 10 táborov a viacero zariadení pre dôstojníkov podliehalo pod 
Vojenské veliteľstvo v Bratislave, pod ktoré v tej dobe patrila časť dnešné-
ho Slovenska, Maďarska i Rakúska.3 Na území Maďarska vznikli zajatecké 
tábory pri obciach Kenyérmező, Csót, Ostffyasszonyfa, Hajmáskér a  Za-
laegerszeg, v  Rakúsku pri obciach Neckenmarkt a  Fraunkirchen. Priamo 
na území dnešného Slovenska boli tri veľké zajatecké tábory v Šamoríne, 
Dunajskej Strede a vo Veľkom Mederi. Do kmeňového počtu týchto tábo-
rov a zariadení patrilo k 1. januáru 1918 podľa oficiálnych štatistík spolu 
592 904 zajatcov (587 890 vojakov a 5 014 dôstojníkov).

Na Slovensku je aj napriek tomu táto téma stále pomerne málo známa, 
pretože v centre pozornosti výskumu stoja predovšetkým zajatci z radov 
Slovákov, ktorí sa ocitli v zajatí v Rusku a Taliansku a následne pôsobili ako 
legionári v československých légiách. Už v roku 1936 síce vyšlo v Česko-
slovenskej republike dielo R. Kovijanića Veľkomederské údolie smrti na hro-
boch 6 000 srbských mučeníkov, venované srbským zajatcom v zajateckom 
tábore vo Veľkom Mederi, podľa nášho názoru však ide viac-menej o ten-
denčné dielo len s menšou výpovednou hodnotou.4 Ako prínos k novšie-
mu výskumu v tejto oblasti na Slovensku možno označiť štúdiu Eduarda 
Pavlíka, ktorá sa týka hospodárskeho nasadenia zajatcov na území Sloven-
ska.5 Okrajovo sa tejto témy dotýkajú aj štúdie Gabriely Dudekovej a Juraja 
Benka.6 Niekoľko samostatných monografií sa venuje zajateckým táborom, 

2 Pozri príloha č. 2.
3 Pozri príloha č. 4.
4 KOVIJANIĆ, Risto. Veľkomederské údolie smrti na hroboch 6 000 srbských mučeníkov. 

Bratislava 1936, 46 s.
5 PAVLÍK, Eduard. Ruskí zajatci v  Slovinkách a  ich práca v  baniach za prvej svetovej 

vojny. In Zborník Banského múzea 15, 1991, s. 137-150.
6 DUDEKOVÁ Gabriela. Zajatci v prvej svetovej vojne. Význam a miesto memoárov vo 

výskume. In SEKYRKOVÁ M (ed.). Paměti a vzpomínky jako historický pramen. Praha 
2006, s. 221-241.

  BENKO, Juraj. Vojnová socializácia mužov v armáde, v zajatí a v légiách (1914 – 1921). 
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ktoré sa nachádzali na území dnešného Maďarska. Keďže sa však zaoberajú 
predovšetkým ich osudom po roku 1918, využili sme ich len ako sekundár-
nu literatúru.7 

Naopak, napríklad v  Rakúsku sa téma vojnových zajatcov dostala do 
pozornosti už krátko po skončení Veľkej vojny. V roku 1931 vyšiel vo Vied-
ni dvojzväzkový zborník Im Feindeshand. Die Gefangenschaft im Weltkriege 
in Einzeldarstellungen zostavený Hansom Weilandom a  Leopoldom Ker-
nom.8 Okrem výpovedí bývalých rakúskych vojakov o vlastných zážitkoch 
zo zajatia obsahuje aj viacero kapitol týkajúcich sa postavenia zajatcov v Ra-
kúsko-Uhorsku či problematiky zajatectva z  pohľadu neutrálnych štátov, 
organizácií a jednotlivcov, ktoré im venovali počas vojny pozornosť.

V  poslednej dobe badať oživenie záujmu o  vojnových zajatcov Veľkej 
vojny. V decembri 1997 sa v Moskve konala konferencia Zajatectvo počas 
prvej svetovej vojny, v centre záujmu ktorej stáli sociologické, psychologické 
a ekonomické aspekty zajatectva. Ďalším z krokov k poznaniu tejto proble-
matiky na medzinárodnom poli bolo v roku 2006 vydanie medzinárodného 
zborníka Kriegsgefangene im Europa des Ersten Weltkrieg, ktorého zostavo-
vateľom je J. Oltmer9 či publikácie V. Moritzovej a H. Leidingera o ruských 
zajatcoch Zwischen Nutzen und Bedrohung. Die russischen Kriegsgefangenen 
in Österreich (1914 – 1921).10 

Keďže si uvedomujeme, že ide o širokospektrálnu tému, naša práca, kto-
rú sme ohraničili územným pôsobením Vojenského veliteľstva v Bratislave 
a rokmi 1914 – 1918, nemá ambíciu byť monografiou všetkých zajateckých 
táborov a všetkých zajatcov prvej svetovej vojny nachádzajúcich sa v tomto 

In Forum historiae, roč. 3, 2009, s. 20. http://www.forumhistoriae.sk/FH1_2009/ben-
ko.pdf 6. 3. 2012.

7 DELY, Ferenc. Honvágyas gyötrelmek. Csóty-tábor, 1915 – 1923. Budapešť : HM Had-
történeti Intézet és Múzeum, 2010, 183 s.; SZABÓ, Géza. A csóti hadigogolytábor törté-
nete, Csót 1983, 38 s., CSÁK Zsófia. Az ostffyasszonyfa hadifogolytábor története 1915 
– 1918. 2006, 64 s.

8 Hans WEILAND Hans/ KERN Leopold. In Feindeshand, Die Gefangenschaft im Welt-
kriege in Einzeldarstellungen, 2. zv., Viedeň : Bundesvereinig d. ehem.österr. Kriegsge-
fangenen, 1931.

9 OLTMER, Jochen (ed.). Kriegsgefangenen im Europa des Ersten Weltkrieges. Paderborn 
2006, 308 s.

10 MORITZ, Verena – LEIDINGER Hannes. Zwischen Nutzen und Bedrohung. Die rus-
sischen Kriegsgefangenen in Österreich (1914 - 1921). Bonn : Bernard & Graefe Verlag, 
2005, s. 329.
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geografickom priestore, ale má načrtnúť aspoň základný obraz o tejto do-
posiaľ málo známej kapitole slovenských a, v širšom meradle, aj európskych 
dejín. Spracovali sme pritom doteraz málo využívané fondy Vojenského 
historického archívu v  Bratislave, predovšetkým fond 5. zborové veliteľ-
stvo Bratislava a fond Zajatecký tábor v Šamoríne. Nepodaril sa nám však 
uskutočniť väčší výskum v rozsiahlych fondoch viedenského Kriegsarchivu 
a v budapeštianskom Hadtörténelmi Levéltár.

V jednotlivých častiach prinášame základný pohľad na počty zajatcov 
v nami skúmanej oblasti a úradnú starostlivosť o nich, ich každodenný život 
či už v zajateckých táboroch alebo pri ich pracovnom nasadení. Poukazu-
jeme aj na rozpor medzi oficiálnymi nariadeniami ministerstva vojny a Vo-
jenského veliteľstva Bratislava týkajúcich sa zajatcov a  ich dodržiavaním 
v každodennosti zložitej situácie vojnového hospodárstva, keď nebolo ľahké 
adekvátne sa postarať o domáce obyvateľstvo, nieto ešte o cudzích zajatých 
vojakov. Preto v čase kolabujúceho hospodárstva monarchie prežívali v za-
jateckých táboroch často hlad, zimu a nevyhli sa im ani choroby a epidémie 
(predovšetkým na prelome rokov 1914/1915 a od roku 1917).

Rovnako ako v  bojoch na frontoch tak aj v  zajatí sa spolu ocitli dve 
rozdielne sociálne skupiny – radoví vojaci a dôstojníci. Radoví zajatci boli 
umiestnení v masových zajateckých táboroch, kde spočiatku vládli zlé uby-
tovacie a hygienické podmienky a neskôr, predovšetkým, nedostatok stravy. 
Svoj život v zajatí však netrávili nečinne v táboroch, ale boli odosielaní na 
najrozličnejšie práce v rámci územia celej monarchie a prispeli tak k udrža-
niu vojnového hospodárstva monarchie. Na druhej strane tu bola skupina 
zajatých dôstojníkov, ktorá si svoje postavenie a výsady udržala aj v zajatí. 
Platili pre nich iné pravidlá, než pre zajatých radových vojakov a aj ich život 
v zajatí sa líšil od životov bežných zajatcov – mali lepšie ubytovanie, stravo-
vanie i možnosti trávenia voľného času a, samozrejme, nemuseli pracovať.

Prvá časť je preto venovaná fenoménu masového zajatectva počas prvej 
svetovej vojny s poukázaním na to, aké počty zajatcov sa dostali do zajatia 
na území Rakúsko-Uhorska a do zajateckých táborov v oblasti Vojenského 
veliteľstva Bratislava. V druhej časti sme sa snažili priblížiť začiatky budova-
nia zajateckých táborov a problémy, ktoré so sebou prinášal prísun veľkého 
počtu zajatých nepriateľov. Na prelome rokov 1914/1915 vládli v niektorých 
zajateckých táboroch zlé hygienické a ubytovacie podmienky, vinou čoho sa 
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tu rýchlo šírili epidémie cholery a týfusu. Po ich prekonaní sa podmienky 
zlepšili až do roku 1917, keď sa opäť zhoršili, hlavne pre zlú zásobovaciu 
situáciu. Ich každodennému fungovaniu je venovaná samostatná časť, pre-
tože boli koncipované ako „mikrokozmos“ s vlastnými pravidlami. Keďže 
zajatci nezanedbateľnú časť pobytu v zajatí trávili na prácach mimo táborov, 
prinášame pohľad aj na túto stránku ich života. Špecifikám života zajatých 
dôstojníkov, ktorý sa odlišoval od života zajatcov z radov mužstva, je tak-
tiež venovaná samostatná časť. V závere sa venujeme plánom na repatriáciu 
zajatcov z územia monarchie, jej začiatkom v roku 1918 spolu so stručným 
náčrtom situácie po jej rozpade a vzniku nástupníckych štátov, na území 
ktorých sa zajatci ocitli.

Keďže niektoré zajatecké tábory a obce, ktoré sa dnes nachádzajú na úze-
mí Rakúska a  Slovenska, patrili v  tom čase do uhorskej časti monarchie 
a mali maďarské názvy, z dôvodu prehľadnosti uvádzame v texte ich súčas-
né názvy. Prehľad ich súčasných a pôvodných názvov sa nachádza v samo-
statnej prílohe.
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1.  
Fenomén masového zajatectva

V dejinnom toku vojen sa zvláštnou kategóriou ich priamych účastníkov 
stali vojnoví zajatci – vojaci, ktorí sa po zajatí nepriateľskými vojakmi ocitli 
mimo hlavných bojov a boli im vydaní na milosť či nemilosť. Nikdy pred-
tým však nepadlo do zajatia toľko vojakov ako počas prvej svetovej vojny. 
Súviselo to s veľkým počtom na oboch stranách zmobilizovaných vojakov 
a bojujúcich na frontoch.

Masové zajatectvo v Európe počas prvej svetovej vojny bolo teda novým 
fenoménom, ktorý táto prvá totálna vojna so sebou priniesla. Najmenej 7 
miliónov (podľa niektorých autorov je však možné, že to mohlo byť aj 8 až 9 
miliónov) vojakov padlo počas vojnových rokov 1914 – 1918 do zajatia. To 
zodpovedá približne 1/7 všetkých mobilizovaných vojakov.11 Len na strane 
Ruska padlo do zajatia do 1. januára 1918 spolu 3 395 105 vojakov a 14 328 
dôstojníkov. To tvorilo 74,9 % všetkých frontových strát a 21,2 % všetkých 
odvedených vojakov. Z tohto počtu sa 56,9 % ruských zajatcov dostalo do 
zajateckých táborov na území rakúsko-uhorskej monarchie a 42,1 % do za-
jateckých táborov v Nemecku.12 Naopak, z 9 miliónov rakúsko-uhorských 
vojakov, ktorí boli zmobilizovaní počas vojny, padlo do prevažne ruského 
zajatia 2,8 milióna vojakov, teda takmer 1/3 zo súhrnného počtu zmobili-
zovaných vojakov.13 

11 OLTMER, Jochen. Einführung. Funktionen und Erfahrungen von Kriegsgefangenen-
schft im Europa des Ersten Weltkrieg. In Oltmer, Jochen (ed.). Kriegsgefangene im Eu-
ropa des Ersten Weltkrieg. Paderborn : Verlag Ferdinand Schöning, 2006, s. 10.

12 SERGEEV, Jevgenij. Kriegsgefangenschaft und Mentalitäten.Zur Haltungsände-
rung russischer Offiziere und Menscahftsangehöriger in der österreichisch – 
ungarischen und deutschen Gefangenschaft. In Zeitgeschichte, roč. 25, 1998, 
č. 11/12, s. 357.

13 OLTMER, ref. 11, s. 13-14.
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O tom, na ktorom bojisku padol do zajatia väčší počet vojakov, rozho-
dovala stratégia a spôsob vedenia bojových operácií. Vinou pozičnej záko-
povej vojny, ktorá prevládala na západnom fronte, okrem počiatočnej a ko-
nečnej fázy vojny, sa tu do zajatia dostalo menej vojakov ako na východnom 
fronte, kde prevládali v určitých fázach vojny pohyblivé vojenské operácie.14 
To zapríčinilo, že sa do rakúsko-uhorského zajatia dostalo množstvo srb-
ských a ruských vojakov už v prvých mesiacoch vojny počas bojov v Haliči 
a na balkánskom fronte.

Branie nepriateľov do zajatia malo pre bojujúce strany svoje opodstatne-
nie. Mohli poslúžiť ako zdroj dôležitých informácií, ako rukojemníci či ako 
príklad pre svojich spolubojovníkov, aby sa tiež neváhali vzdať. V neposled-
nom rade zajatci slúžili ako náhradná pracovná sila.15 Na druhej strane však 
veľké masy zajatých vojakov boli počas prvej svetovej vojny jedným z hlav-
ných vojenských problémov bojujúcich krajín. Internácia zajatcov v zaja-
teckých táboroch v zázemí prinášala totiž rôzne problémy – zásobovacie, 
ubytovacie či vnútro a zahraničnopolitické. Príchod zajatých nepriateľov do 
zázemia predstavoval problém pre bojujúce štáty, ktoré neboli pripravené 
na veľký počet zajatých vojakov, o ktorých sa museli postarať až do ukon-
čenia vojny. Aj v Rakúsko-Uhorsku chýbali spočiatku vhodné priestory na 
ich umiestnenie, nefungovala evidencia zajatých vojakov a, hlavne, viazlo 
zásobovanie zajateckých táborov v  neľahkých podmienkach vojnového 
hospodárstva. Tieto problémy pretrvávali až do repatriácie posledných voj-
nových zajatcov začiatkom 20. rokov minulého storočia, pretože poslední 
ruskí, nemeckí a rakúski zajatci sa vinou občianskej vojny v Rusku vrátili 
domov až v roku 1922.16

Problémom pre štáty však nebola len starostlivosť o zajatých nepriateľ-
ských vojakov. Veľkým počtom vojakov, ktorí počas vojny padli do zajatia, 
strácali bojujúce krajiny sily, ktoré mohli byť nasadené v bojoch. Podľa brit-
ského historika N. Fergusona preto boli neochota bojovať, ako aj masové 
vzdávanie sa vojakov príčinou porážky Ruska v roku 1917 a, podobne, veľký 

14 OLTMER, ref. 11, s. 13-14.
15 FERGUSON, Niall. Nešťastná válka. Praha : Dokořán, 2004, 320 s.
16 OLTMER, ref. 11, s. 11.
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počet zajatých nemeckých vojakov od začiatku augusta 1918 bol jedným 
z kľúčových faktorov vedúcich k definitívnemu ukončeniu vojny.17

Vojna a zajatie predstavovalo novú životnú skúsenosť pre mnohých od-
vedených mužov. V bojovom nasadení sa spolu ocitli ľudia rôznych profesií, 
vzdelania, náboženstva i sociálnych vrstiev. Vzrástla tu miera ich odkáza-
nosti na vlastné sily, vzájomnú pomoc, kooperáciu a  solidaritu. Rovnako 
tomu bolo aj v  zajateckých táboroch, kde sa dokonca spolu ocitli voja-
ci rôznych národností. Boli tu tak vystavení novým vplyvom, získavali tu 
nové životné skúsenosti a zručnosti, ktoré mohli využiť vo svojom ďalšom 
civilnom živote. Mnohí z menej vzdelaných zajatcov, či dokonca úplných 
analfabetov, tu dostali možnosť vzdelania v rámci rôznych kurzov i príle-
žitosť zapojiť sa do činnosti táborových zborov, divadiel, vypožičiavať si 
knihy v táborových knižniciach.18 Napríklad „priemerným typom“ ruského 
zajatca podľa veku, pôvodu a vzdelania bol 25- až 39-ročný roľník, zväčša 
analfabet. 19 Na druhej strane sa však v zložitých podmienkach vojnového 
hospodárstva krajín museli vyrovnať s mnohokrát poddimenzovanou stra-
vou a nedostatkom základných životných potrieb. Ich protipólom boli zajatí 
dôstojníci, ktorí pochádzali z radov elít ich krajín. O tých bolo, samozrejme, 
postarané na oveľa vyššej úrovni prislúchajúcej ich dôstojníckej hodnosti 
a  spoločenskému statusu. Aj v zajatí sa teda udržali veľké rozdiely medzi 
skupinou dôstojníkov a skupinou radových vojakov.

Na zajatcov sa preto treba pozerať ako na zvláštnu a osobitú skupinu 
účastníkov prvej svetovej vojny. Tí z nich, ktorí sa do zajatia dostali už po-
čas prvých mesiacov vojny, tak väčšiu časť vojny prežili v zajatí ako pria-
mo zapojení do bojových udalostí. Po ich odtransportovaní do zázemia tak 
možno mnohí z nich pociťovali dvojitý exil – boli nielen ďaleko od svojich 
rodín a vlasti, ale aj od vlasti bojujúcej vo vojne, do ktorej už nemohli osob-
ne zasiahnuť.20 

17 FERGUSON, ref. 15, s. 317.
18 BENKO, ref. 6, s. 7.
19 SERGEEV, ref. 12, s. 357.
20 BECKER, Annette. Paradoxien in der Situation der Kriegsgefangenen 1914 – 1918. In 

OLTMER, Jochen (ed.). Kriegsgefangenen im Europa des Ersten Weltkrieg. Paderborn : 
Verlag Ferdinand Schöning, 2006, s. 24-25.
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2.  
Počet zajatcov a zajatecké tábory  

v Rakúsko-Uhorsku

Po vypuknutí prvej svetovej vojny 28. júla 1914 sa za potenciálnych zajatcov 
podľa rakúsko-uhorských predpisov pokladali „všetci aktívni vojaci z Ruska, 
Francúzska, Anglicka, Srbska, Čiernej Hory a Belgicka“.21 V rakúsko-uhor-
skom zajatí sa tak ocitli rôzne národnosti zajatcov zo štátov, s ktorými bola 
monarchia vo vojnovom stave a s ktorými sa stretla v bojoch na frontoch 
– Srbi, Rusi (v  rámci nich boli zahrnuté rôzne národnosti z  vtedajšieho 
multietnického cárskeho Ruska), Albánci, Čiernohorci. Ďalšie národnosti 
k nim pribudli v roku 1915, keď sa do vojny proti Rakúsko-Uhorsku zapo-
jilo Taliansko (23. mája 1915) a v roku 1916, keď vojnu Rakúsko-Uhorsku 
vypovedalo Rumunsko (27. augusta 1916).

Presný počet zajatcov, ktorí sa počas prvej svetovej vojny ocitli na území 
podunajskej monarchie, nie je známy, pretože jednotlivé údaje a štatistiky sa 
líšia. Takisto aj autori zaoberajúci sa touto problematikou podávajú vo svo-
jich prácach najrozličnejšie údaje v rozmedzí od 1 168 000 až po 1 860 516.22 

Ernst von Streeruwitz, ktorý od 8. mája 1915 pracoval na 10. oddelení 
ministerstva vojny majúcom na starosti záležitosti zajatcov, vo svojich pa-
mätiach Springflut über Österreich, vydaných v roku 1937, udáva nasledujú-
ce národnosti a počty zajatcov. Vychádzal pritom z ich oficiálnej evidencie 
vedenej ministerstvom vojny k 27. júlu 1917.

21 „Alle aktiven Militär von Russland, Frankreich, England, Serbien, Montenegro und Bel-
gien.“ Vojenský historický archív (ďalej VHA), fond (ďalej f.) Zajatecký tábor Šamorín 
(ďalej KGL Šamorín), škatuľa (ďalej šk.) 2, č. j. 6.

22 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 329.
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Tab . č . 1 Počet zajatcov v Rakúsko-Uhorsku k 27 . júlu 1917

Národnosť Dôstojníci Vojaci
Rusi 4 824 1 130 117
Taliani 3 343 105 596
Rumuni 821 33 356
Francúzi 14 467
Angličania 31 91
Albánci 10 823
Srbi 1 010 114 381
Čiernohorci 955 9 759

 
Zdroj: STREERUWITZ, Ernst. Springflut über Österreich. Erinnerungen, Erlebnisse u. 
Gedanken aus bewegter Zeit. 1914-1929. Wien, Leipzig : Bernina Verl., 1937, s. 102.

Podľa oficiálnych údajov ministerstva vojny sa v októbri 1918 na území ra-
kúsko-uhorskej monarchie nachádzalo spolu 1 166 682 zajatcov.23 Iný po-
čet zajatcov uvádza známa publikácia venujúca sa rakúsko-uhorskej účasti 
v prvej svetovej vojne Österreich-Ungarn letzter Krieg. Podľa nej sa k 1. janu-
áru 1918 nachádzalo v rakúsko-uhorskom zajatí spolu až 1 309 000 zajatcov, 
z toho 908 000 bolo z Ruska. Z tohto počtu ich 362 000 zotrvávalo v oblasti 
frontovej línie a zvyšných 947 000 v zázemí v zajateckých táboroch.24 

Najvyšší počet zajatcov – dovedna 1 860 516 – udáva v knihe Die Kriegs-
gefangenenschaft von ältesten Zeit bis zum Gegenwart z  roku 1943 Franz 
Scheidl. Preto aj autori, zaoberajúci sa touto problematikou, uvádzajú naj-
častejšie toto číslo ako najvyšší možný počet zajatcov a ich nasledujúce roz-
delenie podľa jednotlivých národností:

23 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 329.
24 Österreich-Ungarns letzter Krieg 1914 – 1918. Herausgegeben vom österreichischen 

Bundesministerium für Heereswesen und vom Kriegsarchiv. Bd. VII Kriegsjahr 1918. 
Wien : Verlag der Militärwissenschaftlichen Mitteilungen, 1938, s. 45.
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Tab . č . 2 Najvyšší počet zajatcov v Rakúsko-Uhorsku

Krajina pôvodu Súhrnný počet  
zajatcov

Z toho v zajatí  
zomrelo

Rusko 1 269 000 63 000
Taliansko 369 000 26 000
Srbsko 154 700 15 000
Rumunsko 52 800 4 200
Čierna Hora 13 000 970
Albánsko 1 416 80
Dovedna 1 860 516 109 250

Zdroj: MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 331.

Na internáciu zajatcov na území Rakúsko-Uhorska vzniklo počas trvania 
prvej svetovej vojny okolo 50 zajateckých táborov.25 Ich počet kolísal, preto-
že niektoré časom zanikli (ako napríklad zajatecký tábor v Osvienčime na 
území dnešného Poľska) a iné, naopak, vznikli. Popritom boli v niektorých 
prípadoch aj niektoré väčšie pracoviská, na ktorých zajatci pracovali, vede-
né ako zajatecké tábory.26

Po počiatočných problémoch boli v priebehu roka 1914 – 1915 vytvore-
né pre zajatcov tri rôzne typy internácie – prechodné typy táborov určené 
pre krátkodobé ubytovanie, veľké kmeňové tábory pre mužstvo a dôstojní-
kov a pracovné oddiely, kde boli zaradení zajatci z jedného alebo viacerých 
kmeňových táborov.27 

25 Do tohto počtu nie sú započítané stanice pre zajatých dôstojníkov, ktoré slúžili vý-
hradne na internáciu zajatcov z radov dôstojníckeho zboru. Zoznam všetkých zajatec-
kých táborov v monarchii v roku 1918 pozri príloha č. 2.

26 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 70-71.
27 SERGEEV, ref. 12, s. 359.
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3.  
Počet zajatcov a zajatecké tábory v oblasti   

Vojenského veliteľstva Bratislava

Oblasť Vojenského veliteľstva v Bratislave, pod ktoré v tom čase patrila časť 
dnešného Slovenska, Maďarska a  Rakúska bola v  dôsledku svojej polohy 
vo vnútrozemí krajiny jednou z najvhodnejších oblastí na výstavbu zaja-
teckých táborov. Počas prvej svetovej vojny tu bolo vybudovaných spolu 10 
masových zajateckých táborov a viaceré zariadenia pre zajatých dôstojní-
kov, ktorých počet a umiestnenie sa v priebehu rokov menili. Najviac ich 
bolo na území dnešného Maďarska, kde boli vybudované veľké tábory pri 
obciach Kenyérmező, Csót, Hajmáskér, Ostffyasszonyfa a Zalaegerszeg. Na 
území dnešného Rakúska sa nachádzali tábory pri obciach Neckenmarkt 
(vtedajší názov bol Sopronnyék) a  vo Frauenkirchen (vtedajší názov bol 
Boldogasszony). Priamo na území dnešného Slovenska boli veľké tábory 
pri Šamoríne (vtedajší názov bol Somorja), Dunajskej Strede (vtedajší názov 
bol Dunaszerdahely) a Veľkom Mederi (vtedajší názov bol Nagymegyer).

Počet zajatcov, ktorí patrili do kmeňového počtu táborov patriacich pod 
Vojenské veliteľstvo v Bratislave, je zachytený v oficiálnych výkazoch zajat-
cov, ktoré si toto veliteľstvo viedlo. Podľa týchto údajov počas trvania prvej 
svetovej vojny stúpol celkový počet zajatcov, spadajúcich pod Vojenské ve-
liteľstvo Bratislava, k 1. januáru 1918 až na 592 904. Najväčší počet zajat-
cov patril k  tomuto dátumu pod zajatecký tábor v Ostffyasszonyfe, ktorý 
vykazoval súhrnný kmeňový počet 106 709 zajatcov a najmenší počet pod 
tábor vo Frauenkirchene, ktorý vykazoval súhrnný kmeňový počet 31 282 
zajatcov. Všetci zajatci sa však trvale nenachádzali priamo v tábore. Väčši-
na z nich bola prevažnú časť roka nasadená na najrozličnejšie práce mimo 
tábora, ale stále patrili do jeho kmeňového počtu. Napríklad k 1. januáru 
1918 pod zajatecký tábor v Šamoríne patrilo až 59 567 zajatcov, ale priamo 
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v tábore sa ich nachádzalo len 6 569.28 Medzi jednotlivými tábormi sa robili 
aj presuny zajatcov, a tak niektorí z nich mohli počas pobytu v zajatí prejsť 
aj viacerými z nich.

Tab . č . 3 Počet zajatcov patriacich pod zajatecké tábory v oblasti 
Vojenského veliteľstva Bratislava 1915 – 1918

Dôstojníci Vojaci Súhrnný počet
1915 – – 63 935
1916 857 325 640 326 497
1917 3 000 435 018 438 018
1918 5 014 587 890 592 904

Zdroj: VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 136, č. j. 90 – 5 – 2; šk. 228, č. j. 90 – 7 – 2; šk. 356 č. j. 
90 – 2 – 1; šk. 476, č. j. 90 – 7 – 2/1.

Do začiatku roka 1915 fungovalo v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava 
spolu 5 zajateckých táborov – Kenyérmező, Frauenkirchen, Dunajská Stre-
da, Šamorín a Veľký Meder, z ktorých máme správy o súhrnnom počte za-
jatcov, ktorí sa v nich nachádzali. Najväčší počet zajatcov bol k 1. januáru 
1915 umiestnený v Kenyérmező – 22 291 zajatcov a najmenší počet v tábore 
vo Veľkom Mederi – 9 199. Dá sa však predpokladať, že tieto počty sú len 
približné, pretože v tom čase boli ešte problémy s presnou evidenciou za-
jatcov. Okrem zajatcov sa v tábore v Kenyérmező nachádzali aj internovaní 
civilisti z Ruska (125 mužov, 23 žien a 20 detí) a z Haliče (263 mužov, 9 žien 
a 10 detí). Tí však boli neskôr presunutí do internačných táborov.29 

Nasledujúce tabuľky znázorňujú počet zajatcov v zajateckých táboroch 
v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava v rokoch 1915 – 1918. Poukazujú 
na to, koľko zajatcov sa nachádzalo priamo v tábore a koľkí boli nasadení na 
práce mimo tábora.

28 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 476, č. j. 90 – 7 – 2/1.
29 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 136, č. j. 30 – 5 – 2.
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Tab . č . 4 Počet zajatcov v zajateckých táboroch v oblasti Vojenského 
veliteľstva Bratislava k 1 . januáru 1915

Zajatecký tábor Počet zajatcov
Kenyérmező 22 291
Frauenkirchen 12 020
Dunajská Streda 10 123
Šamorín 10 303
Veľký Meder 9 199

Zdroj: VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 136, č. j. präs. 90 – 5 – 2.

Tab . č . 5 Počet zajatcov v zajateckých táboroch v oblasti Vojenského 
veliteľstva Bratislava k 1 . januáru 1916

Zajatecký tábor Súhrnný  
kmeňový počet 

zajatcov

Počet zajatcov 
na prácach 

mimo tábora

Počet zajatcov 
priamo v tábore

Kenyérmező 63 352 48 895 14 454
Dunajská Streda 43 747 35 948 7 799
Ostffyasszonyfa 38 521 29 237 9 155
Šamorín 36 240 28 337 7 903
Csót 33 791 28 209 5 581
Zalaegerszeg 31 665 25 953 5 712
Frauenkirchen 23 354 14 326 9 028
Hajmáskér 22 744 17 879 4 865
Neckenmarkt 20 553 17 549 4 004
Veľký Meder 12 791 5 962 6 829

Zdroj: VHA Bratislava, f. 5 KK Bratislava, šk. 228, č. j. 90 – 7 – 2.
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Tab . č . 6 Počet zajatcov v zajateckých táboroch v oblasti Vojenského 
veliteľstva Bratislava k 1 . januáru 1917

Zajatecký tábor Súhrnný  
kmeňový počet 

zajatcov

Počet zajatcov 
na prácach 

mimo tábora

Počet zajatcov 
priamo v tábore

Ostffyasszonyfa 69 680 51 132 18 132
Kenyérmező 67 334 61 694 5 640
Csót 52 383 37 209 15 174
Dunajská Streda 48 550 43 955 4 595
Šamorín 42 122 37 754 4 368
Zalaegerszeg 41 516 38 697 2 819
Veľký Meder 34 632 30 123 4 509
Frauenkirchen 30 077 24 156 5 921
Neckenmarkt 28 057 24 785 3 272
Hajmáskér 26 239 22 841 3 398

Zdroj: VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 356, č. j. 90 – 2 – 1.

Tab . č . 7 Počet zajatcov v zajateckých táboroch v oblasti Vojenského 
veliteľstva Bratislava k 1 . januáru 1918

Zajatecký tábor Súhrnný  
kmeňový počet 

zajatcov

Počet zajatcov 
na prácach 

mimo tábora

Počet zajatcov 
priamo v tábore

Ostffyasszonyfa 106 709 85 993 20 716
Kenyérmező 84 072 76 461 7 611
Csót 69 938 59 331 10 607
Šamorín 59 567 52 998 6 569
Dunajská Streda 57 701 49 384 8 317
Zalaegerszeg 53 596 49 987 3 609
Veľký Meder 43 836 38 653 2 916
Neckenmarkt 35 069 27 611 7 458
Hajmáskér 34 997 30 057 4 940
Frauenkirchen 31 282 24 711 6 571

Zdroj: VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 476, č. j. 90 – 7 – 2/1.
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Národnostné zloženie v zajateckých táboroch v roku 1918 nám približuje 
nasledujúca tabuľka. Presné počty národností v jednotlivých táboroch uvá-
dzame v samostatných tabuľkách v prílohe.

Tab . č . 8 Národnostné zloženie zajatcov v zajateckých táboroch v oblasti 
Vojenského veliteľstva Bratislava v roku 1918

Zajatecký tábor Národnosti
Csót Rusi, Taliani
Frauenkirchen Rusi, Srbi
Dunajská Streda Rusi, Taliani
Hajmáskér Rusi, Taliani
Kenyérmező Rusi, Taliani
Neckenmarkt Rusi, Taliani, Rumuni, Čiernohorci
Ostffyassonyfa Rusi, Rumuni, Taliani
Šamorín Rusi, Taliani
Veľký Meder Rusi, Srbi, Taliani, Čiernohorci, Rumuni
Zalaegerszeg Rusi

Zdroj: VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 476, č. j. präs. 90 – 2 – 7/1;
MIHALKOVITS, Ernst. Das Kriegsgefangenen – und Internierungslager des 1. Weltkrieges 
in Neckenmarkt mittlers Burgenland 1915 – 1919. (dizertačná práca). Viedeň 2003.
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4.  
Úradná starostlivosť o zajatcov  

v Rakúsko-Uhorsku

Zaobchádzanie so zajatcami počas prvej svetovej vojny upravoval „Doho-
vor o zákonoch a obyčajoch pozemnej vojny“, ktorý bol prijatý 18. októbra 
1907 v  Haagu. Podľa neho mali na status vojnového zajatca nárok kom-
batanti alebo nekombatanti tvoriaci ozbrojené sily bojujúcich krajín30 po 
zajatí nepriateľom (článok 3). Spadali do právomoci nepriateľského štátu, 
ale nie do právomoci jednotlivcov alebo jednotiek, ktoré ich zajali. Za kaž-
dých okolností sa s nimi malo zaobchádzať ľudsky, všetky ich osobné veci 
zostávali ich osobným vlastníctvom, s výnimkou zbraní, koní a vojenských 
písomností (článok 4). Internovaní mohli byť v pevnostiach, táboroch alebo 
iných miestach (článok 5). Každý štát bol oprávnený zamestnávať vojno-
vých zajatcov, s výnimkou dôstojníkov, podľa ich hodnosti a  spôsobilosti 
ako robotníkov. Pridelené práce nesmeli byť veľmi namáhavé a nesmeli mať 
žiaden vzťah k  vojnovým akciám (toto pravidlo sa však nedodržiavalo). 
Vojnoví zajatci mohli vykonávať práce v prospech verejnej správy, súkrom-
níkov alebo vo vlastný prospech. Za prácu pre štát mali mať zaplatené podľa 

30 Pojem bojujúcej strany upravovali nasledujúce články:
  Prvý oddiel, článok 1:
  Zákony, práva a povinnosti vojny platia pre príslušníkov armády, príslušníkov milície 

a príslušníkov dobrovoľníckych zborov, ak spĺňali tieto podmienky: 1, na ich čele stojí 
veliteľ zodpovedný za svojich podriadených.

  2, majú stály a z diaľky viditeľný znak
  3, nosia verejne zbraň
  4, dodržiavajú zákony a obyčaje vojny
  Článok 2:
  V krajinách, v ktorých milícia alebo dobrovoľnícke zbory tvoria národnú armádu ale-

bo jej súčasť, majú status armády.
  Obyvateľstvo neobsadeného územia, ktoré z vlastného rozhodnutia siahne po zbrani 

proti postupujúcim zborom nepriateľa, nemajúc čas organizovať sa podľa článku 1, 
pokladá sa za vojnové, ak nosí verejne zbrane a ak dodržiava zákony a obyčaje vojny.

  GEISBACHEROVÁ, Daniela. Vojenské humanitné právo. Bratislava : Minister-
stvo obrany Slovenskej republiky, 1998, s. 17.

Zatkova_KB.indd   26 8. 11. 2013   13:00:59



1 27 2

I. Vojnoví zajatci

taríf platných pre príslušníkov vlastnej armády. V prípade práce pre iné ve-
rejné orgány alebo pre súkromníkov sa podmienky stanovili podľa dohody 
s vojenským úradom (článok 6). Vláda, pod ktorej právomoc vojnoví za-
jatci patrili, bola povinná starať sa o ich výživu. Ak medzi bojujúcimi stra-
nami nebola uzatvorená osobitná dohoda, s vojnovými zajatcami sa malo 
zaobchádzať – pokiaľ išlo o  ich stravovanie, nocľah a ošatenie – rovnako 
ako s oddielmi vlády, ktorá ich zajala (článok 7). Zajatí dôstojníci dostávali 
taký plat, aký prináležal dôstojníkom rovnakej hodnosti v krajine, v ktorej 
boli v zajatí. Ich vláda bola zaviazaná výdavky uhradiť (článok 17). Vojno-
vým zajatcom sa ponechávala úplná náboženská sloboda, vrátane účasti na 
bohoslužbách pod podmienkou, že budú dodržiavať služobné a policajné 
predpisy vojenského úradu (článok 18). Po uzavretí mieru mali byť vojnoví 
zajatci v čo najkratšom čase opäť vrátení späť do vlasti (článok 20).31 

Aj počas vojny sa konali dve medzinárodné konferencie – v novembri 
1915 v Štokholme a v októbri 1917 v Kodani, ktorých cieľom bolo upra-
viť niektoré pravidlá zaobchádzania so zajatcami a zlepšiť tak ich osud. Na 
oboch sa zúčastnili aj zástupcovia rakúsko-uhorskej monarchie.32 

Už pred prvou svetovou vojnu sa tak monarchia zaviazala dodržiavať 
v starostlivosti o vojnových zajatcov pravidlá haagského Dohovoru o záko-
noch a obyčajoch pozemnej vojny z roku 1907. Preto sa podľa nariadenia 
ministerstva vojny Rakúsko-Uhorska z 29. septembra 1914 malo so všetký-
mi zajatcami zaobchádzať v rámci prijatého dohovoru. Dodržiavať sa však 
mal len dovtedy, pokiaľ sa ním budú riadiť aj štáty, s ktorými je monarchia 
vo vojnovom stave a v zajatí ktorých sa nachádzajú rakúsko-uhorskí voja-
ci. Podľa správ, ktoré prichádzali krátko po začiatku vojny z Ruska, Srbska 
a Čiernej hory sa tu zaobchádzalo s rakúsko-uhorskými zajatcami vo vše-
obecnosti humánne, a tak bolo, vzhľadom na zachovanie reciprocity a štát-
nej úcty, v  záujme monarchie uľahčiť osud zajatcov, ktorí sa ocitli na jej 
území.33 

31 Tamže, s. 17-20.
32 STREERUWITZ, Ernst: Die Stockholmer Konferenz 1915. Die Konferenz in Kopen-

hagen, Oktober 1917: In WEILAND, Hans – KERN, Leopold. In Feindeshand: Die 
Gefangenschaft im Weltkriege in Einzeldarstellungen, sv. 2.,Wien 1931, s. 331-335.

33 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 58, č. j. präs. 87 – 13 – 3/241.
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V rakúsko-uhorskej monarchii malo na starosti všetky záležitosti týka-
júce sa tak rakúsko-uhorských zajatcov v zahraničí, ako aj zajatcov umiest-
nených v zajateckých táboroch na jeho území, 10. oddelenie ministerstva 
vojny, na čele ktorého stál v tom čase Eduard von Steinitz. Od septembra 
1915 sa toto oddelenie premenovalo na 10. zajatecké oddelenie (10. Kriegs-
gefangenen – Abteilung) a jeho vedením bol poverený Karl Stutz von Har-
tenwehr. Ten vo svojej funkcii zotrval až do októbra 1917, keď ho vystriedal 
Heinrich von Raabl Werner. Známou osobnosťou na tomto oddelení bol 
aj Ernst Streer von Streeruwitz, ktorý na uvedené pracovisko nastúpil 1. 
augusta 1915 a ktorý v roku 1929 pôsobil vo funkcii rakúskeho kancelára. 
Niektoré záležitosti týkajúce sa zajatcov však sporadicky riešili aj iné odde-
lenia ministerstva vojny.34 

Pre lepšiu organizáciu záležitostí zajatcov bola na základe článku 14 ha-
agského dohovoru z roku 1907 vytvorená osobitná informačná kancelária, 
ktorá mala na starosti problematiku zajatcov. Podľa medzinárodného doho-
voru mali byť takéto informačné kancelárie zriadené v každom z bojujúcich 
štátov, poprípade aj v neutrálnych štátoch. Mali poskytovať všetky informá-
cie o umiestnení, preložení a prepustení zajatých vojakov, ako aj o ich vý-
mene, úteku či prípadnej smrti. Každý zajatec mal byť preto osobitne zaevi-
dovaný. Evidenčný lístok mal byť po uzavretí mieru odoslaný druhej strane 
konfliktu. Okrem toho archivovala osobné veci, cennosti a listy nájdené na 
bojiskách alebo patriace prepusteným a mŕtvym zajatcom, a na vyžiadanie 
ich vrátiť záujemcom.35 

34 NACHTIGAL, Reinhard. Russland und seine österreichisch – ungarischen Kriegsgefan-
genen (1914 – 1918). Remshalden : Greiner, 2003, s. 94-95.

35 Článok 14: „Keď vypukne ozbrojený konflikt, zriadi sa v každom z bojujúcich štátov a ak 
treba aj v neutrálnych štátoch, ktoré prijali bojujúcich na svoje územie, informačná kance-
lária o vojnových zajatcoch. Táto informačná kancelária je povinná odpovedať na všetky 
otázky týkajúce sa vojnových zajatcov. Príslušné služobné miesta jej poskytnú všetky údaje 
o umiestnení a preložení, prepustení na čestné slovo, o výmene, úteku, prijatí do nemocníc 
a úmrtí, ako i ďalšie správy, ktoré sú potrebné, aby mal každý zajatec založený osobný lístok 
a bol v evidencii. Informačná kancelária zaznamená na tomto lístku číslo základnej knihy, 
meno a priezvisko, vek, miesto narodenia, služobnú hodnosť, zbor, zranenie, deň a miesto 
zajatia, umiestnenia, poranenia smrti, ako i  osobitné poznámky. Osobný lístok sa po 
uzavretí mieru zašle vláde druhej strane konfliktu. Informačná kancelária archivuje okrem 
toho všetky predmety osobnej potreby, cenné veci, listy atď., ktoré sa našli na bojiskách, ale-
bo ktoré zanechali vojnoví zajatci prepustení na čestné slovo, zajatci, ktorých vymenili, ktorí 
utiekli, alebo zomreli v nemocniciach či v ambulatóriách, a vráti ich záujemcom.“

  GEISBACHEROVÁ, ref. 30, s. 19.
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Oficiálny názov tejto kancelárie v  Rakúsko-Uhorsku bola Informač-
ná kancelária pre zajatcov (Die Auskunftsstelle für Kriegsgefangene). Bola 
otvorená koncom augusta roku 1914 ako časť Všeobecnej centrálnej infor-
mačnej kancelárie (Das Gemeinsame Zentral – Nachweisbureau, ďalej len 
GZNB), na čele ktorej stál barón Markus von Spiegelfeld.36 Jej hlavnými 
úlohami bolo poskytovanie informácií o  zajatcoch a  internovaných oso-
bách, doručovanie a cenzúra korešpondencie, ako aj celková starostlivosť 
o vlastných i nepriateľských zajatcov.37 Na základe týchto úloh sa delila na 
tri sekcie, z ktorých každá mala na starosti jeden konkrétny okruh. Sekcie 
sa ďalej delili na oddelenia podľa vybavovanej agendy.

Informačná sekcia kancelárie zostavovala zoznamy zajatcov, ktoré sa 
vymieňali medzi jednotlivými štátmi, a zhromažďovala údaje o vlastných 
vojakoch nachádzajúcich sa v  zajatí rovnako ako o  zajatcoch na území 
monarchie. Zostavovala menné zoznamy a  kartotéku rakúsko-uhorských 
zajatcov v  zahraničí i  zoznamy zajatcov na jej území a  zasielala ich prís-
lušným pobočkám Červeného kríža v zahraničí. Zhromažďovala tiež údaje 
o jednotlivých zajatcoch a pre každého zajatca vytvorila osobitný evidenčný 
lístok, kde zaznamenávala všetky zmeny jeho pobytu, ako i zmeny zdravot-
ného stavu či prípadné úmrtie. Napríklad len do 1. novembra 1916 takto 
zaregistrovala okolo 10 000 zajatých dôstojníkov a približne 1 250 000 za-
jatých vojakov a ich zoznamy zaslala do zahraničia. Okrem toho im doru-
čovala listy, balíky a odpovedala písomne aj telegraficky na rôzne žiadosti 
o informácie.

Úlohou sekcie korešpondencie bolo sprostredkovať písomnú komuni-
káciu medzi zajatcami, internovanými civilistami a ich vlasťou. Na starosti 
teda mala cenzúru pošty, peňažné zásielky a sprostredkovanie informácií 
medzi monarchiou a jej územiami obsadenými nepriateľskými vojskami.

Cenzúra pošty si vyžiadala veľké množstvo zamestnancov, pretože den-
ne bolo toto oddelenie zasypané tisíckami listov. Preto tu napríklad k 1. no-
vembru 1916 pracovalo až 1 341 zamestnancov. Taktiež tu bol samostatný 
referát dešifrovania, ktorého úlohou bolo dešifrovať a vysvetľovať šifrované 

36 NACHTIGAL, ref. 34, s. 99.
37 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 54-55.
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listy. Samostatná sekcia mala na starosti rakúsko-uhorských zajatcov a in-
ternovaných rakúsko-uhorských civilistov v zahraničí.38 

Už koncom roka 1914 vznikli vo Viedni a v Budapešti komitéty pre sta-
rostlivosť o cudzích zajatcov nachádzajúcich sa na území monarchie. Ne-
skôr rozšírili svoju činnosť aj na internované osoby a vlastných vojakov na-
chádzajúcich sa v zajatí v znepriatelených krajinách.39 

Medzinárodnou organizáciou, ktorá sa na základe ženevských dohôd 
starala o poskytovanie informácií o zajatcoch, bol Červený kríž. Už krátko 
po vypuknutí vojny v  júli 1914 vznikla v  rámci jeho organizácie v Žene-
ve Informačná a  pomocná kancelária pre zajatcov (Agence internationa-
le des prisonniers de guerre), ktorá pre nich zabezpečovala najrozličnejšiu 
praktickú pomoc. Neskôr túto činnosť rozšírila aj na internovaných civi-
listov.40 O zajatcov a podmienkach ich života sa, samozrejme, zaujímal aj 
rakúsko-uhorský Červený kríž. Príkladom jeho praktickej pomoci bolo 
napríklad to, že už v novembri 1914 zabezpečil zajatcom, okrem iného, zá-
sielky teplých kabátov, ktoré s nástupom zimy boli pre nich nevyhnutné, 
pretože mnohí z nich mali iba ľahšie letné uniformy.41 

Ochranu nad zajatcami po vypuknutí vojny prevzali aj niektoré neutrál-
ne štáty. Záštitu nad rakúsko-uhorskými vojakmi nachádzajúcimi sa v za-
jateckých táboroch v Rusku prevzali Spojené štáty americké a po ich vstupe 
do vojny v apríli 1917 Dánsko a Švédsko. Naopak, záujmy ruských zajat-
cov zotrvávajúcich v  krajinách Ústredných mocností hájilo Španielsko.42 
Okrem inej činnosti zástupcovia týchto krajín preto napríklad vykonávali 
aj inšpekčné návštevy priamo v táboroch.

38 Jahresbericht für Kriegsgefangene des Gemeinsamen Zentralnachweisbureaus sowie des 
österreichischen Fürsorgkomitees für Kriegsgefangene für das Jahr 1916. Wien : Reisser, 
1916, s. 2-8.

39 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 55.
40 HINZ, Uta. Humanität in Krieg? Internationales Rotes Kreuz und Kriegsgefangenen-

hilfe im Ersten Weltkrieg. In OLTMER, Jochen (ed.). Kriegsgefangen im Europa im 
Ersten Weltkriegs. Paderborn : Verlag Ferdinand Schöningh, 2006, s. 222.

41 Dňa 31. novembra 1914 zaslal 400 kabátov do táborov v Kenyérmezö a Dunajskej Stre-
de a 200 kabátov do táborov vo Veľkom Mederi a v Šamoríne. Najneskôr do 9. novem-
bra mal zabezpečiť dodávku ešte 300 kabátov pre tábor vo Frauenkirchene.

  VHA Bratislava, 5 KK, šk. 61, č. j. präs. 87 – 13 – 172.
42 NACHTIGAL, ref. 34, s. 106.
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Dva roky po vypuknutí vojny bolo prijaté nariadenie, na základe kto-
rého mohli aj v  zajateckých táboroch vznikať vlastné pomocné komitéty. 
V rámci ich činnosti mali dôverníci zvolení z radov zajatcov právo pred-
kladať veleniu tábora sťažnosti zajatcov a  riešiť ich v  rámci tábora.43 Na-
príklad v roku 1916 v tábore v Šamoríne fungoval 7-členný výbor, zložený 
zo zástupcov vedenia tábora, ako aj zástupcov zajatcov – ruského kapitána 
Nikolaja Filitova a ruského nadporučíka Jurgiejeviča. Úlohou tohto komi-
tétu bolo preberať a postupovať žiadosti a sťažnosti zajatcov, starať sa o ich 
„duševné záujmy“, zamestnanie, štúdiá a  vzdelávanie, rozdeľovanie pošty, 
peňažných a balíkových zásielok, poradenstvo v rodinných, právnych, ma-
jetkových či korešpondenčných záležitostiach. Túto činnosť vykonávali aj 
pre zajatcov, ktorí sa práve nenachádzali priamo v tábore, ale patrili do jeho 
kmeňového stavu.44

43 HANSAK, Das Kriegsgefangenenwesen während des I. Weltkrieges im Gebiet 
der heutigen Steiermark. (dizertačná práca). Graz 1991, s. 157.

44 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 36, bez. sign.
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1.  
Prví zajatci a ich cesta do táborov

Prví zajatci začali prichádzať na územie Rakúsko-Uhorska už krátko po 
začiatku vojny na konci leta roku 1914. Súviselo to s vojenskými operá-
ciami, ktoré v  tom čase prebiehali na východnom a  balkánskom fronte 
a v rámci ktorých sa do zajatia dostal veľký počet ruských a srbských zajat-
cov. V decembri 1914 sa tak v zajatí Rakúsko-Uhorska nachádzalo už viac 
ako 200 000 zajatých nepriateľských vojakov.45 Už v prvých bojoch, ktoré 
sa odohrali krátko po vypuknutí vojny, padlo do zajatia množstvo vojakov 
za najrozličnejších okolností. Napríklad v liste, ktorý adresovali dňa 4. no-
vembra 1914 zajatí ruskí lekári zo zajateckého tábora v Šamoríne konzulo-
vi Spojených štátov amerických v Rakúsko-Uhorsku, popisujú svoje zajatie 
počas bojov pri Komarówe nasledovne: „28. augusta (1914) sme sa spolu 
s  trénom a 300 sanitármi náhodou ocitli v priestore rakúskych vojenských 
oddielov a počas ich boja s ruskými oddielmi sme obväzovali rakúskych zra-
nených. Potom Rakúšania vzali spolu s ich zranenými aj nás lekárov, sanitá-
rov a náš trén.“46

Zajatci sa na územie Rakúsko-Uhorska dostávali po zajatí na frontoch 
hlavne železnicami, pričom ich cesta často trvala niekoľko dní. Prvé trans-
porty vzbudzovali veľký záujem miestneho obyvateľstva, ktoré chcelo vidieť 

45 LEIDINGER Hannes – MORITZ Verena. Kriegsgefangene in der Donaumonarchie 
1914 – 1918. In OLTMER, Jochen (ed.) Kriegsgefangene im Europa des Ersten Welt-
krieg. Paderborn : Verlag Ferdinand Schöning, 2006, s. 38.

46 „Den 28 August sind wir mit Train und 300 Sanitaren zu fälligenweise im Rayon der 
Oesterreichischen Truppen geraten und haben, während deren Truppen Kampft mit den 
Russischen Truppen die Oesterreichischen Verwunden verbunden. Dann haben die Oes-
terreichischer mit ihren Verwunden auch uns Aerzten, Sanitaren und unseren Train ge-
nommen.“
VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 3, č. j. 32. 
So zajatými lekárni sa však nemalo zaobchádzať ako so zajatcami, mali osobitné po-
stavenie.
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zajatých nepriateľov. Podľa správ sa k  nim ľudia správali vo všeobecnos-
ti priateľsky, predávali im jedlo či oblečenie, prípadne ich aj obdarovávali. 
Napokon úrady museli prísne zakázať akýkoľvek kontakt obyvateľstva so 
zajatcami.47 Vyskytli sa však aj prípady zlého zaobchádzania so zajatcami aj 
zo strany vojakov, ktorí zajatcov eskortovali do táborov, keď zajatcom brali 
peniaze, cennosti či odznaky.48 

Podľa nariadenia ministerstva vojny z  októbra 1914 mali byť zajatci 
hneď po príchode transportov zaevidovaní a zapísaní do prezenčnej listiny, 
ktorá mala obsahovať všetky údaje dôležité pre identifikáciu každej osoby. 
Okrem toho sa podľa „Ustanovení pre spravodajskú službu pri Všeobecnej 
informačnej kancelárii“ mali menné zoznamy a záznamové listy s údajmi 
o zajatcoch zaslať ihneď GZNB. V mennom zozname mali byť uvedení za-
jatci, ktorí zostávali v  stave zajateckého tábora, alebo zariadenia pre dôs-
tojníkov. Rovnako stav zajatcov v  tábore zasielali na príslušné veliteľstvo, 
pod ktoré tábor patril.49 To potom zasielalo správy priamo ministerstvu 
vojny. Správy obsahovali predovšetkým údaje o počte zajatých dôstojníkov 
a vojakov, ich národnosti, ako aj informácie o počte chorých a zranených. 
Každý prichádzajúci transport mal byť na 5 dní izolovaný do karantény, 
pričom zajatci mali byť čo najskôr zaočkovaní. Infekčne chorí boli izolo-
vaní v  izolačných barakoch priamo v  jednotlivých táboroch. Ľahko rane-
ní a chorí boli umiestňovaní do ošetrovní v  táboroch, ťažké prípady boli 
odosielané do najbližšej vojenskej nemocnice. Po vyliečení boli rekonvales-
centi eskortovaní naspäť do tábora, do ktorého patrili. So zajatými lekármi 
a ošetrovateľmi sa nemalo zaobchádzať ako so zajatcami, ale mali byť pod 
dohľadom. Pre nedostatočne zaodetých zajatcov sa malo zaobstarať obleče-
nie, topánky alebo čižmy v dostatočnom množstve, aby boli pripravení na 
nadchádzajúce zimné mesiace.50 

Tieto počiatočné ambiciózne plány – ako organizačne zvládnuť príchod 
prvých zajatcov – však veľmi rýchlo stroskotali pre veľký počet zajatcov, aký 
nikto nečakal. Na začiatku septembra 1914 počas prvých bojov vojny sa 
podľa správ, ktoré prichádzali z frontov na ministerstvo vojny, nachádzalo 

47 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 77.
48 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 142, č. j. präs. 87 – 13 – 217.
49 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 2, č. j. 17.
50 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 3, č. j. 11.
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stále mnoho zajatcov v bezprostrednej blízkosti frontu a len postupne boli 
odosielaní do táborov. Mnohí z nich boli aj ľahšie či ťažšie ranení. Tí boli 
spolu s vlastnými zranenými vojakmi odoslaní najskôr do zdravotníckych 
zariadení v zázemí a až po vyliečení boli odoslaní poštovými vlakmi alebo 
prostredníctvom železničných veliteľstiev do zajateckých táborov.

V rámci Vojenského veliteľstva v Bratislave mali byť podľa prvotných 
plánov ruskí zajatci sústreďovaní v táboroch v Šamoríne, Dunajskej Strede 
a v Kenyérmező, srbskí zajatci v tábore vo Veľkom Mederi.51 Toto boli však 
len počiatočné predstavy, pretože už v septembri 1914 boli sústreďovaní do 
táborov bez ohľadu na ich národnosť. Napríklad dňa 17. septembra 1914 sa 
v tábore v Kenyérmező nachádzalo 17 649 ruských zajatcov a 4 547 srbských 
zajatcov, v tábore v Šamoríne 10 021 ruských zajatcov a 465 srbských zajat-
cov, v tábore v Dunajskej Strede 8 060 ruských zajatcov.52 

Následkom nečakaného náporu transportov zajatcov, ako aj dezorga-
nizácie, ktorá vládla pri ich príchode, vznikali aj kuriózne situácie. Jedna 
sa odohrala koncom septembra 1914 v blízkosti tábora v Kenyérmező. Tri 
menšie transporty zajatcov v počte 45 mužov museli napriek zime a dažďu 
čakať na zastávke v Kenyérmező celú noc z 24. na 25. septembra bez prístre-
šia a riadnej starostlivosti, pretože z dôvodu rozšírenia epidémie v tomto tá-
bore sa sem nemali prijímať žiadne ďalšie transporty. Aj napriek tomu sem 
však nakoniec boli umiestení.53 Postupom času sa situácia zlepšila a trans-
porty, ako aj fungovanie zajateckých táborov, sa stali viac organizovanými.

51 VHA Bratislava, f. 5KK, šk. 58, č. j. präs. 87 – 13 – 3/93.
52 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 58, č. j. präs. 87 – 13 – 3/12.
53 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 58, č. j. 87 – 13 – 3/325.
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Prvé zajatecké tábory

Hneď po príchode zajatých vojakov do zázemia bolo dôležité nájsť vhod-
né miesta na ich umiestnenie a poskytnúť im aspoň základnú starostlivosť 
a ubytovanie. Preto postupne začali vznikať prvé zajatecké tábory na území 
monarchie. Výber vhodných miest na stavbu táborov ovplyvňovali viaceré 
faktory, predovšetkým politického, vojenského a ekonomického charakte-
ru. Na začiatku vojny, keď bol vojnovými udalosťami priamo ohrozený iba 
východ a juhovýchod krajiny, bola na zriaďovanie táborov vhodná celá ra-
kúska časť monarchie (predovšetkým však Dolné a Horné Rakúsko, Štajer-
sko, Salzburg), ako aj niektoré oblasti uhorskej časti. Z politických dôvodov 
sa ako menej vhodné oblasti javili Čechy a Morava, hlavne pre možné ru-
sofilné zmýšľanie miestneho obyvateľstva. Napokon však aj tu boli zriadené 
tábory v oblasti vojenských veliteľstiev Praha a Litoměřice, v ktorých sa na 
prelome rokov 1914/1915 nachádzalo okolo 80 000 zajatcov.54 V Uhorsku 
bola na stavbu zajateckých táborov vhodná z  hľadiska jeho geografickej 
polohy predovšetkým oblasť Vojenského veliteľstva v Bratislave, pod ktoré 
v tom čase – ako už bolo uvedené – patrila časť územia dnešného Slovenska, 
Maďarska a Rakúska.

Vojenské veliteľstvá vítali možnosť zriadenia tábora pre zajatcov v  ich 
oblasti, pretože v tom videli potenciálne posilnenie svojej pozície počas voj-
ny a aj po nej. Snažili sa preto presvedčiť aj domáce obyvateľstvo, ktoré malo 
spočiatku obavy z cudzích vojakov v ich bezprostrednej blízkosti, o výho-
dách, ktoré bude mať kraj z výstavby zajateckých táborov – v prvom rade 
z ich využitia ako dostupnej a lacnej pracovnej sily v čase, keď najproduktív-
nejšia časť domácej mužskej populácie bola odvedená na front.

54 LEIDINGER, MORITZ, ref. 45, s. 41.
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Na výstavbu prvých táborov využívalo ministerstvo vojny predovšet-
kým už existujúce priestory určené pôvodne na ubytovanie vojakov ako 
boli kasárne, pevnosti alebo cvičiská, napríklad cvičisko pri Ostrihome 
v Kenyérmező, kde bol zriadený jeden z prvých táborov v monarchii55 alebo 
delostrelecká strelnica v Hajmáskéri, kde sa v  septembri 1914 nachádzali 
vhodné budovy na ubytovanie približne 120 osôb.56

Už po krátkom čase však pre veľký počet zajatcov boli všetky takéto 
miesta priestorovo zaplnené. Nezostávalo teda nič iné, iba ich provizórne 
ubytovať v jednoduchých drevených barakoch, stanoch alebo zemľankách, 
veľakrát iba s minimálnym a  jednoduchým zabezpečením takých potrieb 
ako bola pitná voda a hygiena. To však viedlo k rýchlemu rozšíreniu sa rôz-
nych nákazlivých chorôb, ako bola cholera alebo týfus. Po tom, čo sa takéto 
ubytovanie z hygienických a zdravotných dôvodov ukázalo ako úplne ne-
vhodné, naplánovala sa stavba veľkých barakových táborov s kapacitou pre 
približne 20 000 zajatcov. Na začiatku mali byť vybudované iba ubytovne 
pre zajatcov a stráže a až následne sa mali zriadiť kuchyne, pekárne hygie-
nické zariadenia, sklady, práčovne a iné náležitosti potrebné na fungovanie 
veľkého táborového komplexu.57

Najvhodnejšie miesta na stavbu veľkých zajateckých táborov boli z dô-
vodu transportov zajatcov hlavne v blízkosti železníc na veľkých voľných 
plochách.

Dôležitým faktorom bola aj vzdialenosť od miest a  dedín, aby zajatci 
neprichádzali do kontaktu s miestnym obyvateľstvom. Nemali sa nachádzať 
ani v blízkosti lesnatých oblastí, aby sa tak eliminovali možné úteky zajatcov 
z tábora. Dôležité bolo tiež napojenie zajateckých táborov na inžinierske sie-
te – elektrický prúd, kanalizáciu a vodu.58 Nezanedbateľné boli aj klimatické 
podmienky, a  zohľadňovať sa mala aj zdravotná vhodnosť či nevhodnosť 
vybraných oblastí. Nevhodné boli hlavne močaristé oblasti, kde sa ľahko 
mohli rozširovať choroby. Rovnako na stavby budov bolo potrebné suché 

55 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 40.
56 VHA Bratislava, f. 5 KK Bratislava, šk. 58, č. j. präs. 87 – 13/3/155.
57 WIESENHOFER, Franz. Gefangen unter Habsburgs Krone. K. u. K. Kriegsgefan-

genenlager im Erlauftal. Purgstall 1997, s. 19-20.
58 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 73.
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podložie, zložené hlavne zo štrkov, ktoré poskytovali vhodné podmienky na 
výstavbu táborových ulíc a ciest.59

Na stavbe táborov sa podieľali domáce firmy a robotníci, ako aj sami za-
jatci, ktorí pracovali na výstavbe ubytovacích zariadení, budov a zlepšovaní 
prostredia v tábore. Do tejto činnosti boli zapojení na základe ich vojenskej 
hodnosti, ako aj podľa osobných schopností a zručností.60 Firmy z okolia 
spočiatku dodávali do zajateckých táborov aj veci potrebné pre každodenný 
život ako napríklad chlieb. Postupom času sa však priamo v nich zriaďova-
li vlastné pekárne, kantíny a najrozličnejšie remeselné dielne (obuvnícke, 
krajčírske, stolárske a pod.), a tak sa stali viac-menej nezávislými od dodá-
vok z okolia.61 

V  oblasti Vojenského veliteľstva v  Bratislave tak vznikli ešte v  roku 
1914 zajatecké tábory v Kenyérmező, Šamoríne, Dunajskej Strede, Veľkom 
Mederi a vo Frauenkirchene.62 Do konca roka 1915 k nim pribudli tábory 
v Csóte, Hajmáskéri, Zalaegerszegu, Ostffyasszonyfe a Neckenmarkte.

59 WIESENHOFER, ref. 57, s. 23.
60 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 3, č. j. 11.
61 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 77.
62 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 136, č. j. präs. 90 – 5 – 2.
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Prvé mesiace, prvé problémy a epidémie

V prvých mesiacoch vládli v mnohých zajateckých táboroch len provizórne 
podmienky. Chýbali vhodné budovy na ich ubytovanie, a tak mnohí z nich 
spávali v zemľankách, stanoch či pod holým nebom. Podľa nariadenia mi-
nisterstva vojny z 18. septembra 1914 mali byť všetci zajatci, bez výnimky, 
do konca mesiaca ubytovaní pod vhodnými prístreškami.63 Ako sa však ne-
skôr ukázalo, za taký krátky čas sa táto úloha nedala splniť a situácia v mno-
hých táboroch nebola práve najlepšia. Správy o týchto zlých pomeroch sa 
dostali až na ministerstvo vojny. Ako sa uvádzalo v liste, ktorý toto minis-
terstvo dňa 18. októbra 1914 zaslalo pri prešetrovaní tejto situácie veliteľ-
stvu v Bratislave, podľa takýchto správ vyzeral život napríklad v zajateckom 
tábore v Šamoríne nasledujúco: „Životné podmienky zajatcov sú neutešené. 
Viac ako tretina žije v zemľankách, zvyšok v kasárňach a novopostavených 
barakoch. Baraky, kde má byť ubytovaný zvyšok zajatcov, sú vo výstavbe. Pri 
daždivom počasí presakuje do zemľanok voda, zajatci sú prechladnutí a trpia 
na reumatizmus.“64

Prechladnutie a reumatizmus však neboli tými najhoršími ochorenia-
mi, ktoré mohli zajatcov postihnúť. V zlých hygienických podmienkach sa 
veľmi ľahko šírili rôzne infekčné ochorenia. Obávanými chorobami, ktoré 
sa počas vojny šírili medzi vojakmi na fronte, ako aj medzi zajatcami vo veľ-
kých zajateckých táboroch, boli cholera, dyzentéria a škvrnitý týfus. Cho-
lera sa oddávna šírila medzi obyvateľstvom následkom zlej hygieny a nevy-
hovujúcej pitnej vody. Používalo sa proti nej očkovanie, ktoré však nebolo 

63 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 52, č. j. präs. 61 – 13/2.
64 „Die Lebensbedingungen der Gefangenen sind recht unerfreulich. Über ein Drittel lebt in 

Erdhütten der Rest in den Kasernen und neuerbauten Baracken. Die Baracken, die den 
Rest von Gefangenen aufnehmen sollen, sind in Bau. Bei Regenwetter sickert das Wasser 
in die Erdhütten durch, die Gefangenen verkühlen sich und leiden an Reumatizmus. 
VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 58, č. j. 87 – 13 – 3/348.
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vždy spoľahlivé. Koncom 19. storočia sa podarilo zamedziť jej častému ší-
reniu vo veľkých mestách zlepšením zásobovania pitnou vodou, asanačnou 
činnosťou, zlepšením kanalizačného systému a kontrolou potravín. Rovna-
kou cestou zvýšenej hygieny sa podarilo zredukovať aj epidémie škvrnitého 
týfusu, ktoré rozširovali šatové vši a  blchy.65Počas prvej svetovej vojny sa 
však tieto choroby rýchlo rozšírili medzi vojakmi hlavne na východnom 
a balkánskom fronte, a v dôsledku zlých životných podmienok (hlavne zlej 
hygieny) a preľudnenosti v zajateckých táboroch po celej Európe. Najväčšie 
epidémie boli zaznamenané hlavne v roku 1914 a na jar 1915.66 Účinným 
prostriedkom na potlačenie príčin epidémií bolo hlavne systematické vyko-
návanie odvšivenia, dôsledná hygiena a dezinfekcia prostredníctvom par-
ných dezinfekčných zariadení, kúpeľov a staníc na odvšivenie.

Aj v rakúsko-uhorskej monarchii bola pri veľkom počte zajatcov, kon-
centrovaných v táboroch na malom priestranstve, zlá hygienická situácia. 
Vinou toho sa v  táboroch rýchle rozšírili infekčné choroby, ktorým pod-
ľahli mnohí nakazení. Len v zajateckom tábore v Mauthausene počas zimy 
1914/1915 zomrelo 12 000 zajatcov na týfus.67 Podobne napríklad v  zaja-
teckom tábore vo Veľkom Mederi zahynulo počas januára 1915 až 1 946 
zajatcov, prevažne na škvrnitý týfus.68

Napriek množstvu chorých a zranených pretrvával v niektorých tábo-
roch nedostatok lekárov. Okrem domácich lekárov sa o zajatcov starali aj 
lekári z ich vlastných radov, ktorí však boli pri ošetrovaní pacientov kontro-
lovaní, čo znamenalo nedostatočnú opateru chorých.69 Počítalo sa s tým, že 
na 1 500 zajatcov by mal pripadať jeden lekár z ich vlastných radov. Väčšie 
zariadenia pre dôstojníkov mali mať k dispozícii vlastného lekára, v prípade 
menších mal byť spoločný pre viacero zariadení.70 Toto však boli v niekto-
rých táboroch nesplniteľné predstavy.

65 DIETRICH, Elizabeth. Der andere Tod. Seuchen, Volkskrankenheiten und Gesund-
heitwesen im Ersten Weltkrieg. In EISTERER, Klaus – STEININGER, Rolf (ed.). 
Tirol und der Erste Weltkrieg. Innsbruck : Studien Verl., 1995, s. 256.

66 ECKART, W. U. – GRADMANN, Ch. Medizin im Ersten Weltkrieg. In Der Tod als 
Maschinist. Der industriealisierte Krieg 1914 – 1918. Bramsche : Rasch, 1998, s. 206.

67 OLTMER, ref. 11, s. 19.
68 VHA Bratislava, Zbierka Matriky, C 178 – 179.
69 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 3, č. j.13.
70 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 3, č. j. 477.
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Keďže v tom čase ešte chýbala presná evidencia zajatcov, mnohí zomre-
li v dôsledku týchto chorôb bez toho, aby sa vôbec poznala ich totožnosť. 
Podľa správy z  tábora v Kenyérmező z októbra 1914 zo 700 mŕtvych za-
jatcov bolo 300 označených ako „neznámy“, pretože nikto ich po príchode 
nezaregistroval, a tak nebola presne známa ich totožnosť.71 Zajatcov preto 
začali označovať lístkom pripnutým na čiapke alebo oblečení. Tí, ktorí prišli 
transportmi počas noci, museli na zaregistrovanie čakať vo vagónoch až do 
rána.72 

Vinou katastrofálnej situácie boli mnohé tábory na základe inšpekcií na 
prelome rokov 1914/1915 asanované a nanovo prestavané tak, aby vyhovo-
vali hygienickým požiadavkám a aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu infekč-
ných chorôb.73 Podľa nariadení sa zajatci z každého nového transportu mali 
podrobiť odvšiveniu a dezinfekcii a zotrvať 21 dní v karanténe. Až potom 
boli presunutí do barakov. Odvšivenie a dezinfekcia sa mali pravidelne vy-
konávať aj v barakoch, a mala sa v nich udržovať čistota.74 Lekárom sa za 
účelom ochrany odporúčalo nosiť overaly pozostávajúce z nohavíc a blúzy 
s kapucňou, gumených topánok a rukavíc. Pacienti, rovnako ako ich oble-
čenie, boli pred umiestnením na ošetrovňu odvšivení a vydezinfikovaní.75

V  marci 1915 boli nakoniec nariadené nové opatrenia proti šíreniu 
epidémie škvrnitého týfusu a sanačné práce v zajateckých táboroch. Pod-
ľa nich museli byť zajatci nakrátko ostrihaní a oholení a museli podstúpiť 
dezinfekciu. Rovnako sa dezinfikovalo aj ich oblečenie, takže dostali čisté 
a odvšivené šaty. Tie miesta na pokožke, kde by sa mohli zdržiavať vši, sa 
odporúčali natierať naftalínovou alebo sírovo-anízovou masťou. Oblečenie, 
postele a deky sa mali posýpať práškovým naftalínom, prípadne sa malo ob-
lečenie postrekovať anízovou emulziou. Zajatci sa tiež sami starali o čistotu 
oblečenia a barakov ich každodenným prezeraním a mechanickým odvši-
vením. Na ochranu lekárov, ošetrovateľov, dôstojníkov a mužstva strážnej 
služby, ktorí sa pohybovali medzi chorými a v zavšivavených barakoch, sa 
používali ochranné obleky. Tie sa mali po použití vydezinfikovať, aby sa 

71 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 67.
72 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 69.
73 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 140, č. j. präs. 90 – 11 – 81, 90 – 11 – 88.
74 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 6, č. j. 3602.
75 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 6, č. j. 3316.
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tak zabránilo nakazeniu vlastného personálu táborov. Na uloženie oblekov 
sa mala vyčleniť samostatná miestnosť na vhodnom mieste, napríklad pri 
vchode do infekčného oddelenia. Baraky sa bielili vápnom a prične umývali 
krezolovým mydlom. Nariadené bolo aj časté vetranie. Slama z  infikova-
ných slamníkov sa pálila a slamníky, vankúše a deky dezinfikovali a posý-
pali práškovým naftalínom. Všetci nakazení sa mali umiestniť do barakov 
určených pre epidémiu, tie však boli často preplnené, preto sa na tento účel 
mohli využívať aj baraky, kde boli drevenými prepážkami oddelené časti 
pre zdravých a chorých. Bolo prísne zakázané, aby zajatci boli zaradení na 
práce, pri ktorých hrozilo nebezpečenstvo rozšírenia nákazy medzi miestne 
obyvateľstvo. Zakázaný bol aj pohyb zajatcov mimo tábora, povolený bol len 
v nevyhnutných prípadoch. Zdraví zajatci museli udržiavať čistotu a každo-
denný chod tábora, teda zabezpečovať varenie, pečenie chleba, upratovanie 
či opatrovanie chorých.

Veliteľstvá táborov a strážne služby mali mať vlastné kasárne s prísluš-
ným zabezpečením (pekáreň, kuchyňa, kancelárie, kúpele, dezinfekcia, 
väzenie), pokiaľ to bolo možné, vzdialené od vlastného tábora minimálne 
200 – 300 metrov. Príslušníci strážnej služby museli pomáhať pri sanačných 
prácach v prípadoch, že v tábore nebolo dosť zdravých, pracovne spôsobi-
lých zajatcov. Nemali však pracovať spolu so zajatcami a ani v uzavretých 
priestoroch, kde sa zdržujú alebo zdržovali zajatci, aby sa tak zabránilo ich 
nakazeniu.76 

Tieto nariadenia sa však nakoniec ukázali ako nevhodné pre niektoré 
tábory ako bol napríklad tábor v  Kenyérmező. Dňa 15. februára 1915 tu 
na 24 000 zajatcov pripadali iba traja vlastní a dvaja ruskí lekári. Chorých 
museli teda vyšetrovať aj členovia strážnej služby, ktorí mali svoje ubytovne 
umiestené hneď vedľa barakov zajatcov. Chorí, u ktorých bol konštatova-
ný škvrnitý týfus, boli hneď premiestnení do epidemickej nemocnice a tí, 
u ktorých bolo len podozrenie na túto nákazu, boli umiestnení do pozoro-
vacích barakov. Tu boli rozdelení do skupín podľa symptómov a pozorovaní 
lekármi. Hlavným cieľom bolo, aby žiaden nakazený jedinec nezostal ležať 
v baraku medzi zdravými zajatcami. Barak, v ktorom sa objavila nákaza, 
musel byť ihneď obohnaný 2,5 m vysokým dreveným plotom, s  jedným 

76 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 67, präs. 90 – 11 – 89.
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vchodom. Rovnako boli ohradené aj karanténne baraky. Hneď po izolácii 
sa začala dezinfekcia zariadenia baraku i zajatcov a opakovala sa každý tretí 
deň. V priaznivom počasí sa mali všetky postele od rána až do večera vetrať 
na vzduchu. K táboru patril aj samostatný izolačný tábor, ktorý tvorilo 15 
izolačných barakov. V každom z nich bolo 16 miestností pre 10 mužov. Po-
kiaľ sa tu vyskytlo viacero prípadov škvrnitého týfusu, boli zajatci prevezení 
do epidemickej nemocnice. Pacienti z miestností, kde sa týfus neobjavil 21 
dní, boli vyhlásení za zdravých a premiestnení do ich pôvodných barakov. 
Pre členov strážnej služby, ktorí sa nakazili chorobami, bol určený oddelený 
barak v rámci epidemickej nemocnice.77 

Rozšírenou chorobou medzi zajatcami bola aj tuberkulóza. Zajatci, kto-
rí na ňu ochoreli, boli sústreďovaní v každom tábore v osobitnom baraku, 
ktorý bol slnečný. Chorí mali mať lôžka aj pred barakom, na strane chráne-
nej pred vetrom, aby mohli počas pekného počasia ležať na slnku, pretože 
v tom čase to bol jeden z prostriedkov na liečenie tuberkulózy. 78 V novem-
bri 1915 tak vznikli napríklad v tábore v Kenyérmező plány na vybudovanie 
dvoch samostatných lôžkových pavilónov pre tuberkulóznych pacientov.79 

Aj keď sa podarilo postupne zvládnuť epidémie prvých mesiacov, aj ne-
skôr sa vyskytli nové prípady rozšírenia nákazlivých chorôb. V novembri 
1915 boli zaznamenané nové prípady škvrnitého týfusu v tábore vo Frauen-
kirchene a vládli tu obavy, že by sa nákaza mohla rozšíriť aj medzi domáce 
obyvateľstvo, keďže niektorí zajatci pracovali v okolí.80 

Potom, čo sa podarilo prekonať problémy, ktoré vládli v táboroch počas 
zimy 1914/1915, sa úrady snažili zlepšiť tamojšie hygienické a ubytovacie 
pomery, napojiť ich na kanalizáciu, a tak zlepšiť podmienky zajatcov, čo sa 
im aj podarilo. Zabránilo sa ďalšiemu šíreniu chorôb až do zimy 1917/1918, 
keď sa úmrtnosť opäť zvýšila predovšetkým v súvislosti s podvýživou a vy-
čerpaním zajatcov.

77 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 140, č. j. 90 – 11 – 21.
78 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 140, č. 4464.
79 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 140, č. 90 – 11 – 28/3.
80 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 140, präs. 90 – 12 – 6/3.
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4.  
Situácia v zajateckých táboroch  
na prelome rokov 1914/1915

Jedným z prvých zajateckých táborov v monarchii a v oblasti Vojenského 
veliteľstva Bratislava bol tábor v Kenyérmező pri Ostrihome. Pred vojnou 
sa využíval pri výcviku vojska a poskytoval ubytovanie pre 3 500 vojakov. 
Už na začiatku augusta roku 1914 bolo rozhodnuté, že tu bude vybudo-
vaný tábor pre zajatcov, ktorí začali postupne prichádzať na územie mo-
narchie. Najskôr mali byť ubytovaní iba provizórne, v stanoch po desiatich 
až tridsiatich mužoch. Až neskôr tu boli vybudované baraky jednoduchého 
typu a ako robotníci sa využívali zajatci na základe ich civilných profesií. Pri 
stavbe barakov sa mal brať ohľad na to, aby sa dali dobre využiť aj v zimnom 
období.81 

Tábor bol pôvodne koncipovaný pre 6 000 zajatcov, čoskoro tu však bolo 
zhromaždených okolo 20 000 ľudí. Okrem vojnových zajatcov sa tu ešte 
koncom septembra 1914 nachádzalo približne 1 500 internovaných civilis-
tov – medzi nimi aj ženy a deti, ktorí však boli presunutí do internačných 
táborov, a tábor tak slúžil už len pre potreby zajatcov. 82 

V tomto období tu vládla katastrofálna situácia, hlavne, čo sa týkalo hy-
gieny a kapacity ubytovania, takže sa začali šíriť infekčné choroby. Proti po-
merom v tábore protestovalo aj miestne obyvateľstvo, hlavne potom, čo tu 
vypukla epidémia cholery. Z obavy pred nákazou tábor za pomoci žandár-
stva izolovali a odrezali tak od sveta. Tento stav ukončil až zásah uhorského 
ministra vnútra.83 

Už v septembri 1914 sa začalo preto uvažovať o asanácii tábora z dôvo-
du nevyhovujúceho stavu, a vedľa pôvodného tábora sa začal stavať nový 
tábor určený pre 5 000 až 6 000 mužov. Podľa správy veliteľstva tábora zo 4. 

81 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 56, č. j. präs. 87 – 10 – 3.
82 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 58, č. j. präs 87 – 13 – 3/218.
83 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 67.
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septembra 1914 sa tu nachádzalo 140 dôstojníkov, 11 800 vojakov a 2 popi. 
V  noci zo 4. na 5. septembra sa očakával príchod ďalších 2 400 zajatcov 
a nasledujúci deň mali prísť piati dôstojníci a 1 400 mužov. Avizovaný bol 
aj ďalší transport so 600 zajatcami. V tábore vládli nevhodné podmienky 
na bývanie, veľa zajatcov bolo provizórne ubytovaných v  stanoch. Bol tu 
tiež nedostatok teplého oblečenia, kuchynského náčinia a iných základných 
vecí, a vedenie tábora nebolo pri neustálom prísune nových zajatcov schop-
né dostatočne ich zabezpečiť. Spočiatku viazlo aj zásobovanie chlebom. 
V novopostavenej časti tábora bolo iba 40 stanov, ktoré slúžili ako jediná 
ochrana voči nečasu pre 1 600 mužov. Zajatci mali viac-menej nevhodné 
oblečenie do chladného počasia, a  v  tábore boli deky iba pre 1/3 z  nich. 
Pokus zabezpečiť deky aj pre zvyšok sa skončil neúspešne. Už v tom čase 
sa očakávalo rozšírenie epidémií ochorení z nedostatočnej hygieny.84 Počet 
zajatcov v  tábore rýchlo narastal a podľa informácie z 8. septembra 1914 
sa tu nachádzalo už 203 dôstojníkov a 21 441 vojakov. Z tohto počtu bolo 
300 ťažko a 2 000 ľahko ranených. Zajatci boli rozdelení do štyroch skupín 
v troch častiach tábora. Patrila k nim aj epidemická nemocnica pre infekčné 
ochorenia, prerobená zo strojovne zrušenej bane v Tokode, a nemocnica 
v Dorogu. Z tábora sa pokúšali odoslať ťažko ranených do nemocníc v oko-
lí, ale tie ich odmietali prijať – napríklad nemocnica v Ostrihome takýto 
transport napriek voľným kapacitám odmietla a poslala ho naspäť.85

V tábore pôsobili piati rakúsko-uhorskí lekári – Dr. Alexander Fonyó 
(lekár – asistent a  zároveň šéflekár), Dr. Sigmund Berényi (lekár v  novej 
časti tábora, zároveň so šéflekárom vykonával očkovanie v starom tábore), 
Dr. Josef Hamsa (lekár v  tábore, ktorý zároveň vyšetroval zajatcov z  pri-
chádzajúcich transportov), Dr. Emerich Rath (veliteľ izolačnej nemocni-
ce v Tokode), Dr. Albert Mosonyi (lekár v nemocnici v Dorogu a v tábo-
re v  Kenyérmezőpuszta). S  vyšetrovaním zajatcov začínali ráno už o  pol 
siedmej, a  s dvojhodinovou obednou prestávkou pokračovali až do noci. 
Denne okrem vyšetrovania pacientov zaočkovali okolo 500 zajatcov. Bolo 
tu tiež viacero zajatých ruských lekárov, ale tí museli byť pri vyšetrovaní 
kontrolovaní domácim lekárom a tlmočníkom, pretože viedli s pacientmi 
dlhé rozhovory súkromného charakteru. Domáci lekári mali pochybnosti aj 

84 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 57, č. j. präs. 87 – 13 – 3/ 51.
85 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. č. 57, č. j. präs. 87 – 13 – 3/57.
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o ich odbornej spôsobilosti, a preto im nechceli zverovať samostatne vedené 
vizity a operácie zranených.

Dňa 20. septembra tak bolo v tábore 2 400 zranených zajatcov, 54 cho-
rých a 120 infekčne nakazených zajatcov. Okrem vlastných lekárov tu bolo 
12 zajatých vojenských lekárov.86 Objavili sa tu aj prípady cholery a dňa 
26. septembra 1914 bolo na ňu hlásených 38 smrteľných prípadov a 440 
chorých.87

V  októbri 1914, napriek snahe o  zlepšenie podmienok a  očkovaniu, 
pretrvávala v  tábore dezorganizácia a objavili sa prvé prípady škvrnitého 
týfusu a dyzentérie. Bol tu nedostatok barakov, a preto zajatci spávali pod 
holým nebom, prípadne v stanoch. Chýbalo im teplé oblečenie a dostatoč-
ná strava. Správy o zlej situácii zajatcov sa rýchlo rozšírili aj na verejnosť.88 
Prebiehala tu síce výstavba dvoch nových časti tábora, stále tu však chýbala 
voda, kuchyne a  veľa iného. Presťahovanie všetkých zajatcov do barakov 
sa vykonávalo postupne, každý musel byť najskôr vydezinfikovaný a dostal 
novú súpravu bielizne. Všetky staré šaty museli prejsť dezinfekciou, aby sa 
tak zabránilo ďalšiemu šíreniu chorôb. Keďže touto procedúrou muselo 
prejsť okolo 14 000 zajatcov, velenie tábora počítalo s tým, že potrvá najme-
nej 3 týždne. V nových barakoch mali mať zajatci slamníky a deky. Z tábora 
mali zmiznúť zemľanky, špinavé stany a otvorené latríny, a vybudované mali 
byť sprchy, parná dezinfekcia a vylepšené kuchyne.89 

Napriek všetkým týmto snahám sa tu však situácia veľmi nezmenila ani 
ku koncu roku 1914. Španielsky vyslanec don Castro y Casaleiz, ktorý počas 
svojej inšpekčnej cesty po zajateckých táboroch 3. až 11. decembra 1914 
navštívil aj zajatecký tábor Kenyérmező, síce konštatoval, že so zajatcami 
v  táboroch sa zaobchádza v  rámci haagských dohovorov90, podľa správy 
z inšpekcie tábora z 24. decembra tu však situácia vyzerala odlišne. Veľké 
nedostatky boli hlavne v ubytovaní zajatých vojakov. Do zemľanok a bara-
kov trvale zatekalo, preto prične a slamníky boli úplne prevlhnuté. V bara-
koch bol zlý vzduch, lebo sa v nich nedostatočne vetralo a mnohí zajatci tr-

86 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 57, č. j. präs. 87 – 13 – 3/140.
87 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 67, č. j. präs. 52 – 4 – 5/11.
88 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 68.
89 VHA Bratislava, f. 5KK, šk. 58, č. j. präs. 87 – 13 – 115/3.
90 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 70.
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peli na reumatizmus a žalúdočný katar. Navrhovala sa preto oprava striech, 
okien a zlepšenie ventilácie a hygieny v 27 zemľankách. Náklady boli vyčís-
lené spolu na 27 000 korún a prácu mali vykonať zajatci a civilní robotní-
ci.91 V januári 1915 boli nariadené opatrenia, ktoré mali zamedziť ďalšiemu 
šíreniu chorôb. Ani to však veľmi situáciu v tábore nezlepšilo, pretože podľa 
údajov z táborovej matriky tu v januári 1915 zomrelo 1 920 zajatcov.92 

Veľký počet zajatcov bol koncentrovaný aj v tábore pri Veľkom Mede-
ri. Tábor bol vybudovaný neďaleko dediny na veľmi nevhodnom mieste 
– podľa správ ležal na blatistej pôde. Podľa spomienok rakúsko-uhorské-
ho poľného kuráta srbského pôvodu Dušana N. Obradovića, ktorý mal na 
starosti duchovnú starostlivosť v zajateckých táboroch vo Veľkom Mederi, 
Dunajskej Strede, Šamoríne, Frauenkirchene a Kenyérmező na jeseň v roku 
1914, keď po prvýkrát navštívil tábor pri Veľkom Mederi, tu neboli žiadne 
baraky, všade bolo blato a voda. Baraky boli postavené až začiatkom zimy. 
Ako si spomína: „Prvý tábor, ktorý som navštívil, bol Veľký Meder hneď vedľa 
železničnej stanice. Do tábora, kde už bolo asi tritisíc zajatcov nesmel som 
vstúpiť, pretože bola karanténa… Bol to veľký komplex zeme. Vôkol močiary. 
Vnútri veľké blato a  špina. Celý priestor bol ohradený ostnatým drôtom… 
V tábore nebolo ešte ani jedného baraka, ani jednej dosky a  lavice. Nemali 
ani slamy, vôbec ničoho, len samé blato a vodu pod sebou. Vyložení všetkým 
nepohodám, dažďu, vetrom, zime.“93 

Podobne ako v niektorých iných táboroch aj tu sa rýchlo šírili choro-
by, napríklad v čase od 25. septembra 1914 obeda do konca nasledujúce-
ho dňa tu zomrelo 9 srbských zajatcov.94 Koncom októbra 1914 tu vypukla 
epidémia škvrnitého týfusu a denne zomieralo aj vyše sto ľudí, ktorí boli 
pochovávaní do hromadných hrobov.95 Počet umiestnených zajatcov stú-
pal veľmi rýchlo, a keď začiatkom decembra počet Srbov prekročil 6 000, 
bola časť z nich presunutá v dvoch transportoch po 1 200 mužov do tábora 
v Mauthausene.96 

91 VHA Bratislava, f. 5KK, šk. 68, č. j. präs 87 – 13 – 115/6.
92 VHA Bratislava, Zbierka matriky, C 177.
93 KOVIJANIĆ, ref. 4, s. 34.
94 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 67, č. j. präs. 52 – 4 – 5/11.
95 KOVIJANIĆ, ref. 4, s. 34-35.
96 VHA Bratislava, f. 5KK, šk. 142, č. j. präs. 87 – 13 – 95/9.
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Na prelome rokov 1914/1915 tu ešte stále zúrila epidémia. Preto sa 
tu podľa nariadenia ministerstva vojny z 15. januára 1915 mali na zlep-
šenie hygienickej situácie vybudovať chodníky medzi jednotlivými barak-
mi, kuchyňami a latrínami, ako aj odpadové stoky. Táborový šéflekár mal 
okamžite vyšetriť všetkých zajatcov a rozdeliť ich na zdravých a chorých. 
Mali byť umiestnení do barakov podľa druhu ochorenia, a pokiaľ by nebol 
dostatok nemocničných barakov, mali sa na tento účel použiť aj baraky slú-
žiace na ubytovanie. Zajatci mali dodržiavať základné hygienické pravidlá 
a správať sa disciplinovane, akékoľvek presuny zajatcov na prácu mimo tá-
bora boli zakázané z dôvodu zamedzenia šírenia infekcií do okolia.97 V ďal-
šej fáze sa mal vybudovať nový barakový tábor so všetkými náležitosťami 
(ako napríklad kuchyňami, studňami) pre 4 000 zajatcov na mieste vzdia-
lenom asi pol kilometra od pôvodného tábora, ktoré bolo vyššie položené 
ako pôvodný tábor.98 

Koncom roka 1914 sa škvrnitý týfus rýchlo šíril aj v tábore vo Frauen-
kirchene. Už v decembri 1914 tu vyčíňal týfus99, napríklad dňa 29. decem-
bra 1914 tu bolo 700 chorých. Lekársku službu okrem šéflekára tábora vy-
konávali iba dvaja rakúsko-uhorskí lekári. V tábore sa nachádzali aj piati 
ruskí lekári, z ktorých však traja boli chorí.100 Inšpekcia Vojenského veliteľ-
stva v Bratislave, ktorá tento tábor navštívila 8. februára 1915, konštatovala, 
že od poslednej návštevy sa počet chorých dramaticky zvýšil natoľko, že 
chorí ležia bez lekárskej starostlivosti v barakoch a mortalita sa vyšplhala na 
približne 100 obetí za deň. Súhrnný počet chorých sa odhadoval na 5 000. 
Nakazilo sa aj 17 členov strážneho práporu a z toho dvaja zomreli. Choroba 
sa nevyhla ani lekárom. Zo siedmich rakúsko-uhorských lekárov, ktorí boli 
tri týždne predtým odvelení ako personál do tábora, sa dvaja nakazili škvr-
nitým týfusom a dvaja inými ochoreniami a  jeden trpel na reumatizmus. 
Na pomoc pritom mali rakúsko-uhorskí lekári iba jedného svojho zajatého 
ruského kolegu, pretože ostatní ruskí lekári, ktorí sa nachádzali v  tábore, 
boli sami chorí alebo už chorobe podľahli. Záslužnú činnosť v neľahkých 
podmienkach vykonával Dr. Nagy, ktorý sa okrem ošetrovania pacientov 

97 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 140, č. j. präs. 90 – 11 – 8.
98 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 140, č. j. präs. 90 – 11 – 8/5.
99 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 142, č. j. präs. 90 – 16 – 2.
100 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 59, č. j. präs. 87 – 13 – 79/17.
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venoval aj dezinfekcii, ktorá mala pomôcť vyriešiť katastrofálnu situáciu. 
Na vyriešenie situácie inšpekcia navrhovala prideliť do tábora ďalších päť 
lekárov, ktorí mali poskytovať adekvátnu starostlivosť zajatcom vo všetkých 
barakoch. Malo sa tiež okamžite začať s očkovaním zdravých zajatcov, za-
sypávaním hrobov a  zlepšiť sa mala dezinfekcia i  hygienické podmienky 
v tábore. Zastavené boli všetky ďalšie transporty nových zajatcov do tábora, 
a v snahe zabrániť rozšíreniu nákazy medzi okolité civilné obyvateľstvo, sa 
mala stráž tábora presťahovať z dediny do nových barakov na okraji tábora. 
Pre chorých tu bol vyčlenený zvláštny barak. Dôstojníci strážneho práporu 
museli byť bezpodmienečne presťahovaní mimo tábora. Navrhovalo sa tiež 
zriadenie špeciálneho zdravotného oddielu na čele s jedným dôstojníkom. 
Na starosti mal mať sanitárne záležitosti mužstva a blízkej dediny, kontrolu 
nad šírením chorôb, dezinfekciu a odvšivenie. Keďže do kontaktu s nákazou 
sa dostávalo aj veľa obyvateľov z okolia tábora (napríklad robotníci, zamest-
nanec v kantíne a podobne), vyšetriť sa malo aj civilné obyvateľstvo v okolí. 
V prípade nákazy týfusom sa tu mala vybudovať epidemická nemocnica. 
Kontakty tábora s okolím sa mali obmedziť na čo najmenšiu mieru.101

101 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 140, č. j. präs. 90 – 12 – 10.
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Asanácia a výstavba nových táborov

Počas vlny epidémií z prelomu rokov 1914/1915 sa ukázala nevhodnosť na-
rýchlo vybudovaných provizórnych táborov pre zajatcov. Aby sa zabránilo 
ďalším epidémiám, ktoré by sa mohli rozšíriť aj do okolitých miest a dedín 
medzi domáce obyvateľstvo, bolo nutné zlepšiť podmienky v zajateckých tá-
boroch vybudovaním nových stavieb a adaptáciou starších častí táborov.102

Otázkou výstavby nových a asanáciou starých táborov sa zaoberala špe-
ciálna komisia, ktorá sa zišla 1. marca 1915 za účasti J. Carossu – hlavného 
vedúceho stavieb pre zajatcov, hlavného štábneho lekára profesora Schat-
tenfroha, ktorý bol odborným referentom pre hygienu na 14. oddelení mi-
nisterstva vojny a vedúcich stavieb z príslušných vojenských veliteľstiev. Sta-
novili sa tu základné stavebno-hygienické zásady zriaďovania barakových 
táborov pre zajatcov. Podľa noriem tu mal byť prístup k pitnej vode a vy-
budovaný kanalizačný systém, aby sa tak zabránilo šíreniu infekcií. Tábory 
mali mať vlastné cintoríny a márnice, mŕtvi boli pochovávaní v truhlách, 
a povolené boli dvojvrstvové masové hroby. Baraky sa rozdeľovali do skupín 
podľa ich účelu a  vytvárali skupinu barakov určených na ubytovanie za-
jatcov, pre chorých a chorých na infekčné ochorenia. Iné boli určené pre 
ubytovanie strážnej služby, dôstojníkov a lekárov, poprípade civilných ro-
botníkov. Zariadené mali byť pričňami, lavicami, policami a vešiakmi na 
oblečenie. Vedľa barakov boli vytvorené priestory na pranie s  prístupom 
k vode a mohli tu byť umiestnené lavice na sedenie. Okrem osobitných ba-
rakov pre chorých a barakov pre nakazených infekčnými ochoreniami boli 
v táboroch zriadené vlastné lekárne, kúpele, práčovne a dezinfekčné zaria-
denia.103 Taktiež bolo nariadené zhromažďovať oblečenie zajatcov infikova-
ných chorobami a aj tých, u ktorých sa ochorenia ešte neprejavili, ale mohli 

102 WIESENHOFER, ref. 57, s. 20.
103 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 3, č. j. 65.
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sa nakaziť pri kontakte s  chorými. Po dezinfekcii sa oblečenie malo ešte 
vyvariť a následne vyprať mydlom. Pomôcť malo aj každodenné umývanie 
sa zajatcov, avšak ako konštatovala inšpekcia po kontrole táborov, nie vo 
všetkých táboroch boli na to vhodné podmienky.104

V  júni 1915 bolo v  dôsledku neustáleho pribúdania nových zajatcov 
nariadené aj stavebné rozšírenie už existujúcich táborov. Vybrané územia 
mali byť najskôr oplotené drôtom a v počiatočnej stavebnej fáze malo byť 
vybudované pre zajatcov iba provizórne ubytovanie ako napríklad stany 
a zemľanky. Pre zajatých dôstojníkov tu mali byť vybudované samostatné 
dôstojnícke baraky. Pokiaľ to okolnosti dovoľovali, kostra a  strecha bara-
kov mali byť vybudované z dosiek a až neskôr mali byť ďalej dobudované. 
Podobným spôsobom mali byť postavené aj ubytovne pre strážnu službu 
tábora. Ihneď sa malo zabezpečiť aj zásobovanie vodou, zriadiť zastrešené 
kuchyne s prenosným riadom a vybudovať provizórne kúpele, zariadenia 
na odvšivenie a práčovne. Hneď na začiatku stavby tábora bolo veľmi dô-
ležité postarať sa o chorých zajatcov, preto pre nich boli ihneď postavené 
štandardné baraky s podlahou a dobrým osvetlením, ako aj s prislúchajúci-
mi vedľajšími priestormi pre lekára, strážnika či kúpeľňou. Zariadené boli 
poľnými lôžkami a  rozdelené na časť pre infekčné a  časť pre štandardné 
choroby. Obe časti museli byť od seba oddelené, s priestorom na ich prí-
padné rozšírenie. Baraky pre infekčne chorých mali pozostávať z viacerých 
menších izieb. Takto vybudovaná nemocničná skupina barakov vytvárala 
budúce jadro nemocničnej časti tábora.105 Na základe týchto prijatých zásad 
sa podarilo zabrániť ďalším veľkým vlnám epidémie, hlavne vďaka dôsled-
nej dezinfekcii a odvšivovaniu zajatcov.106 

104 VHA Bratislava, f. 5KK, šk. 140, č. j. 4464.
105 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 12, č. j. 825.
106 WIESENHOFER, ref. 57, s. 20.
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6.  
Situácia v zajateckých táboroch v rokoch  

1916 – 1918

Od druhej polovice roka 1915 sa postupne situácia v zajateckých táboroch 
stabilizovala a v rámci chodu táborov sa ustálil systém. V roku 1916 sa pod-
ľa údajov, ktoré predkladali v  tlači oficiálne úrady, nachádzalo na území 
monarchie okolo 800 000 zajatcov v táboroch s kapacitou 20 000 až 50 000 
mužov, kde bola kanalizácia, elektrické osvetlenie, voda a nemocnice. Muži 
boli ubytovaní v čistých, svetlých a suchých barakoch po približne 230 mu-
žoch v  jednom baraku. Po tom, čo sa v  rokoch 1914 – 1915 bojovalo so 
všetkými silami s nákazami, sa v roku 1916 zdal byť zdravotný stav zajatcov 
výborný. Do táborov mali prístup zahraničné misie a novinári, ktorí tu vy-
konávali kontrolu.107 Keďže však je známe, že velenia táborov boli dopredu 
informované o  zahraničných inšpekciách a  návštevách, pred ich prícho-
dom sa snažili zakryť všetky nedostatky a prezentovať zajatecké tábory v čo 
najlepšom svetle, čo sa im aj darilo, ako to môžeme zistiť zo správ, ktoré 
podávali o táboroch. Jedným zo zahraničných návštevníkov bol napríklad 
Švéd Thorsten Wennerström, ktorý v  neznámom roku navštívil niektoré 
zajatecké tábory v Rakúsko-Uhorsku. Svoje dojmy z  tejto návštevy opísal 
po skončení vojny v kolektívnej monografii In Feindeshand. Okrem iných 
táborov navštívil aj tábory v Šamoríne, Dunajskej Strede a v Kenyérmező. 
Tábor v Šamoríne bol v čase jeho návštevy koncipovaný pre 27 000 zajatcov, 
ale priamo v tábore sa nachádzalo iba 2 100 Rusov a 204 talianskych dôstoj-
níkov. O zajatcov bolo podľa jeho spomienok dobre postarané. Fungovali tu 
2 divadlá – z toho jedno židovské, orchester, knižnica a iné zariadenia. Po-
dobne tomu bolo v tábore v Dunajskej Strede, kde si vypočul Beethovenovu 
symfóniu v podaní táborového orchestra. Bol tu tiež vystavaný ruský kostol 
s kupolou. Ruskí zajatci sa však sťažovali na to, že na nich Rusko málo myslí 

107 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 36, č. j. 298.
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a žiadali väčšie prídely chleba. Aj tento tábor bol určený pre 27 000 zajatcov. 
Oveľa väčší bol zajatecký tábor pri obci Kenyérmező, ktorý patril k najväč-
ším v monarchii a mal kapacitu až 63 000 osôb. Rovnako ako v oboch pred-
chádzajúcich táboroch sa mohli zapájať do činnosti táborového orchestra, 
zboru, divadla a vypožičiavať si knihy v táborovej knižnici.108 

V táboroch sa však vyskytovali aj viaceré nedostatky – napríklad s evi-
denciou a kontrolou zajatcov i zajatých dôstojníkov. Ešte v decembri 1916 
sa stávali prípady nedostatočnej kontroly pri ich transferoch, čo znamenalo 
zvýšené nebezpečenstvo ich prípadných útekov. Stal sa aj prípad, že zajatý 
ruský dôstojník, ktorý prešiel viacerými tábormi aj zdravotníckymi zaria-
deniami, mal na sebe civilné šaty a viacero identifikačných kariet. Naopak, 
stávalo sa aj to, že prichádzajúci zajatci nemali pri sebe žiadne identifikačné 
doklady, prípadne boli zaslané po urgenciách až niekoľko dní po ich prí-
chode. Ojedinelé neboli ani prípady straty dokladov počas presunov. Pri 
transportoch tiež zlyhávala komunikácia medzi strážnymi službami, pre-
tože pre veľký počet transportov a  nedostatok času si nemohli odovzdať 
všetky potrebné informácie. Toto sa malo eliminovať. Preto bola nariadená 
kontrola transportov, hlavne transportov dôstojníkov. Kontrolovať sa malo 
predovšetkým, či nemajú oblečené civilné šaty a pri sebe doklady, čo by im 
uľahčilo prípadný útek.109 

Oveľa väčším problémom ako evidencia zajatcov však bol nedostatok 
potravín, ktorý sa začal prejavovať hlavne od roku 1917. Spolu so zhoršu-
júcim sa zásobovaním v monarchii sa čím ďalej tým viac zhoršovala aj si-
tuácia v  táboroch a čoraz viac zajatcov sa sťažovalo vo svojich listoch na 
hlad a vyčerpanie. Jedným zo spôsobov, ako vyriešiť túto situáciu, bolo aj to, 
že vo viacerých táboroch zoslabnutých zajatcov zaraďovali medzi chorých, 
ktorí dostávali lepšiu stravu alebo sa snažili čo najviac z  nich odoslať na 
práce mimo tábora, kde sa o ich výživu museli postarať ich zamestnávatelia 
na svoje vlastné náklady.

Napríklad vo februári 1917 štábny lekár Dr. Detre konštatoval zlý zdra-
votný stav predovšetkým rumunských a v menšej miere ruských zajatcov, 

108 WENNERSTRÖM, Thorsten. Die Tätigkeit des Schwedischen Roten Kreuz für die 
Kriegsgefangenen. In WEILAND, Hans – KERN, Leopold. In Feindeshand: Die Gefan-
genschaft im Weltkriege in Einzeldarstellungen, sv. 2.,Wien 1931, s. 218-219.

109 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 231, č. j. präs. 90 – 12 – 41.
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ktorí boli umiestnení v  zajateckých táboroch v  Neckenmarkte a  Ostf-
fyasszonyfe. Z 21 000 rumunských zajatcov, ktorí sa v tom čase nachádza-
li v tábore v Ostffyasszonyfe, priemerne denne zomrelo až 16 zajatcov. Za 
jednu z príčin tohto stavu pokladal aj nedostatočnú stravu zajatcov a taktiež 
to, že rumunskí zajatci boli oveľa slabšej telesnej konštrukcie ako napríklad 
ruskí zajatci. Pre porovnanie – podľa jeho pozorovaní „priemerný Rumun“ 
v tomto tábore mal výšku 165 cm a váhu 53, 6 kg a „priemerný Rus“ 174 cm 
a 57,5 kg.110 

Dňa 18. apríla 1917 sa podľa správy veliteľstva tábora, zaslanej Vojen-
skému veliteľstvu Bratislava, nachádzalo v tábore v Ostffyasszonyfe 12 188 
rumunských zajatcov. Z nich bolo 790 chorých na rôzne ochorenia a 370 
infekčne chorých. Zo zdravých zajatcov pracovalo 103 ako pomocný perso-
nál v nemocnici, 52 na stavbách, a 220 na dvoch majeroch v rámci vlastné-
ho hospodárstva tábora. Okrem nich tu bolo aj 1 538 ruských zajatcov. Od 
rumunských zajatcov však boli dôsledne oddelení. V tábore sa v tomto čase 
vyskytlo viacero prípadov ochorenia na škvrnitý týfus. V tom čase tu boli 
iba traja lekári – šéflekár Dr. Orbán, jeden ďalší lekár a zubný lekár. Na jar 
1917 vypukla v tomto tábore nová epidémia škvrnitého týfusu. Prvý prípad 
tohto ochorenia bol zaznamenaný už 13. januára 1917, a do 28. marca sa 
nakazilo spolu 294 zajatcov. Väčšina prípadov – 249 – sa vyskytla medzi 
rumunskými zajatcami. Do 4. mája ochoreniu podľahlo 23 nakazených, ale 
predpokladali sa aj ďalšie obete a celková úmrtnosť okolo 10 %. Aj preto sa 
táto epidémia pokladala len za menšiu. Druhá vlna epidémie vypukla 10. 
apríla a vyvrcholila 27. apríla, keď bolo zaznamenaných 25 nových prípadov 
ochorenia.111 Situácia sa v tomto tábore nezlepšila ani v roku 1918, stále tu 
pretrvávali podvýživa a  zoslabnutie zajatcov, ktoré boli príčinami chorôb 
a vysokej úmrtnosti. V dôsledku toho nemohli byť ani zaraďovaní na práce, 
a tak zostávali v tábore. Podobne ako v iných táboroch aj tu ich zaradili do 
stavu chorých, aby mohli dostávať lepšiu stravu, pokiaľ sa nezlepší ich zdra-
votný stav.112 Dňa 13. marca 1918 sa nachádzalo v táborovej nemocnici až 
1 300 chorých. Okrem toho 140 chorých zajatcov naďalej zotrvávalo v uby-

110 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 183-184.
111 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 364, č. j. 90 – 17 – 3/13.
112 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 477, č. j. präs. 90 – 20 – 28/2.
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tovacej časti. Prebiehala tu preto adaptácia záložnej nemocnice.113 Napriek 
všetkej snahe sa nepodarilo vyriešiť ťažkosti so zásobovaním.114

Dobré pomery nevládli ani v tábore v Csóte. Po tom, čo bolo nariadené 
koncentrovať v tomto tábore ruských zajatcov poľskej národnosti s cieľom 
zaradiť ich do poľských légií, nebolo vedeniu tábora celkom jasné, aký je 
účel a zmysel tejto akcie. Preto sa tu vyskytovali rôzne ťažkosti a nepocho-
penie celej situácie zo strany zajatcov a  aj stráží. Podľa správy inšpekcie 
Vojenského veliteľstva Bratislava, ktorá tábor navštívila začiatkom decem-
bra 1916, tu vznikali  výtržnosti a  v  jednom prípade boli pri nastoľovaní 
poriadku použité aj zbrane. Zajatci tu v tom čase boli rozdelení do dvoch 
kategórií. V prvej boli tí, ktorí sa už prihlásili do poľských légií. Do druhej 
boli zaradení tí, ktorí sa ešte neprihlásili alebo to odmietli. Boli umiestne-
ní v barakoch po 250 mužoch, na čele ktorých bol „Oberstarsi“. V rámci 
jedného baraku boli rozdelení do skupín po 50 mužoch. Z nich jeden bol 
predstaviteľom skupiny „Starsi“. Pre každú z  oboch skupín bola zriadená 
vlastná kantína.115Aj v  roku 1917 tu pretrvávala zlá disciplína a  bolo za-
znamenaných viacero útekov zo strany zajatcov. Za hlavné príčiny tohto 
stavu sa pokladali kvantitatívne aj kvalitatívne nedostatočná strážna služ-
ba, privysoký počet zajatcov v tábore, veľký počet nespokojných elementov 
medzi nimi a ich nedostatočné zamestnanie v tábore, ako i hlad spôsobený 
nedostatočnými porciami stravy, ktoré boli menšie ako napríklad na pra-
coviskách, kde zajatci pracovali. Príkladom nedostatočnej stravy bol obed, 
ktorý zajatci dostali 26. januára 1917 a ktorý pozostával len z jednej šálky 
fazuľovej polievky, čo nepostačovalo na ich zasýtenie. V tábore vládli dobré 
sanitárne podmienky, aj keď sa tu vyskytla menšia epidémia boreliózy. Po 
jej potlačení sa stav chorých darilo udržať na 1 % tým, že zajatci sa pravi-
delne v turnusoch kúpali a boli dezinfikovaní. Chýbalo tu však okolo 8 000 
slamníkov a diek. 116 Problémy boli tiež so strážením zajatcov, pretože tá-
bor nebol ohradený ostnatým drôtom, ale len plotom, vysokým 2 metre, 
a na niektorých miestach ešte vnútorným oplotením vysokým 1,5 metra, 

113 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 477, č. j. präs. 90 – 7 – 8/2.
114 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 477, č. j. präs. 90 – 7 – 8/14.
115 Výrazy „Oberstarsi“ a „Starsi“ pochádzajú z ruštiny. 
  VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 238, č. j. präs. 90 – 20 – 8/34.
116 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 364, č. j. präs. 90 – 20 – 15.
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čo uľahčovalo zajatcom úteky.Na základe inšpekcie z januára 1917 sa preto 
nariadilo, aby bol tábor obohnaný ostnatým drôtom, každodenné kontroly 
barakov a  týždenné spočítavanie zajatcov. V  tábore fungovala vo vlastnej 
réžii kantína a pokračovali práce na adaptácii kostola.117

Od 19. novembra 1917 tu bolo koncentrovaných aj 8 885 talianskych za-
jatcov, ktorí boli postupne presúvaní na práce. Dňa 27. februára 1918 sa ich 
tu nachádzalo už len 3  013, z toho 523 bolo chorých. Od ich príchodu v no-
vembri až do tohto dátumu ich 77 zomrelo. Hlavnou príčinou ich smrti bolo 
zoslabnutie a podvýživa. Pre nedostatok iných možností, ako zlepšiť ich zdra-
votný stav, boli podvyživení zajatci v turnusoch umiestňovaní do nemocnice, 
kde dostávali kvalitnejšiu stravu. Na zlepšenie tejto situácie žiadalo veliteľstvo 
tábora povolenie, aby mohlo zvýšiť porcie stravy najmenej o 50 %.118

Situácia v táboroch sa rapídne zhoršila počas zimy 1917/1918. Chýbali 
potraviny, palivá i oblečenie, takže zajatci trpeli hladom i zimou.119 V dô-
sledku toho začiatkom roka 1918 v táboroch opäť stúpla úmrtnosť, hlavne 
medzi talianskymi zajatcami. Pre celkovú vyčerpanosť a podvýživu zajatcov 
hrozilo, že tu opäť vypuknú veľké epidémie, ktoré tábory sužovali na prelo-
me rokov 1914/1915. Práve v tomto období niektoré tábory opäť navštívila 
dánska inšpekcia, ktorá konštatovala, že počas jej dlhoročných inšpekčných 
návštev táborov tieto nikdy nepôsobili takým zlým dojmom ako teraz. Po-
dobne situáciu v zajateckých táboroch opísala aj španielska misia, ktorá tá-
bory v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava navštívila vo februári 1918. 
V najlepšom zdravotnom stave boli podľa jej mienky srbskí zajatci. Mnohí 
zajatci mali oblečenie vo veľmi zlom stave, prípadne ho aj predávali, a za 
takto získané peniaze si kupovali jedlo alebo tabak.120 

Problémy so stúpajúcou úmrtnosťou v roku 1918 sa nevyhli napríklad 
zajateckému táboru v Zalaegerszegu. Dňa 1. marca 1918 sa tu, okrem iných 
zajatcov, nachádzalo aj 4 752 Talianov. Z nich bolo 501 chorých, a denne 
ich zomrelo priemerne až 10 (najvyšší počet mŕtvych za deň bol 17 obe-
tí). Miestny táborový lekár videl príčinu vysokej úmrtnosti v tom, že veľký 
počet talianskych zajatcov bol už pred nastúpením vojenskej služby telesne 

117 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 363, č. j. präs. 90 – 20 – 15.
118 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 363, č. j. präs. 90 – 20 – 28/2.
119 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 206.
120 Tamže, s. 205-206.

Zatkova_KB.indd   58 8. 11. 2013   13:01:00



1 59 2

II. Proces vytvárania zajateckých táborov

slabých, a nemali byť vôbec odvedení. Príčinu videl taktiež v tom, že „…
ľudia, ktorí z južnej klímy prichádzajú do krajiny skľučovanej silnými západ-
nými vetrami, sú s ich beztak slabými silami – bez každého telesného odpo-
ru – vystavení zápalom dýchacích orgánov. Ak (ich) napadnú tieto zápaly 
pľúc, nastupuje – z časti už po niekoľkých hodinách – paralýza srdca, ktorej 
podľahnú.“ V tábore okrem celkovej slabosti trpeli aj podvýživou a nedo-
statočným oblečením, pretože odevy mali roztrhané a  zničené, nakoľko 
lepšie oblečenie a posteľnú bielizeň predávali alebo ich vymieňali za jedlo 
s  inými zajatcami alebo s  okoloidúcimi civilnými osobami. Na zlepšenie 
tohto neradostného stavu prijalo vedenie tábora viacero opatrení. Podvý-
živení a zoslabnutí zajatci neboli zaraďovaní na žiadne práce a častejšie sa 
mali kúpať. Po kúpeli dostali teplé oblečenie a teplé nápoje (čaj s rumom 
alebo čiernu kávu). Oblečenie a obuv im boli opravené a každý taliansky 
zajatec dostal navyše druhú deku. Na vyšetrovanie ich zdravotného stavu 
sa mala vytvoriť komisia zložená z táborového šéflekára a piatich zajatých 
talianskych lekárov. Podvýživení zajatci dostávali tiež zvýšené dávky jedál 
kukuričnej krupice.121 

V tábore v Dunajskej Strede sa v marci 1918, okrem iných národností, 
nachádzalo aj 4 455 talianskych zajatcov, z toho 282 bolo chorých a ostatní 
boli zoslabnutí a podvýživení. Očakávalo sa, že počet ochorení a úmrtí v tá-
bore by mohol vinou podvýživy stúpať. Veliteľstvo tábora preto nariadilo, 
aby sa zajatci, ktorí neboli chorí, ale iba podvýživení a slabí, sústredili do 
jedného baraku, kde im mala byť podávaná diéta ako pre chorých. Keďže 
talianski zajatci boli podľa názoru veliteľstva tábora vo všeobecnosti veľmi 
slabej telesnej konštrukcie, mala sa im počas 6 až 8 týždňov podávať stra-
va v dávkach určených pre pracujúcich zajatcov, aj keď nepracovali. Týmto 
spôsobom sa mal zlepšiť ich zdravotný stav.122 Stravovanie sa zlepšilo tiež 
po dodávke žraločieho mäsa, ktoré sa pripravovalo a podávalo zajatcom.123 

121 „Die Leute, die aus einem südlichen Klima in diese rauhe, von starken westlichen 
Winden heimgesuchte Gegend kommen, sind mit ihren ohnehin schwachen Kräf-
ten – ohne jeden körperlichen Widerstand - den Entzündungen der Atmungs-
organe ausgesetzt. Werden diese Kranken von Lungenzündungen befallen, tre-
ten - teils schon nach einigen Stunden – Herzlähmungen ein, denen sie erliegen.“ 
VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 477, č. j. präs. 90 – 20 – 28/2.

122 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 477, č. j. präs. 90 – 20 – 28/2.
123 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 477, č. j. präs. 80 – 7 – 8/10.
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Podobné problémy s vysokou chorobnosťou talianskych zajatcov sa vy-
skytovali aj v tábore v Kenyérmező . Dňa 1. marca 1918 sa tu, okrem iných 
zajatcov, nachádzalo 799 talianskych zajatcov, z  toho 433 bolo chorých. 
Podľa hlásenia hlavného lekára hlavnou príčinou ich úmrtí boli edémy spô-
sobené vysilením a podvýživou. Aby sa tomu zabránilo, navrhovalo sa po-
dávanie väčších prídelov zemiakov.124

124 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 477, č. j. präs. 90 – 20 – 28/2.
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1.  

Organizácia a každodenný život  
v zajateckých táboroch

Po počiatočných problémoch v  táboroch z  prelomu rokov 1914/1915 sa 
štruktúra, systém a organizácia v zajateckých táboroch a zariadeniach pre 
dôstojníkov postupne stabilizovali, a tak mohli fungovať na základe pravi-
diel prijatých pre ich organizáciu v septembri 1915. Hlavnou úlohou tábo-
rov bolo preberanie, príjem a bezpečné opatrovanie zajatcov až do ukonče-
nia vojny.

Na čele veľkých zajateckých táborov bol veliteľ tábora, ktorý bol meno-
vaný ministerstvom vojny. V prípade menších táborov zastával túto funkciu 
veliteľ strážneho práporu. Ako sa uvádzalo v  inštrukcii pre vedenie zaja-
teckých táborov: „Vedenie zajateckého tábora si vyžaduje veľkú energiu, veľa 
starostlivosti a veľmi veľa trpezlivosti.“125 Priamo podradení veliteľovi tábo-
ra boli velitelia strážnej služby tábora, táborový šéflekár s pomocným per-
sonálom a personálom táborovej lekárne, stavebná správa a správa budov 
a taktiež dôstojníci, poverení rôznymi špeciálnymi službami – proviantný 
dôstojník, dôstojník poverený evidenciou, dôstojníci dohliadajúci na tábo-
rové sklady, pekáreň, depozity na peniaze a cennosti, poštu, ekonomiku tá-
borovej nemocnice, účtovníctvo, vedúci stavieb, tlmočníci.126

Strážnu službu v zajateckých táboroch vykonávali predovšetkým členo-
via domobraneckých jednotiek. Na začiatku vojny, keď v mnohých táboroch 
boli len provizórne podmienky ubytovania a  nedostatočné bezpečnost-
né opatrenia, bolo zajatcov ťažké ustrážiť, takže mnohí z nich sa pokúsili 
o útek. Neskôr sa strážna služba a ohradenie táborov zlepšili, problémom 
však zostalo stráženie zajatcov, ktorí pracovali mimo táborov. Ako nevhod-
ní na strážnu službu, hlavne pri zajatcoch ruskej národnosti, sa úradom 

125 „Die Leitung eines Kriegsgefangeneslagers erfordert grosse Energie, viel Fleiss und sehr 
Geduld.“ VHA Bratislava, f. 5 KK Bratislava, šk. 484, bez sign.

126 VHA Bratislava, f. 5 KK Bratislava, šk. 484, bez sign.
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javili hlavne Česi, Slováci a iné slovanské národnosti, kvôli ich panslovan-
ským a rusofilným náladám.127

Obytné časti táborov s  barakmi slúžiacimi na ubytovanie sa delili na 
rajóny, ktoré tvorili baraky s priľahlými kuchyňami, práčovňami, studňami 
a  ďalším potrebným zabezpečením. Jeden rajón mal mať priestorovú ka-
pacitu do 2 500 zajatcov. Veliteľom rajónu bol dôstojník strážneho prápo-
ru, ktorému pomáhali 2 – 3 poddôstojníci. Ich hlavnou povinnosťou bolo 
dohliadať na poriadok v tábore, disciplínu a dodržiavanie denného režimu 
a čistoty v rajóne. Vykonával dozor nad takými činnosťami ako boli osob-
ná hygiena zajatcov, poriadok v barakoch, dezinfekcia, udržiavanie a pra-
nie oblečenia a čistenie obuvi. V táboroch sa nachádzali stajne pre dobytok 
a kone, bitúnky či záhrady na pestovanie plodín, ktoré zabezpečovali aspoň 
čiastočne potravinovú sebestačnosť táborov.

Zajatci z jedného baraku tvorili zajateckú rotu (Die Gefangenenkompa-
gie), roty z jedného rajónu tvorili jeden zajatecký prápor (Der Gefangenen 
– Bataillon). V rámci jedného baraku bol z radov zajatcov vymenovaný naj-
starší a energický poddôstojník za veliteľa baraku. Aj tábory, ktoré nemohli 
toto nariadenie striktne dodržiavať, sa mali tomuto modelu organizácie čo 
najviac prispôsobiť v rámci svojich miestnych možností.128

Príkladom vzorového tábora môže byť tábor v Csóte, ktorý v čase vyho-
tovenia plánu tábora v roku 1917 slúžil pre približne 20 000 zajatcov. Baraky 
pre radových zajatcov boli rozdelené do štyroch skupín s vlastnou kuchyňou 
a ambulanciou. Ďalšiu skupinu tvorili baraky pre chorých zajatcov s priľah-
lou márnicou. Vedľa stál barak, do ktorého boli umiestňovaní zajatci, ktorí 
sa pokúsili o útek z tábora. Samostatné oddelenie bolo určené pre zajatých 
dôstojníkov. Od barakov radových zajatcov ho oddeľovala skupina barakov 
slúžiaca na ubytovanie strážnej služby tábora. Cez tábor tiekol potok, ktorý 
oddeľoval od zvyšku tábora skupinu barakov pre infekčne chorých, cintorín 
a jeden barak pre zajatých dôstojníkov. Rovnako vo väčšej vzdialenosti od 
ostatných barakov sa nachádzali aj pekárne spolu so skladmi múky a chle-
ba. V  tábore bola aj táborová polícia, stolárstvo, zámočníctvo, krajčírske 
a obuvnícke dielne. Taktiež tu boli stajne pre kone a hovädzí dobytok.129

127 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 99-100.
128 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 484, č. bez sign.
129 VHA Bratislava, f. 5 KK Bratislava), šk. 2, č. j. III – 2.
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Zajatecké tábory tak boli koncipované ako vlastný svet, ako „mikrokoz-
mos“. Bol tu udržiavaný poriadok a zavedené presné pravidlá, ktoré sa mu-
seli dodržiavať. Zajatci mali byť v čo najväčšej miere zamestnávaní, aby sa 
predišlo prejavom ich nespokojnosti. Ich denný harmonogram bol presne 
stanovený a zameraný na pracovnú činnosť a udržiavanie čistoty v barakoch 
a tábore. Malo sa tým zabrániť zlým hygienickým podmienkam a rozšíreniu 
chorôb a epidémií. Priamo v táboroch zajatci pracovali v najrozličnejších 
dielňach – napríklad v  zámočníckych, obuvníckych, stolárskych, krajčír-
skych a podobne.130 Fungovali tu aj vlastné lekárne, táborové nemocnice, 
práčovne.

Denný harmonogram zajatcov v táboroch bol presne stanovený na kaž-
dý deň. Líšil sa len v závislosti od ročného obdobia, v zime mali napríklad 
zajatci ranný budíček o pol hodinu neskôr ako v lete. Pokiaľ zajatci neboli 
pridelení na prácu mimo tábora, bol ich každodenný život vyplnený predo-
všetkým upratovaním barakov a najrozličnejšími prácami priamo v tábore. 
Iný režim dňa mali len v nedeľu, ktorú mali vyplnenú hlavne kúpaním sa 
a  praním šiat. V  tento deň mali tiež posunutý budíček o  hodinu neskôr, 
takže namiesto o piatej hodine vstávali až o šiestej, a po obede mali osobné 
voľno až do večere. V sobotu doobeda sa dôkladne upratovali baraky. Na 
túto prácu boli z každého baraku vyčlenení 10 zajatci, ktorí ju vykonávali 
namiesto svojej bežnej práce v tábore. Prísny denný režim vládol v tábo-
roch hlavne počas epidémií, keď sa väčší dôraz kládol na osobnú hygienu, 
dezinfekciu a lekárske vyšetrenie zajatcov.

Priamo v  táboroch zajatci pracovali na rôznych stavebných prácach, 
v dielňach, skladoch či pekárňach. V tábore v Šamoríne v roku 1918 fungo-
valo napríklad stolárstvo, krajčírstvo, obuvnícka dielňa a chovali sa ošípané. 
Zajatci vykonávali aj rôzne kancelárske práce, ako napríklad vedenie rozlič-
nej táborovej evidencie a kartoték.131

V zajateckých táboroch sa aj vyučovalo. Boli tu zriadené rôzne kurzy pre 
úplných analfabetov, kde sa zajatci učili čítať a písať, ako aj rôzne špeciálne 
kurzy ďalšieho vzdelávania. Zajatci sa počas pobytu v zajatí mohli vyučiť  

130 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 96.
131 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 7, bez sign.
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v rámci svojho pracovného zaradenia v dielni priamo v tábore aj nejakému 
remeslu, v ktorom sa mohli ďalej uplatniť po návrate zo zajatia.132 

Zajatci mali aj rôzne možnosti trávenia voľného času po skončení práce 
v tábore.133 Napríklad v zajateckom tábore v Šamoríne vznikli dve divadelné 
skupiny, ktoré pravidelne usporadúvali divadelné predstavenia. Jedna diva-
delná skupina bola vytvorená zo židovských zajatcov. 134 Boli tu tiež táborové 
divadlá či kapely, v niektorých táboroch sa usporadúvali aj filmové predsta-
venia a vychádzali táborové noviny.135 Na rozptýlenie zajatcov slúžili tábo-
rové knižnice, ktoré ponúkali na výber knihy v niekoľkých jazykoch, ktoré 
však museli najskôr prejsť cenzúrou. Knižnice aj napriek tomu obsahovali 
niekoľko stoviek až tisícov kníh. Napríklad knižnica zriadená v tábore v Ša-
moríne obsahovala vo februári 1917 v ruskej sekcii 10 110 kníh v ruštine 
a 346 kníh v hebrejčine pre Židov, v  talianskej sekcii bolo 700 kníh v ta-
liančine. Priamo v tomto tábore sa robila aj cenzúra prichádzajúcich kníh, 
ktorú vykonávali táboroví tlmočníci (poddôstojník Herman Buchsbaum 
cenzuroval ruské a hebrejské knihy a poručík Karl Wesslein cenzuroval ta-
lianske knihy).136 Z dôvodu rusofilných nálad a podnetov boli od novembra 
1915 v knižniciach táborov zakázané všetky české noviny a časopisy.137

132 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 97.
133 Tamže, s. 97.
134 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 234, č. j. bez sign.
135 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 97.
136 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 78, č. j. 569.
137 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 3, č. j. 217.
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Tab . č . 9 Rozvrh dňa v zajateckom tábore v Šamoríne  
na letné obdobie 1918

Deň Pondelok – Sobota
Hodina
5:00 Budíček.
5:00 – 5:45 Čistenie uniforiem a topánok. Umývanie tváre a rúk, 

česanie.
5:45 – 6:15 Raňajky. Umývanie riadov.
6:15 – 6:45 Rozdeľovanie na práce podľa profesií. Sústreďovanie cho-

rých a ich odchod do ambulantného baraku.
6:30 –11:30 Práca v tábore : stavby, dezinfekcia, dielne, sklady, peká-

reň, transporty na stanicu a zo stanice, hospodárske práce 
na vlastnom táborovom hospodárstve a iné.
Práca v kanceláriách: evidencia, pošta a depozity.

11:30 – 14:15 Obed. Umývanie riadov a potom prestávka.
14:15 – 14:45 Rozdeľovanie na práce podľa profesií. Sústreďovanie cho-

rých a ich odchod do ambulantného baraku.
14:45 – 17:30 Práca v tábore: stavby, dezinfekcia, dielne, sklady, pekáreň, 

transporty na stanicu a zo stanice, hospodárske práce na 
vlastnom táborovom hospodárstve a iné.
Práca v kanceláriách: evidencia, pošta a depozity.

17:30 – 18:00 Večera. Umývanie riadov.
18:00 – 21:00 Osobné voľno. Večierka.
Deň Nedeľa
Hodina
6:00 Budíček.
6:00 – 7:00 Čistenie uniforiem a topánok. Umývanie tváre a rúk, 

česanie.
7: 00 – 7:50 Raňajky.
8: 00 – 11:00 Kúpanie sa. Pranie.
11:30 Obed.

Poobedné voľno.
21:00 Večierka.

Zdroj: VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 7., bez sign.

Sprievodným javom umiestnenia veľkého počtu zajatcov do táborov boli aj 
ich časté pokusy o útek, ktoré im mali priniesť vytúženú slobodu. Rozšírili 
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sa hlavne od roku 1915. Utečenci zo zajateckých táborov podľa vojenských 
orgánov predstavovali nebezpečenstvo pre celú okolitú krajinu, pretože sa 
z nich stávali zlodeji. Mohli predstavovať tiež nebezpečenstvo pre vedenie 
vojny, pretože mohli ničiť telegrafné a telefónne vedenia, železničné objek-
ty a podobné dôležité zariadenia. Za útek niektorého zo zajatcov bol preto 
potrestaný celý barak, z ktorého bol utečenec, väzením a pôstnym dňom. 
Stráže mohli zajatcov na úteku postreliť a ich prípadná smrť mala slúžiť ako 
výstraha pre ostatných zajatcov. Prípady, keď bol zajatec na úteku zastrelený, 
sa aj skutočne stávali. Napríklad v noci z 10. apríla na 11. apríla 1917 bol 
pri pokuse o útek zo zajateckého tábora v Zalaegerszegu zastrelený ruský 
práporčík Prokop Ganderin.138

Utečenci, ktorí boli privedení naspäť do tábora, mali byť umiestnení do 
ohradeného baraka, kde mali „…vidieť iba nebo nad sebou a stenu z dosák 
pred sebou…“ Každú stredu mali tiež pôstny deň.139

V dňoch 10. až 13. júla 1918 sa na základe veľkého počtu zajatcov, kto-
rí utiekli zo zajateckých táborov v Šamoríne, Dunajskej Strede a vo Veľkom 
Mederi, ako aj dezertérov z armády, robila razia na Žitnom ostrove, ktorej 
cieľom bolo vyhľadať a zadržať čo najviac z týchto hľadaných osôb. Počas 
akcie boli zablokované všetky mosty a  prievozy. Prehľadané boli dediny, 
nivy a lúky, majere a iné miesta, kde sa dezertéri a zajatci mohli ukrývať. 
Výsledkom razie bolo zadržanie 301 osôb, z ktorých bolo neskôr 115 pre-
pustených, pretože mali platné legitimácie. Keďže sa totiž razia vykonávala 
práve počas hlavných poľnohospodárskych prác, problémom bolo, že mno-
hí z roľníkov, ktorí pracovali na poli, nemali pri sebe identifikačné doklady 
z obavy, že by ich počas práce mohli stratiť. Medzi zvyšnými 186 zadržaný-
mi osobami bolo 104 ruských zajatcov, 48 srbských zajatcov, 22 talianskych 
zajatcov, 2 civilné osoby a zvyšok tvorili dezertovaní vojaci. Podarilo sa tiež 
nájsť a zadržať u neoprávnených osôb niekoľko desiatok kusov nových uni-
foriem. Podobné razie sa robili aj v Malých Karpatoch, kde sa tiež ukrývali 
rôzni utečenci a dezertéri.140

138 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 76, č. j. 805.
139 „… wo sie nur den Himmel oben und Bretterwand vor sich sehen…“ VHA Bratislava, f. 

KGL Šamorín, šk. 3, č. j. 104.
140 VHA Bratislava, f. Vojenské staničné veliteľstvo Bratislava (ďalej MSK), šk. 36, č. j. 439.
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2.  
Pošta a peniaze

Tak ako aj v iných krajinách, aj v Rakúsko-Uhorsku mali zajatci na zákla-
de medzinárodných dohovorov právo udržiavať spojenie so svojou vlasťou 
a príbuznými formou korešpondencie. Podľa článku 16 haagského Doho-
voru o zákonoch a obyčajoch pozemnej vojny z roku 1907 boli listy, poštové 
poukážky, peňažné zásielky a poštové balíky určené pre vojnových zajatcov, 
alebo nimi odosielané, oslobodené od všetkých poštových poplatkov tak 
v kraijine podania, ako i v krajine určenia a vo všetkých krajinách tranzitu.141 
Pošta však musela najskôr prejsť cenzúrou, ktorú zabezpečovala GZNB. 
V prvých vojnových mesiacoch však chýbal dostatok jazykovo vhodných 
cenzorov, hlavne v zdravotníckych zariadeniach, kde boli umiestnení zra-
není a chorí zajatci. Preto ich cenzúru zabezpečovala Informačná kancelá-
ria Červeného kríža pre zajatcov vo Viedni.142 

Zajatci mohli mesačne posielať 2 listy alebo 4 pohľadnice. Neskôr sa 
toto množstvo zredukovalo, pretože cenzúrne oddelenie GZNB nestíhalo 
skontrolovať všetky poštové zásielky, ktoré k nemu prichádzali. Pošta, ktorú 
zajatci dostávali zo zahraničia, im bola doručovaná do ich kmeňových tábo-
rov. Vzhľadom na veľký počet zajatcov prichádzalo do táborov veľké množ-
stvo zásielok, napríklad do tábora v Šamoríne ich prišlo v novembri 1916 až 
121 000 len z Ruska (listov i balíkov s oblečením, potravinami a inými veca-
mi, ktoré zajatci potrebovali a dostávali od príbuzných). Balíky po doručení 
otvárala a prezerala strážna služba v tábore. Kontrolovalo sa, či sa v nich 
nenachádzajú podozrivé veci – ako napríklad jód, ktorý sa dal použiť na 
tajné písmo, ukryté necenzurované listy či noviny so správami z cudziny.143 
Takisto cenzúra zadržiavala listy od zajatcov s neprijateľným charakterom. 

141 GEISBACHEROVÁ, ref. 30. s. 20.
142 VHA Bratislava, f. 5KK, šk. 68, č. j. präs. 87 – 13 – 3/137.
143 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 98-99.
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V marci 1917, keď stúpal počet listov od talianskych zajatcov, v ktorých sa 
sťažovali na hlad, bolo nariadené, aby takéto listy neboli postupované ďalej, 
ale boli zničené. V tomto zmysle boli zajatci upozornení, aby takéto listy 
neposielali a vo svojich požiadavkach pre príbuzných, aby im zaslali balíky 
s potravinami, sa vyhli zmienkam o hlade.144 

V listoch zajatcov sa nachádzali aj správy, ktoré vykresľovali ich útrapy 
v zajatí. Prinášajú nám tak osobný pohľad zajatcov na ich život v zajateckých 
táboroch. Napríklad v roku 1917 ruský poručík Maraknew v liste zo zaja-
teckého tábora v Zalaegerszegu napísal: „…už jeden mesiac nemám žiadne 
správy z Ruska. Môj stav je biedny. Hlad je takmer neznesiteľný. Nemáme ani 
maslo, mlieko, ryžu ani makaróny. Denne dostaneme iba 1/3 funtu chleba,čo 
je len desatina normálnej dávky. Zaobchádzanie zo strany našich nepriateľov 
je neľudské. Pred troma dňami bol jeden dôstojník krutým spôsobom zastre-
lený zo strážneho postu.“ Tento list, samozrejme, cenzúra zadržala. Pri jeho 
prešetrovaní sa zistilo, že zajatec, o ktorom sa v liste hovorí, bol skutočne 
zastrelený. Išlo o ruského práporčíka Prokopa Ganderina, ktorý bol po via-
cerých bezvýsledných výzvach zastrelený pri pokuse o útek v noci z 10. na 
11. apríla 1917. Táto udalosť sa ako odstrašujúci príklad oznámila ostatným 
zajatcom. A tiež poručík Maraknew bol za zmienku o živote v zajatí odsú-
dený na 40 dní samotky na izbe.145

Zasielanie listov a balíkov často zlyhávalo, takže mnohé z nich sa k za-
jatcom vôbec nedostali, pretože boli po ceste zadržané či vykradnuté. Spô-
sobené to bolo čiastočne aj tým, že mnohí zajatci pracovali v  oblastiach 
vzdialených od ich kmeňových táborov. Napríklad v roku 1917 sa taliansky 
Červený kríž sťažoval, že mnohé z pohľadníc a listov, ktoré zajatci zaslali do 
Talianska, neboli napísané vlastnoručne konkrétnym zajatcom, aj keď ve-
del písať, ale boli nadiktované a písala ich iná osoba. To budilo v Taliansku 
dojem, že sa zajatcom bráni v ich osobnej korešpondenčnej slobode alebo 
sa s nimi nekorektne zaobchádza. Zlyhávalo tiež doručovanie balíkov z Ta-

144 VHA Bratislava, f. KGL, Šamorín, šk. 79, č. j. 1099.
145 „… seit einem Monat habe ich keine Nahrichten. Die Hungernot ist geradezu schrecklich. 

Wir haben weder Butter, Milch, Reis noch Makkaroni. Brot bekommen wir täglich nur 
1/3 Pfund, was bloss des Zehntel einer normalen Ration ist. Die Behandlung durch unse-
re Feinde ist unmenschlich. Vor drei Tagen wurde ein Offizier in der grausemsten Weisse 
vom Posten getötet…“

  VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 76, č. j. 805.
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lianska. Napríklad v cenzúrnom mieste vo Feldkirchene sa hromadili balíky 
adresované talianskym zajatcom, ktoré sa k adresátom nedostali. Až 70 % 
z nich bolo určených pre zajatcov nachádzajúcich sa mimo kmeňových tá-
borov na rôznych pracoviskách. Pokiaľ nebolo možné ich k nim dopraviť, 
mali sa rozdeliť medzi zajatcov v rámci tábora.146 

Na to, aby sa v táboroch nevyskytovalo väčšie množstvo nedoručených 
zásielok, sa apelovalo hlavne pred očakávanými návštevami zahraničných 
misií, ktoré mali eminentný záujem na tom, aby sa zásielky dostali k zajat-
com. Tak ako inými opatreniami aj týmto sa malo dosiahnuť, aby tábory 
pôsobili na zahraničné návštevy čo najlepším dojmom.147

Peniaze a cennosti, ktoré zajatci vlastnili pri svojom príchode do tábora 
alebo ktoré si zarobili, boli uložené v táborových depozitoch, ktoré mala na 
starosti táborová správa depozitov. Tá viedla záznamy o každom zajatco-
vi a jeho vklade. V prípade úteku radového zajatca mu prepadla celá jeho 
vložená suma peňazí. V prípade zajatého dôstojníka prepadlo 20 korún za 
každý deň na úteku. Pokiaľ to nebolo možné, redukovala sa mu na určitý 
čas jeho gáža. Radoví zajatci nedostávali žiadnu gážu, mali iba nárok na 6 
halierov na deň na drobné nákupy. Zajatí dôstojníci dostávali v závislosti od 
hodnosti 4 až 6 korún denne.148

Špecifikom zajateckých táborov bolo vydávanie vlastných táborových 
bankoviek, ktorými zajatci mohli platiť napríklad pri nákupoch v  kantí-
nach. Ich význam spočíval hlavne v tom, že zajatci nemali k dispozícii bež-
ne používané peniaze v hotovosti, ktoré by im mohli uľahčiť prípadný útek 
z tábora. Po ich zavedení v niektorých táboroch a po pozitívnych skúsenos-
tiach s  ich používaním bolo preto od mája 1916 nariadené, aby sa začali 
používať v každom tábore.149 O zozbieranie exemplárov táborových peňazí 
zo zajateckých táborov už v júli 1915 prejavilo záujem viedenské Heeresmu-
seum. Rovnako malo záujem aj o iné zaujímavé a špecifické predmety zo 
zajateckých táborov.150

146 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 77, č. j. 787.
147 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 358, č. j. präs. 90 – 7 – 6.
148 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 96-97.
149 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 236, č. j. präs. 90 18 – 8/5.
150 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 12, č. j. 983.
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3.  
Stravovanie

Strava zajatcov v  táboroch pozostávala predovšetkým zo strukovín, suše-
ných a  solených rýb, cestovín, chleba a  rôznych kaší. Podľa predpisov na 
stravovanie v zajateckých táboroch mali spočiatku raz za týždeň aj nárok na 
jedlo z čerstvého mäsa. S pribúdajúcimi vojnovými rokmi, počas ktorých 
sa zhoršovalo zásobovanie potravinami v celej monarchii, sa zhoršilo aj zá-
sobovanie zajateckých táborov. Už od jesene 1914 sa namiesto čistej múky 
začali na pečenie chleba čiastočne používať rôzne náhrady, ako zemiakovú 
či kukuričnú múku. Ako plynuli vojnové roky, pomer náhrad bol čoraz väč-
ší. Z náhrad boli aj niektoré ďalšie potraviny ako napríklad káva, rastlinné 
a živočíšne tuky, iné potraviny úplne chýbali. Podľa nariadenia z 1. októbra 
1915 o hospodárení a stravovaní v táboroch mali zajatci nárok na raňajky, 
obed a večeru. Na raňajky sa im mala pripravovať polievka najmä zo zeleni-
ny a strukovín. Obed a večera pozostávali prevažne z jedál pripravených zo 
sušených alebo solených rýb, haringov či mäsových konzerv. K tomu dostá-
vali zemiaky, cestoviny, krúpy, čerstvú zeleninu, kyslú kapustu alebo repu. 
Raz do týždňa mali nárok na porciu pripravenú z čerstvého mäsa a dvakrát 
do týždňa mali bezmäsitý deň. Obed tvorilo prevažne jednochodové jedlo, 
večeru polievky, kaše či šaláty. Pokiaľ pracovali v okruhu 2 kilometrov od 
tábora, bolo im na obed podávané teplé jedlo. Hlavné jedlo mohli dostávať 
prípadne až večer, pokiaľ im na obed bola podávaná silná polievka.

Veľkú časť stravy zajatcov tvoril chlieb, denne ho zajatci dostávali 500 
gramov. Pečenie chleba zabezpečovali pekárne, ktoré fungovali priamo 
v táboroch. Pracovali v nich sami zajatci, ktorí boli samostatne ubytovaní 
v blízkosti pekárne.151 

151 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 6, č. j. bez sign.
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Ako sa však ukázalo už po krátkom čase, porcie jedla boli veľmi malé. 
Podľa názoru veliteľa tábora a proviantného dôstojníka z tábora v Dunajskej 
Strede strava vôbec nepostačovala a žiadali preto zvýšenie porcií, predovšet-
kým zeleniny, aby zajatci mali aspoň raz denne pocit nasýtenia. Tu, ako aj 
v tábore v Šamoríne, podľa zistených poznatkov neodporúčali tiež nahradiť 
klasický čaj hlavne v zimných mesiacoch čajom z černicových lístkov. Piť ho 
odmietali hlavne ruskí zajatci. Navrhovali preto zvýšiť dávky aspoň o 50 %,  
hlavne čo sa týkalo čaju. V  tábore vo Veľkom Mederi trpeli nedostatkom 
najmä tí zajatci, ktorí museli pracovať. Hladom trpeli najviac počas dvoch 
bezmäsitých a rybích dní do týždňa, keď ráno dostávali iba riedku fazuľovú 
polievku, na obed zemiakovú polievku a večeru pozostávajúcu z nešúpaných 
zemiakov. Ako vo svojej správe o pomeroch v zajateckých táboroch pozna-
menali ich velitelia, dalo sa očakávať, že pokiaľ sa táto situácia nezlepší, pove-
die to medzi zajatcami k nespokojnosti, ochoreniam a neochote pracovať.152 

Zhoršujúce sa zásobovanie zajateckých táborov súviselo s celkovou hos-
podárskou a zásobovacou situáciou v monarchii. Od roku 1916 bol v mo-
narchii zavedený lístkový systém na múku, chlieb (január), masť (novem-
ber) a cukor (december). Aj keď v Uhorsku poľnohospodárska produkcia 
dosahovala lepšie výsledky ako v rakúskej časti monarchie, aj tu boli vyživo-
vacie a zásobovacie ťažkosti postupne stále zreteľnejšie.153 Preto aj dodávky 
potravín do táborov viazli alebo sa zmenšovali.

Jedným zo spôsobov ako v  táboroch zabezpečiť dostatok čerstvých 
potravín (hlavne zeleniny a mäsa) bolo zriaďovanie vlastných táborových 
hospodárstiev, kde pracovali samotní zajatci a  ktoré slúžili na zásobova-
nie táborových kuchýň. Chovali sa tu ošípané, hovädzí dobytok a  pesto-
vali rôzne plodiny. Po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov sa od roku 
1917 apelovalo na zvýšené pestovanie zeleniny a poľných plodín v táboroch 
vo vlastnej réžii. Na tento účel sa mali najskôr využiť všetky vhodné voľ-
né parcely v rámci táborov a potom aj nevyužité parcely mimo tábora. Tie 
si mohli zajatecké tábory prenajať od tých vlastníkov pozemkov, ktorí ich 
sami nemohli z rôznych príčin obrábať. Nájomné však nemohlo byť vyššie 
ako 2 000 korún na rok. Tam, kde to bolo možné, si zajatci sami pestovali 

152 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 6, č. j. bez sign.
153 KOVÁČ, Dušan a kol. Slovensko v 20. storočí. Prvá svetová vojna 1914 – 1918. Bratisla-

va : Veda, 2008, s. 110-111.
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obilniny, zemiaky a zeleninu (hlavne trvanlivú – kapusta, cvikla či cibuľa). 
Vítané bolo aj pestovanie maku, ktorý bol dôležitou olejnatou plodinou.154 

Od decembra 1917 vinou zhoršujúcej sa zásobovacej situácie v monarchii 
viazlo už aj zásobovanie táborov náhradnou múkou na pečenie chleba. Preto 
bolo vydané nariadenie, aby, pokiaľ možno, sa prídely chleba nahrádzali iný-
mi dostupnými potravinami ako zelenina, ryby a strukoviny, aby sa mohla 
aspoň takto dodržať denná dávka potravín.155 Aj napriek týmto opatreniam 
sa však stále dávky jedla znižovali, a tak mnohí zajatci trpeli hladom a pod-
výživou. Túto situáciu sa snažili velenia táborov riešiť aj tým, že čo najviac za-
jatcov odosielali na práce, kde sa o nich museli postarať ich zamestnávatelia.

Zajatci si preto mohli aj sami zaobstarávať potraviny zo zahraničia pro-
stredníctvom rôznych pomocných komitétov pre zajatcov. Podľa článku 16 
prvého oddielu Dohovoru o zákonoch a obyčajoch pozemnej vojny z roku 
1907 boli dary a pomoc v naturáliách, určené pre vojnových zajatcov, oslo-
bodené od všetkých dovozných ciel a iných poplatkov, ako aj od prepravné-
ho na železniciach daného štátu.156 Objednávky zajatcov sprostredkovávalo 
priamo velenie tábora alebo ich riešili zariadenia pre dôstojníkov. Na základe 
objednávok sa pre každú krajinu, z ktorej sa objednávalo, vytvoril samostatný 
zoznam, ktorý sa každých 14 dní spolu s peniazmi za objednávky odosielal 
na GZNB vo Viedni. Výška objednávky mohla byť maximálne do 40 korún 
pre dôstojníkov a do 20 korún pre radových vojakov. Pri každej objednávke 
sa uvádzalo meno a priezvisko zajatca (prípadne aj otcovské meno), evidenč-
né číslo zajatca, druh objednaných vecí, peňažná čiastka v rakúsko-uhorskej 
mene a adresa, na ktorú sa mali objednané veci zaslať. Zajatci museli počítať 
aj s prípadnými problémami pri vybavovaní objednávok. Pre uľahčenie ich 
vybavovania si nesmeli objednávať napríklad konkrétne druhy potravín (na-
príklad konkrétnu značku čokolády alebo tabaku), ale iba všeobecné položky. 
Po doručení objednávky mohli posielať formou pohľadníc reklamácie alebo 
potvrdenie o úspešnom prevzatí objednaných vecí na príslušné pomocné ko-
mitéty prostredníctvom GZNB. Tieto pohľadnice nesmeli obsahovať žiadne 
iné informácie ako napríklad správy o iných zajatcoch či pomeroch v tábore 
a  museli byť označené značkou „povolené“, ktorú vydával príslušný tábor. 

154 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 77, č. j. 161.
155 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 118, č. j. 9.
156 GEISBACHEROVÁ, ref. 30, s. 20.
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Tie, ktoré neboli takto označené, boli prvýkrát cenzúrou odoslané späť do 
tábora a pri prípadnom opätovnom zaslaní bez označenia povolenia, zniče-
né.157 Veľakrát sa stalo, že zásielky pre zajatcov boli cestou zadržané aj na nie-
koľko týždňov, rozkradnuté alebo sa k zajatcom vôbec nedostali. Napríklad 
zásielka cigariet z Talianska pre tábor v Hajmáskéri z 29. mája 1917 bola v St. 
Pöltene vybavená po viacerých urgenciách až 29. augusta 1917 a aj tak zo 
zásielky 100 000 kusov cigariet ich chýbalo až 52 000. Po reklamáciách sa tu 
však bránili, že pri preclení bolo všetko v poriadku, a tak ku krádeži muselo 
dôjsť niekde na ceste medzi St. Pöltenom a Hajmáskérom.158

Problémom boli najmä zásielky z Talianska. Aj keď z Talianska boli odo-
sielané balíky s potravinovou pomocou určenou zajatcom, často sa vôbec 
nedostali k zajatcom, ale boli zadržané na hraniciach, v centrálach, kde sa 
rozdeľovali, alebo bol ich obsah počas cesty vykradnutý. Celá pomoc ta-
lianskym zajatcom vychádzala z iniciatívy len niekoľkých súkromných osôb 
a dobrovoľníkov v rámci Červeného kríža, ktorí však nemohli všetkým za-
jatcom, keďže ich bolo veľa a, navyše, ich snahu pomôcť, komplikovali byro-
kratické predpisy. Podarilo sa im uspokojiť len najnaliehavejšie požiadavky. 
Od zimy 1916/1917 preto mnohí talianski radoví zajatci trpeli zimou a hla-
dom, pretože, na rozdiel od dôstojníkov, im chýbala podpora z  domova. 
Cenzúra pri talianskom vojenskom velení informovala v  tej dobe o  tom, 
že v 90 percentách listov prichádzajúcich z rakúskych zajateckých táborov 
zajatci prosia svoje rodiny o potraviny.159

Sťažnosti na hlad a prosby o zaslanie potravín sa s pribúdajúcimi vojno-
vými rokmi objavovali v čoraz väčšej miere aj v listoch rodinám zajatcov. 
Listy, v ktorých sa zajatci sťažovali na hlad, však boli cenzúrou zadržiavané 
a zajatci boli upozornení na to, aby svoje prosby o balíky a chlieb zasielali 
bez takýchto „lživých vydieračských údajov“, ktoré mali potvrdiť príbuzným 
ich zlú situáciu v zajatí.160

157 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 121, č. 1810/17.
158 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 358, č. j. präs. 90 – 5 – 20/4.
159 PROCACCI, Giovanna. Fahnenflüchtige jenseits der Alpen. Die italianischen Kriegs-

gafangenen in Österreich – Ungarn und Deutschland. In OLTMER, Jochen (ed.). 
Kriegsgefangenen im Europa des Ersten Weltkrieg. Paderborn : Schöningh, 
2006, s. 207-212.

160 „… lügenhafte erpresserische Angaben…“
  VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 79, č. j. 1099.

Zatkova_KB.indd   75 8. 11. 2013   13:01:01



1 76 2

 
 

4.  
Duchovná starostlivosť

Na základe medzinárodných dohovorov mali zajatci nárok na adekvátnu 
duchovú starostlivosť v rámci všetkých vierovyznaní. Touto starostlivosťou 
boli poverení vojenskí kuráti c. a k. poľného vikariátu, ktorí obchádzali pra-
videlne všetky tábory, ktoré im boli pridelené. Duchovnej starostlivosti sa 
venovali aj zajatí duchovní, ktorí sa nachádzali v táboroch. Zajatci tak mohli 
slobodne vyznávať a praktikovať svoje náboženstvá bez obmedzení.

V rámci pastorácie zajatcov sa mali pravidelne slúžiť v  táboroch sláv-
nostné bohoslužby príslušných náboženstiev. Toto nariadenia platilo tak-
tiež pre väčšie zariadenia určené pre dôstojníkov.161

Podľa nariadenia ministerstva vojny z  2. novembra 1914 mali zajatci 
v táboroch, ako aj v zariadeniach pre dôstojníkov, právo na najmenej jednu 
slávnostnú omšu mesačne. Tam, kde chýbali potrebné bohoslužobné a ob-
radné predmety pre rôzne náboženstvá, mali sa tieto čo najskôr zaobsta-
rať.162 Všetky náboženstvá tak mohli dodržiavať svoje zvyklosti. V  rámci 
táborov tak boli zlúčení na základe náboženstva moslimovia či Židia do 
jednej zajateckej roty. Umožniť sa im mala príprava ich jedál a nemali byť 
nútení jesť bravčové mäso a tuk. Mali zriadené aj improvizované rituálne 
kúpele a modlitebne. Pri prípadných pohreboch moslimov mal byť prítom-
ný vojenský imám, ktorý mal sídlo v Győri. Tiež mal byť pravidelne prítom-
ný v tábore pri náboženských obradoch a navštevovať chorých zajatcov.163 

Do zajateckých táborov tak chodili pravidelne rakúsko-uhorskí poľní 
kuráti rôznych náboženstiev. Napríklad v  roku 1915 boli kurátmi gréc-
ko-katolíckej viery v  zajateckých  táboroch poľní kuráti Michael Russu 
a Dušan Obradović, rabínom Lörenz Adler a imámom Imail Imajlič Efendi. 

161 HANSAK, ref. 43, s. 171.
162 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 2, bez sign.
163 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 12, č. 1442.
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Tí v pravidelných intervaloch navštevovali jednotlivé tábory a zariadenia 
pre dôstojníkov. Vo väčších táboroch sa zdržali aj viacero dní a vykonáva-
li tu potrebné náboženské úkony a návštevy chorých.164 Na konanie omší 
priamo v  zajateckých táboroch boli spočiatku vyčlenené len samostatné 
baraky, neskôr sa tu stavali vlastné kaplnky a kostoly, mešity a  synagógy. 
V niektorých táboroch ich napokon bolo aj niekoľko (v zajateckom tábore 
v Grödigu stáli tri kostoly – katolícky, ortodoxný aj protestantský), a na-
príklad v zajateckom tábore v Dunajskej Strede stál pravoslávny kostol aj 
s typickou kupolou.165 

Duchovnej činnosti sa medzi zajatcami venovali aj zajatí duchovní, 
ktorí boli v zajateckých táboroch spolu s ostatnými zajatcami. Podľa na-
riadenia ministerstva vojny z 18. júla 1916 mohli zajatci patriaci k ducho-
venstvu, nachádzajúci sa medzi mužstvom, aspoň čiastočne vykonávať svoj 
duchovný úrad a venovať sa pastorácii medzi svojimi druhmi. Mali však 
byť ubytovaní oddelene od ostatného zajatého mužstva a nemuseli vyko-
návať ťažkú prácu.166

Až do vstupu Talianska do vojny v roku 1915 prevládalo v zajateckých 
táboroch gréckokatolícke a pravoslávne kresťanstvo nad rímskokatolíckym. 
Po vstupe Talianska do vojny v roku 1915 a príchode talianskych zajatcov 
do táborov stúpol počet rímskokatolíckych veriacich. Preto sa tu vo väčšej 
miere začali stavať nové objekty určené na rímskokatolícke bohoslužobné 
účely. Inšpekcie, ktoré tieto tábory navštevovali, tak mohli konštatovať, že 
„… katolícki zajatci dostali všetku potrebnú duchovnú starostlivosť “.167

Viaceré tábory počas vojny navštívil ako zástupca pápeža aj pronuncius 
kardinál gróf Scapinelli, ktorý vyjadril prekvapenie, že sa v  táboroch prí-
kladne starajú aj o duchovný život zajatcov a že vojenská správa robí všetko 
pre to, aby im umožnila vykonávať všetky náboženské úkony. V niektorých 
táboroch našiel medzi zajatcami viacerých klerikov. Pre nich boli zriadené 

164 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 12, č. j. 791; šk. 13, č. j. 1766.
165 WENNERSTRÖM, ref. 108, s. 218-219.
166 VHA Bratislava, f. 5 KK, k. 478, č. j. präs. 90 – 9 – 1.
167 „… dass den katholischen Kriegsgefangenen alle eforderliche geistliche Fürsorge zuteil 

wurde.“ LIPUSCH, Viktor. Militärseelsorge Österreich – Ungarn. Österreich – Ungarns 
katolische Militärseelsorge im Weltkrieg. Wien : Goeth, 1938, s. 118.

Zatkova_KB.indd   77 8. 11. 2013   13:01:01



1 78 2

Zabudnutí vojaci

teologické kurzy, aby nemuseli tráviť čas v zajatí nečinne a mohli si aspoň 
čiastočne doplniť svoje prerušené teologické štúdium.168 

O  zajatcov, ktorí sa nachádzali na rôznych prácach mimo táborov, sa 
v rámci svojich možností staral miestny civilný klérus. Pokiaľ bol na urči-
tom pracovnom mieste dostatočný počet zajatcov, mali nárok na samostat-
né omše. Ak bol ich počet menší, mali navštevovať omše spolu s okolitým 
civilným obyvateľstvom. O ich nerušený priebeh a dozor nad zajatcami sa 
staralo žandárstvo, ktoré malo zabrániť hlavne vzájomným kontaktom me-
dzi zajatcami a domácim obyvateľstvom a zamedziť ich prípadným poku-
som o útek.169 

Pri každom tábore sa nachádzal vlastný cintorín, kde sa pochovávali za-
jatci, ktorí tu počas zajatia zomreli. Na Slovensku sa tak dodnes nachádzajú 
zajatecké cintoríny v Šamoríne, Dunajskej Strede a vo Veľkom Mederi.170

168 Tamže, s. 119.
169 HANSAK, ref. 43, s. 171.
170 Pozri prílohy č. 8, 9 a 10.
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5.  
Propaganda

Počas prvej svetovej vojny sa rovnako ako Nemecko aj Rakúsko-Uhorsko 
snažilo ovplyvňovať cielenou propagandou niektoré národnosti, predo-
všetkým z mnohonárodnostného cárskeho Ruska, ktoré sa dostali do jeho 
zajatia. Za týmto účelom umiestňovalo niektorých zajatcov do táborov na 
základe národnosti či náboženstva, aby tak mohlo ľahšie vplývať na ich ná-
rodnostné povedomie, a  tak oslabovať ich vernosť voči cárskemu Rusku. 
Napríklad, ruských zajatcov poľskej národnosti sa snažili presvedčiť o vstu-
pe do poľských légií a, podobne, moslimských zajatcov o vstupe do turec-
kého vojska.171 

Za účelom propagandistického ovplyvňovania zajatých Rusov začalo 
Rakúsko-Uhorsko podľa vzoru Nemecka (ktoré ako prvé začalo v decembri 
1915 vydávať noviny pre zajatých Rusov) vydávať od júla 1916 špeciálne 
noviny v ruštine s názvom „Nedelja“ („Týždeň“). Na začiatku vychádzali raz 
do týždňa na 4 stranách v náklade 10 000 kusov. Od konca roku 1917 až do 
jari 1918 vychádzali 2× týždenne, v utorok a sobotu. Na svojich stránkach 
noviny prinášali predovšetkým kritické správy o  Rusku, nemali ho však 
ponižovať v očiach ruských zajatcov. Tí spočiatku mali k  týmto novinám 
nedôveru, neskôr sa však často na redakciu obracali so svojimi žiadosťami 
a sťažnosťami.172 

Propaganda voči zajatým vojakom ukrajinskej národnosti sa diala v ko-
operácii so Spolkom za oslobodenie Ukrajiny (Bund zum Befreiung der 
Ukraine, Sojuz vyzvolennja Ukrainy), ktorý vznikol v auguste 1914 v Ľvo-
ve (Lemberg) na území dnešnej Ukrajiny. Medzi zajatcami šíril antirus-
kú a ukrajinskú národnostnú propagandu, ktorá mala za cieľ podporovať 
ukrajinské národné povedomie a nezávislosť Ukrajiny od cárskeho Ruska. 

171 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 132.
172 Tamže, s. 141-142.
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Už v zime 1914 ich začali koncentrovať v zajateckom tábore vo Freistadte 
v Hornom Rakúsku, keď tam bolo presunutých okolo 1 000 zajatcov ukrajin-
skej národnosti z uhorských zajateckých táborov Frauenkirchen a Šamorín. 
Ich počet stúpol v nasledujúcich mesiacoch asi na 11 000. Na pozdvihnutie 
ich národného povedomia tu bola zriadená knižnica s ukrajinskou litera-
túrou, konali sa kurzy ukrajinskej histórie, literatúry, geografie či kurzy na 
nadobudnutie základných znalostí ako bolo napríklad počítanie.173 

Podobne sa nábor medzi zajatcami ukrajinskej národnosti robil aj v roku 
1918. Uskutočňoval sa na základe mierovej dohody medzi Centrálnymi 
mocnosťami a Ukrajinskou národnou republikou, ktorá bola touto doho-
dou 9. februára 1918 uznaná Nemeckom, Rakúsko-Uhorskom, Osmanskou 
ríšou a Bulharskom za nezávislý štát. K formovaniu ozbrojených síl tohto 
štátu prispela aj habsburská monarchia, keď vo svojich zajateckých tábo-
roch umožnila nábor ukrajinských dobrovoľníkov. Počas februára a marca 
1918 predstavitelia Ukrajinskej národnej republiky navštívili väčšinu zaja-
teckých táborov a agitovali za vstup do svojich vojenských formácií. Dňa 2. 
apríla 1918 rakúsko-uhorské ministerstvo vojny vydalo veliteľstvám jednot-
livých táborov inštrukciu, aby 7 804 ukrajinských dobrovoľníkov (931 pod-
dôstojníkov a 6 873 vojakov) presunuli do tábora vo Freistadte, v dnešnom 
Hornom Rakúsku. Zo zajateckých táborov na území dnešného Slovenska 
v Šamoríne a Dunajskej Strede sa prihlásilo 80 poddôstojníkov a 385 voja-
kov ukrajinskej národnosti.174 

Najvýraznejšia propaganda v zajateckých táboroch v oblasti Vojenského 
veliteľstva v Bratislave prebiehala medzi ruskými zajatcami poľskej národ-
nosti. Potom, čo rakúsko-uhorské hlavné veliteľstvo povolilo už v auguste 
1914 výstavbu samostatných poľských légií v západnej a východnej Haliči, 
boli zajatci poľskej národnosti koncentrovaní hlavne v českom zajateckom 
tábore Planá (Plan) a v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava v zajatec-
kom tábore v Csóte, kde ich napokon bolo sústredených okolo 20 000. Cie-
ľom bolo podporovať ich národné povedomie a politickú jednotnosť, a tak 
napomôcť poľským národnostným snahám v  Rusku, ktoré mali vyvolať 
jeho nestabilitu. Poľskí zajatci mali súhlasiť so vstupom do samostatných 
poľských légií a poľských pomocných zborov. Vo svojej propagande im mo-

173 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 133-136.
174 VHA Bratislava, f. 5KK, šk. 478, č. j. 90 – 12 – 27.
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narchia sľubovala obnovenie poľského štátu, pokiaľ sa pridajú na jej strane 
do boja proti cárskemu Rusku. Cieľom propagandistickej činnosti medzi 
nimi bolo „…upevňovať zajatých Poliakoch v  ich národnom povedomí…“, 
aby tak sami spoznali, že je „…patriotickou povinnosťou každého Poliaka 
bojovať za vlasť.“175 

Radoví zajatci poľskej národnosti boli rozdelení do troch skupín na zá-
klade svojej spoľahlivosti a ochoty vstúpiť do légií. Do prvej boli zaradení 
tí, ktorí dobrovoľne súhlasili so vstupom do poľských légií. V druhej boli tí, 
ktorí boli označení za spoľahlivých, ale zatiaľ so vstupom nesúhlasili a v tre-
tej tí zajatci, ktorí boli označení za nespoľahlivých.176 

Do táborov pravidelne chodili najrôznejší dôverníci, či už poľskí legio-
nári alebo duchovní, a vysvetľovali zajatcom, prečo je potrebné, aby sa tiež 
zapojili do légií. Za týmto účelom tu boli zriadené aj rôzne vzdelávacie kur-
zy, knižnice, fungovali tu poľské kapely, divadelné súbory či spevácke zbo-
ry. V tábore prebiehalo tiež základné vyučovanie pre analfabetov, a zajatci 
mali k dispozícii knihy, časopisy a brožúry.177 Zajatí dôstojníci poľskej ná-
rodnosti, ktorí sa prihlásili do poľských légií a zaviazali sa čestným slovom, 
že sa nepokúsia o útek, sa mohli voľne prechádzať aj mimo tábora.178 

Postupne o  zaradenie do poľských légií prejavovalo záujem stále viac 
zajatcov poľskej národnosti. Nakoniec ich bolo v zajateckom tábore v Csóte 
sústredených okolo 20 000, čo dramaticky zhoršilo situáciu v tábore. Túto 
situáciu v tábore opísal v liste jeden zo zajatcov nasledovne: „Sme v tábo-
re, kde sú len Poliaci, už tu budeme tretí týždeň hladovať a prikazujú nám 
vstúpiť do poľských légií v nejakom poľskom vojsku. Domov nepustia nikoho 
a nevie sa, ako sa to skončí, okrem toho, že pomrieme hladom.“179

175 „… die kgl. Polen in ihrem Nationalgefühl ze festigen…“
  „… dass es eine patriotische Pflicht jedes Polen ist für das Vaterland zu kämpfen.“
  VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 238, č. j. präs. 90 – 20 – 36/35.
176 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 238, č. j. präs. 90 – 20/36.
177 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 238, č. j. präs. 90 – 20 – 36/35.
178 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 238, č. j. präs. 90 – 20/36.
179 „Wir sind in einem Lager, wo nur Polen sind, wir werden da schon die dritte Woche asu-

gehungert und befiehlt uns, in die polnischen Legionen einzutreten, in irgend ein polni-
sches Heer. Nach Hause lassen sie niemanden und man weiss nicht, wie das enden wird, 
ausser, dass wir Hungers sterben.“

  MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 59.
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Vo februári 1917 už začalo ministerstvo vojny odmietať z hospodárskych 
a vojenských dôvodov ďalšie žiadosti o vstup do poľských légií. Napokon 
v marci 1917, po vypuknutí revolúcie v Rusku a prísľube ruskej Dočasnej 
vlády v Petrohrade poskytnúť Poľsku rozsiahlu nezávislosť, bola propagan-
da medzi zajatcami poľskej národnosti zastavená.180

180 Tamže, s. 139-140.
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6.  
Zahraničné misie v táboroch

Zajatecké tábory, okrem domácich oficiálnych inšpekcií, navštevovali aj 
medzinárodné misie, predmetom záujmu ktorých bolo nezávislé posudzo-
vanie a kontrola podmienok, za akých zajatci v táboroch žili a pracovali.

Už od roku 1914 vyvíjalo Rakúsko-Uhorsko snahu dohodnúť sa s rus-
kou vládou na tom, aby bola zástupcom oboch krajín umožnená obojstran-
ná výmenná cesta po zajateckých táboroch, aby zistili podmienky, v ktorých 
zajatci žili. Trvalo však až do jesene roku 1915, kým sa tieto návrhy po-
darilo naplánovať a skutočne aj zrealizovať. Dôležitú úlohu pri tom zohral 
dánsky Červený kríž, ktorý sa stal sprostredkovateľom medzi týmito dvomi 
znepriatelenými štátmi.181 Koncom roka 1915 dostal dánsky Červený kríž 
povolenie v spolupráci s rakúsko-uhorskou a ruskou vládou a za účasti zá-
stupcov rakúsko-uhorského a ruského Červeného kríža, navštíviť zajatecké 
tábory na území Rakúsko-Uhorska a Ruska. Tábory na území monarchie 
navštívili traja jeho členovia spolu s tromi zástupcami z Ruska (naopak, na 
územie Ruska boli vyslaní traja zástupcovia z monarchie). Navštíviť mali 
zajatecké tábory a zariadenia pre zajatých dôstojníkov, ako aj nemocnice, 
v ktorých sa nachádzali zajatci a pracoviská, na ktorých pracovalo viac ako 
200 zajatcov. Rakúsko-Uhorsko malo záujem na tom, aby záverečná sprá-
va z inšpekcie priniesla priaznivý obraz o pomeroch medzi zajatcami a aby 
životné podmienky zajatcov urobili čo najlepší dojem a vyhli sa neželaným 
otázkam a pripomienkam Pred plánovanou návštevou preto dostali velitelia 
táborov informáciu o očakávanej inšpekcii, na ktorú sa tak mohli pripraviť 
a zakryť všetky prípadné nedostatky. Členovia misií mohli totiž bez svedkov 
hovoriť so zajatcami a mali právo určovať a zmeniť program cesty.182 Preto 
napríklad aj počas rokov 1917 – 1918, keď v táboroch nebola práve najlepšia 

181 Tamže, s. 149.
182 HANSAK, ref. 43, s. 154-156.
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situácia a mnoho zajatcov bolo podvýživených a zoslabnutých, mali zahra-
ničné návštevy dojem, že o zajatcov je dobre postarané.

Vojenské veliteľstvá, v oblasti ktorých sa mali návštevy uskutočniť, boli 
povinné postarať sa o to, aby členovia misií mali zabezpečené zodpoveda-
júce ubytovanie, stravovanie (avšak bez zbytočného luxusu), dopravu na 
cestách a sprievod tvorený z jazykovo zdatných dôstojníkov. Členovia misie 
mali právo bez svedkov hovoriť so zajatcami aj s internovanými osobami, 
odovzdať im peniaze či listy od ich príbuzných. Po skončení cesty vypraco-
vali správu, ktorú dali k dispozícii všetkým zúčastneným stranám.183 

Prvá návšteva dánskeho Červeného kríža a  ruských predstaviteľov 
v Uhorsku sa začala až dňa 3. januára 1916 v Budapešti. Odtiaľ sa na cestu 
po táboroch vydali tri samostatné misie. Každá bola zložená z  dánskeho 
dôstojníka, ruskej zdravotnej sestry a prideleného sprievodcu z toho vojen-
ského veliteľstva, v oblasti ktorého sa misia práve nachádzala. Misie mali 
medzi sebou nasledujúcim spôsobom rozdelené tábory, ktoré mali na svojej 
ceste navštíviť:

Misia  I.: zajatecké tábory v Šamoríne a Dunajskej Strede, nemocnice, 
pracovné miesta v  oblasti Vojenského veliteľstva v  Bratislave severne od 
Dunaja a v oblasti Vojenského veliteľstva v Košiciach.

Misia II.: zajatecké tábory Kenyérmező, Csót, Hajmáskér, zariadenia pre 
dôstojníkov Zalacsány a Zalaszentgrót, nemocnice, pracovné miesta v ob-
lasti Vojenského veliteľstva v Budapešti východne od Dunaja a v severnej 
časti oblasti Vojenského veliteľstva v Temešvári, prípadne niektoré miesta 
v oblasti Vojenského veliteľstva v Nagyszebene.

Misia III.: zajatecké tábory Neckemarkt, Ostffyasszonyfa, Zalaegerszeg, 
zariadenia pre dôstojníkov Lockenhaus, Stadtschlaining, Vassurány, ne-
mocnica v Kőszegu, pracovné miesta v oblasti Vojenských veliteľstiev Brati-
slava a Budapešť juhovýchodne od Dunaja.

Členovia misií mali cestovať vlakmi v  osobitných kupé prvej triedy 
a  tam, kde to bolo možné aj automobilmi, poprípade dobrými povozmi. 
Civilné úrady boli o  návšteve dopredu informované, avšak činnosť misií 
mala na ich žiadosť prebehnúť bez väčšej pozornosti verejnosti. O každom 
dni ich pobytu mal ich domáci sprievodca napísať krátku správu a odoslať 

183 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 3, č. j. 215.
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ju na príslušné vojenské veliteľstvo. Mal prísne zakázané viesť so zahranič-
nými členmi misií rozhovory vojenského alebo politického charakteru. Do-
zerať mal ale na to, aby misie nezískali žiadne neželané vojenské poznatky. 
Taktiež bolo zakázané, aby sa misie stretli s pracujúcimi zajatcami na takých 
miestach ako cesty alebo stanice a, hlavne, na miestach, kde si veliteľstvá 
neželali upriamiť cudziu pozornosť – teda zväčša továrne a  pri prácach, 
ktorých vykonávanie sa celkom nezlučovalo s medzinárodnými dohovor-
mi. Zabrániť sa malo aj  ich návšteve tam, kde zajatci vykonávali priveľmi 
namáhavé práce a práce súvisiace s vojenskými účelmi. Bezvýhradne boli 
z trasy cesty vylúčené oblasti, ktoré sa javili ako nevhodné z vojenských či 
politických ohľadov.184 

Po príchode misií do tábora im najskôr mali byť ukázané baraky zajat-
cov, ktoré mali byť riadne upratané a  vykúrené. Taktiež izby dôstojníkov 
v zariadeniach pre dôstojníkov museli byť vzorne upravené, ktoré im však, 
samozrejme, upratoval personál. Pokiaľ misia navštívila pracoviská zajat-
cov, tí mali mať udelené voľno, aby si misia mohla prezrieť ich ubytovanie, 
podmienky stravovania a  oblečenie. Všetko muselo byť vo vzornom po-
riadku.185

Po všetkých opatreniach, ktoré urobila vojenská správa, tak mohli na 
konci cesty dánski členovia misie konštatovať, že ubytovanie a starostlivosť 
o zajatcov v Rakúsko-Uhorsku je na lepšej úrovni ako v Nemecku.186 

Misie však, aj napriek snahe táborov ukázať život zajatcov v čo najlep-
šom svetle, nachádzali aj nezrovnalosti a nedostatky. V tábore v Dunajskej 
Strede, ktorý jedna z ruských misií navštívila 18. septembra 1916, sa ruskí 
zajatci sťažovali na tresty vyviazaním. Na to im dámy z ruského Červeného 
kríža však iba vysvetlili, že čítali nariadenia, podľa ktorého sa tento trest 
bude robiť miernejšou formou, pri ktorej zajatci budú môcť stáť a nebudú 
musieť visieť. Zajatci sa sťažovali aj na nedostatočnú stravu a malé porcie 
chleba. Na túto sťažnosť misia reagovala tým, že centrálne mocnosti kvôli 
blokáde nemôžu dovážať žiadne potraviny a nakoniec ani rakúsko-uhorskí 
zajatci nemajú oveľa lepšie podmienky v zajateckých táboroch v Rusku. Vy-
počuli si tiež sťažnosti na ceny v kantíne, ktoré boli vyššie ako ceny v meste. 

184 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 143, č. j. präs. 90 – 18 – 61/13.
185 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 3, č. j 215.
186 HANSAK, ref. 43, s. 154-156.
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Ruskí zajatci sa zaujímali aj o  to, aké pomery vládnu v Rusku a sťažovali 
sa na to, že okrem novín „Nedelja“, ktoré vydáva rakúsko-uhorské minis-
terstvo vojny pre ruských zajatcov, nedostávajú žiadne ruské noviny. Misia 
im však neodporúčala čítať ani tieto oficiálne zajatecké noviny, pretože tam 
podľa ich slov nebolo jediné pravdivé slovo.187 

Aj v ďalších rokoch navštevovali rôzne zahraničné misie zajatecké tábo-
ry. Okrem ruských misií v roku 1917 navštívila tábory v Dunajskej Strede, 
Hajmáskéri, Ostffyasszonyfe a v Neckenmarkte jedna švajčiarska inšpekcia, 
a časté boli aj inšpekčné návštevy zástupcov Španielska. Napríklad v aprí-
li 1917 navštívila miesta, kde sa zdržiavali ruskí zajatci, inšpekcia, zlože-
ná zo štyroch španielskych dôstojníkov a štyroch španielskych vojenských 
lekárov. O misii boli, samozrejme, veliteľstvá táborov dopredu informova-
né, aj keď nepoznali presnú trasu cesty. Mali nariadené, aby sa na návštevu 
pripravili tak, aby na misiu urobili tábory čo najlepší dojem, hlavne preto, 
aby sa nedalo pochybovať o tom, že sa so zajatcami zaobchádza humánne. 
Keďže misiu tvorili aj lekári, bolo dôležité, aby odišli s  presvedčením, že 
sanitárne zariadenia pre zajatcov zodpovedajú predpisom a dajú sa označiť 
za vzorové. Zastrieť sa však mal hlavne panujúci nedostatok potravín a zlé 
zásobovanie. Počas ich pobytu tak nesmeli zistiť, v akej hospodárskej situ-
ácii sa nachádza celá krajina. Niektoré miesta, kde pracovali ruskí zajatci, 
však dopredu hlásili, že nie je vhodné, aby ich misia navštívila, pretože tu 
vládli zlé podmienky.188 

187 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 230, č. j. 90 – 7 – 19/51.
188 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 475, č. j. 3 – 5 – 2.
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7.  
Antropologický výskum na zajatcoch

Prvá svetová vojna priniesla so sebou aj nové možnosti na realizáciu výsku-
mu v rôznych oblastiach vedy a techniky – či už vo vývoji nových zbraní 
alebo zavádzaní nových postupov v medicíne a farmácii.

Málo známym je fakt, že priamo v zajateckých táboroch sa robil antro-
pologický výskum na zajatcoch rôznych národností, predovšetkým z cár-
skeho Ruska. Tento výskum inicioval v roku 1915 Anton Carl Toldt, anatóm, 
bývalý rektor univerzity vo Viedni a prezident Viedenskej antropologickej 
spoločnosti. Využiť sa mala príležitosť, že do zajateckých táborov na úze-
mí monarchie sa dostali zajatci mnohých národností z európskej aj ázijskej 
časti Ruska a vytvorili sa tak podmienky na výskum a rozšírenie antropo-
logických znalostí o málo známych národnostiach priamo v monarchii, bez 
toho, aby sa za nimi muselo vycestovať. V rámci antropologickej spoloč-
nosti bol vytvorený samostatný komitét poverený výskumom na čele s Ru-
dolfom Pöchom. Výskum bol financovaný čiastočne priamo Viedenskou 
antropologickou spoločnosťou, ale hlavne cisárskou akadémiou vied. Tak-
tiež mal podporu aj od ministerstva vojny a ministerstva železníc, ktoré po-
skytli členom výskumného tímu zdarma cestovanie a ubytovanie v okruhu 
zajateckých táborov. Rudolf Pöch bol zbavený vojenskej povinnosti a mohol 
sa svojmu výskumu venovať v  hodnosti štábneho lekára. V  rokoch 1915 
– 1918 navštívil spolu so svojimi spolupracovníkmi a asistentom Josefom 
Weningerom niekoľko zajateckých táborov na území monarchie, v Nemec-
ku a v obsadenom Rumunsku. Za tento čas antropologicky vyšetrili okolo 
7 000 zajatcov, vytvorili okolo 5 000 diapozitívov, fotografií a filmových, ako 
aj fonografických záznamov. Podobne vyrobili okolo 300 sádrových odliat-
kov tvárí zajatcov. Vo svojom výskume sa zameriavali na „vymierajúce ná-
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rodnosti“ a na antropologicky málo známe národnosti ruskej ríše, napríklad 
z Kaukazu či Sibíri. 189 

Priamo v zajateckých táboroch sa za pomoci tlmočníkov pýtali vybra-
ných zajatcov na ich personálie – národnostnú príslušnosť, rodinný stav, 
náboženstvo, vzdelanie, jazykové znalosti, sociálne postavenie a potom na-
sledovala ich telesná prehliadka. Skúmali sa aj ich tradičné národné zvyklos-
ti.190 Okrem zajateckých táborov sa tento výskum robil aj priamo v blízkosti 
frontu a v etapnom priestore. Vhodní zajatci sa vyhľadávali aj v táboroch 
v  oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava. Na príkaz ministerstva vojny, 
ktoré tak vychádzalo v ústrety Viedenskej antropologickej spoločnosti, mali 
jednotlivé tábory urobiť zoznamy zajatcov niektorých konkrétnych národ-
ností – napríklad Baškirov, Votjakov, Čuvačov, Čerkesov, Kirgizov či Kal-
mykov. V tábore v Šamoríne sa tak našlo napríklad niekoľko Čuvačov, jeden 
Votjak i Čerkes.191 

Podobný výskum sa snažila robiť aj Uhorská akadémia vied, ktorá mala 
záujem o filologický a etnologický výskum niektorých vymierajúcich ná-
rodností, ako boli napríklad Ostjaci 192 a v roku 1917 aj uhorské minister-
stvo kultúry a školstva.193 

189 BERNER Margit. Forschung „Material“ Kriegsgefangene. Die Massenutersuchung der 
Wiener Antropologen an gefangenen Soldaten 1915 – 1918. In HEINZ E. G. – NE-
UGEBER W. Vorreiter der Vernichtun? Eugenik, Rassenhygiene und Eutanasie in der 
österreichischen Diskusion vor 1938. Wien : Böhlau Verlag, 2005 s. 172-173.

190 Tamže, s. 164-167.
191 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 36, č. j. 279.
192 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 238, č. j. präs. 90 – 20 – 32.
193 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 79, č. j. 1236.
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1.  
Zariadenia pre zajatých dôstojníkov

Počas celej prvej svetovej vojny prevládal v  armáde veľký rozdiel medzi 
členmi dôstojníckeho zboru a  radovými vojakmi. Svoje postavenie a  vý-
sady si dôstojníci udržali aj potom, čo boli zajatí. Na základe haagského 
Dohovoru o zákonoch a obyčajoch pozemnej vojny z roku 1907 nemuse-
li počas zajatia pracovať a mali nárok na plat, aký prináležal dôstojníkom 
rovnakej hodnosti v krajine, v ktorej sa nachádzali v zajatí.194 Rozdiely boli 
aj v ubytovaní zajatých dôstojníkov a vojakov, v  ich stravovaní (dôstojní-
ci mali na rozdiel od radových zajatcov nárok napríklad na pivo a  víno) 
či v možnostiach trávenia voľného času (k dispozícii mali vlastné kantíny, 
biliardové sály, mohli hrať tenis a podobne). Mohli tiež navštevovať blízke 
mestá a dediny a vybavovať si tam nákupy. Aj v zajatí mali vlastných sluhov 
(vyšší dôstojníci – napríklad štábni dôstojníci či kapitáni – mali nárok na 
vlastného sluhu, pri nižších dôstojníkoch pripadal jeden sluha na dvoch 
dôstojníkov)195a ďalší personál, ktorý sa staral o ich pohodlie – kuchárov, 
holičov, kuričov, dokonca obuvníkov, krajčírov či záhradníkov.196 

Samozrejmosťou bolo, že zajatí dôstojníci boli aj ubytovaní oveľa kom-
fortnejšie ako obyčajní vojaci v masových táboroch. Na ich ubytovanie boli 
na začiatku vojny prenajímané objekty od vojenských úradov, ako aj súk-
romných osôb, napríklad rôzne kaštiele a  zámky. Boli tiež umiestňovaní 
do hotelov a  penziónov, ktoré pre vojenský konflikt prišli o  svojich hos-
tí. Ich majitelia radi privítali túto náhradu za zisky, o ktoré prišli.197 Tento 
typ ubytovania pre zajatých dôstojníkov bol označovaný ako zariadenia pre 
dôstojníkov (Die Offizierstationen). Počet týchto zariadení pre zajatých dôs-

194 GEISBACHEROVÁ, ref. 30, s. 20.
195 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 235, č. j. 90 – 18 – 2.
196 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 76, č. j. 761.
197 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 71-72.
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tojníkov sa počas vojny menil, niektoré boli zrušené a miesto nich boli vy-
tvorené nové. V zariadeniach okrem zajatých dôstojníkov a strážnej služby 
bol aj početný personál z radov zajatých vojakov, ktorí sa starali o ich kaž-
dodenný chod. Ako jeden z príkladov môžeme uviesť, že v apríli 1915 boli 
zajatí dôstojníci v oblasti Vojenského veliteľstva v Bratislave umiestňovaní 
do nasledujúcich zariadení.

Tab . č . 10 Zariadenia pre zajatých srbských dôstojníkov v oblasti 
Vojenského veliteľstva Bratislava 10 . apríla 1915

Zariadenie Počet  
dôstojníkov

Počet 
vojakov

Súhrnný počet 
zajatcov

Jakabháza 43 25 68
Rudersdorf – filiálne  
zariadenie

29 16 45

Vassurány – filiálne  
zariadenie

34 12 46

Nagyunyom – filiálne  
zariadenie

16 6 22

Balogfa – filiálne zariadenie 13 4 17
Kisunyom – filiálne  
zariadenie

30 8 38

Sarokujfalu – filiálne  
zariadenie

22 7 29

Táplanfa – filiálne  
zariadenie

23 8 31

Felsöságh – filiálne  
zariadenie

30 7 37

Zdroj: VHA Bratislava, 5 KK Bratislava, šk. 137, č. 90 – 5 – 14.

Okrem týchto zariadení sa 28 zajatých srbských dôstojníkov a 10 zajatých 
srbských vojakov nachádzalo aj v zariadení pre dôstojníkov v Stadtschlainin-
ge (Városszalonak), ktoré bolo určené pre zajatých ruských dôstojníkov.198

198 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 137, č. j. präs. 90 – 5 – 14.
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Tab . č . 11 Zariadenia pre zajatých ruských dôstojníkov v oblasti 
Vojenského veliteľstva Bratislava 10 . apríla 1915

Zariadenie pre zajatých 
dôstojníkov

Počet  
dôstojníkov

Počet 
vojakov

Súhrnný počet 
zajatcov

Stadtschlaining 4 38 42
Jormannsdorf – filiálne 
zariadenie

14 3 17

Bernstein – filiálne  
zariadenie

12 3 15

Lockenhaus – filiálne  
zariadenie

9 5 14

Zalaszentgrót – filiálne 
zariadenie

24 8 32

Zalacsány – filiálne  
zariadenie

6 3 9

Zdroj: VHA Bratislava, 5 KK Bratislava, šk. č. 137, č. 90 – 5 – 14.

V júni 1915 sa ako miesta pre ubytovanie dôstojníkov v oblasti Vojenského 
veliteľstva Bratislava uvádzajú už len Városzalonak, Vassurany, Lockenhaus 
(Léka), Zalaszentgrót, Zalacsany a Táplánfa. Hlavné oddelenie pre dôstojní-
kov a zároveň sídlo veliteľstva všetkých oddelení pre dôstojníkov sa nachá-
dzalo v Stadtschlaining.199

So zajatými dôstojníkmi sa zaobchádzalo spočiatku benevolentne, na 
rozdiel od vojakov mali väčšiu voľnosť pohybu, dokonca sa vyskytli prípady, 
že počas svojich vychádzok do okolia boli opití a následne im boli zakázané 
návštevy mesta.200 Ich spôsob života vzbudzoval nevôľu aj u strážneho per-
sonálu zariadení, a tak im bolo prísne zakazované jedávať na izbách, mali 
dodržiavať denný harmonogram (ranný apel, čas na jedlo, prechádzky). 
Zranení, chorí a rekonvalescenti nemali povolené prechádzky ani v okolí 
ubytovne. Väčšie vychádzky do okolia mali zajatí dôstojníci povolené iba 
jedenkrát do týždňa. Mali zakázané navštevovať miestne podniky či pre-
chádzať sa po korzách. V prípade, že by sa niektorý z nich pokúsil o útek, 

199 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 142, č. j. präs. 90 – 16 – 2/3.
200 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 3. č. j. 50.
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mohli byť presunutí všetci dôstojníci, umiestnení v rovnakom zariadení ako 
utečenec, do zajateckého tábora. Za porušenie pravidiel disciplíny mali byť 
potrestaní zákazom vychádzania z izby.201 Zajatí dôstojníci mali vytvorené 
aj podmienky na rôzne športové aktivity, mohli hrať futbal či tenis. Raz do 
týždňa mohli ísť na väčšiu prechádzku do okolia pod dohľadom eskorty. 
Zakázanú však mali účasť na poľovačkách a návštevu verejných podnikov 
v mestách ako napríklad návštevu reštaurácií alebo kín.202

Príkladom bezstarostného života zajatých dôstojníkov môže byť život 
dôstojníkov v  dedine Jakabháza, kde bolo v  miestom zámku v  decembri 
1914 ubytovaných 42 srbských dôstojníkov spolu s 22 sluhami. Bývali po 
dvoch až piatich v dobre zariadených izbách a k dispozícii mali kúpeľňu. 
Stravu dostávali z miestnej reštaurácie a povolené mali aj víno alebo pivo. 
Na vyplnenie voľného času mali k dispozícii srbské noviny „Obzor“ a od 
9:00 do 12:00 predpoludním a od 14:00 do 16:00 popoludní mali povolené 
vychádzky v parku a v stráženej oblasti. Raz za týždeň mohli ísť dvaja zajatci 
v sprievode dôstojníka strážnej služby nakúpiť do blízkeho Szentgotthardu 
a raz za mesiac sa pre nich slúžila omša. S ubytovaním aj so stravou boli 
zajatci spokojní.203 Pohodlný život zajatých nepriateľských dôstojníkov na 
území monarchie neunikol pozornosti miestneho obyvateľstva, a tak sa ním 
zaoberali aj články v miestnej tlači. Ich autori si kládli otázku, či sa podob-
ným priateľským spôsobom zaobchádza aj s  rakúsko-uhorskými vojakmi 
v zajatí v Rusku. Jeden z článkov kritizoval bezstarostný život zajatých dôs-
tojníkov umiestnených v zámku v Rudersdorfe (Radafalve), pretože podľa 
neho chodili do kúpeľov, lekárne a  nakupovať do obchodov. Naopak, na 
podmienky ubytovania v tomto zámku sa písomne sťažoval generálporučík 
Jevgenij Martinow, ktorý sem prišiel v skupine 150 zajatých ruských dôs-
tojníkov 24. septembra 1914. Ich ubytovanie sa mu zdalo tesné, vlhké a špi-
navé, s nedostatočným zariadením – chýbalo tu veľa nábytku, a hygienické 
podmienky boli nevyhovujúce. Podľa jeho slov sa dalo čakať, že v jesenných 
a zimných mesiacoch budú všetci zajatci trpieť ťažkým reumatizmom. Pod-
mienky zajatcov prirovnával generálporučík Martinow k podmienkam, aké 
mali ruskí zajatci počas vojen proti Japonsku či Turecku. Podľa jeho názoru 

201 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 68, č. j. präs. 87 – 13/ 297.
202 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 98.
203 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 52, č. j. präs 61 – 16/20.
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to boli oveľa chudobnejšie štáty ako rakúsko-uhorská monarchia, a predsa 
tam bolo o zajatcov lepšie postarané.204 

Postupom času pribudli prísnejšie pravidlá aj pre zajatcov z radov dôs-
tojníkov. Ich cieľom bolo hlavne zamedziť prípadným útekom. Podľa naria-
denia ministerstva vojny č. 5057 zo 7. mája 1915 v prípade, že dôjde k úte-
ku dôstojníka, boli stráže oprávnené zastreliť každého zajatého dezertéra 
– dôstojníka alebo vojaka, ktorý by sa pohyboval mimo územia zariadenia 
pre dôstojníkov. Toto územie bolo presne ohraničené a dôstojníkom ozná-
mené písomným rozkazom. Všetci dôstojníci z  jedného zariadenia boli 
zodpovední za útek niektorého z nich. Zabrániť sa malo aj opitosti dôstojní-
kov, ako aj všetkým ich výtržnostiam. Denne mali povolené vypiť iba 3 deci 
vína alebo pol litra piva počas jedla. Každé porušenie tohto pravidla mohlo 
byť potrestané dočasným alebo celkovým zákazom pre jednotlivca alebo aj 
všetkých ostatných dôstojníkov. Vzdorovité alebo buričské elementy mali 
byť umiestnené oddelene od ostaných alebo presunuté do väzenských bara-
kov, z ktorých mohli byť prepustení len s povolením vojenského veliteľstva. 
Zabrániť sa malo tiež v  ich komunikácii so zajatým mužstvom. Povolenú 
mali kúpu alebo predplatenie novín, časopisov a kníh vychádzajúcich v Ra-
kúsko-Uhorsku alebo v Nemecku. Na zaobstarávanie malých nákupov mali 
povolenú sumu peňazí do piatich korún. Väčšie nákupy mali povolené len 
prostredníctvom veliteľstva.205 

Aj napriek tomu sa však naďalej vyskytovali rôzne priestupky proti pra-
vidlám. Občas sa na veliteľstvo dostali aj správy, že zajatí dôstojníci sa opíja-
li či navštevovali nevestince. Vojenské úrady to pripisovali slabému veleniu, 
ktoré ich malo na starosti.206 

Postupom času sa zdal niektorým dôstojníkom ich pobyt v zajatí nudný 
a jednotvárny. Napríklad dôstojníci zo zariadenia vo Vassurány preto v júli 
1916 žiadali o nové knihy a časopisy. Spokojní však boli so svojou stravou. 
Nespokojnosť s  jednotvárnym životom v  zajatí sa pokladala aj za hlavnú 
príčinu ich žiadostí o preloženie na iné miesto či pokusov o útek. Preto sa 
začalo uvažovať o tom, či by sa tomu nedalo zabrániť ich turnusovou výme-
nou v rámci jednotlivých zariadení, aby tak mohli zmeniť prostredie, čo by 

204 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 68, č. j. präs. 87 – 13 – 29/3.
205 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 12, č. j. 937.
206 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 74, č. j. 16 – 4 – 39.
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ich vytrhlo z  ich každodenného stereotypu v zajatí. Samozrejme, týkať sa 
to malo len bezproblémových dôstojníkov. Navrhovalo sa preto, aby kaž-
dý dôstojník, ktorý mal záujem o preloženie, vypísal dotazník s osobnými 
údajmi, ako aj dôvodmi, prečo žiada o preloženie. Každé zo zariadení, kam 
mohol byť eventuálne preložený, bolo vhodné pre iný typ zajatcov. Podľa 
poznatkov úradov sa zariadenia dali rozdeliť podľa podmienok nasledujú-
co:

Zalacsány – vhodné pre spoľahlivých dôstojníkov s dobrou výchovou,
Lockenhaus – vhodné pre starších vyšších dôstojníkov,
Zalaszentgrót – vhodné pre dôstojníkov, ktorí mali dobré správanie sa,
Vassurány – vhodné pre dôstojníkov, ktorí chcú komfortné ubytovanie 

v zariadení, kde je rôznorodá spoločnosť,
Stadtschlaining – vhodné hlavne v  zlých ročných obdobiach pre tých 

dôstojníkov, ktorí nedodržiavajú poriadok a majú zlý vplyv na ostatných.
 

Aj keď samostatné zariadenia pre dôstojníkov poskytovali lepšie životné 
podmienky ako oddelenia pre dôstojníkov v zajateckých táboroch, po istom 
čase to dôstojníci nepovažovali za výhodu, pretože tu bolo menej možností 
na ich každodenné zamestnanie, ktoré by im vyplnilo dni strávené v zajatí, 
a tiež prichádzali do kontaktu len s úzkym okruhom ľudí. 207

207 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 230, č. j. präs. 90 – 7 – 7/15.
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2.  
Dôstojnícke oddelenia v zajateckých táboroch

Postupom času boli všetky miesta vhodné pre ubytovanie zajatých dôstoj-
níkov kapacitne vyťažené a preplnené. Preto museli byť aj zajatí dôstojníci 
umiestňovaní namiesto v týchto relatívne pohodlných budovách aj v špeciálne  
vyhradených častiach v masových zajateckých táboroch pre mužstvo. Tie 
boli označované ako dôstojnícke oddelenia zajateckých táborov (Die Offizi-
ersabteilungen des Kriegsgefangenenlagers).208

Podľa nariadenia ministerstva vojny z  januára 1915 mali byť do zaja-
teckých táborov premiestení predovšetkým tí dôstojníci, ktorí sa pokúsili 
o útek alebo boli podozriví z prípravy na útek a tí, ktorí mali spurné sprá-
vanie alebo boli podozriví zo špionáže. Pokiaľ išlo o dôstojníkov iba z prvej 
skupiny, mohli byť umiestnení do každého zajateckého tábora, kde boli vy-
budované samostatné dôstojnícke baraky a mali nárok na všetky výhody, 
boli iba prísnejšie strážení. Dôstojníci z druhej kategórie strácali nárok na 
niektoré z výhod a boli umiestnení do tábora v Kenyérmező. Neskôr boli 
dôstojnícke oddelenia vybudované takmer v každom tábore.209 

Keďže v zajateckých táboroch sa nachádzali karanténne baraky, muse-
li nimi prejsť po svojom príchode na pozorovanie všetci zajatí dôstojníci, 
ktorí prišli z bojiska alebo nemocníc. Až potom boli podľa počtu voľných 
miest umiestnení buď do zariadení pre dôstojníkov alebo do oddelení pre 
dôstojníkov v zajateckých táboroch. Práve pre nedostatok ubytovacích ka-
pacít vhodných pre dôstojníkov boli najskôr uprednostňovaní pri ubytova-
ní v dôstojníckych zariadeniach hodnostne najvyšší štábni a vyšší dôstojníci 
a rekonvalescenti, ktorí potrebovali zvláštnu starostlivosť, prípadne niektorí 
vybraní nižší dôstojníci.210 Ostatní boli umiestnení do  dôstojníckych od-

208 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 230.č. j. präs. 90 – 11 – 22/7.
209 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 142, č. j. präs. 90 – 16 – 1.
210 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 12, č. j. 977.
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delení v zajateckých táboroch. Aj tu však mali vytvorené lepšie podmien-
ky ako obyčajní radoví zajatci. Ich baraky boli lepšie zariadené, namiesto 
priční mali postele a k dispozícii mali nočné stolíky, stolíky na umývanie 
a podobne.211 Aj v táboroch tak mali zajatí dôstojníci väčšie pohodlie ako 
obyčajní vojaci. O ich komfort a čistotu ich ubytovania sa starali vojenskí 
sluhovia, k dispozícii mali vlastnú kantínu a taktiež viaceré možnosti ako 
stráviť čas, a tak celé dni trávili v nečinnosti v táboroch.

Švéd Thorsten Wennerström, ktorý navštívil počas svojej cesty po za-
jateckých táboroch aj oddelenie pre dôstojníkov v Dunajskej Strede, si po 
vojne v zborníku In Feindeshand spomínal aj na túto návštevu. V čase jeho 
návštevy sa tu nachádzalo 204 talianskych dôstojníkov, ktorí sa mu zdali 
špinaví a zle oblečení. V barakoch bývali po viacerých na izbách, ktoré však 
na neho pôsobili dojmom, akoby si ich dôstojníci nemali záujem vlastnou 
iniciatívou zútulniť. K  dispozícii mali vlastnú kantínu a  biliardovú sálu. 
Ráno dôstojníci vstávali až o pol desiatej a – ako si spomína – v podstate 
celý deň nič nerobili, iba fajčili.212

S nárastom počtu zajatých dôstojníkov sa postupne preplňovali aj vy-
členené dôstojnícke oddelenia v táboroch, a v niektorých však neboli prá-
ve ideálne podmienky pre ich život. Vyskytovali sa tu pokusy o útek a aj 
priestupky voči domácemu poriadku. To viedlo k  prísnejšiemu zaobchá-
dzaniu s nimi – napríklad k zrušeniu prechádzok a  internácii dôstojníka 
v jeho izbe či zrušeniu prídelov vína a piva.213 

Jedno z prvých dôstojníckych oddelení bolo vybudované už na začiatku 
roka 1915 v tábore v Kenyérmező, a to baraky pre 200 dôstojníkov. Od ba-
rakov pre mužstvo boli oddelené vysokým došteným plotom.214 Neskôr tu 
pribudli ešte viaceré ďalšie baraky. Zdôvodu obsadenia ubytovní, pôvodne 
určených pre dôstojníckych sluhov, nižšími dôstojníkmi – podľa mienky 
velenia tábora boli celkom vhodné a  na ich ubytovanie postačujúce – sa 
tu vytvorilo miesto pre ubytovanie 312 dôstojníkov. Veliteľstvo tábora sem 
plánovalo presťahovať aj zvyšok dôstojníkov, ktorí sa nachádzali v tábore, 

211 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 12, č. j. 942.
212 WENNERSTRÖM, ref. 108, s. 218.
213 VHA Bratislava, f. 5 KK Bratislava, šk. 143, č. j. 90 – 18-58/4.
214 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 140, č. j. präs. 90 – 11 – 22/5.
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a tak ich zlúčiť do jedného oddelenia a zabrániť im v kontakte s radovými 
vojakmi.215 

V  júli 1915 sa v  niektorých zajateckých táboroch dokončovali ďalšie 
ubytovne pre dôstojníkov. V tábore v Kenyémezö boli dočasné baraky pre 
dôstojníkov úplne zaplnené a v dostavbe boli nové baraky. V táboroch v Ša-
moríne a Dunajskej Strede bolo pre dôstojníkov vyčlenené a prispôsobené 
po jednom baraku pre 80 dôstojníkov. Boli oddelené od barakov pre muž-
stvo, vyčistené a namiesto priční tu mal každý dôstojník k dispozícii posteľ, 
nočný stolík, stolík na umývanie s lavórom, kreslo a vešiak. Na každej izbe 
bol jeden stôl a zrkadlo na stene.216 V decembri 1915 tu bolo v oddelení pre 
dôstojníkov už približne 200 osôb umiestnených v nových budovách, ktoré 
– ako konštatovala inšpekcia uskutočnená 6. až 7. decembra 1915 – posky-
tovali veľmi dobré ubytovanie. Izby boli čisté, svetlé, pôsobili „priateľským“ 
dojmom a  mali základné vybavenie. Starší a  hodnostne vyšší dôstojníci 
mali samostatné izby, mladší dôstojníci a práporčíci bývali viacerí na jednej 
izbe. Jedlo im bolo podávané v  priľahlej jedálni. Najvyšším dôstojníkom 
tu v tomto čase bol plukovník Železinsky, ktorý sem bol na vlastnú žiadosť 
preložený z Neulengbachu. Medzi svojimi druhmi mal veľkú autoritu a váž-
nosť.217 V decembri 1916 dôstojníci žiadali o väčšiu voľnosť, pretože naj-
mä tým, ktorí sem prišli z iných táborov či zariadení, sa toto miesto zdalo 
priveľmi pokojné. Žiadali, aby sa až do konca svojho pobytu v zajatí mohli 
aspoň raz za mesiac dostať medzi ľudí, navštíviť kaviareň a sami si nakúpiť. 
Veliteľstvo tábora sa preto obrátilo na Vojenské veliteľstvo v Bratislave s po-
žiadavkou, či môžu spoľahlivým zajatým dôstojníkom v  prípade ktorých 
nehrozil pokus o útek, povoliť v skupinách po 20 mužoch, v sprievode jed-
ného dôstojníka, navštíviť peši alebo železnicou Ostrihom, kde by si mohli 
nakúpiť a navštíviť pohostinstvo alebo kaviareň.218 

Dôstojnícke oddelenie v zajateckom tábore v Csóte slúžilo predovšet-
kým na sústredenie zajatých dôstojníkov poľskej národnosti, ktorí súhla-
sili so vstupom do poľskej armády. Títo dôstojníci sa museli zaviazať, že sa 

215 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 143, č. j. 90 – 18 – 58/4.
216 VHA Bratislava, f. KGL, Šamorín, šk. 12, č. j. 942.
217 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 140, č. j. präs. 90 – 12 – 26/2.
218 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 238, č. j. präs. 90 – 20 – 41.
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nepokúsia o útek a zúčastnia sa na vytváraní tejto armády.219 V júli 1916 tu 
bolo umiestnených 54 dôstojníkov.220 Na základe rozhodnutia z 15. októbra 
1916 sa tu začalo budovať oddelenie s kapacitou pre 400 dôstojníkov. Boli 
ubytovaní v izbách po 2 – 3 osobách, k dispozícii mali mať vlastné kuchyne, 
kúpeľne a toalety. Mali sa pre nich vybudovať aj nemocničné baraky, väze-
nie, práčovne a sušiarne bielizne, ako aj baraky a kuchyne pre ich sluhov, 
ktorých malo byť približne 180. Na tieto účely sa mali adaptovať niektoré 
z už postavených barakov pre mužstvo, ktoré po menších úpravách mohli 
vyhovovať aj potrebám ubytovania dôstojníkov. Na každých dvoch dôstoj-
níkov tu mal byť kompletný umývací stolík a každý mal mať k dispozícii 
vešiak, nočný stolík a kreslo.221

V roku 1916 prebiehala výstavba barakov pre dôstojníkov aj v zajatec-
kom tábore v Hajmáskéri. Murované baraky mali poskytovať bežné ubytova-
nie pre 450 dôstojníkov, prípadne núdzové ubytovanie pre 675 dôstojníkov . 
Prvá časť určená pre 240 dôstojníkov mala byť hotová do 1. decembra 1916 
a  zvyšok do konca decembra. Stavba si vyžadovala prácu približne 2 500 
robotníkov z radov zajatého mužstva, pretože boli potrebné terénne úpra-
vy, vybudovanie približne 42 murovaných objektov a ďalších nevyhnutných 
inžinierskych sietí.222 V januári 1917 tu začala výstavba nového oddelenia 
pre zajatých talianskych dôstojníkov ako náhrada za oddelenie, ktoré bolo 
zničené požiarom v  tábore v Dunajskej Strede. Na stavbe nebol dostatok 
robotníkov, pridelených tu bolo 400 mužov zo zajateckého tábora v Ostf-
fyasszonyfe. Ich pracovný výkon bol však veľmi slabý. Boli telesne vyčerpaní 
a iba 86 z nich bolo práceschopných. Navrhovalo sa preto, aby boli odos-
laní naspäť do kmeňového tábora a nahradení vyšším počtom robotníkov 
z tábora v Csóte. Ruskí zajatci, ktorí sa nachádzali v tábore v Hajmáskéri, 
tiež nevykazovali vyššiu práceschopnosť, pretože boli oslabení chorobami. 
Dňa 25. januára sa v táborovej nemocnici objavil nový prípad škvrnitého 
týfusu, a preto bola nariadená karanténa niektorých barakov a dezinfekcia 
všetkých ľudí a barakov v tábore.223 V máji 1917 tu už bol citeľný nedosta-

219 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 238, č. j. präs. 90 – 20 – 8/34.
220 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 230, č. j. präs. 90 – 7 – 7/15.
221 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 236, č. j. präs. 90 – 18 – 32/2.
222 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 236, č. j. präs. 90 – 18 – 24.
223 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 363, č. j. präs. 90 – 20 – 15.
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tok miesta pre dôstojníkov. Dňa 16. mája 1917 sem bolo premiestnených 
130 talianskych dôstojníkov a 65 vojakov z Dunajskej Stredy, kde časť ich 
pôvodného ubytovania zhorela. Najstarší medzi nimi bol major Rosetti.224 
V septembri 1917 tu ešte prebiehala adaptácia skupiny barakov pre talian-
skych dôstojníkov, pretože baraky boli veľké a komplikované a chýbali tu 
stavební robotníci. Na túto stavbu bolo nasadených 22 rumunských zajat-
cov, z ktorých ale v  tom čase bolo 7 chorých. V  tábore síce bol dostatok 
pracovných síl, ale medzi nimi sa nenachádzali odborníci na tento druh 
práce. Hotové boli 3 baraky, ďalší sa práve dokončoval, a postaviť sa malo 
ešte 10 barakov. Hygienické podmienky v tábore boli dobré, a preto tu ne-
bolo mnoho chorých. Talianski dôstojníci sa však sťažovali na zlé dodáv-
ky objednaných potravín a tabaku z Talianska. V októbri 1917 sa sťažovali 
priamo apoštolskému nunciovi, že pre porušovanie pravidiel niektorými 
z nich musia trpieť všetci. Ako jedno z opatrení proti zlej disciplíne sa totiž 
využíval zákaz vychádzok mimo tábora, čo niektorí dôstojníci niesli veľmi 
ťažko. Inšpekcii, ktorá tábor navštívila, sa nespoľahlivým zdal aj personál 
v oddelení pre dôstojníkov, preto tu 15 dní pôsobil detektív, ktorý pozoroval 
pomery v tomto zariadení. Táboru robil problémy aj dovoz potravín a sta-
vebného materiálu.225

Horšie podmienky boli v dôstojníckom oddelení v zajateckom tábore vo 
Frauenkirchene. V auguste 1916 sem boli okrem iných zajatcov umiestnení 
čiernohorský minister a generáli. Ich ubytovanie bolo veľmi jednoduché. 
Nemali žiadne postele, iba prične, žiadne lepšie pomôcky na umývanie ani 
stôl či stoličku pre každého. Štábni a vyšší dôstojníci boli ubytovaní rovna-
ko ako obyčajní zajatí ruskí alebo srbskí vojaci. Dostávali aj rovnakú stravu 
ako radoví vojaci. Medzi zajatcami sa nachádzalo aj viacero chorých na tu-
berkulózu či pacientov po amputácii. Nachádzal sa tu napríklad 75-ročný 
generál Milo Gjurašković z Dulcigna, ktorý na základe svojho zdravotného 
stavu žiadal o transfer do niektorej južnejšie položenej oblasti. Na základe 
týchto poznatkov velenie tábora považovalo za potrebné zlepšiť ubytovanie 
dôstojníkov a zabezpečiť lepšie zariadenie, čo by si nevyžiadalo privysoké 
finančné náklady.226 

224 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 358, č. j. präs. 90 – 7 – 7/7.
225 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 358, č. j. präs. 90 – 7 – 7/9.
226 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 237, č. j. präs. 90 – 19 – 4.
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Do dôstojníckeho oddelenia v  tábore v Neckenmarkte boli umiestňo-
vaní predovšetkým zajatí rumunskí a ruskí dôstojníci. Medzi nimi sa robi-
li určité rozdiely. Rumunskí dôstojníci totiž žiadali rovnaké výhody, čo sa 
týkalo vychádzok, ako mali ruskí dôstojníci.227 Dochádzalo tu tiež k  čas-
tým výtržnostiam, z dôvodu ktorých navrhovala strážna služba v júli 1918 
nahradiť východnú časť došteného oplotenia drôteným oplotením, aby tak 
mala lepší výhľad zo strážnych stanovísk. Jedna takáto výtržnosť sa odohra-
la napríklad v oddelení pre talianskych dôstojníkov v noci 21. júla 1918. Ta-
lianski dôstojníci totiž ešte o pol jedenástej večer svietili v štyroch barakoch 
a niektorí z nich sa stále nachádzali mimo barakov. Na výzvy strážnej služby 
odpovedali krikom a piskotom. Po príchode strážnej služby do barakov sa 
niekoľko dôstojníkov vzbúrilo. Pri potlačovaní vzbury našťastie neboli pou-
žité zbrane, ale 8 talianskych dôstojníkov a jeden slobodník strážnej služby 
boli ľahko zranení.228 

V roku 1916 sa 253 zajatých dôstojníkov nachádzalo aj v oddelení pre 
dôstojníkov v tábore v Zalaegerszegu . Boli tu predovšetkým dôstojníci niž-
ších hodností. Tiež traja štábni dôstojníci, viacero kapitánov a predovšet-
kým práporčíci, z ktorých mnohí boli „nevzdelaní“. Títo mali občas na ve-
denie tábora rôzne nesplniteľné požiadavky a prosby, ako napríklad žiadosti 
o pálenku. Vo všeobecnosti sa tento tábor pokladal za „rekreačnú stanicu“, 
pretože tu bolo prijateľnejšie podnebie.229

227 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 477, präs. 90 – 7 – 7/9.
228 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 477, präs. 90 – 7 – 8/18.
229 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 236, č. 90 – 18 – 5.
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3.  

Exkurz do života zajatých dôstojníkov  
v dôstojníckych oddeleniach zajateckých táborov

Exkurz do života zajatých dôstojníkov v  dôstojníckych oddeleniach pri 
zajateckých táboroch nám umožňuje inšpekcia, ktorá v  máji roku 1916 
navštívila zajatecké oddelenie pre dôstojníkov v  zajateckom tábore v  Os-
tffyasszonyfe. V  tom čase tu boli umiestnení talianski dôstojníci, ktorí sa 
inšpekcii javili vo všeobecnosti inteligentní a ochotní na spoluprácu. Mali 
veľké rodiny, a tak dostávali množstvo korešpondencie a balíkov s jedlom, 
vínom, uniformami a inými potrebnými vecami. Priemerne dostávali týž-
denne až okolo 2 000 balíkov a veľké množstvo peňazí. V táborovom depo-
zite sa v tom čase nachádzalo okolo 700 000 korún, ktoré tam mali uložené 
zajatí dôstojníci a zajatci z radov mužstva. Z depozitu si mohli dôstojníci 
týždenne vybrať 20 korún. Okrem toho dostávali plnú gážu, ktorá im bola 
vyplácaná vždy prvého v mesiaci. Gáža, samozrejme, závisela od vojenskej 
hodnosti:

plukovník – 583,33 korún;
major – 366,33 korún;
kapitán – 300 korún;
nadporučík – 183,33 korún;
poručík – 150 korún;
ašpirant – 150 korún (rakúsky ekvivalent – práporčík).

Z tejto gáže sa im denne odrátavali 3 koruny na stravovanie. Dôstojnícki 
sluhovia dostávali plat 5 halierov na deň, ktorý im bol vyplácaný každých 
desať dní.

Dôstojníci boli ubytovaní v deviatich barakoch, pred ktorými boli te-
rasy s kvetmi a verandy. Ich zariadenie bolo veľmi dobré, nachádzal sa tu 
klavír, biliardový stôl, obrazy, na dlážke linoleum. Každý barak mal vlastnú 
kuchyňu a vlastný sklad. Stravu si tak pripravovali vo vlastnej réžii. Obchod 
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bol na počudovanie komisie, ktorá tu vykonávala inšpekciu, veľmi dobre 
zásobovaný konzervami, ovocím, zeleninou, kávou, vínom, šampanským 
či likérmi.

Často sa tu vyskytovali pokusy o útek, ktoré boli veľmi dobre pripra-
vené. Okrem tradičného pokusu o útek pri vychádzkach či prestrihania sa 
cez plot, sa vyskytli aj pokusy o vykopanie niekoľkých tunelov. Inšpekcia, 
ktorá toto zariadenie prišla skontrolovať, našla v izbe dôstojníckych sluhov 
vyhĺbený tunel. V dlážke boli vybrané dve dosky a v tuneli boli pripravené 
civilné šaty, pršiplášte z ľanového naolejovaného plátna, vlastnoručne zho-
tovené ruksaky a konzervy. Zajatí talianski dôstojníci sa najčastejšie pokú-
šali o útek na územie Nemecka vo falošnom presvedčení, že Nemecko nie 
je vo vojnovom stave s Talianskom. No keď sa tam dostali, boli internovaní 
alebo poslaní naspäť do pôvodného tábora. Taktiež sa tu vyskytla jedna sa-
movražda a jeden pokus o samovraždu.230 

230 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 235, č. j. 90 – 18 – 2.
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4.  
Útek generála L. G. Kornilova

Sprievodným javom umiestnenia veľkého počtu zajatcov do zajateckých tá-
borov boli aj ich pokusy o útek. Z rakúsko-uhorského zajatia počas prvej 
svetovej vojny okrem zajatcov z radov vojakov sa pokúsili utiecť aj viacerí 
zajatí dôstojníci, aj keď tu mali, ako sme už uviedli, v rámci vojnových pod-
mienok pohodlný a bezstarostný život.

V Rakúsko-Uhorsku vyvolal najväčšiu senzáciu útek jedného z promi-
nentných zajatcov – ruského generála Lavra Georgijeviča Kornilova, ktorý 
po vypuknutí prvej svetovej vojny velil 48. pešej divízii. Do rakúsko-uhor-
ského zajatia sa generál dostal počas bojov v Karpatoch pri Nižnom Svidní-
ku (dnešnom Svidníku), kde ho dňa 12. mája 1915 spolu s dvoma plukov-
níkmi a piatimi inými dôstojníkmi zajala muničná kolóna 17. pešej divízie. 
Po zajatí bol generál najskôr umiestnený v zariadení určenom pre zajatých 
dôstojníkov na zámku v  Neulengbachu a  neskôr v  Lockenhausi (Léka) 
v dnešnom Rakúsku. ktoré patrili pod Vojenské veliteľstvo Bratislava. Po 
diagnostikovaní zápalu pohrudnice bol preložený na liečenie do záložnej 
nemocnice v Kőszegu v dnešnom Maďarsku, ktorá taktiež spadala pod toto 
vojenské veliteľstvo. Odtiaľ sa mu podarilo 11. augusta 1916 utiecť.

Po odhalení, že sa generálovi podaril útek z nemocnice, zavládlo v ar-
mádnych kruhoch Rakúsko-Uhorska zdesenie. Ihneď sa začalo pátranie 
a  podrobné vyšetrovanie okolností jeho zmiznutia priamo v  nemocnici 
a  v  okolí, a  za dolapenie generála bola sľúbená odmena 1 000 korún. Po-
dozrenie zo spoluúčasti na jeho úteku padlo ihneď na českého pomocníka 
v nemocničnej lekárni Františka Mrňáka, ktorý taktiež záhadne zmizol z ne-
mocnice a o ktorom sa vedelo, že bol v častom kontakte s Kornilovom.231 

231 ZAŤKOVÁ, J. Útek generála (Dokumenty k okolnostiam úteku generála Lavra Geor-
gijeviča Kornilova z rakúsko-uhorského zajatia). In Vojenská história, roč. 13, 2009, č. 
1, s. 67-68.
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Vojak František Mrňák (narodený 1889) bol pred vojnou obyčajným 
obuvníckym pomocníkom z  Brňan (okres Litoměřice). V  roku 1910 bol 
odvedený ako pešiak k 9. rote 12. pešieho pluku v Čáslavi, odkiaľ bol v roku 
1911 superarbitrovaný a zaradený ako obuvník. Po vypuknutí prvej svetovej 
vojny v roku 1914 bol odvedený na front, kde bol ranený. Po vyliečení sa do 
bojov opäť vrátil, ale v roku 1915 sa ako rekonvalescent dostal do nemocnice 
v Kőszegu a bol pridelený za pomocníka do lekárne.232 Už pred príchodom 
generála Kornilova plánoval ujsť s  iným zajatým Rusom – Konstantinom 
Martianom. Ich útek však prekazil iný útek 6 zajatých Srbov z nemocni-
ce, v dôsledku čoho bola zostavená stráž, a tak boli nútení svoj útek odlo-
žiť. Keď do nemocnice prišiel zajatý ruský generál Kornilov, rozhodol sa 
Mrňák, že ujde radšej s ním. Jeho útek sa však skončil 17. júla 1916, keď bol 
zatknutý pri nákupe potravín pri obci Borló v blízkosti rumunských hraníc. 
Generálovi sa podarilo v úteku úspešne pokračovať.

Po zadržaní bol Mrňák vypočúvaný pred vojenským súdom v Bratislave, 
kde vo svojej výpovedi bližšie objasnil okolnosti úteku generála Kornilova.

Podľa jeho svedectva mu generál za pomoc pri úteku prisľúbil 20 000 
korún a dobré miesto v Rusku. Po tom, čo sa dohovorili na podrobnostiach, 
dostal od neho 300 korún, za ktoré zaobstaral kompas, mapu, revolver, ako 
aj dve rakúske uniformy. Okrem toho mali obaja aj civilné šaty. Vyplnil tiež 
dva falošné dovolenkové lístky na 8 dní do Karansebesu v blízkosti vtedaj-
ších hraníc Rakúsko-Uhorska a Rumunska na meno Josef Néhmet pre seba, 
a  István Latkovič pre Kornilova. Aby sa zamaskoval, ostrihal si Kornilov 
bradu, zafarbil obočia a vlasy a vypálil si znamienko na ľavom líci. Nasadil si 
tiež okuliare. Takto nepozorovane prešli dňa 11. augusta 1916 poobede cez 
bránu nemocnice. Cez Szombathely sa dostali nerušene až na železničnú 
stanicu v Győri. Tu museli čakať dve hodiny na vlak do Pešti, počas kto-
rých boli veľmi blízko odhaleniu. Náhodou sa tu totiž stretli s ošetrovate-
ľom z nemocnice Aloisom Domnosilom. Ten však Kornilova v prezlečení 
nespoznal, a tak sa dvaja utečenci dostali do Pešti a stadiaľ do Karansebesu. 
Odtiaľ sa vydali pešo na cestu k blízkej rumunskej hranici. Po ceste však 
začali blúdiť a  minuli sa im potraviny. Preto boli nútení dňa 17. augusta 

232 Vojenský ustředni archiv Praha – Vojenský historický archiv Praha (ďalej VÚA – VHA) 
Praha, Zb. Kvalifikačných listín a Kmeňových listov, kmeňový list František Mrňák.
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1916 zísť na lúku blízko obce Borló, kde bola kantína a mohli si zaobstarať 
potraviny. Mrňák šiel sám nakúpiť do kantíny, kde vzbudil podozrenie a bol 
zadržaný. Mal síce pri sebe revolver, ale nepoužil ho. Kornilov, ktorý ho ča-
kal na okraji lúky a videl, že bol zatknutý, utiekol a podarilo sa mu úspešne 
prekročiť rumunské hranice.

Mrňák sa snažil svoj čin pred vojenským súdom ospravedlniť tvrdenia-
mi, že počas úteku začal nad svojím skutkom premýšľať. Pri spomienkach 
na svoju vlasť a rodinu vraj prehodnotil svoje konanie a ich útek vedome 
odklonil od správneho smeru k  hraniciam, pretože generálovi už nebol 
taký oddaný ako predtým. Aj napriek tomu bol za zradu voči vlasti napo-
kon vojenským súdom odsúdený na smrť.233 Dňa 28. júla 1917 mu však bol 
rozsudok pozmenený na 10 rokov žalára. Dostal sa do väzenia v Bratisla-
ve a neskôr v Komárne. Tam v roku 1918 začal predstierať šialenstvo a po 
13-dňovom pôste bol prevezený na pozorovanie do nemocnice v Trnave, 
kde zotrval až do skončenia prvej svetovej vojny. V decembri 1918 sa dostal 
na dovolenku do Prahy, odkiaľ sa už naspäť do Trnavy nevrátil. Prihlásil sa 
k svojmu pluku vlastibrany č. 12 v Čáslavi, odkiaľ bol 29. januára 1919 pre-
pustený na trvalú dovolenku.234

Generálova cesta viedla po prekročení rakúsko-uhorských hraníc 
úspešne cez Rumunsko až do Ruska. V júli 1917 bol vymenovaný Dočas-
nou vládou za hlavného veliteľa ruskej armády. Po tom, čo však neskôr sám 
proti nej vystúpil, bol uväznený. Po boľševickom prevrate v októbri 1917 
bol prepustený a v decembri 1917 sa stal veliteľom bielogvardejskej armády 
v boji proti boľševikom. Zahynul 31. marca 1918 pri dnešnom Krasnodare.

233 Ősterreichische Staatsarchiv/Kriegsarchiv/10. Abteilung/Kriegsgefangene 1916: č. j. 
10 – 143 – 310.

234 VÚA – VHA Praha, Zb. Kvalifikačných listín a Kmeňových listov, kmeňový 
list František Mrňák.
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1.  
Hospodársky význam zajatcov

Jedným zo sprievodných javov mobilizácie veľkého počtu vojakov počas 
prvej svetovej vojny v krajinách na oboch stranách konfliktu bolo, okrem 
iného, zníženie počtu domácich pracovných síl vo všetkých odvetviach hos-
podárstva. Keďže tento nedostatok mal negatívny dopad na poľnohospo-
dárstvo, baníctvo a neskôr aj na priemysel, vítanou náhradou za domáce 
pracovné sily, ktoré museli narukovať, boli zajatí nepriateľskí vojaci. Rov-
nako tomu bolo aj v rakúsko-uhorskej monarchii. S odvodmi stále vyšších 
ročníkov sa začal rýchlo pociťovať nedostatok pracovných síl. Hneď po vy-
puknutí vojny vláda síce nariadila povinnú pracovnú povinnosť pre mužov 
do 50 rokov, nedostatok pracovných síl sa však opäť objavil v polovici roka 
1915. Rozhodlo sa preto o využití pracovnej sily zajatcov.235

Podľa už spomínaného medzinárodného Dohovoru o zákonoch a oby-
čajoch pozemnej vojny, boli štáty oprávnené zamestnávať vojnových zajat-
cov ako robotníkov podľa ich hodnosti a spôsobilosti. Netýkalo sa to, samo-
zrejme, zajatých dôstojníkov. Zajatci nesmeli vykonávať priveľmi namáhavé 
práce a ani práce súvisiace s vojnovými akciami, čo sa však často porušovalo. 
Vykonávané práce mali byť v prospech verejnej správy, súkromníkov alebo 
vo vlastný prospech zajatcov. Za to mali byť platení podľa taríf platných pre 
príslušníkov vlastnej armády, v prípade, že vykonávali rovnaké práce. Ak 
by takéto tarify neexistovali, mali byť odmeňovaní podľa sadzby primeranej 
vykonávaným prácam. Pri prácach v prospech súkromníkov sa podmienky 
mali stanoviť podľa dohody s vojenským úradom. Zárobok zajatcov sa mal 
použiť na zlepšenie ich životných pomerov a zvyšok im mal byť vyplatený 
po zrážke výživného po prepustení zo zajatia.236

235 KOVÁČ, ref. 153, s. 165.
236 GEISBACHEROVÁ, ref. 30, s. 18.
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Zajatci boli vo všeobecnosti zaraďovaní na štátne a verejné práce, na poľ-
nohospodárske práce pre obce a na práce pre súkromníkov.237 Boli zamest-
naní v  poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, baníctve, na verejných 
prácach v záujme vojnového hospodárstva, a tiež ako náhrada za odvede-
ných robotníkov v továrňach či na stavbách. Na tieto práce bola pridelená 
veľká časť z celkového počtu zajatcov umiestnených v zajateckých táboroch 
v  rôznych kútoch monarchie. Len z  radov ruských zajatcov pracovalo až 
95 % z ich súhrnného počtu, z toho 21, 7 % bolo zamestnaných priamo na 
poľnohospodárskych prácach.238 

Tab . č . 12 Percentuálne rozdelenie pracovného zaradenia ruských zajatcov 
v Rakúsko-Uhorsku v roku 1915

Druh práce Percentá
Práca v poľnohospodárstve 21,7
Práca v oblasti železníc 11,6
Práca v lese a lesnom hospodárstve 11,0
Banské práce 15,5
Práca vo fabrikách 10,7
Cestné práce 10,3
Ostatné 19,2

Zdroj: MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 331.

Podľa údajov dostupných k 1. januáru 1918 bolo na prácu nasadených 
728 000 zajatcov (z toho 555 000 Rusov).239 Podľa druhu práce boli zajatci 
nasadení v  rôznych oblastiach rakúsko-uhorského hospodárstva nasle-
dujúco.

237 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 136, č. j. präs. 90 – 2 – 72.
238 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 331.
239 Österreich-Ungarns letzter Krieg, ref. 24, s. 45.
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Tab . č . 13 Pracovné zaradenie zajatcov v Rakúsko-Uhorsku v roku 1918

Druh práce Počet nasadených zajatcov
Poľnohospodárstvo 438 000
Priemysel 105 000
Vojenské podniky 127 000
Štátne podniky 45 000
Lesné hospodárstvo 13 000

Zdroj: Österreich – Ungarns letzter Krieg, ref. 24, s. 45.

Prvé úvahy o využití lacnej pracovnej sily zajatcov sa objavili už v septembri 
1914, keď prví zajatí vojaci začali prichádzať na územie monarchie a začali 
sa budovať prvé zajatecké tábory. V tom čase však ešte chýbala presná evi-
dencia zajatcov a v mnohých táboroch sa rozšírili epidémie cholery a škvr-
nitého týfusu, takže zajatci nemohli byť odosielaní na práce vo väčšom 
množstve až do roku 1915.

Vo februári 1915 sa konala vo Viedni konferencia za prítomnosti zá-
stupcov hlavného veliteľstva armády, prezídia ministerskej rady minister-
stiev vnútra, obrany, financií justície, obchodu, poľnohospodárstva, železníc 
a ministerstva pre verejné práce, ktorá sa zaoberala otázkami pracovného 
nasadenia zajatých nepriateľských vojakov rýchlo napĺňajúcimi zajatecké 
tábory. Okrem ich využitia v  poľnohospodárstve sa tu prerokovali rôzne 
ambiciózne projekty, ktoré sa mali zrealizovať za pomoci ich pracovného 
nasadenia ako bola napríklad rekultivácia českej hnedouhoľnej panvy, vý-
stavba železničnej siete, kultivácia pôdy či meliorizačné práce.240

Zajatci tak boli odosielaní z kmeňových táborov podľa potrieb na naj-
rozličnejšie práce v rámci celej monarchie. Spočiatku vojenské úrady odo-
sielali zajatcov iba jednotne po kontingentoch v sile minimálne 200 mužov, 
čo však mnohých potenciálnych zamestnávateľov odrádzalo, keďže nepo-
trebovali zamestnať až také množstvo zajatcov. Preto sa napokon znížil po-
čet zajatcov v zajateckých pracovných oddieloch na minimum, a to 30 mu-
žov, čo viac vyhovovalo všeobecným potrebám. Tieto kontingenty v sile 30 
až 200 zajatcov boli odosielané hlavne na poľnohospodárske práce.

240 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 110-111.
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2.  

Práca zajatcov v poľnohospodárstve  
na príklade roku 1915

S pribúdajúcimi odvodmi stále vyšších ročníkov a nedostatkom mužských 
pracovných síl sa v priebehu roka 1915 presadila aj práca zajatcov ako víta-
ná náhrada za odvedené pracovné sily predovšetkým v poľnohospodárstve. 
Profitovali z toho hlavne veľkostatky a veľkopodnikatelia, drobným roľníc-
kym hospodárstvam (akých bola na Slovensku väčšina) sa ušlo z prídelu 
týchto síl len málo241, hoci pre takéto hospodárstva boli určené menšie pra-
covné skupiny zajatcov tvorené 1 až 10 členmi.

Na zabezpečenie poľnohospodárskych prác bolo preto v  júli 1915 po-
volené dodávať zajatcov na tieto práce v rôznych častiach monarchie. Na 
Slovensku v  oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava sa zabezpečovali do 
Trenčianskej, Oravskej a  Turčianskej župy a  v  oblasti Vojenského veliteľ-
stva v Košiciach do Liptovskej, Spišskej, Šarišskej, Abovskej, Zemplínskej, 
Berežskej, Užskej a Marmarošskej župy.242 Ich cesta na miesto práce viedla 
väčšinou po železnici, a hradil ju zamestnávateľ. Pokiaľ zajatci prichádzali 
z táborov v Rakúsku, hradili iba náklady na cestu po Uhorsku od uhorskej 
hranice. Na cestu ich mali v  tábore vybaviť slamníkom, vankúšom a  de-
kami. U  zamestnávateľov mali mať zabezpečené ubytovanie s  osvetlením 
a kúrením a každých 14 dní ich mal vyšetriť úradný lekár. Na miesto urče-
nia ich sprevádzala eskorta v sile 1 – 3 vojakov na 200 zajatcov. Jej úlohou 
však nebolo strážiť zajatcov počas ich práce a v ich voľnom čase, to musel 
zabezpečiť zamestnávateľ. Eskorta mala na starosti iba vojenský dozor. Jej 
členovia museli byť prítomní pri výkone práce, kontrolovali zajatcov počas 
noci a hlásili najbližším vojenským úradom prípadné nedostatky. Myslelo 
sa aj na pokusy o útek zo strany zajatcov a v prípade, že sa zajatec pokúsil 
o útek viac ako dvakrát, prípadne naraz utieklo spolu viac ako päť zajatcov, 

241 KOVÁČ et al., ref. 153, s. 164.
242 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 135, č. j. präs. 90 – 2 – 28/3.
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z práce mali byť odvolaní všetci zajatci. Ich pracovná doba mala byť najviac 
10 hodín denne, nárok mali na hodinový až dvojhodinový oddych na obed. 
Ako voľný deň mali iba nedeľu, poprípade niektorý veľmi dôležitý sviatok. 
Súkromí zamestnávatelia platili za zajatca na deň 50 halierov príslušnému 
zajateckému táboru, pod ktorý zajatci patrili. Ako si úrady povšimli, niekto-
rí videli vo využívaní práce zajatcov možnosť na vlastné obohatenie a nový 
zdroj vlastných príjmov.243 Zajatci, zamestnaní v rámci jednej dediny, mali 
byť, pokiaľ to bolo možné, ubytovaní spoločne na jednom mieste. Pokiaľ sa 
to nedalo zabezpečiť, mali byť ubytovaní po skupinkách najmenej desiatich 
zajatcov vo vhodných budovách. Bolo zakázané ubytovávať ich jednotlivo 
u miestnych hospodárov. Ich celodennú stravu im zabezpečovali zamest-
návatelia.244 Samozrejme, toto boli len ideálne predstavy ako organizačne 
zabezpečiť prácu zajatcov, ktoré sa v realite nedali vždy splniť.

Dovedna pracovalo v septembri 1915 na prácach v Uhorsku približne 
270 000 zajatcov a aj napriek tomu uhorský ministerský predseda žiadal od 
vlády ďalších 500 000 robotníkov z  radov zajatcov, čo však bola nesplni-
teľná požiadavka, keďže väčšina z nich už bola nasadená na práce. 245 Pria-
mo na stole Vojenského veliteľstva v Bratislave ležala požiadavka na ďalších 
25 000 robotníkov z radov zajatcov, hoci v zajateckých táboroch v oblasti 
Vojenského veliteľstva v Bratislave a v rakúskej časti monarchie neboli už 
žiadne ďalšie voľné rezervy k dispozícii. Obzvlášť naliehavo ich potrebovali 
na zabezpečenie zberu cukrovej repy, a tiež ako lesných robotníkov, drevo-
rubačov a pracovníkov v priemysle. Pre rôzne ťažkosti, ktoré sa vyskytovali 
s ubytovaním, stravovaním, oblečením, ale aj s odopretím pracovať zo stra-
ny zajatcov či ich útekmi, bola nariadená kontrola pracovných miest dôs-
tojníkmi vyslanými z kmeňových táborov zajatcov. Kontrole podliehali také 
veci ako vhodnosť ubytovania a stravovania, hygienické podmienky a zdra-
votný stav, zabezpečenie ich stráženia na pracovisku aj mimo neho či evi-
dencia pracujúcich zajatcov. Všetci zajatci nasadení na žatevných prácach 
museli byť oblečení v uniformách a nosiť iba vojenské čiapky. O výsledkoch 

243 VHA Bratislava, 5 KK, šk.136, č. j. präs. 90 – 2 – 72.
244 VHA Bratislava, 5KK, šk. 136, č. j. präs. 90 – 2 – 67.
245 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 115.
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inšpekcie sa mali podávať hlásenia pre veliteľstvo tábora a vojenské veliteľ-
stvo, v oblasti ktorého sa pracovisko zajatcov nachádzalo.246 

Podmienky, za akých zajatci pracovali, boli teda kontrolované, a tak si 
môžeme vytvoriť predstavu ako  vyzeral ich každodenný život, ktorý bol 
veľmi odlišný od oficiálnych nariadení a počiatočných predstáv. Napríklad 
v okolí Gamásu v Šomoďskej župe pracovalo 80 zajatcov z kmeňového tá-
bora v Kenyérmező a 30 zajatcov z kmeňového tábora v Jaroměři. Ich uby-
tovanie a strava boli vyhovujúce, ale zajatci neboli v noci strážení. Niektorí 
boli umiestnení na vzdialenejších miestach od dediny a priamo tam boli 
aj ubytovaní. Inšpekcia konštatovala, že v najhoršom stave bolo oblečenie 
zajatcov, ktoré bolo už veľmi obnosené. Rovnako nedostatočne vyzerali aj 
ich slamníky.247

Podobne vyzeralo aj oblečenie a obuv 600 zajatcov, ktorí boli odoslaní 
koncom apríla 1915 na práce do dediny Nagyhortobágy a od 12. júla do 
15. augusta 1915 tu pomáhali pri žatve. Taktiež tu boli zajatci, ktorí tu štyri 
mesiace pracovali na kanalizačných prácach. Po skončení prác bolo ich ob-
lečenie a obuv úplne zničené.248 

V októbri tu ešte pracovalo 800 zajatcov, ktorých situácia sa veľmi ne-
zmenila. Inšpekcia opäť skonštatovala, že majú obuv i oblečenie v zlom sta-
ve, pretože nemajú dostatok mydla na pranie, čo bolo spôsobené zlou situá-
ciou v zásobovaní ich tábora. Oveľa lepšia bola ich finančná situácia, pretože 
od zamestnávateľa dostávali denne príplatok 20 až 100 halierov (jednému 
zajatcovi sa tak podarilo našetriť až 180 korún). Inšpekcia však poukázala 
na to, že peniaze v hotovosti nie je vhodná forma odmeny, pretože to môže 
zajatcom uľahčiť prípadný útek, a preto odporučila miesto toho príplatky vo 
forme tabaku alebo čaju.249

Po skončení letných poľnohospodárskych prác v roku 1915 sa ukázalo, 
aký veľký význam má využitie pracovnej sily zajatých nepriateľských voja-

246 Hlásenie malo obsahovať nasledujúce údaje: ťažkosti a čo treba na ich nápravu, či a aké 
veľké nedostatky sú a či je nutné stiahnutie zajatcov.

  VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 11, č. j. 8084.
247 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 135, č. j. präs. 90-2-22/38.
248 Dňa 30. júla 1915 im bola zaslaná dodávka ktorá obsahovala látku, podrážky a kožu 

na záplaty, 105 košieľ, 72 nohavíc, 25 párov drevákov a 27. augusta ďalšia zásielka 300 
košieľ, 300 onúc, 100 nohavíc, 50 párov drevákov ako aj kože pre prípadné opravy. 
VHA Bratislava, KGL Šamorín, šk. č. 21, č. j. 403.

249 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 32, č. j. 1712.
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kov pre Rakúsko-Uhorsko v čase nedostatku vlastných pracovných síl a dali 
sa urobiť závery o tom, na aké druhy práce je vhodné ich nasadzovať podľa 
ich spôsobilosti.

Význam nasadenia zajatcov ako náhrady za odvedených mužov na poľ-
nohospodárske práce v  roku 1915 zhrnul a  zdôraznil ako štátnu nutnosť 
prvoradého významu profesor Ernst C Sedlmayr v referáte K využitiu za-
jatcov v  poľnohospodárstve (Zur Verwendung der Kriegsgefangenen in der 
Landwirtschaft), ktorý predniesol 19. novembra 1915 vo Viedni. Vyčíslil tu 
aj približné náklady spojené s ich prácou. Náklady na stravu 1 000 zajatcov 
za 30 dní odhadol na 57 956 korún.

Tab . č . 14 Náklady na stravu 1 000 zajatcov za 30 dní v októbri 1915

Potravina Množstvo Cena Obnos
Kg K K

Chlieb 31 000 0,5 15 500
Múka 5 600 0,65 3 640
Mäso 3 500 4,00 14 000
Tuky 1 000 8,00 8 000
Zemiaky 10 000 0,15 1 500
Strukoviny 1 000 1,00 1 000
Ryža 2 500 2,00 5 000
Čaj 60 8,00 480
Kávové konzervy 100 3,60 360
Cukor 220 0,80 176
Soľ 220 0,80 176
Ocot, korenie, cibuľa atď. 2 000
Plat kuchárok 3000
Palivové drevo na varenie vrátane 
dopravy

3000

Súhrnné náklady na stravu za 30 000 
stravovacích dní

57 956

Na jeden stravovací deň tak pripadla 
čiastka

1,91

Zdroj: SEDLMAYR Ernst C. Zur Verwendung der Kriegsgefangenen in der Landwirtschaft. 
Wien : Buchdruckerei Karl Gerold Sohn 1916, s. 6.
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Tieto náklady sa, samozrejme, mohli v realite odlišovať v závislosti od poč-
tu zajatcov a druhu stravy, ktorá im bola vydávaná. Predpokladalo sa, že 
väčšie náklady majú hospodárstva, ktoré zamestnávali menší počet zajat-
cov (5 až 10), pre ktorých musia variť, ako tie, kde sa varilo vo veľkom pre 
väčší počet ľudí.

Okrem nákladov na stravovanie mali zamestnávatelia aj iné výdavky 
spojené so zamestnávaním zajatcov. Súhrnné náklady na prácu jedného 
zajatca a jeden deň, zahrňujúce stravu, plat, prípadne návštevy lekára a po-
dobne, vyčíslil na 2,50 korún.

Tab . č . 15 Súhrnné náklady na prácu jedného zajatca za jeden deň

Náklady na stravu na muža za deň Cca K. 1,90
Čistá mzda Cca K. 0,30
Tabak Cca K. 0,05
Lekár Cca K. 0,03
Rozličné výdaje Cca K. 0,07
Náklady na stráž Cca K. 0,15
Celkové náklady na muža za deň Cca K. 2,50

Zdroj: SEDLMAYR, Ernst  C. Zur Verwendung der Kriegsgefangenen in der Landwirt-
schaft. Wien : Buchdruckerei Karl Gerold Sohn, 1916, s. 9.

Pre prácu v poľnohospodárstve sa ako vhodní robotníci javili hlavne zajatci 
z radov Rusov, pretože boli ochotní pracovať, aj keď nedosahovali výsledky 
porovnateľné s domácimi zaškolenými robotníkmi. Pripisovalo sa to tomu, 
že mnohí z nich doma podobnú prácu na poliach vôbec nevykonávali a aj 
mnohí z tých, ktorí mali skúsenosti s prácou na poli, nepoznali prácu s mo-
dernejšími strojmi, ako žacie stroje, pretože doma využívali na túto prácu 
stále zastarané postupy, ako bola napríklad žatva kosákom. Našli sa však, 
samozrejme, aj medzi nimi výnimky, ktoré túto prácu ovládali. Oveľa vhod-
nejšia sa pre nich ukázala práca pri parných mláťačkách, kde pracovali pri 
vkladaní obilia či pri zbere repy. V priemere sa však počítalo s tým, že prá-
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ca troch zajatcov by mohla nahradiť prácu dvoch domácich robotníkov.250 
To bolo dôležité zistenie v časoch, keď klesal podiel domácich robotníkov 
a, naopak, narastal počet zajatcov v táboroch, o ktorých sa štát musel posta-
rať na vlastné náklady.

250 SEDLMAYR, Ernst C. Zur Verwendung der Kriegsgefangenen in der Landwirt-
schaft. Wien : Buchdruckerei Karl Gerold Sohn, 1916, s. 4-6.
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3.  
Pravidlá pre zajatecké pracovné oddiely

Po prvých skúsenostiach s využitím práce zajatcov z roku 1915 boli k 1. mar-
cu 1916 prijaté nové pravidlá pre zajatecké pracovné oddiely (Die Kriegsge-
fangenen – Arbeiter – Partien, K. A. P). Podľa využitia boli tieto pracovné 
oddiely zajatcov rozdelené na mobilné a stabilné.

Mobilné zajatecké oddiely mohli byť na rozkaz komisie, ktorá bola zria-
dená na tento účel, ľubovoľne presunuté na práce v  rámci jednej oblasti. 
K mobilným oddielom patrili, bez výnimky, tie, ktoré pracovali v poľno-
hospodárstve a lesnom hospodárstve, a taktiež tie, ktoré boli nasadené na 
verejných prácach podľa záujmov vojenských alebo civilných úradov.

Pre stabilné zajatecké oddiely neplatila voľnosť presunov a boli zamest-
nané predovšetkým na verejných prácach. Počas pracovného nasadenia 
im mali zamestnávatelia zabezpečiť ubytovanie s  vetraním a  v  zimných 
mesiacoch s vykurovaním. Pokiaľ bolo v jednej ubytovni umiestnené väč-
šie množstvo zajatcov, mali mať zabezpečený núdzový východ a  schody 
pre prípad vypuknutia požiaru. Bolo zakázané, aby zajatci ležali na holej 
dlážke alebo kamennej podlahe, mali mať drevené prične prípadne dre-
venú podlahu. Každý zajatec mal dostať vlastný slamník alebo dostatoč-
nú kopu slamy, vankúš a  jednu alebo dva deky. Dôležité bolo zabezpečiť 
im aj prístup k pitnej a úžitkovej vode. Stravu pre zamestnaných zajatcov 
mal zabezpečiť zamestnávateľ zo svojich vlastných prostriedkov, od úradov 
však mohol ako náhradu požadovať dodávku solených rýb a múky. Zajat-
ci zamestnaní na poľnohospodárskych prácach mali dostávať dostatočnú 
a zdravú stravu v rovnakom množstve ako domáci robotníci, dávať im viac 
nebolo povolené.

Ťažko pracujúci zajatci ako baníci alebo kopáči mali nárok na zvýše-
né porcie zeleniny o 50 percent, tukov a cukrov o 100 percent. Pri prípra-
ve stravy sa malo prihliadať na národnosť zajatcov. Podľa názoru úradov 
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Rusi preferovali husté kaše – krupicovú alebo zemiakovú. Srbi sa stravovali 
podobne ako domáce obyvateľstvo. Strava sa pre nich mala pripravovať na 
mieste výkonu práce a obed mali dostávať v polovici pracovnej doby, a nie 
až po jej ukončení.

Oblečenie zajacov odchádzajúcich na práce pozostávalo, pokiaľ to bolo 
možné, z plášťa, blúzy, nohavíc, topánok, čiapky a dvoch súprav bielizne. 
Každý mal mať svoj vlastný uterák, ruksak, čistiace potreby a príbor. Náči-
nie na varenie im zabezpečoval zamestnávateľ. Zajatci sa sami starali o pra-
nie a plátanie odevov, preto mali mať prístup k teplej vode a zamestnávateľ 
im mal zabezpečiť mydlo na pranie. Po príchode na pracovisko boli ihneď 
vyšetrení lekárom a  nasledujúce štyri týždne mali podstúpiť vyšetrenie 
raz týždenne, neskôr každé dva týždne. Ak niektorý zajatec ochorel, mal 
byť odvedený k  lekárovi a  jeho zamestnávateľ mal presne dodržiavať na-
riadenia lekára. Náklady na ambulantné vyšetrenie zajatca na pracovisku 
a náklady na lieky hradil zamestnávateľ. Pokiaľ to lekár uznal za vhodné, 
bol zajatec odvedený do nemocnice, kde náklady na jeho liečbu hradila 
vojenská správa.

Pri pracovnom zaradení zajatca sa prihliadalo na jeho fyzickú spôsobi-
losť, zvláštne schopnosti a sociálne postavenie. So zajatcami bolo zakázané 
jednať ako s trestancami, stále zostávali vojakmi. Zamestnávatelia mali za-
kázané biť zajatcov, vyvíjať na nich nátlak a používať hrozby alebo odopie-
rať im jedlo. Zajatci spadali pod trestnú právomoc žandárstva a kompetent-
ných vojenských úradov. Neprípustné bolo tiež vysmievanie sa zajatcom 
zo strany civilných robotníkov, dozorcov či obyvateľstva. Pokiaľ zajatci od-
mietli pracovať, mali byť ich sťažnosti najskôr preskúmané, či sú opodstat-
nené. Ich pracovná doba bola v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve 
rovnaká ako pre civilných robotníkov. Pokiaľ začínali pracovať o 6 hodine 
ráno a končili o 18 hodine večer, mali nárok na druhé raňajky a večeru. 
Do pracovného času sa im zarátavala aj cesta z a do práce. Prácu v nedeľu 
mohli vykonávať len v prípade žatvy, pri neodkladných poľných prácach či 
vykladaní tovaru. Prihliadalo sa aj na náboženstvo zajatých vojakov. Za prá-
cu mali dostávať od zamestnávateľa malý príplatok vo výške 15 halierov za 
deň, z ktorého si mohli hradiť drobné výdavky. Za vyššie pracovné výkony 
mohli dostať ďalšie príplatky. Rovnako za každú hodinu navyše nad bežný 
12-hodinový pracovný čas im patril príplatok 6 halierov.
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Zajatci sa počas práce v rôznych častiach uhorskej monarchie dostávali, 
samozrejme, aj do priameho kontaktu s civilným obyvateľstvom, ktoré ich 
zamestnávalo a tiež spolu s nimi pracovalo. Blízkym kontaktom medzi nimi 
sa vojenské úrady snažili zabrániť, najmä kontaktom zajatcov so slovanský-
mi obyvateľmi monarchie, u ktorých sa dalo očakávať, že budú mať priateľ-
ský postoj hlavne k zajatcom z Ruska. Preto sa mal dávať veľký pozor na ich 
vzájomné kontakty, a všetky spozorované bližšie kontakty mali byť nahlá-
sené.251 Počas prác boli prísne zakázané akékoľvek styky medzi robotníkmi 
z radov zajatcov a domácimi robotníkmi, pokiaľ neboli nevyhnutné pre vy-
konávanú prácu. Prísne boli zakázané akékoľvek bližšie a dôverné kontak-
ty zajatcov so ženami a dievčatami. Akékoľvek porušenie týchto nariadení 
malo byť prísne potrestané.252 Aj napriek tomu však k takýmto kontaktom 
dochádzalo.

Pre lepší prehľad a kontrolu zajatcov zamestnaných v jednotlivých žu-
pách mal od 1. marca 1916 pôsobiť v každej župe inšpekčný dôstojník ako 
člen poľnohospodárskeho výboru. Ten mal na starosti evidenciu počtu 
a mien zajatcov, pracujúcich v tejto župe.253 

Aj keď boli prijaté pravidlá, ktoré jasne určovali ako má byť o nich po-
čas prác postarané, ich pracovné podmienky týmto predstavám nezodpo-
vedali. V auguste 1917 napríklad prebehla inšpekcia v Lelesi, kde bol vybu-
dovaný menší tábor pre zajatcov, ktorí pracovali v okolí. Ako konštatovala 
inšpekcia vo svojej správe, zajatci, ktorí sa tu nachádzali, boli špinaví, za-
všivavení a k dispozícii mali len chatrné roztrhané šaty. K dispozícii nemali 
ani mydlo a  aj ich baraky boli v  zlom stave. Žiadosti o  zaslanie nových 
vecí boli vybavené iba čiastočne. Medzi zajatcami sa vyskytli aj prípady 
ochorenia na škvrnitý týfus. Koncom septembra 1917, keď prebehla ďal-
šia inšpekcia, tu ešte stále pracovalo 745 ruských zajatcov. Podľa vyjadre-
ní inšpektora, ktorý tu stretol niektorých zo zajatcov, pôsobili títo „veľmi 
žalostným dojmom“. Konkrétne 168 ruských zajatcov bolo bosých a aj ich 
oblečenie bolo v zlom stave. Veľkému počtu zajatcov chýbali aj slamníky 
a deky.254 Vojenské úrady však často neboli schopné zabezpečiť nové oša-

251 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 136, č. j. präs. 90 – 2 – 67.
252 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 136, č. j. präs. 90 – 2 – 67/3.
253 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 35, č. j. 95.
254 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 355, č. j. präs. 90 – 1 – 65.
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tenie a obuv pre všetkých pracujúcich zajatcov, a preto odporúčali zamest-
návateľom, aby im sami na svoje náklady zaobstarali nové s odôvodnením, 
že od zajatcov v  rozodratom ošatení nemôžu očakávať vysoké pracovné 
výkony, hlavne v chladnom počasí.255 

Zajatci sa počas svojho pracovného zaradenia veľakrát pokúšali o útek. 
V niektorých prípadoch sa im podaril už počas ich transportu z  tábora 
na pracovisko, ďalší sa pokúsili o  útek priamo z  pracoviska alebo uby-
tovní. Napríklad v bani v Slovinkách, kde boli zajatci nasadení na prácu, 
sa pokúšali o útek cez niektoré banské diela, ktoré na povrchu ústili do 
lesa. O útek sa pokúšali hlavne vo dvojiciach alebo menších skupinkách, 
zriedkavejšie jednotlivo. Väčšinu z nich žandári chytili a priviedli späť už 
po niekoľkých dňoch. Najčastejšie utekali ruskí zajatci, v  menšej miere 
talianski a srbskí. Utečencom z radov ruských zajatcov na ich úteku pomá-
halo miestne obyvateľstvo, ktoré im radilo a zásobovalo ich potravinami, 
šatstvom aj peniazmi.256

255 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 136, č. j. präs. 90 – 2 – 72.
256 PAVLÍK, ref. 5, s. 149.
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Priemysel, baníctvo a práca zajatcov súvisiaca 
s vojenskými účelmi

Udržanie výkonnosti priemyselnej výroby v  dôležitých odvetviach a  ba-
níctva bolo rozhodujúcim predpokladom pre vedenie vojny. Do popredia 
sa dostali zabezpečenie a distribúcia výrobkov nevyhnutných pre armádu. 
Rovnako ako v poľnohospodárstve aj tu bol výpadok vlastnej pracovnej sily 
nahrádzaný prácou zajatcov, aj keď v menšej miere ako v poľnohospodár-
stve a, hlavne, v podnikoch, ktoré ležali mimo miest a väčšej koncentrá-
cie obyvateľstva.257 Z  toho dôvodu pracovalo v  priemysle v  roku 1918 až 
105 000 zajatcov, v štátnych podnikoch bolo nasadených 45 000 a  lesnom 
hospodárstve 13 000 zajatcov.258 

Jedným z podnikov, ktorý využíval prácu zajatcov bol napríklad cukro-
var v Trnave, ktorý v patril rodine Stummerovcov. Priemerne tu pracovalo 
okolo 200 zajatcov, ktorí sem boli pridelení v júli 1915. Zajatci boli rozde-
lení do pracovných partií po dvadsiatich mužoch. Práca prebiehala na dve 
zmeny – dennú a nočnú. Zmeny si partie medzi sebou menili každý týž-
deň. Zaplatené mali rovnako ako civilní zamestnanci, okrem toho dostávali 
stravu a prípadne aj ošatenie. Denne tak mohli dostať 0,90 halierov až 1,50 
koruny. K tomu dostávali denne do 1 koruny na mydlo, tabak a podobné 
náležitosti. Z platu sa im hradila strava podľa aktuálnych cien a zvyšok im 
bol uložený do depozitu.259 

Postupnou mobilizáciou starších ročníkov bolo stále viac domácich 
robotníkov odvádzaných na fronty a  nahrádzaných zajatcami. V  januári 
1918 sa rakúsko-uhorská vláda rozhodla nahradiť zajatcami ďalších 8 000 
bojaschopných mužov, ktorí dovtedy neboli odvedení na front a pracovali 
v továrňach, ktoré plnili dodávky pre armádu. Keďže už v roku 1917 bolo 

257 KOVÁČ et al., ref. 153, s. 125-126.
258 Österreich-Ungarns letzter Krieg, ref. 24, s. 45.
259 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 78, č. j. 861.
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1 000 zajatcov rôznych profesií pridelených na prácu do Vítkovických že-
leziarní, urýchlene potrebovali pracovne využiť 7 000 zajatcov, ktorí mali 
nahradiť hlavne pracovníkov v kovopriemysle, ale i drevorubačov a lesných 
robotníkov.260 Na túto akciu sa využili hlavne talianski zajatci.261 

Omnoho menej zajatcov ako v iných odvetviach hospodárstva pracova-
lo v baníctve. Dôvodom bolo predovšetkým to, že medzi zajatcami chýbali 
kvalifikovaní robotníci pre tento druh pracovnej činnosti a nebol ani dosta-
tok strážnej služby, ktorá by ich počas práce strážila. Aj tak sa však v menšej 
miere využívali na prácu v rôznych baniach na celom území monarchie.

Tab . č . 16 Zamestnanosť zajatcov v baníctve Rakúsko-Uhorska počas  
1 . svetovej vojny

Odvetvie Počet priemerne zamestnaných zajatcov za roky
1915 1916 1917

Čierne uhlie 455 246 253
Hnedé uhlie 644 1 784 473
Železná ruda 1 168 1.924 1 088
Iné minerály 370 974 1 264

Zdroj: WEGS, Robert J. Die Österreichische Kriegswirtschaft 1914 – 1918. Wien : Verlag 
A. Schendl 1979, s. 97.

Jednou z baní, ktorá ich zamestnávala, bola napríklad baňa v Slovinkách pri 
Spišskej Novej Vsi, v ktorej sa ťažila železná a medená ruda a ktorá patrila 
Rimamuránskej spoločnosti. Pracovali tu ruskí, srbskí aj talianski zajatci 
patriaci pod rôzne tábory na povrchových aj podzemných prácach. O zajat-
cov bolo dobre postarané, aj keď sa vyskytovali problémy so zásobovaním 
potravinami a oblečením či s útekmi zajatcov.262 

260 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 484, č. 90 – 20 – 6.
261 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 484, č. 90 – 20 – 6/3.
262 PAVLÍK, ref. 5, s. 141-142.

Zatkova_KB.indd   125 8. 11. 2013   13:01:02



1 126 2

Zabudnutí vojaci

V rokoch 1917 – 1918 postupne klesala pracovná morálka a výkonnosť 
zajatcov. Objavili sa preto návrhy zvýšiť ich pracovné nasadenie prostred-
níctvom platov na základe ich výkonu. To sa však nakoniec nikdy neusku-
točnilo. Rovnako sa objavila aj neochota pracovať, hlavne medzi zajatými 
Rusmi. Z tohto dôvodu sa v posledných dvoch vojnových rokoch uvažovalo 
o nahradení ruských zajatcov talianskymi.263 

Napriek tomu, že podľa haagského Dohovoru o zákonoch a obyčajoch 
pozemnej vojny nesmeli zajatci vykonávať práce súvisiace s vojnovými ak-
ciami, boli zamestnávaní aj na tento druh činnosti. Často boli nasadzovaní 
na práce priamo na frontoch, keďže aj po zajatí zostávali tisícky zajatcov 
naďalej v oblasti frontovej línie. Napríklad v septembri 1916 bolo podľa ofi-
ciálnych údajov na severovýchodnom fronte nasadených okolo 80 000 za-
jatcov na najrozličnejšie práce. Pracovali predovšetkým na stavbe ciest, po-
zemných prácach, stavbách bunkrov a opevnení či ako hľadači mín a nosiči 
nákladov. Ich práca spadala do pôsobnosti ubytovacieho oddelenia a neskôr 
pod etapné veliteľstvá. Zajatci boli rozdelení do zajateckých pracovných od-
delení, ktoré boli od roku 1917 označované ako zajatecké pracovné roty. 
Tie sa ďalej označovali podľa druhu činnosti, ktorú vykonávali – napríklad 
zajatecké oddelenie železničných robotníkov či zajatecké oddelenie pozem-
ných robotníkov.264

Na svoje pracovné nasadenie v blízkosti frontovej línie si vo svojich pa-
mätiach spomína aj ruský zajatec Dmitrijev. Koncom augusta 1915 bol spo-
lu s inými zajatcami z tábora vo Wieselburgu odvedený na územie ruskej 
časti Poľska, kde pracovali na vylepšovaní železničnej trate. V marci 1916 
boli presunutí na rakúsko-taliansky front blízko švajčiarskych hraníc. Tu, 
ako si spomína, pocítili opäť realitu vojny, keď si letecké nálety Talianov 
vyžiadali obete aj medzi pracujúcimi zajatcami. Trápila ich aj ťažká práca 
a hlad.265 Podobné príbehy rozprávali aj zajatci zahraničným misiám, ktoré 
ich v zajatí navštevovali. Napríklad misii, ktorá 18. septembra 1916 navští-
vila zajatecký tábor v Dunajskej Strede jeden z ruských zajatcov rozprával, 
ako bol pri svojom pracovnom zaradení v Srbsku pridelený na opravu zni-

263 WEGS, Robert J. Die Österreichische Kriegswirtschaft 1914 – 1918. Wien : 
Verlag A. Schendl 1979, s. 97-98.

264 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 121-122.
265 Tamže, s. 123-124.
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čených mostov. Keď túto prácu ruskí zajatci odmietli s tým, že ide o prácu 
vo vojenskom záujme, sedem z nich bolo podľa jeho slov zastrelených. Po-
dobnú príhodu im povedal aj iný zajatec, ktorý bol údajne pri tom, ako bol 
pri podobnej príležitosti zastrelený zajatec Piotrowski, pôvodom z Minskej 
oblasti. Podobne sa sťažovali aj talianski zajatci, že boli nasadzovaní na stav-
bu pozícií alebo pri zásobovaní muníciou či proviantom aj pod paľbou, pri 
ktorej niektorí z nich aj zahynuli.266

Na základe medzinárodných dohovorov nemali zajatí vojaci vykonávať 
ani žiadne práce v továrňach, ktoré súviseli s vedením vojenských operá-
cií. Toto pravidlo sa však taktiež porušovalo vo viacerých krajinách a inak 
tomu nebolo ani v Rakúsko-Uhorsku. Na práce tohto druhu však mali byť 
zaradení iba dobrovoľníci a druh práce v táboroch im mal byť oznámený 
iba všeobecne – napríklad, že ide o prácu v strojárni či zlievarni. Na mieste 
práce im mali rozumne vysvetliť, že po návrate do vlasti sa nemusia obávať 
žiadneho trestu za túto prácu, pretože vlády štátov si nevedú žiadne zázna-
my o využití zajatcov na tento druh prác.267 Preto zajatci pracovali napríklad 
aj pre firmu Škoda, ktorá bola v tom čase najväčším zbrojným producen-
tom monarchie. Na práce boli zaradení priamo v Plzni, ako aj v jej dcérskej 
fabrike v Győri. Pracovali tiež napríklad aj v továrni na muníciu v Hinten-
bergu, vo fabrike na zbrane v Steyeri či v továrni na strelivo v Ternitzi.268 

Priamo v Bratislave sa zajatci podieľali na stavbe nových budov v továr-
ni na pušný prach „Dynamit Nobel“, ktorá bola najväčším výrobcom výbuš-
nín v monarchii. Práve na príklade tejto továrne a situácii v roku 1917 sa dá 
ukázať každodenný život zajatcov počas takéhoto pracovného nasadenia. 
Dňa 17. januára 1917 tu pracovalo 1 936 rumunských zajatcov a očakával 
sa príchod ďalších 700 pracovníkov z  radov talianskych zajatcov zo zaja-
teckého  tábora v  Sigmundherbergu. Z  nich malo 450 pracovať na novo-
stavbe továrne a 250 na stavbe priemyselnej železnice. Na ich ubytovanie 
tu už mali pripravený barak. Zajatci vstávali do práce o 5 hodine ráno a po 
osobnej hygiene a raňajkách pracovali od siedmej do dvanástej hodiny. Po 
obedňajšej prestávke začínali prácu o 13:30 a pracovali do 16:30. Každý za-
jatec dostával denný plat 40 halierov vo forme prídavku na strave a okrem 

266 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 230, č. j. 90-7-19/51.
267 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 12, č. j. 1101.
268 LEIDINGER, MORITZ, ref. 45, s. 55.
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toho každý minimálne 30 halierov. Vedenie továrne malo tiež schválené 
peniaze, za ktoré pre usilovných pracovníkov z radov zajatcov nakupovalo 
cigarety a tabak. Vojenské orgány mali na rýchlej stavbe továrne eminentný 
záujem a očakávali, že napriek nepriaznivým stavebným a poveternostným 
podmienkam bude stavba hotová do konca februára 1917, aby sa následne 
mohlo pristúpiť k inštalácii strojov. Podľa očakávaní sa muselo s výrobou 
v továrni začať 1. mája 1917. Pretože išlo o ťažkú prácu, očakávalo sa, že za-
jatci, ktorí sa pri práci telesne vyčerpajú, budú pravidelne odosielaní naspäť 
do tábora a budú nahradzovaní novými čerstvými silami. Priamo na stavbe 
sa nachádzala nemocnica pre chorých alebo zranených. Zajatci, ktorí pri 
práci utrpeli vážnejšie zranenia, boli odvedení na ošetrenie do posádkovej 
nemocnice č. 19. Do 17. januára 1917 bolo takýchto prípadov dovedna 140. 
Z nich sa 29 vrátilo späť na stavbu, ale väčšia časť bola odoslaná späť do 
zajateckých táborov. Podľa názoru inšpekcie Vojenského veliteľstva v Bra-
tislave sa rumunskí zajatci nasadení na prácu v továrni javili, že sú slabšej 
telesnej konštrukcie a mali menšiu ochotu pracovať. Bolo medzi nimi via-
cero chorých. Každých 10 dní pripadal na každého zo zajatcov teplý kúpeľ, 
pri ktorom im bola vymenená aj bielizeň. Každý mal mať taktiež najmenej 
dva páry onucí, a na stavbe boli k dispozícii dve dezinfekčné zariadenia na 
dezinfekciu oblečenia. Zo stavby sa o útek na slobodu pokúsilo viacero za-
jatcov. Väčšina z nich bola zadržaná žandármi alebo vojenskými patrolami. 
Na úteku sa však aj tak v tom čase stále nachádzalo 60 zajatcov. Aby sa za-
bránilo takýmto prípadom, vykonávala sa ich dôkladná kontrola a spočíta-
vanie pred i po pracovnej dobe a tiež každú nedeľu. Robila sa aj ich kontrola 
priamo na stavbe.269

269 VHA Bratislava, f. 5 KK, šk. 355, č. j. präs. 90 – 1 – 5/2.
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1.  

Prvé úvahy o povojnovej repatriácii zajatcov  
a výmena zajatcov s Ruskom

Prvé úvahy o  tom, ako bude po skončení vojny prebiehať repatriácia za-
jatcov do ich domovov, sa objavili ešte počas jej trvania. Už v máji 1917, 
dlho pred koncom vojny, zaslalo ministerstvo vojny Vojenskému veliteľstvu 
v Bratislave predbežné plány na odsunutie zajatcov z Rakúsko-Uhorska po 
skončení vojny a uzatvorení mierových zmlúv. Podľa nich sa mali zajatci 
nachádzajúci sa v rôznych kútoch monarchie v zajateckých táboroch a na 
prácach sústrediť pred odtransportovaním do vlasti najskôr do tzv. zber-
ných táborov (Das Sammellager), kde sa mali podrobiť lekárskej prehliad-
ke. V oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava boli plánované zberné tábory 
v Kenyérmező, Zalaegerszegu a Dunajskej Strede pre Rusov, v Ostffyasszo-
nyfe pre Rumunov a vo Frauenkirchene pre Srbov a Čiernohorcov. Po tom 
sa im mali na základe ich záznamov zo zajateckých táborov odovzdať ich 
uložené depozity a dokumenty. Predpokladali sa pri tom určité problémy, 
hlavne u tých zajatcov, ktorí do zberných táborov pricestujú zo svojich pra-
covísk mimo zajateckých táborov. Až po týchto formalitách mali byť zara-
dení do transportov. Očakávalo sa, že po uzatvorení prímeria sa medzi nimi 
vyskytnú nepokoje a štrajky, keďže väčšina sa bude chcieť dostať do trans-
portu čím skôr. Vo všeobecnosti však žiaden zajatec nemohol byť zaradený 
do transportu do vlasti proti jeho vôli. V tomto čase sa podľa oficiálnych 
štatistík nachádzalo v monarchii okolo 1 300 000 zajatcov, z toho v Uhor-
sku 400 000. Viac ako 3/4 z tohto počtu boli nasadení na práce v rôznych 
častiach monarchie, ako i priamo v oblasti frontovej línie a na obsadenom 
území. To vyvolávalo už v tej dobe otázky, z akých zdrojov nahradiť túto 
prepotrebnú pracovnú silu v čase nedostatku vlastných ľudských zdrojov.270 

270 VHA Bratislava, 5 KK, šk. 363, č. j. 652.
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Ako prvá prebehla výmena zajatcov s Rumunskom, ktorá sa začala po 
jeho porážke ešte pred podpísaním mierovej zmluvy v Bukurešti dňa 7. mája 
1918. Transporty zdravých rumunských dôstojníkov a vojakov sa začali od 
16. apríla 1918 a viedli cez Oršov, prípadne cez Brašov. Pre invalidných za-
jatcov boli vypravené samostatné vlaky. Výmena pokračovala počas celého 
apríla, pretože podľa plánov mala byť dokončená do konca mája 1918.271 

Už počas vojny sa uskutočňovala vzájomná výmena invalidných voja-
kov medzi rakúsko-uhorskou monarchiou a cárskym Ruskom. Podmien-
kou pre výmenu boli zranení alebo chorí vojaci, u ktorých bolo nemožné, 
aby sa po návrate do vlasti v nasledujúcich rokoch opäť zapojili do vojno-
vého diania.272 

Po vypuknutí revolúcie v Rusku, páde cárskeho režimu a boľševickom 
prevrate, sa koncom novembra 1917 začali v  rámci prvých rozhovorov 
o podpísaní prímeria medzi Ruskom na jednej strane a Ústrednými moc-
nosťami na strane druhej, aj prvé rozhovory o vzájomnej repatriácii vojno-
vých zajatcov medzi Rakúsko-Uhorskom a Ruskom. Bol to jeden z kľúčo-
vých bodov rozhovorov, pretože Rakúsko-Uhorsko by po návrate zajatcov 
z Ruska získalo približne 1 500 000 vojakov schopných opätovného nasade-
nia na fronte.273 Naopak, výmena veľkého počtu zajatých ruských vojakov 
znamenala pre monarchiu veľkú stratu robotníkov potrebných predovšet-
kým v poľnohospodárstve (len v Uhorsku pracovalo v poľnohospodárstve 
okolo 200 000 ruských a rumunských zajatcov). Túto stratu robotníkov by 
nebolo možné nahradiť z vlastných ľudských zdrojov, pretože, ako už bolo 
spomenuté vyššie, po návrate rakúsko-uhorských zajatcov z ruského zaja-
tia sa počítalo s  ich urýchleným opätovným nasadením na fronte. Preto 
sa plánovalo zdržiavať návrat zajatcov do Ruska tak dlho, ako to len bolo 
možné a najskôr odoslať tých, ktorí nemuseli byť v práci nahradení. Tí, ktorí 
pracovali predovšetkým v poľnohospodárstve, mali byť zaradení do trans-
portov až neskôr po skončení žatvy. Predpokladalo sa totiž, že celá výmena 
zajatcov vinou zlých transportných podmienok potrvá približne 1 rok.274

271 MIHALKOVITS, Ernst. Das Kriegsgefangenen – und Internierungslager des 1. Weltkrie-
ges in Neckenmarkt mittlers Burgenland 1915 – 1919. (Dizertačná práca). Wien 2003,

272 HANSAK, ref. 43, s. 180.
273 HORČIČKA, Václav. Rakousko-uherská politika vůči sovětskému Rusku v letech 

1917 – 1918. Praha : Karolinu, 2005, s. 31.
274 MORITZ,LEIDINGER, ref. 10, s. 213-214.
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Dňa 15. decembra 1917 bola uzatvorená zmluva o prímerí, ktorá zaru-
čovala v čase od 17. decembra 1917 do 14. februára 1918 zastavenie bojov. 
K zmluve bol pripojený dodatok upravujúci aj otázku zajatcov, na základe 
ktorého sa malo čo najskôr začať s výmenou internovaných civilných osôb 
a umožniť sa mal návrat zajatcov neschopných boja.275 

Oficiálne politické rozhovory o mieri sa začali 31. decembra 1917 a dňa 
3. marca 1918 bol podpísaný Brest-litovský mier.276 Vzájomnú repatriáciu 
zajatcov upravovali články 6 a 7 rakúsko-uhorsko-ruskej dodatkovej zmlu-
vy, ktorá vznikla na základe článku XII. Hlavnej politickej zmluvy (mie-
rovej zmluvy) a bola jej integrálnou súčasťou. Vzájomná výmena zajatcov 
mala na jej základe prebehnúť čo najskôr a uprednostnení mali byť zranení 
a chorí. Náklady na transporty hradil až po svoje hranice odosielajúci štát. 
V článku 8 sa obe strany zaviazali tiež k starostlivosti o hroby padlých a aj 
v zajatí zomrelých nepriateľských vojakov a civilistov.277

Už od začiatku roka 1918 sa medzi ruskými zajatcami na území monar-
chie začali v dôsledku správ o prebiehajúcich rokovaniach o mieri množiť 
buričské nálady a pokusy o útek. Na ich zabránenie bolo vydané nariade-
nie, ktoré upozorňovalo zajatcov na to, že tí, ktorí sa v tomto období až do 
právoplatného odsunu pokúsia o útek alebo budú odmietať pracovať, budú 
zaradení do transportov do vlasti až na konci výmeny zajatcov.278

Ďalšie nariadenie ministerstva vojny, vydané v apríli 1918, upravovalo 
zaobchádzanie s ruskými zajatcami v čase medzi uzatvorením mieru a ich 
odoslaním do vlasti. Týkali sa hlavne pracujúcich zajatcov, ktorých práca 
bola aj v tomto čase nesmierne dôležitá pre hospodárstvo monarchie. Pod-
ľa neho v haagskom dohovore neboli prijaté nariadenia pre okamžité pre-
pustenie zajatcov, ale štáty ich mali odtransportovať domov s prihliadnutím 
na hospodárske a transportné možnosti. Očakávalo, že ruskí zajatci budú 
po uzatvorení prímeria ešte istú dobu pracovať, pokiaľ nebudú zaradení do 
transportov, pretože, ako sa zdôrazňovalo, „ pre zaháľačov nie je u nás žia-
den chlieb. Len kto pracuje, má nárok na svoj podiel dnes z väčšej časti štátom 
spravovaného jedla. Zajatec, ktorý verí, že by mohol odoprieť prácu bez toho, 

275 HORČIČKA, ref. 273, s. 40.
276 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 256.
277 HORČIČKA, ref. 273, s. 152-154.
278 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 118, č. j. 319.
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aby utrpel na svojom zaopatrení, sa úplne mýli.“279 V dôsledku očakávané-
ho návratu rakúsko-uhorských vojakov z  ruského zajatia a  malých zásob 
oblečenia však pred odchodom do vlasti nedostali od vojenskej správy už 
žiadne nové oblečenie, v najhorších prípadoch sa o to mali postarať priamo 
ich zamestnávatelia.280

Koncom júla 1918 komisia pre starostlivosť, ktorá vznikla v  Moskve 
a mala na starosti záležitosti ruských zajatcov, ktorí sa nachádzali v zajatec-
kých táboroch na území Rakúsko-Uhorska, uskutočnila cestu svojich zá-
stupcov do zajateckých táborov v Rakúsko-Uhorsku. Cieľom cesty bola in-
špekcia a šírenie boľševickej propagandy medzi nimi. Dňa 7. augusta 1918 
hlásil vedúci ruskej misie právnik Dr. Jakov Alexandrovič Berman príchod 
misie do Viedne. Spolu mala 30 členov a finančné prostriedky na podporu 
zajatcov, ktoré sa podarilo získať v Rusku (25 miliónov rubľov). Po príchode 
do Viedne sa misia rozdelila na 3 podmisie, z ktorých každá mala navštíviť 
iné zajatecké tábory v oblasti rôznych vojenských veliteľstiev a častí monar-
chie:

Lokálna misia I. (Lokalmission I.) – oblasť Vojenského veliteľstva Vie-
deň, Horné Rakúsko a Salzburg,

Lokálna misia II. (Lokalmission II.) – oblasť Vojenského veliteľstva Bra-
tislava a Budapešť,

Lokálna misia III. (Lokalmission III.) – oblasť Vojenského veliteľstva Li-
toměřice.

Misie sa dostali do zajateckých táborov až koncom augusta, kde robili in-
špekciu a agitáciu medzi zajatcami, ktorým vysvetľovali pozitíva ich návratu 
do vlasti a rozdávali im propagačné letáky. V polovici septembra do Uhorska 
pricestovali ďalší členovia misie. Počas cesty, okrem iných, navštívili tábory 
v  Neckenmarkte a  Dunajskej Strede. Medzi zajatcami rozdelili potraviny 
a peniaze vo výške niekoľkotisíc korún.281 Navštívili aj tábor v Kenyérmező, 

279 „ Für Nichtstuer ist bei uns kein Brot. Nur wer arbeitet, hat Anspruch auf seinen Anteil 
an der heute grossenteil vom Staat bewiertschaften Nahrung. Ein Kriegsgefangener, we-
lcher glaubt, er könnte die Arbeit verweigert, ohne in seiner Versorgung ze leiden, irrt 
ganzlich.

  VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 119, č. j. 824.
280 HANSAK, ref. 43, s. 181.
281 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 263-266.
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kde sa zajatci sťažovali, že stále čakajú na termín svojho transportu do Rus-
ka. Obávali sa však represálií, ktoré by ich mohli doma čakať. Okrem peňazí 
zajatcom prišla z Ruska aj zásielka teplého oblečenia, topánok a posteľnej 
bielizne.282

Od septembra 1918 sa začali prípravy na stiahnutie zajatcov z poľnohos-
podárskych prác a ich sústredenie v táboroch, kde mali čakať na transporty 
do Ruska. Podľa plánov sa malo toto sústredenie uskutočniť do 30. septem-
bra, v prípade nepriaznivých podmienok najneskôr do 20. októbra 1918.283 

V októbri 1918 prejavila ruská misia záujem opäť navštíviť niektoré tá-
bory v Rakúsku a jedného člena plánovali vyslať do Budapešti, kde podľa 
správ, ktoré odtiaľ prichádzali, mnoho ruských zajatcov ochorelo na špa-
nielsku chrípku. Misia odcestovala 1. novembra 1918 do zajateckého tábora 
v Kleinmünchene na území dnešného Rakúska, kde sa však ich cesta pre 
všeobecný chaos, ktorý vládol v monarchii, musela prerušiť.284 V situácii, 
ktorá zavládla pri rozpade monarchie, stratila misia prehľad o  zajatcoch 
a ich presnom mieste pobytu, pretože mnohí boli odtransportovaní z jed-
ného tábora do druhého alebo sa nachádzali mimo táborov.285 Do rozpa-
du habsburskej monarchie sa tak podarilo oficiálne repatriovať iba okolo 
60 000 ruských zajatcov.286

282 Tamže, s. 268.
283 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 119, č. j. bez sign.
284 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 273.
285 HANSAK, ref. 43, s. 182.
286 MORITZ, LEIDINGER, ref. 10, s. 341.
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2.  
Náčrt situácie po rozpade Rakúsko-Uhorska

Po rozpade monarchie na jeseň 1918 sa zajatci ocitli na území nových štá-
tov, ktoré vznikli na jej troskách. Mnohé z  táborov po skončení vojny vo 
všeobecnom chaose opustili stráže, a  tak boli vydané napospas zajatcom, 
ktorí tam zostali sami bez dozoru. V niektorých z nich nahradili stráže sami 
zajatci, a  tak sa tam udržal istý čas poriadok. V niektorých prípadoch sa 
podarilo zajatcov odtransportovať oficiálnymi transportmi. Napríklad dňa 
10. novembra 1918 oznámilo velenie zajateckého tábora v  Šamoríne, že 
nasledujúci deň budú všetci zajatci zaradení do transportov do ich vlasti, 
okrem 125 chorých zajatcov, ktorí sa nachádzali v poľnej nemocnici a ne-
boli schopní transportu.287

Stávalo sa aj to, že miestne obyvateľstvo vykradlo zásoby potravín a šat-
stva, ktoré sa tu nachádzali. Zajatecké tábory, ktoré sa nachádzali na území 
Slovenska – teda tábory v Šamoríne, Dunajskej Strede a vo Veľkom Mederi 
boli podľa správy z marca 1919 ešte v novembri 1918 vykradnuté civilným 
obyvateľstvom z blízkeho okolia. Po rozkradnutom zariadení táborov pátra-
la vyšetrovacia komisia zostavená stavebným oddelením posádkového veli-
teľstva v Bratislave, ktoré prevzalo správu týchto táborov.288

Dňa 2. novembra 1918 bol vo Viedni zverejnený plán odtransportova-
nia ruských zajatcov z územia dnešného Rakúska cez novú Československú 
republiku. Zajatci, ktorí sa nachádzali v rakúskych táboroch, tak boli odsu-
nutí už v krátkom čase, aj keď sa vyskytli problémy s organizáciou. Neskôr 
nebolo však možné už viesť transporty po železnici cez Československú re-

287 VHA Bratislava, f. KGL Šamorín, šk. 158, č. j. 3840.
288 VHA Bratislava, f. Zemské vojenské veliteľstvo Bratislava (ďalej ZVV Bratislava), šk. 3, 

č. j. 554/I.
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publiku, ale len cez Maďarsko, kde sa tiež nachádzalo veľké množstvo zajat-
cov, ktorí hľadali možnosti, ako sa čo najskôr vrátiť do vlasti.289

Mnohí zo zajatcov sa ani po návrate do vlasti nedostali hneď do svo-
jich domovov. Tak tomu bolo napríklad v Taliansku. Prví z nich odišli zo 
zajateckých táborov už začiatkom novembra a na vlastnú päsť sa vracali do 
Talianska, hoci podpísané prímerie zaručovalo, že postupný návrat viac ako 
400 000 zajatcov z  rakúskeho územia v  rozsahu 20 000 zajatcov denne sa 
začne 20. novembra 1918. Ich návrat sa tak nezaobišiel bez chaosu. Z obavy 
pred nákazlivými chorobami boli zajatci na území Talianska najskôr z dô-
vodu karantény umiestnení do zberných táborov, ktoré sa  často svojimi 
podmienkami nelíšili od zajateckých táborov, z ktorých sa práve vrátili do 
vlasti. Boli tu tiež vypočúvaní o okolnostiach ich zajatia a obviňovaní z dob-
rovoľnej dezercie. Až na základe protestov verejnosti, ku ktorej sa dostali 
informácie o pomeroch, aké vládli v týchto táboroch, boli tieto na prelome 
rokov 1918/1919 napokon rozpustené.290

Mnohí zo zajatcov sa však miesto toho, aby čakali na oficiálny transport 
do vlasti, rozutekali a  sami cestovali domov. Medzi miestnym obyvateľ-
stvom často rozosievali strach, keďže sa vo veľkých skupinách potulovali po 
železničných staniciach, mestách a dedinách. Podobne aj stráže, ktoré mali 
na starosti pracovné partie zajatcov ich často samé opustili bez toho, aby 
o tom podali akékoľvek hlásenie, takže zajatci zostali bez dozoru a mohli sa 
voľne pohybovať po krajine.291

Na území Československej republiky sa nachádzali predovšetkým ruskí 
zajatci, ktorí boli postupne odtransportovaní naspäť do vlasti. Nie všetky 
transporty sa však z dôvodu situácie, aká panovala v tom čase v Rusku, do-
stali až do svojich cieľových staníc. Stávali sa aj prípady, že niektorí zajatci sa 
vrátili späť a chceli tu zostať až pokiaľ sa situácia v Rusku neupokojí. Mnohí 
z bývalých zajatcov boli zamestnaní u rôznych zamestnávateľov alebo sa len 
tak voľne potulovali po krajine a spôsobovali rôzne problémy. Preto bolo 
3. februára 1919 vydané nariadenie, na základe ktorého bývalí ruskí zajatci 
všetkých národností, nachádzajúci sa na území republiky, náležali do zber-
ného tábora v Chocni na území dnešnej Českej republiky. Všetci bývalí za-

289 MORITZ, LEIDINNGER, ref. 10, s. 281.
290 PROCACCI, ref. 159, s. 214-215.
291 HANSAK, ref. 43, s. 182.
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jatci sa tam mali prísť osobne zaregistrovať a vydané im boli legitimácie. 
Platilo to aj pre tých, ktorí boli trvale zamestnaní u rôznych zamestnáva-
teľov, ktorí mali táboru oznámiť údaje o nich korešpondenčným lístkom. 
Zamestnávatelia, ktorí mali záujem o pracovníkov z radov bývalých zajat-
cov, si mohli podať žiadosť o ich pridelenie priamo v tábore. Za svoju prácu 
dostávali bývalí zajatci riadne zaplatené. Z časti platu im mal zamestnávateľ 
zabezpečiť stravu a zvyšok im bol vyplácaný v hotovosti. Zaobchádzať sa 
s nimi malo dôstojne, mali však čiastočne obmedzenú voľnosť pohybu (ne-
mohli cestovať vlakmi do vzdialenejších miest) a nesmeli sa aktívne zúčast-
ňovať politického života a agitácií.292 

Konečná repatriácia všetkých bývalých ruských zajatcov, bez ohľadu 
na ich národnosť, sa z územia Československej republiky naspäť do vlasti, 
mala uskutočniť do konca roka 1919. K návratu nebol žiaden z nich nútený. 
U tých, ktorí nechceli využiť túto možnosť návratu, sa však predpokladalo, 
že sa chcú v republike natrvalo usadiť a stratili tým možnosť na neskorší ná-
vrat do vlasti na náklady Ministerstva národnej obrany. Tí, ktorí sa rozhodli 
využiť túto príležitosť na návrat do vlasti, sa mali nahlásiť do 15. decembra 
1919 u správy zajateckého tábora v Josefove alebo u priechodnej vojenskej 
stanice v Prahe – Brusce.293 Poslední bývalí ruskí zajatci sa tak naspäť do 
vlasti dostali až začiatkom dvadsiatych rokov.

292 VHA Bratislava, f. ZVV Bratislava, šk. 56, č. j. 49 – 49/1.
293 VHA Bratislava, f. ZVV Bratislava. šk. 49, č. j. 5 – 6 –1/4.
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Záver

Publikovaná monografia má ambíciu na svojich stranách priniesť základný 
obraz o živote zajatcov počas prvej svetovej vojny na príklade nami vyme-
dzenej oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava, pôsobnosť ktorého zahŕňa-
la časť dnešného územia Slovenska, Maďarska a Rakúska. Tento geografický 
priestor vzhľadom na svoju polohu, vzdialenú od bojísk vojny, bol veľmi 
vhodný na budovanie zajateckých táborov a zriaďovanie zariadení pre za-
jatých dôstojníkov. V roku 1918 tak pod 10 zajateckých táborov a niekoľko 
zariadení pre zajatých dôstojníkov, ktoré patrili do oblasti tohto veliteľstva, 
patrilo spolu 592 904 zajatcov rôznych národností – Rusov, Srbov, Talianov, 
Rumunov, Čiernohorcov. Pokiaľ vychádzame z údajov o súhrnnom počte 
zajatcov na území monarchie (od 1 168 000 do 1 860 516 zajatcov), dá sa po-
vedať, že takmer jedna tretina všetkých vojnových zajatcov kmeňovo patrila 
do zajateckých táborov Vojenského veliteľstva Bratislava.

Našim cieľom bolo priblížiť výstavbu týchto táborov a tiež situáciu, aká 
v nich vládla. Po tom, čo sa podarilo prekonať dezorganizáciu a epidémie 
prvých mesiacov ich existencie, nastala stabilizácia pomerov v  táboroch 
a každodenný život zajatcov tu plynul v rámci presne určených pravidiel. 
V ich každodennom chode sa museli vyrovnávať hlavne s kolabujúcim zá-
sobovaním v zhoršujúcich sa podmienkach vojnového hospodárstva mo-
narchie. Preto hlavne od roku 1917 bolo mnoho zajatcov podvýživených 
a zoslabnutých. Tábory sa snažili túto situáciu vyriešiť tým, že čo najviac 
z nich odosielali na práce, kde sa o nich museli postarať ich zamestnávatelia.

Snažili sme sa tiež poukázať na rozdiel, aký pretrvával aj v zajatí medzi 
zajatcami z  radov obyčajných vojakov a  zajatcami z  radov dôstojníckeho 
zboru. Rovnako ako počas celého trvania vojny priamo na bojiskách, aj tu 
mali zajatci z  radov dôstojníkov lepšie životné podmienky len vďaka so- 
ciálnemu statusu.
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Ďalšia časť práce je venovaná pracovnému nasadeniu zajatcov v  hos-
podárstve Rakúsko-Uhorska v čase zvýšených vojnových nárokov, keď sa 
odvodom veľkého počtu vojakov výrazne znížil počet domácich pracov-
ných síl. Práca zajatcov tak bola vítanou a dôležitou náhradou za túto stra-
tu domácich roľníkov a robotníkov. Podľa údajov dostupných k 1. januáru 
1918 bolo na prácu nasadených 728 000 zajatcov, z toho 555 000 Rusov. Ne-
šlo teda o zanedbateľný počet. Aj preto sa Ministerstvo vojny po uzatvore-
ní Brest-litovského mieru s Ruskom v marci 1918 snažilo zdržať výmenu 
ruských zajacov čo najdlhšie. Nechcelo totiž stratiť pracovnú silu, ktorú 
nemohlo nahradiť z  vlastných zdrojov. Vlastných vojakov, ktorí sa vrátili 
z ruského zajatia, plánovalo totiž nasadiť opäť čo najskôr na frontoch. Aj 
preto bolo do konca prvej svetovej vojny repatriovaných do Ruska len oko-
lo 60 000 zajatcov. Zvyšok sa spolu s ostatnými zajatcami ocitol po rozpade 
monarchie v  rôznych štátoch, ktoré vznikli na jej troskách. Až potom sa 
mohli vrátiť naspäť do svojich domovov.

Pevne veríme, že naša monografia bude prínosom pre výskum prvej 
svetovej vojny a načrtne nové smery bádania, aj keď nejde o  typicky vo-
jenskú tému veľkých bitiek a  bojísk. Naopak, zameriava sa na život tých 
vojakov, ktorí sa dostali do zajatia a ich ďalší život sa až do skončenia vojny 
odohrával ďaleko od bojísk, v zajateckých táboroch. Ako však badať najmä 
v zahraničnej historiografii, do popredia sa dostáva aj táto tematika a my 
dúfame, že tak tomu bude aj na Slovensku.
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Zusammenfassung

Die Massengefangenschaft der Soldaten im ersten Weltkrieg stellte ein 
neues Phänomen dar, das der erste totale Krieg mit sich brachte. In den 
Kämpfen, hauptsächlich an der Ost- und Balkanfront, wurden viele Solda-
ten gefangen genommen. Länder, in denen die Gefangenen interniert wur-
den, mussten sich um diese entsprechend - im Rahmen der Richtlinien, die 
1907 in Haag angenommen wurden - kümmern. Das bedeutete für sie eine 
Belastung in schwierigen Zeiten des Kriegskonfliktes, als sie oft Probleme 
mit der Versorgung der eigener Bevölkerung hatten. Andererseits stellten 
die Gefangenen für die Länder eine Ersetzung eigener Arbeitskräfte, die 
abgeführt wurden, dar. Die Behandlung deren regelten manche Artikel des 
Abkommens über die Gesetze und Bräuche des Landkrieges, das 1907 in 
Haag angenommen wurde.

In Österreich – Ungarn wurden während des ersten Weltkrieges circa 
1 166 682 bis 1 860 516 Kriegsgefangene verschiedener Nationalitäten plat-
ziert (Russen – dazwischen verschiedene Nationalitäten des zaristischen 
Russlands, Serben, Italiener, Montenegros, Rumänen, Albaner u  a.). Es 
entstanden hier circa 50 Gefangenenlager und mehrere Einrichtungen für 
gefangene Offiziere. Ihre Zahl änderte sich während des Krieges, da man-
che der Lager untergegangen sind, und manche entstanden. Direkt im Wir-
kungsbereich des Militärkommando Bratislava, dessen Sitz Bratislava war, 
worunter ein Teil heutiger Slowakei, Ungarns und Österreich gehörte, ent-
standen insgesamt 10 große Kriegsgefangenenlager - Šamorín, Dunajská 
Streda, Veľký Meder, Kenyérmezö, Csót, Hajmáskér, Zalacsány, Ostffyas-
szonyfa, Neckenmarkt, Frauenkirchen und einige Offizierstationen. Die 
Stammanzahl dieser Lager bildete zum 1. Januar 1918 anhand der offiziel-
len Statistiken insgesamt 592 904 Gefangenen (587 890 Soldaten und 5 014 
Offiziere). Auch während der Gefangenschaft haben sich große Unterschie-
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de zwischen Gefangenen des Offizierkorps und den einfachen Soldaten 
erhalten. Sie hatten bessere Ernährung und natürlich mussten sie nicht 
arbeiten. Zur Verfügung hatten sie eigene Dienstleute und anderes Hilfs-
personal (z.B. Koche, Rasierer oder Kesselwärter) und sie hatten auch mehr 
Freiheit. Gefangene Offiziere wurden zuerst nicht mit Soldaten in die Mas-
senlager platziert, sondern in spezielle Offizierstationen, die in verschiede-
nen Schlössern, Chateaus, Pensionen oder Hotels eingerichtet wurden, die 
zu diesem Zweck von der Militärverwaltung oder Privatpersonen gemietet 
wurden. Erst später wurden auch direkt in den Gefangenenlager spezielle 
Abteilungen für Offiziere gebildet.

Die ersten Gefangenenlager entstanden kurz nach dem Kriegsausbruch. 
In den ersten Monaten herrschten hier sehr schlechte Bedingungen. Es gab 
Probleme mit der Evidenz der kommenden Gefangenen, es fehlten passen-
de Bedingungen für ihre Unterkunft, deshalb wurden sie in Zelten oder 
Erdhütten untergebracht. Wegen der schlechten hygienischen Situation 
kam es 1914/1915 zum Seuchenausbruch – Cholera und Fleckfieber töteten 
z.B. in Lagern in Kenyérmező, Veľký Meder oder Frauenkirchen viele Gefange-
nen oft ohne dass man sie identifizieren konnte.

Nachdem sich die hygienischen Bedingungen in Lagern verbessert ha-
ben, und die Welle der Epidemien vorbei war, hat sich die Situation in den 
Lagern seit der zweiten Hälfte des Jahres 1915 stabilisiert. In den Gefange-
nenlagern wurden genaue Regeln und Ordnung einbehalten. Die Gefan-
genen mussten die meiste Zeit beschäftigt werden um die Unzufrieden-
heitausbrüche zu vermeiden. Ein Tag der Gefangenen im Gefangenenlager 
war vor allem mit der Räumung der Baracken und verschiedenen Arbeiten 
gefüllt. Direkt im Lager arbeiteten Gefangene in verschiedenen Werkstätten 
(Schneiderei, Schuhmacherei, Schlosserwerkstatt), Bäckereien, Wäscherei-
en oder in Lagergebäuden. Manche Gefangenen übten auch Kanzleiarbei-
ten aus – z.B. sie führten Lagerevidenz und Kartotheken. Die Situation in 
den Lagern verschlechterte sich wieder um die Jahreswende 1917/1918, als 
sich die Mortalität wieder auf Grund der schlechten Proviantsituation und 
Erschöpfung der Gefangenen erhöht hat.

Das Leben der Gefangenen spielte sich nicht nur in den Lagern ab. Die 
meisten wurden auf verschiedene Arbeiten auf dem Gebiet der ganzen Mo-
narchie eingesetzt. Somit sicherte man den Gang der Landwirtschaft und 
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der Industrie, als man nicht genug heimische Arbeitskräfte hatte. Wie groß 
die Bedeutung der Gefangenenarbeit für die Kriegswirtschaft Österreich – 
Ungarns war, zeigt auch die Zahl der Gefangenen, die auf verschiedene Ar-
beiten eingesetzt wurden.

Zum 1. Januar 1918 wurden dienstlich 728 000 Gefangene eingesetzt. 
Die meisten arbeiteten in der Landwirtschaft (438 000), weniger in der 
Wirtschaft (105 000). Anhand internationalen Abkommen war zwar die 
Gefangenenarbeit, die mit Kriegsoperationenführung zusammenhing, ver-
boten, diese Regel wurde aber gebrochen. Zum 1.Januar 1918 arbeiteten in 
militärischen Fabrikanlagen 127 000 Gefangene. Direkt in Bratislava wur-
den Gefangene in 1917 beim Bauwerk in der Schießpulverfabrik „Dynamit 
Nobel“ eingesetzt. Sie arbeiteten auch für die Firma Škoda, die in dieser Zeit 
der größte Waffenproduzent in der Monarchie war.

Nach dem Kriegsende und dem Zerfall der Monarchie gerieten die 
Gefangenen in verschiedenen Staaten, die entstanden sind. In dieser neu-
en Situation haben viele der Gefangenenlanger die Wachen verlassen. Sie 
wurden von Gefangenen oder den Einheimischen ausgeplündert, z.B. die 
Lager auf dem Gebiet der Slowakei. Viele Gefangenen waren zu der Zeit 
außerhalb der Lager und wurden ihrem Schicksal gelassen. Manche ver-
suchten es allein zu schaffen, anderen ist es gelungen in offizielle Transporte 
zu kommen. Die letzten kamen nach Hause erst zu Beginn der 20. Jahre des 
20. Jahrhunderts.
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Zoznam použitých archívnych prameňov

Vojenský historický archív Bratislava:
- fond 5. zborové veliteľstvo v Bratislave
- fond Zajatecký tábor Šamorín
- fond Zemské vojenské veliteľstvo Bratislava
- fond Vojenské stavebné oddelenie zboru č. 5 Bratislava
- fond Vojenské staničné veliteľstvo Bratislava
- fond Zemské vojenské veliteľstvo Bratislava
- Zbierka vojenských matrík
- Zbierka vojenských fotografií

Vojenský ustředni archiv Praha – Vojenský historický archiv Praha:
- Zbierka Kvalifikačných listín a Kmeňových listov
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Zoznam miestnych názvov

Súčasný názov Pôvodný názov

Bernstein Borostyánkö
Dunajská Streda Dunaszerdahely
Frauenkirchen Boldogasszony
Cheb Eger
Jormannsdorf Gyimótfalva
Lockenhaus Léka
Ľvov Lemberg
Neusiedler am See Neszider
Neckenmarkt Sopronnyék
Osvienčim Ausschwitz
Planá Plan
Rudersdorf Radafalva
Stadtschlaining Városszalonak
Veľký Meder Nagymegyer
Šamorín Somorja
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A
Albánsko – 20

B
Balogfa – 92
Belgicko – 18
Bernstein – 93
Borló – 106
Bratislava – 107, 127, 134, 143
Budapešť – 134

C
Csót – 8, 21, 23, 24, 25, 20, 57, 64, 

80, 81, 84, 99, 100, 141, 154

Č
Čierna Hora – 18, 20

D
Dunajská Streda – 8, 21, 22, 23, 24, 

25, 30, 37, 40, 49, 54, 59, 68, 73, 77, 
78, 80, 84, 85, 86, 98, 100, 101, 126, 
131, 134, 136, 141, 149, 156, 166

F
Felsöságh – 92
Francúzsko – 7, 18

H
Hajmáskér – 8, 21, 23, 24, 25, 39, 

40, 75, 84, 86, 100, 141, 154, 158

J
Jakabháza – 92, 94
Jormannsdorf – 93, 149
Josefov – 138

K
Karensebes – 106
Kenyérmező – 8, 21, 22, 23, 24, 25, 

30, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 54, 55, 60, 84, 97, 98, 116, 
131, 134, 141, 142, 154

Kisunyom – 92
Köszeg – 84, 105

L
Leles – 122
Litoměřice – 38, 106, 134
Lockenhaus – 84, 93, 96, 105, 149

Miestny register
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N
Nagyunyom – 92
Neckenmarkt – 8, 21, 23, 24, 25, 40, 

56, 86, 102, 132, 134, 146, 149, 
155, 161

Nemecko – 7, 15, 79, 80, 85, 87, 95, 
104

O
Ostffyasszonyfa – 9, 21, 23, 24, 40, 

56, 84, 86, 100, 103, 131, 141, 
155, 158

R
Rakúsko-Uhorsko – 7, 18, 19, 79, 

80, 83, 117, 132
Rudersdorf – 92, 94, 149
Rumunsko – 18, 20, 87, 107, 132
Rusko – 7, 18, 20, 54, 83, 131, 132, 

140

S
Salzburg – 38, 134
Sarokujfalu – 92
Srbsko – 7, 18, 20
Stadtschlaining – 84, 92, 93, 96, 149

Š
Šamorín – 5, 8, 10, 18, 21, 22, 23, 

24, 25, 30, 31, 35, 36, 37, 40, 41, 
42, 49, 54, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 
78, 80, 84, 88, 99, 136, 141, 144, 
149, 156, 158, 162, 167

T
Taliansko – 18, 20, 75, 104
Táplanfa – 92
Temešvár – 84
Trnava – 107, 124

V
Vassurány – 84, 92, 95, 96
Veľká Británia – 7
Veľký Meder – 8, 21, 22, 23, 24, 25, 

30, 37, 40, 42, 49, 68, 73, 78, 136, 
141, 142, 146, 149, 157, 158, 164, 
165

Viedeň – 134

Z
Zalacsány – 84, 93, 96, 141
Zalaszentgrót – 84, 93, 96
Zalaegerszeg – 8, 21, 23, 24, 25, 40, 

58, 70, 84, 102, 155
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Národnostné zloženie zajatcov v zajateckých  
táboroch v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava

Zajatecký tábor Kenyérmező 

Dátum Počet zajatcov podľa národnosti Súhrnný počet 
Rusi Taliani 

1. január 1915 - - 22 291
1. január 1916 - - 63 352
1. január 1917 - - 67 334
1. január 1918 80 893 3 179 84 072

Zdroj: VHA Bratislava, 5 KK Bratislava, šk. č.163, 228, 356, 476.

Zajatecký tábor Hajmáskér 

Dátum Počet zajatcov podľa národnosti Súhrnný počet 
Rusi Taliani

1. január1916 - - 22 744
1. január 1917 - - 26 239
1. január 1918 34 030 967 34 997

Zdroj: VHA Bratislava, 5 KK Bratislava, šk. č.228, 356, 476.

Zajatecký tábor Csót 

Dátum Počet zajatcov podľa národnosti Súhrnný počet 
Rusi Taliani

1. január 1916 - - 33 791
1. január 1917 - - 52 383
1. január 1918 60 981 8 957 69 938

Zdroj: VHA Bratislava, 5 KK Bratislava, šk. č.228, 356, 476.
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Zajatecký tábor Ostffyasszonyfa

Rok Počet zajatcov podľa národnosti Súhrnný počet
Rusi Taliani Rumuni

1. január 1916 - - - 38 521
1. január 1917 46 422 349 22 909 69 680
1. január 1918 51 540 13 036 42 133 106 709

Zdroj: VHA Bratislava, 5 KK Bratislava, šk. č.228, 356, 476.

Zajatecký tábor Zalaegerszeg

Dátum Počet zajatcov podľa národnosti Súhrnný počet 
Rusi 

1. január 1916 - 31 665
1. január 1917 - 41 516
1. január 1918 53 596 53 596

Zdroj: VHA Bratislava, 5 KK Bratislava, šk. č.228, 356, 476.

Zajatecký tábor Neckenmarkt

Dátum Počet zajatcov podľa národnosti Súhrnný počet 
neznáme

1. január 1916 - 20 553
1. január 1917 - 28 057
1. január 1918 - 35 069

Zdroj: VHA Bratislava, 5 KK Bratislava, šk. č.228, 356, 476.

Zatkova_KB.indd   155 8. 11. 2013   13:01:04



1 156 2

Zabudnutí vojaci

Zajatecký tábor Frauenkirchen

Dátum Počet zajatcov podľa národnosti Súhrnný počet 
neznáme

1. január 1915 12 020
1. január 1916 - 23 354
1. január 1917 - 30 077
1. január 1918 - 31 282

Zdroj: VHA Bratislava, 5 KK Bratislava, šk. č.136, 228, 356, 476.

Zajatecký tábor Šamorín 

Dátum Počet zajatcov podľa národnosti Súhrnný počet 
Rusi Taliani 

1. január 1915 10 303
1. január 1916 - - 36 240
1. január 1917 - - 42 122
1. január 1918 50 201 9 366 59 567

Zdroj: VHA Bratislava, 5 KK Bratislava, šk. č.136, 228, 356, 476.

Zajatecký tábor Dunajská Streda

Dátum Počet zajatcov podľa národnosti Súhrnný počet
Rusi Taliani

1. január 1915 10 123
1. január 1916 - - 43 747
1. január 1917 - - 48 550
1. január 1918 51 651 6 050 57 701

Zdroj: VHA Bratislava, 5 KK Bratislava, šk. č. 136, 228, 356, 476.
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Zajatecký tábor Veľký Meder

Dátum Počet zajatcov podľa národností Súhrnný 
Počet

Srbi Čiernohorci Taliani Rusi Rumuni
1. január 1915 - - - - - 9 199
1. január 1916 - - - - - 12 791
1. január 1917 - - - - - 34 632
1. január 1918 38 070 4 424 1 322 19 1 43 836

Zdroj: VHA Bratislava, 5 KK Bratislava, šk. č.136, 228, 356, 476.
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Aschach an der Donau
Bruck – Királyhida
Braunau an der Inn
Broumov
Csót
Frauenkirchen
Freistadt
Feldbach
Grödig bei Salzburg
Hart bei Amstetten
Hajmáskér
Cheb
Jablonné v Podjěštedí
Jindřichovice
Josefov
Kenyérmezö
Kleinmünchen
Knittelfeld
Lebring in der Steiermark

Liberec
Marchtrenk
Mauthausen
Milovice
Most
Neckenmarkt
Ostffyasszonyfa
Osvienčim
Planá
Purgstallan der Erlauf
Spratzern
Sternhal bei Pettau
Szatmar – Nemeti
Šamorín
Terezín
Veľký Meder
Wadowice
Wiesenburg an der Erlauf
Zalaegerszeg

Zoznam zajateckých táborov na území  
Rakúsko-Uhorska v roku 1918
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Mapa zajateckých táborov v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava  
v roku 1916
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ZAJATECKÝ CINTORÍN VEĽKÝ MEDER

Zajatecký cintorín vo Veľkom Mederi je najväčším zajateckým cin-
torínom na Slovensku. Podľa záznamov tu bolo pochovaných spolu 
5 729 vojnových zajatcov – 5 464 zajatcov zo Srbska a  Čiernej Hory, 
179 talianskych zajatcov, 13 Rumunov, 72 Rusov a 1 neznámy vojak. 
Cintorín bol vybudovaný na pozemku veľkostatkára Kálnokyho a za-
beral rozlohu 16 375 m2. Pozemok sa neskôr stal majetkom obce Veľký 
Meder.

V čase vyhotovenia katastrálneho záznamu (1922 – 1924) sa tu na-
chádzalo 308 samostatných hrobov, 100 dvojhrobov, 599 hrobov s tro-
mi pochovanými, 34 hrobov so štyrmi a  31 s  piatimi pochovanými 
zajatcami.1 Časť pôvodného cintorína však už bola zničená povolenou 
výstavbou.

1 VHA Bratislava, f. Vojnové hroby a cintoríny (ďalej VHC), šk. č. 17.
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Plán zajateckého cintorína Veľký Meder z roku 1921

Plán zajateckého cintorína Veľký Meder z roku 1917
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ZAJATECKÝ CINTORÍN DUNAJSKÁ STREDA

Rozloha cintorína, ktorý sa nachádzal blízko obce Malý Aboň a  pri-
slúchal k tomuto táboru, je 5 000 m2 a bolo na ňom pochovaných spo-
lu 894 zajatcov (637 Rusov, 124 Talianov, 28 Rumunov, 51 Poliakov,  
1 Estónec, 1 Fín, 2 Litovci, 6 Lotyšov, 9 Srbov a Čiernohorcov).

Menší počet zajatcov bol pochovaný aj na cintorínoch v okolitých 
obciach. Na obecnom cintoríne v Dunajskej Strede bolo pochovaných 
15 ruských zajatcov, na cintoríne v Hornom Bare 1 ruský zajatec a rov-
nako 1 ruský zajatec bol pochovaný na židovskom cintoríne v Dunaj-
skej Strede.1

1 VHA Bratislava, VHC, šk. č. 9.

Plán zajateckého cintorína Dunajská Streda z roku 1925
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ZAJATECKÝ CINTORÍN ŠAMORÍN

Presný počet zajatcov, ktorí sú pochovaní na zajateckom cintoríne 
v Šamoríne, sa nedá podľa dostupných údajov určiť. Podľa katastrál-
neho listu, ktorý sa zachoval k tomuto cintorínu, už v čase jeho vzniku 
(1922 – 1924) „hroby na cintoríne nezodpovedajú skutočnému stavu 
pochovaných, poneváč tam boli pôvodne veľké šachty. Terajší počet hro-
bov vznikol úpravou cintorína po prevrate.“1 Nachádza sa tu teda 2 459 
jednotlivých hrobov a 98 hrobov s tromi až piatimi pochovanými. Do-
klady o  pochovaných sa však zachovali len pre 2 443 pochovaných. 
Podľa nich je tu pochovaných 1 678 Talianov, 637 Rusov, 61 Poliakov, 
26 Rumunov, 20 Srbov a Čiernohorcov, 3 Lotyši, 2 Litovci, 5 českoslo-
venských vojakov a 1 Rakúšan. Cintorín v čase vyhotovenia katastrál-
neho listu zaberal rozlohu 5 000 m2.

1 VHA Bratislava, VHC, šk. č. 63.

Orientačná skica zajateckého cintorína Šamorín
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Ruský zajatec Ivan Login Ivanov
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Zajatci na prácach v Humennom

Zajatí ruskí vojaci v Prešove
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Ruskí zajatci na nádvorí kaštieľa v Snine

Ruskí vojnoví zajatci v Prešove
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Generál L . G . Kornilov
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Zdroj: VHA Bratislava, f . 5 KK, šk . č . 234, bez sign .
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Zdroj: VHA Bratislava, f . 5 KK, šk . č .  234, bez sign .
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Zdroj: VHA Bratislava, f . KGL Šamorín, šk . č . 3, č . j . 32 .
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