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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Olvasó!
 
Az első világháború, amely a kortársak szemében a „Nagy Háború” 

volt, rendkívüli hatást gyakorolt gazdasági, társadalmi és politikai tekin-
tetben a benne résztvevő államokra, és jelentősen meghatározta a világ-
politika további alakulását. A győztes hatalmak is súlyos véráldozatokat 
hoztak a végeláthatatlan csaták során, de a vesztes országoknak minde-
mellett fájdalmas területi veszteségeket kellett elszenvedniük és túlzott 
jóvátételi követeléseket kellett teljesíteniük.

Számunkra Trianon jelképezi mindazt, amit az első világháborúban 
elveszítettünk. Az igazságtalan béke, a győztes fél arroganciája és az etni-
kai szempontok figyelmen kívül hagyása az új határok meghúzásakor 
mindörökre fájó seb marad a magyarok lelkén. Az évezredes határok sem-
mibe vételével ősi magyar területek váltak idegen országok részévé, csa-
ládok szakadtak szét és szervesen összetartozó emberi közösségek és gaz-
dasági régiók hullottak darabokra.

Nem szabad azonban elfeledkeznünk a dicső pillanatokról, a nagysze-
rű győzelmekről, a katonák helytállásáról, példátlan bátorságáról és a leg-
kiválóbb hősök bámulatos tetteiről sem. A magyar katona az első világhá-
borúban újból bizonyította, hogy a legkiválóbb vitézek közé tartozik, s 
nem rajta múlt a háborús vereség. Az antant kialakuló erőfölénye főleg 
gazdasági potenciáljának és a központi hatalmak kimerülésének a követ-
kezménye volt. 

Példásan bizonyítottak Hajdúnánás fiai is. Voltak, akik erőfeszítésük-
kel, kitartásukkal és bátorságukkal szolgálták a hazát, míg mások vakme-
rő hőstettekkel, világraszóló diadalokkal tűntek ki a végkimerülésig küz-
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Barta róBert

A NAGY HÁBORÚ ÉS MAGYARORSZÁG1

Bevezetés

Az 1912–13-ban lezajlott balkáni háborúk,2 valamint az 1914. június 28-
án bekövetkezett szarajevói merénylet után a hivatalos magyar álláspont 
szerint – melyet gróf Tisza István magyar miniszterelnök 1914. június 
30-án Bécsben ismertetett a császárral –, a háború egyáltalán nem volt 
elkerülhetetlen.3 Véleménye szerint taktikai okokból ki kell várni, hogy a 
Balkánon a Monarchia szempontjából kedvezőbb nagyhatalmi erőviszo-
nyok adódjanak. A magyar álláspont mögött nyilván ott volt a félelem, 
hogy a dualista állam nem készült fel eléggé egy fegyveres konfliktusra. 
Az Osztrák–Magyar Monarchia hadicélja szerint egy gyors, időben kor-
látozott hadjáratban térdre kell kényszeríteni Szerbiát úgy, hogy az le-
hetőleg ne vezessen a Monarchia számára többfrontos háborúhoz, vagy a 
konfliktus kiéleződéséhez. Amennyiben ez utóbbi mégis megtörtént vol-
na, úgy a Monarchia katonai és politikai vezetői számíthattak a Német 

 1 A tanulmány a szerző 2010-ben megjelent könyvének (Az első és második világháború 
képes története. Debrecen, 2010) egyik átdolgozott fejezete. Magyarország háború alatti 
történetéről részletesen: Galántai József: Magyarország az első világháborúban. Bp. 
2001.

 2 A balkáni háborúk hadtörténeti és diplomáciatörténeti vonatkozásairól: A balkáni hábo-
rúk és a nagyhatalmak. Rigómezőtől Koszovóig. Politikatörténeti Füzetek XIII. Szerk. 
Krausz Tamás. Bp. 1999. Demeter Gábor:  Kisállami törekvések és nagy hatalmi érdekek 
a Balkán-háborúk idején (1912–1913). Bp. 2007. Uő: A két Balkán-háború hadtörténete 
(1912–1913). Debrecen 2008. Hall, R.C.: The Balkan Wars, 1912–13. Prelude to the 
first World War. London–New York 2002.

 3 Tisza István ekkori háborús elképzeléseiről bővebben: Barta Róbert: Tisza István és a 
preventív háború koncepciója. In: Tisza István és emlékezete. Tanulmányok Tisza István 
születésének 150. évfordulójára. Szerk. Maruzsa Zoltán, Pallai László. Debrecen 2011. 
207–216.

dő társaik közül. A legnagyobb áldozatot azonban kétségtelenül az eleset-
tek hozták. Ők az életüket sem sajnálták a haza szolgálatáért, nemzetük és 
családjuk védelmében feláldozni.

Emléküket ápolni kell, s újra meg újra példaként kell állítani tetteiket 
a következő generációk elé. A Hősök temetője, a Hősi emlékmű és a Hő-
sök ligete, mind-mind olyan emlékezethelyek, ahol kegyelettel lehet 
adózni a város hősei előtt. A kegyelethez azonban hozzátartozik nemcsak 
az emlékezés, de a múlt feldolgozása, történetük megismerése és hiteles 
megismertetése is. A kötet, amelyhez ezeket a gondolatokat elöljáróban 
fűzöm, remélhetőleg jól szolgálja majd ezt a célt, s méltó eszköze lesz 
emlékezetnek és kegyeletnek egyaránt.

Szólláth Tibor
Hajdúnánás polgármestere

szóLLáth tiBor
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Császárság támogatására, amely már minden tekintetben alaposan felké-
szült a világháborúra. A magyar aggályok elsősorban Románia magatar-
tása miatt jelentkeztek, mert a balkáni háborúk óta nyilvánvaló volt, hogy 
a Román Királyság csak az alkalomra vár, hogy az Erdély bekebelezését 
célzó területi igényeit valóra válthassa, így a magyar kormány szíveseb-
ben fogadott volna egy Bulgáriával megkötött szövetséget, mint egy 
Szerbia elleni katonai fellépést.

A kérdést végső soron a német álláspont döntötte el. Ferenc Ferdinánd 
szarajevói meggyilkolása után több mint egy hónappal Theobald Beth-
mann-Hollweg német kancellár egy kiszélesedő fegyveres konfliktus ese-
tén országa egyértelmű támogatásáról biztosította Szögyény-Marich 
Lászlót, a Monarchia berlini nagykövetét. Német nyomásra végül Romá-
nia semleges maradt és kötelezettségeket vállalt arra, hogy Erdélyt nem 
veszélyezteti. A Conrad von Hötzendorf vezérkari főnök által irányított 
„háborús párt” befolyására a most már a nagyhatalmi támogatást is élvező 
Ferenc József teljesíthetetlen ultimátumot intézett a szerb kormányhoz. 
Július 28-án, a Bécs számára nem kielégítő szerb válasz után az Osztrák–
Magyar Monarchia megszakított minden diplomáciai kapcsolatot Szerbiá-
val,4 s már ugyanezen az éjszakán a dunai flotta és Zimony várának tüzér-
sége Belgrádot bombázta. A Monarchia megindította azt a háborút, 
amelyről Kossuth Lajos fél évszázaddal korábban, Deák Ferenchez írt 
Kasszandra-levelében megjósolta, hogy tüzében elhamvad a történelmi 
Magyarország. Unokahúgának, Zeyk Margitnak írott levelének sorai sze-
rint végül Tisza István magyar miniszerelnök is elfogadta a háborút, mint 
elkerülhetelen szükségszerűséget: „…Lelkiismeretem nyugodt; már nya-
kunkon volt a hurok; amellyel, ha most el nem vágjuk, alkalmasabb idő-
ben fojtottak volna meg bennünket. Nem tehettünk egyebet, de mégis fájt, 
hogy így kellett lennie.”5

 4 I. Ferenc József háborús proklamációja (1914. július 28.) In: A Nagy Háború írásban és 
képben. Északon és délen. I. kötet. Szerk. Lándor Tivadar. Bp. 1915. 5–6.

 5 Tisza István Zeyk Margitnak, Ajton (Erdély) 1914. augusztus 26. In: Gróf Tisza István 
összes munkái. 4. sorozat, 2. kötet. Bp. 1924. 90.

Barta róBert

A háború hazai fogadtatása
és a hátország helyzete

A magyar társadalom, az egyházak, a politikai élet szereplői, a parlamen-
ti pártok és a sajtó – hasonlóan Európa többi hadba lépett országához – 
helyesléssel, támogatólag, sőt örömmel fogadták a háború hírét.6 A beso-
rozott katonáknak a kormányzat, a karácsonyra ígért hazatérés mellett 
földek juttatását is kilátásba helyezte. A jutalomföld ígérete rendkívül 
vonzó volt a parasztság körében, s ez nagy szerepet játszott a vidéki la-
kosság kezdeti háborús lelkesedésének kialakításában, majd fenntartásá-
ban. Mindenki egyetértett abban, hogy a – Magyarországon egyébként 
meglehetősen népszerűtlen – Ferenc Ferdinánd elleni merénylettel Szer-
bia olyan mértékben provokálta a Monarchiát, hogy ellene a katonai fel-
lépés is indokolt. Továbbá minden jelentősebb belpolitikai erő – beleértve 
olyan parlamenten kívüli ellenzéki erőket is, mint a szociáldemokraták és 
a polgári radikálisok – egyetértett a kormánnyal, hogy Magyarország te-
rületi és politikai egységének megóvása, valamint a nemzetiségek feletti 
magyar hegemónia fenntartása létkérdés. S ha ez csak egy Szerbia elleni 
katonai akcióval biztosítható – amit a kormánypropaganda erőteljesen 
hangsúlyozott –, úgy ez jogos és elkerülhetetlen lépés. Átmenetileg még 
a parlamenti csatározások is elcsitultak, minden ellenzéki parlamenti párt 
vezetője a „rendkívüli helyzetre való tekintettel” felfüggesztette kor-
mányellenes támadásait. 

A Tisza-kormány első intézkedései között léptette érvénybe az 1912. 
évi LXIII. tc.-ét (az ún. kivételes törvényt), mely lehetőséget biztosított a 
rendeleti úton való kormányzásra, feljogosította a kormányt a kivételes 
hatalom gyakorlására, ami többek között kormánybiztosok kinevezését, 
az önkormányzati autonómiák felfüggesztését, statáriális bíráskodást, 
előzetes sajtócenzúrát, a gyülekezési szabadság korlátozását, a rendőrség 

 6 A kezdeti háborús lelkesedés a köznapi kultúra több szintjén is nyomon követhető (kato-
nadalok, háborús imák, versek, viccek, színielőadások). Ez utóbbiról bővebben: Szabó 
Dániel: Magyarország nem volt, hanem lesz. Háborús lelkesedés a populáris színielőa-
dások tükrében. In: A pesti polgár. Tanulmányok Vörös Károly emlékére. Szerk. Gyáni 
Gábor és Pajkossy Gábor. Debrecen 1999. 185–198.

a nagy háBorú és magyarország
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és a csendőrség széles körű igénybevételét, a sztrájkok elleni szigorú fel-
lépést jelentette.7 A kivételes törvényt többször is kiegészítették, folya-
matosan bővítve a kormány különleges jogkörét. Így az 1914. évi L. tc. 
10. §. a háború kezdetéig visszamenőlegesen bevezette az internálás in-
tézményét (mely csak 1921-ben szűnt meg), 1915-ben központilag csök-
kentették az iskolák számát a háborús viszonyokra való hivatkozással 
(1915. évi XIII. tc. 3. §.), 1916-ban pedig elrendelték, hogy a kivételes 
törvények bármelyikének megsértése hat hónapi börtönnel büntethető 
(1916. évi IV. törvénycikk 6. §.). Mindezeken túl, az utazások és szabad 
helyváltoztatások korlátozása, az esküdtbíróságok hatáskörének csökken-
tése és ezzel párhuzamosan a törvényszékek szerepének növelése, vala-
mint a polgári peres ügyekben intézkedő katonai büntetőbíráskodás beve-
zetése nyomán jelentősen megnőtt az állam súlya és szerepe a közéletben, 
mely a háborús évek alatt és után is általános európai jelenséggé vált.

Az Osztrák–Magyar Monarchia közös hadserege és a magyar honvédség
szervezeti felépítése (1914 nyarán)

Létszám Békelétszám 414 679 fő (34 183 tiszt, 380 496 fő 
legénység)

Hadiállomány 1 800 000 fő (30% a Magyar Szent 
Korona országaiból)

Újonctartalékok 159 500 fő (közös haderő)
26 996 fő (osztrák császári, királyi 
Landwehr)
25 000 fő (magyar honvédség)
7763 fő (Bosznia-Hercegovina)

Szervezeti 
egységek

Hadtest
(az Osztrák–Magyar 
Monarchia területén 
16)

Felépítése: 
3 gyaloghadosztály (2 közös had-
seregbeli + 1 Landwehr) 1 árkász, 
vagy utászzászlóalj, távíró és táv-
beszélő osztagok, műszaki alakulat, 
tábori kórházak, hadtest sütöde, 
hadtest vonatcsapat, 1 vonatszázad

 7 5735/1914. M.E. sz rendelet. In: Magyarországi Rendeletek Tára, 1914. Bp. 1914. 1448.
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Szervezeti 
egységek

Gyaloghadosztály
(összesen 49, ebből
33 közös hadseregbeli, 
8 Landwehr, 8 magyar 
honvéd)

Felépítése:
2 gyalogdandár, 12-16 zászlóalj, 
géppuskás osztagok, 2-3 lovas-
század, had osztály-tüzérség, lőszer -
telep, tábori kórházak, távíró sza-
kasz, ellátó egység, hadosztály
sütöde, 1 vonatszázad
Ütközetlétszám:
15 000 gyalogos, 8-10 géppuskás 
osztag, 450 lovas, 42 löveg

Lovashadosztály
(összesen 10,
ebből 8 közös had-
seregbeli, 2 magyar 
honvéd)

Felépítése:
2 lovasdandár (24 és ¼ lovasszá-
zad), 1-2 lovas géppuskás osztag, 
1 lovas tüzérosztály (3 üteg), 4 lovas 
lőszeres egység, tábori kórházak, 
1 lovas távíró osztag, lovas ellátó 
egység, 1 vonatszázad
Ütközetlétszám:
3600 lovas, 4 géppuska, 12 löveg

Hegyidandár 
(összesen 14)

Felépítése:
3-5 zászlóalj, 6-10 géppuska, 
1 hegyi üteg, 1 hegyi vonatszázad, 
1 gyalogos távírószakasz

Tábori tüzérdandár
(összesen 14)

Felépítése:
1 tábori tarackos, 3 tábori ágyús 
ezred, 1 nehéz tarackos osztály

Különálló egységként 3 hegyi és 5 vártüzér dandár
Légierő Repülőgépek: 48

Léghajók: 1
Kötött léggömbök: 12
Legyártott repülőgépek száma 1914 
és 1918 között: 5391 db.

A békeidőben mintegy 450 ezer fős, a háborús évek alatt 4-5 millió főt 
számláló közös hadsereg magyar hadosztályai 1914 őszén két fronton, 
Szerbiában és Galíciában állóháborúra kényszerültek a beígért gyors si-

a nagy háBorú és magyarország
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ker helyett. Az oroszokkal szemben 1915 tavaszáig jóformán csak veszte-
ségeket könyvelhettek el. Ezt tetézte Przemyšl 1915. március 22-i feladá-
sa. Szerbiát három offenzívában sem sikerült térdre kényszeríteni. Ugyan-
csak kudarcot vallott 1914-ben a németek kísérlete, hogy áttörjék a fran-
cia védelmi vonalakat. Mindenhol állóháború alakult ki és a konfliktus 
gyors befejezése immár illuzórikussá vált. A hadviselő felek már az első 
hónapokban rendkívül súlyos veszteségeket szenvedtek, a galíciai oszt-
rák–magyar hadsereg például az 1914-es év kárpáti harcaiban mintegy 
800 ezer főt (halottak, sebesültek, hadifoglyok, eltűntek) veszített.8 Az 
első háborús év végére a magyar politikai és katonai vezetőréteg nagy 
része előtt világossá vált, hogy a háború hosszú és kimerítő lesz, a hát-
ország anyagi, valamint élőerejét teljes mértékben igénybe veszi, s ennek 
első jelenként a magyar társadalom a háborús gazdasági válságintézkedé-
sek egész sorával kényszerült szembenézni. 

A magyar királyi honvédség harcai az első világháborúban
(8 gyalogos és 2 lovashadosztály)

Megnevezés Harci tevékenység ideje, helye, szervezeti besorolás

20. honvéd 
gyaloghadosztály

1914. augusztus–1915. június: orosz hadszíntér (Kelet-
Galícia, Keleti-Kárpátok, Dnyeszter); a 2. osztrák–
magyar hadsereg VII. hadtestéhez beosztva

1915. június–1916. november: olasz hadszíntér (Monte 
San Michele, Doberdo); a VII. hadtest kötelékében

1916. november–1917. szeptember: orosz hadszíntér 
(Brody, Styr, Lipa); német hadsereg és hadtest 
kötelékében

1917. szeptember–1918. október: olasz hadszíntér (Monte 
San Gabriele, Isonzó, Piave, Monte Tombat); az Isonzó-
hadsereg tartaléka

 8 Barta Róbert: Az első és második világháború képes története. Debrecen 2010. 196–198.
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23. honvéd 
gyaloghadosztály

1914. augusztus–1915. március: orosz hadszíntér 
(Lemberg, Remenow, Przemyšl); a Przemyšl erőd 
főtartaléka. Kétszeri orosz ostrom után 1915. március
22-én a hadosztály maradéka a védősereg részeként 
feladta Przemyšl erődjét és orosz fogságba esett.

37. honvéd 
gyaloghadosztály

1914. augusztus–1916. szeptember: orosz hadszíntér 
(Visztula, Ung-völgy, San-folyó, Breszt-Litovszk, Bug-
folyó, Luck); az 1. osztrák–magyar hadsereg
V. hadtestéhez beosztva. 1915 januárjától a Monarchia
3. seregének V. hadtestéhez beosztva. A későbbiekben
4. hadsereg VII. hadtest, 7. hadsereg XIII. hadtest.
1916. szeptember–1918. augusztus: erdélyi hadszíntér 
(Tölgyesi-szoros, Ojtozi-szoros); az 1. osztrák–magyar 
hadsereg kötelékében
1918. augusztus–1918. október: olasz és nyugati 
hadszíntér (műszaki tevékenység)

38. honvéd 
gyaloghadosztály

1914. augusztus–1918. február: orosz hadszíntér (Halics, 
Dnyeszter, Uzsoki-szoros, Szeret);
a 2. osztrák–magyar hadsereg XII. hadtestébe beosztva. 
A későbbiekben: a német Déli Hadsereg kötelékében és 
tartalékában, majd a XXV. osztrák–magyar hadtestben. 
1918. február–1918. október: olasz hadszíntér
(Asiago, Piave, Brenta-völgy); a Monarchia III. hadtes-
tének kötelékében, majd a 11. osztrák–magyar hadsereg 
tartalékaként.

39. honvéd 
gyaloghadosztály

1914. augusztus–1916. szeptember: orosz hadszíntér 
(Lemberg, Krakkó, Limanowa, Gorlice, Breszt-Litovszk); 
a 4. osztrák–magyar hadsereg VI. majd II. hadtestének 
kötelékében. A későbbiekben a német 11. hadsereg 
kötelékében.
1916. szeptember–1918. augusztus: erdélyi 
hadszíntér (Maros-folyó, Csíki-medence, Úz-völgye, 
Szlanic-völgye); az 1. osztrák–magyar hadsereg 
alárendeltségében.
1918. augusztus–1918. november: olasz hadszíntér (Val 
Sugana-völgy), 1918. november 3-án az egész hadosztály 
olasz fogságba esett.
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40. honvéd 
gyaloghadosztály

1914. augusztus–1915. január: szerb hadszíntér (Drina-
folyó, Valjevo, Sabác); a 6. osztrák–magyar hadsereg
XV. Hadtestének kötelékében

1915. január–1918. március: orosz hadszíntér (Erdős-
Kárpátok, Dnyeszter, Luck, Rarance, Csernovic, 
Suczawa-völgy); az 1. osztrák–magyar hadsereg ún. 
Szurmay csoportjában, majd a XI. hadtest kötelékében.

1918. március–1918. augusztus: karhatalmi feladatok. 

1918. augusztus–november: olasz hadszíntér (Brenta-
völgy); 11. hadsereg XVI. hadtest.

41. honvéd 
gyaloghadosztály

1914. augusztus–1916. december: orosz hadszíntér 
(Magierow, Lemberg, Limanowa, Visztula, Kelet-
Galícia); a 3. osztrák–magyar hadsereg XIV. hadtestében, 
majd a XVI. hadtestben, végül a 4. hadsereg XVII. 
hadtestében.

1916. december–1918. november: olasz hadszíntér (Görz, 
Isonzó, Piave); az Isonzó, majd a 6. hadsereg kiképzett és 
harcba vetett tartaléka

42. honvéd 
gyaloghadosztály

1914. augusztus–1915. január: szerb hadszíntér
(Drina-folyó, Belgrád, Szerémség); az 5. osztrák–magyar 
hadsereg XIII. hadtestének részeként

1915. január–1918. január: orosz hadszíntér (Tatár-hágó, 
Dnyeszter, Prut); az 5. osztrák–magyar hadsereg XIII., 
majd XI. hadtestének részeként
1918. január–1918. október: olasz hadszíntér
(Monte Sisemol, Monte di Val Bella, Monte Malone);
a 11. osztrák–magyar hadsereg VI., majd XXVI. 
hadtestének részeként.

5. honvéd 
lovashadosztály

1914. augusztus–1918. november: orosz hadszíntér 
(Lemberg, Uzsoki-szoros, Kelet-Galícia, Prut, Dnyeszter, 
Bukovina, Moldva-völgy); az osztrák–magyar 2. majd 
3. hadseregében. 1918 áprilisától a hadosztály részt vett 
Ukrajna megszállásában.
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11. honvéd 
lovashadosztály

1914. augusztus–1918. május: orosz hadszíntér 
(Kamionka-Strumilowa, Limanowa-Lapanow, Gorlice, 
Przemyšl, Dorna-Watra, Moldova-völgy); a 3. majd az
1. és 7. osztrák–magyar hadsereg részeként. A későb-
biekben a 11. német hadsereg VI. osztrák–magyar 
hadtestében. 

1918. május–1918. október: olasz hadszíntér (Montello, 
Piave di Solighetto); a 6. osztrák–magyar hadsereg XXIV. 
hadtestének alárendeltségében.

Kezdetben a háborús gazdasági intézkedések is rövid, néhány hóna-
pos katonai konfliktussal számoltak. A kormány első lépésként elégséges-
nek tartotta az állami beavatkozások és monopóliumok bővítését, noha 
már az első hetekben jelentkezett a háborús gazdálkodásra való áttérést 
jelző zugtőzsde, a felhalmozás, az árdrágítás, valamint a munkanélküli-
ség.

Elsősorban az élelmiszerek és közszükségleti cikkek központi ármaxi-
málása vált szükségessé. 1916-tól kezdve gyakorlatilag bárkit igénybe 
lehetett venni „közérdekű munkára”, a hadigazdálkodás jegyében már 
1914-ben több mint kétszáz vállalat munkásait és alkalmazottait helyez-
ték katonai irányítás alá. Ez a folyamat 1918-ra azt eredményezte, hogy a 
magyar gazdasági élet jelentős részét (állami kézben lévő) katonai irányí-
tás alatt álló részvénytársasági központok uralták. Ezek vásárolták fel, 
tartották nyilván, illetve forgalmazták a különböző iparágak készleteit. 
1915 nyarán a gabonafelvásárlás monopolizálására létrehozott Haditer-
mény Rt. mellett működő több tucat hasonló állami részvénytársaság te-
vékenysége azt jelentette, hogy az államhatalom nemcsak a belpolitikai 
életben és a társadalomban, hanem az ország gazdaságában is döntő befo-
lyásra tett szert. Az állami részvénytársaságok melegágyai voltak a kor-
rupciónak és a visszaéléseknek, a feketézők és a hadigazdálkodáson meg-
gazdagodott rétegek nagy vagyonai többségükben innét származtak. Az 
ország lakossága a háborús intézkedésekből kezdetben csak annyit érzé-
kelt, hogy a pénz romlott, állandósultak a beszolgáltatások, az állatállo-
mány katonai igénybevétele növekedett – amelynek következtében folya-
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matosan csökkent a mezőgazdasági termelés –, a munkahelyeken megje-
lentek a hadifoglyok, s lisztet és kenyeret csak jegyre lehetett kapni.9 

1915 tavaszától az országban már érzékelhetően alábbhagyott a hábo-
rús lelkesedés. A kormány – számolva a katonai kudarcokkal és az elhú-
zódó háború lehetőségével – propagandájában Szerbia megbüntetése he-
lyett a „Haza védelme” jelszót kezdte hangoztatni. A Népszava több cik-
kében már a békekötés lehetőséget mérlegelte (a lapot a háború alatt rész-
ben emiatt többször betiltották, egyébként a háború előrehaladtával már 
minden sajtóterméket naponta cenzúráztak),10 a parlamenti csatározások 
is felélénkültek, jelezvén, hogy a háború elején kialakult belpolitikai sta-
bilitás már a múlté. Az ellentétek leginkább a választójog kérdésében 
csaptak össze, ami azt mutatta, hogy a háború alatti belpolitikai életben is 
megjelentek azok az erők, amelyek a választójog bővítésével az ország 
demokratikusabb berendezkedését kívánták elérni. A belpolitika parla-
menten kívüli megélénkülésének jeleként 1915 nyarán az országban soro-
zatos sztrájkok robbantak ki. Ezek közül a legjelentősebb a június 9-i 
csepeli éhségzavargás volt, amikor a több mint hétezres tüntető tömeget 
csak karhatalmi erővel sikerült feloszlatni.11 Hasonló volt a helyzet min-
den hadviselő országban. A szociáldemokraták, ha nem is nyíltan, de tá-
mogatták a tömegmozgalmakat. A Nemzetközi Szocialista Iroda 1915. 
szeptember 5-i zimmerwaldi konferenciája is így határozott, a pacifiz-
must fogadva el többségi, centralista álláspontként. 

A Monarchia végső soron eredményesen zárta a katonai kudarcokkal 
kezdődő 1915-ös évet. A május 2-án sikeresen végrehajtott gorlicei áttö-
rés, a doberdói front stabilizálása július 18. és augusztus 1-je között, Szer-
bia megszállása október-november folyamán kétségtelen hadisikereket 

 9 A m. kir. Minisztérium 1915. évi 4586. M.E. számú rendelete a liszt- és kenyérfogyasz-
tásnak szabályozásáról (1915. december 27.) In: Magyarországi Rendeletek Tára, 1915. 
Bp. 1915. 2149–2152.

 10 A Nagy Háború alatti magyarországi sajtóviszonyokról és sajtócenzúráról bővebben: M. 
Kondor Viktória: Adalékok az első világháború alatti sajtó és cenzúra történetéhez. Tör-
vények és a cenzúra szervezete. Magyar Könyvszemle, 1975 (91) 1. szám

 11 A Budapesti Rendőr-főkapitányság központi ügyeletének napi jelentése a csepeli éhség-
zendülésről (1915. június 9.) In: A magyar munkásmozgalom történetének válogatott 
dokumentumai (MMTVD). 4/B kötet. Összeállította: Mucsi Ferenc et al. Bp. 1969. 107–
108.
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jelentettek. A nemzetiségi mozgalmak aktivizálódása, valamint Olaszor-
szág 1915. május 23-i, az Osztrák–Magyar Monarchiának küldött had-
üzenete miatt (amit részben ellensúlyozott, hogy Bulgária 1915. október 
14-i, Szerbia elleni hadüzenetével csatlakozott a központi hatalmakhoz) 
az első teljes háborús év mérlege mégsem tekinthető pozitívnak, mert 
nem sikerült döntő győzelmet aratni. 

A jövőt tekintve és az ország vezető rétege számára aggasztó jelenség-
ként mind a londoni Jugoszláv Bizottság (Ante Trumbić vezetésével 
1915. május 1-jén), mind a párizsi Cseh Külföldi Bizottság (Edvard Be-
neš, Tomáš G. Masaryk és mások vezetésével 1915. november 14-én) 
megfogalmazta a Monarchiától való elszakadás és az önálló délszláv, il-
letve csehszlovák állam megalakításának igényét. Továbbá a hazai pa-
cifista álláspontok erősödésének jeleként gróf Károlyi Mihály az 1915. 
december 7-i képviselőházi ülésen felvetette a békekötés lehetőségét, 
amelyet nemcsak függetlenségi politikusok, de néhány keresztényszocia-
lista honatya is támogatott.12 Károlyinak az általános és titkos választójog 
bevezetését célzó határozati javaslatát azonban már korántsem fogadták 
kedvezően. Tisza ezúttal is, a háborúra való hivatkozással semmiféle bel-
politikai engedményre nem volt hajlandó. Még akkor sem, amikor a kor-
mányhoz közel álló katolikus néppárti körökből újra megfogalmazódott 
bizonyos igény mérsékelt belpolitikai reformok bevezetésére. A béke és a 
választójog kérdése olyannyira polarizálta a parlamenti erőviszonyokat, 
hogy 1916. július 17-én gróf Károlyi Mihály, kilépve a Függetlenségi 
Pártból önálló pártot szervezett Függetlenségi és ’48-as Párt néven. A párt 
programját a Magyarság 1916. július 19-i számában tették közzé, ami 
annexiómentes, az integritást biztosító békét, a perszonálunió fenntartá-
sát, de önálló vámterületet, jegybankot, valamint demokratikus szociál- 
és birtokpolitikát követelt.13 A Népszava, a szociáldemokraták nagy több-
sége üdvözölte az új pártot és programját, mert úgy látták, hogy a Káro-
lyi-párt megalakulása jelentős szakadást idézett elő a hatalmon lévő poli-
tikai elitben, ami reményt nyújthatott a háború utáni Magyarország de-
mokratikusabb újjászervezésére. 

 12 Hajdu Tibor: Károlyi Mihály. Politikai életrajz. Bp. 1978. 186–189.
 13 Uő: i. m. 196–199.
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A katonai és gazdasági szempontból első igazán súlyos, 1916-os év 
második felében az országban állandósult az áruhiány és az infláció. Az 
államháztartás egyensúlya végérvényesen felborult, olyan ipari üzemek is 
sztrájkba léptek, ahol szigorú katonai irányítás alatt eddig fegyelmezett 
termelés folyt. 1916 nyarán a lupényi, a zsilvölgyi és a petrozsényi bá-
nyákban több mint 15 ezren, ugyanekkor a csepeli lőszergyár alkalmazot-
tai is sztrájkba léptek. A közellátás súlyos zavarait jelezte az októberben 
felállított Közélelmezési Hivatal és Tanács, amelyen keresztül a kor-
mányzat központilag próbálta megszervezni és irányítani a fontosabb 
közélelmezési és közszükségleti cikkek elosztását. Miután egyes hadiipa-
ri üzemek munkásai is sztrájkoltak, a kormány még az év elején panasz-
bizottságok felállítását kezdeményezte. Ezek eredeti feladata a kormány, 
a katonai parancsnokságok, valamint a munkaadók és a munkavállalók 
közötti közvetítés és konfl iktuskezelés volt. Az eredetileg honvédelmi és 
kereskedelemügyi minisztériumok, a katonai parancsnokságok, valamint 
a szakszervezetek és a munkaadók képviselőiből álló hét fős bizottságo-
kat 1916-ban átszervezték. Döntési jogosítványokat kaptak a munkaadók-
kal szemben támasztott panaszügyekben (eredetileg csak felterjesztési 
joguk volt az illetékes miniszterhez), a bizottságokba a honvédelmi mi-
niszter által delegált elnökön kívül a szakszervezetek, a munkaadók, va-
lamint a Kereskedelemügyi és Pénzügyminisztérium egy-egy tagot küld-
hetett. Az albizottságokkal kiegészített, újjászervezett panaszbizottságok 
leginkább a munkabérekkel és a szociális juttatásokkal kapcsolatos 
ügyek kel foglalkoztak. Eredeti rendeltetésüket: a fontos gazdasági egysé-
gekben egyre erősödő elégedetlenség és sztrájkok megakadályozását nem 
sikerült megvalósítani. 14

1916-tól kezdve a nehéz pénzügyi helyzetben az állami bevételeket új 
adónemekkel egészítették ki (jövedelem-, hadinyereség-adó), ezeket a vi-
déki csendőrség és a városi rendőrség segítségével, sokszor terrorisztikus 
módszerekkel hajtották be. A háború pénzügyi terheit hadikölcsönök ki-
bocsátásával próbálták enyhíteni. 1918 júniusáig nyolc hadikölcsön ke-

 14 Barta Róbert: Az első és második világháború i. m. 201–202.
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rült forgalomba, összesen több mint 18,5 milliárd korona értékben.15 Ha-
dikölcsön-kötvényt jegyezni szinte kötelező volt, ami rendkívüli mérték-
ben lecsökkentette a lakossági megtakarításokat, a háború utáni visszafi-
zetésekből pedig szinte semmi sem lett. A hadikölcsönügyletek szinte 
teljesen tönkretették a középosztályt és a parasztság nagy részét. A lakos-
ság különösen sérelmesnek találta, hogy a jegyzések, a be- és kifizetések 
körül állandósultak a visszaélések, csalások, pénzügyi botrányok.16 A be-
vonultak után járó segélyek összegét ugyan fokozatosan emelték (1918 
februárjában már 36-48 korona havonta), de ez az összeg jóformán sem-
mire sem volt elég. Ráadásul a jegyzők jó része ezt nem, vagy csak része-
sedés ellenében folyósította. 

Az 1916 februárjában Verdun ellen megindult német offenzíva több 
hónapig tartó, rendkívüli véráldozatokkal járó állóháborút eredményezett 
a nyugati fronton. Az orosz hadszíntéren a Monarchia számára meglepe-
tésszerű támadással Bruszilov tábornok csapatai 1916. június 4-én né-
hány nap alatt áttörték az osztrák–magyar vonalakat, és két hét alatt elfog-
lalták Volhíniát és Bukovinát. A súlyos csapást tetézte a román királyi 
hadsereg 1916. augusztus 27-i erdélyi betörése. Románia időközben fel-
adta addigi semlegességét és titkos egyezményben csatlakozott az antant-
hatalmakhoz. A katasztrofális katonai helyzetet csak kevésbé enyhítette, 
hogy az olasz hadsereg isonzói támadása augusztus közepére elakadt, 
valamint az osztrák–magyar csapatok német segítséggel október közepé-
re kiszorították a román haderőket Erdélyből. Az év végére német segít-
séggel stabilizálódott a keleti front, Mackensen hadosztályai december 
6-án Bukarestet is elfoglalták, de a segítségnyújtásnak nagy ára volt. Az 
osztrák–magyar vezérkar a keleti és a déli frontokon egyre inkább respek-
tálni kényszerült a német vezérkar stratégiai döntéseit.

 15 Az 1914. november 1-jétől 1918. június 12-ig kibocsátott 8 hadikölcsön nagy részét leje-
gyezték (17,79 milliárd koronát), ebből az állam ténylegesen csak 715,4 millió koronát 
fizetett vissza. Ez azt jelentette, hogy az államnak a hadikölcsönökből származó tiszta – 
elviekben hadicélokra fordítható – bevétele a négy háborús év alatt 17 milliárd korona 
volt. Teleszky János: A magyar állam pénzügyei a háború alatt. Bp. 1927. 264–265.

 16 A háború alatti hadikölcsönökkel kapcsolatos források: Hadikölcsön, jótékonyág. In: Az 
első világháború. Nemzet és emlékezet. Szerk. Szabó Dániel. Bp. 2009. 148–156.
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Fokozódó válságtünetek

Az 1916-os év folyamán előállott katonai helyzet és Ferenc József halála 
(1916. november 21.) miatt bekövetkezett uralkodóváltás nyomán az év 
végére megszületett Bécs első békekezdeményezése. Ezt azonban Berlin 
ellenezte, mivel a németek abban reménykedtek, hogy a korlátlanná bőví-
tett tengeralattjáró-háborújukkal – még az Egyesült Államok hadba lépé-
se előtt – térdre kényszeríthetik Angliát és Franciaországot. Így a német 
nagyvezérkar ellenállása miatt Bécs nem kapott támogatást. IV. Károly az 
új év elején ismét napirendre tűzte a béke kérdését. Az új uralkodónak 
ezzel kettős célja volt. Egyrészt még a katonai vereség előtt megegyezés-
re jutni, másrészt elkerülni a háború utáni forradalmi mozgalmakat, át-
menteni a birodalmat a háború utáni időkre. Első lépésként jelentős sze-
mélycseréket hajtottak végre a Monarchia vezetésében. A közös külügy-
miniszter báró Burián István helyett Ottokár Czernin volt bukaresti követ 
lett (Burián megmaradt közös pénzügyminiszterként), Conrad von Hötz-
endorf helyett Arthur Arz von Straussenburg tábornok került a vezérkar 
élére, és az uralkodó, mint a hadsereg és a flotta legfőbb parancsnoka, a 
főhadiszállást is áthelyezte Teschenből Badenbe. Az 1916. október 21-én 
meggyilkolt gróf Karl Stürgkh osztrák miniszterelnök helyére a császár 
bizalmasa, gróf Heinrich Clam-Martinic került, de 1917 elején Bécsben 
az is komolyan szóba került, hogy Tisza István magyar miniszterelnök 
helyére József főherceg lépjen. Az uralkodó (IV. Károly néven 1916 
és1918 között az utolsó magyar király) és a magyar miniszterelnök viszo-
nya sohasem volt felhőtlen, mert IV. Károly Tiszát a feltétlen német elkö-
telezettség hívének tartotta, ami nem illeszkedett elképzeléseibe. A sze-
mélycserék, valamint az 1917. január 12-i közös minisztertanácson újból 
felvetett békekötés lehetősége és a birodalmon belül egyre erősödő pa-
cifista hangulat kedvező helyzetet teremtett egy újabb békekezdeménye-
zésre (Sixtus-levél).17 

 17 IV. Károly levele sógorának, Sixtus pármai hercegnek (1917. február–március). In: Nyu-
gat-Európa és Amerika. Új és legújabbkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény. 1/2. 
kötet. Szerk. Urbán Aladár. Bp. 1970. 821–822.
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A béke erőfeszítéseket ösztönözte az is, hogy az év elején súlyos ellá-
tási zavarok keletkeztek a birodalom néhány nagyvárosában (Bécs, Prá-
ga, Trieszt). Noha a Magyar Korona országaiban a közellátás, különösen 
az élelmiszerellátás biztosítása kevesebb gondot okozott, Tisza István a 
Munkapárt 1917 áprilisi értekezletén mégis úgy foglalt állást, hogy a hát-
országra háruló terhekből Magyarország aránytalanul nagyobb mérték-
ben részesedik, mint a birodalom többi területei. Ugyanakkor Károlyi 
pártja, néhány mérsékelt ellenzéki politikussal együtt ismételten szorgal-
mazta a választójogi reformot. Elsősorban azzal érveltek, hogy bizonyos 
mértékű, fokozatos és törvényes reformmal a háború után elkerülhetővé 
válik egy, a februári orosz forradalomhoz hasonló mozgalom kitörése. 
Ugyanakkor az 1917-es februári orosz forradalmat paradox módon szinte 
minden belpolitikai erő üdvözölte. A kormány és a hivatalos politika a 
hadi helyzet kedvező fordulatát, Károlyiék és a mérsékelt ellenzék a re-
formpolitika beindítását várták, valamint a lehetőséget a különbékére és 
az ország demokratizálására. A Népszava márciustól szinte naponta tudó-
sított az orosz eseményekről, ami miatt sorozatosan cenzúrázták a lapot. 
A keleti fronton ezalatt tömegessé váltak a szemben álló felek közötti lö-
vészárok barátkozások, s mindezt, valamint az orosz forradalmi eszmék 
hátországbeli terjedését a magyar katonai és politikai vezetés rendkívül 
veszélyesnek ítélte.18 

Magyarországon a pacifizmus előretörése, a választójogi kérdés körül 
dúló egyre hevesebb viták, a munkásság állandósuló sztrájkjai és nem 
utolsósorban az uralkodó Tiszával szembeni bizalmatlansága a kormány 
bukásához vezettek. A bányákban, a járműjavítókban és a vasiparban le-
zajlott tömeges méretű tavaszi sztrájkok után a kormánynak engedélyezni 
kellett a május 1-jei felvonulást. A politikában járatosabb közvélemény 
azonban tudta, hogy a kormány bukását nem elsősorban ez, hanem a vá-
lasztójog kérdésében tanúsított elutasító álláspontja okozta. Tisza István a 
képviselőházban azzal bukott meg, hogy az egyre erősödő parlamenti 
csoportokkal szemben az 1913-as választójogi reformot csak a szervezett 
szociáldemokrata, illetve ipari munkásság számára volt hajlandó bővíte-

 18 Miniszterelnökségi körrendelet a törvényhatóságok vezetőihez az orosz forradalom ma-
gyarországi hatásának megfigyeléséről (1917. április 8.) In: MMTVD i. m. 195.
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ni. Ugyanakkor ragaszkodott a feltétlen német szövetséghez. A magyar 
politikai életet mélyebben ismerők azt is érzékelhették, hogy a kormány 
bukása nincs az uralkodó ellenére.19 Az új idők jeleként Tisza parlamenti 
és parlamenten kívüli ellenzékéből 1917. június 6-án megalakult a Vá-
lasztójogi Blokk, amelynek elnöke gróf Károlyi Mihály lett. A blokkot a 
szociáldemokraták, Károlyi-pártiak, polgári radikálisok és néhány ke-
resztényszocialista politikus alkották. Ez volt az első szervezeti összefo-
gás a baloldali polgári irányzatok és a szociáldemokraták között. Prog-
ramjukban követelték az általános, egyenlő és titkos választójogot, az 
annexió és hadikárpótlás nélküli béke megteremtését és a béke biztosítá-
sára nemzetközi szervezet felállítását. Az ország belső reformjának érde-
kében a külügyek és a hadügyek vezetésének demokratikus átszervezését 
kívánták, ami már a dualista berendezkedés alappilléreit érintette. Azzal 
természetesen senki sem számolt, hogy a Választójog Blokk alapján jön 
létre az új kormány, azt viszont mindenki várta, hogy az uralkodó a saját 
politikájához, valamint a magyar társadalom és politikai élet igényeihez 
igazodva hajtja végre a személycseréket. A magyar politikusok nagy ré-
sze ifj. gróf Andrássy Gyulát várta a miniszterelnöki székbe. A császár 
környezetében azonban nyilvánvaló volt, hogy ez szóba sem jöhet And-
rássy nyílt németbarátsága miatt. Áthidaló megoldásként az uralkodó 
1917. június 8-án a politikai életben viszonylag új embernek számító gróf 
Esterházy Móricot nevezte ki miniszterelnökké.

Az Esterházy-kormánnyal szemben támasztott nagy várakozások oka 
elsősorban az volt, hogy abban a Választójogi Blokk is képviseltette ma-
gát. Sokan azt várták, hogy megvalósulhat a Blokk programja. Ehhez ké-
pest semmi sem történet, ami azzal magyarázható, hogy a Tisza vezette 
képviselőházi munkapárti többség szinte semmiben sem támogatta a kor-
mányt. Esterházy ugyanakkor rendkívül sérelmesnek tartotta, hogy IV.
Károly titkos békeakcióiról egyáltalán nem tájékoztatták. A Sixtus-féle 
akció ugyanis 1917 nyarán tovább folytatódott, de az új német kancellárt, 
Georg Michaelist – aki a német vezérkar embere volt – sehogyan sem le-
hetett rávenni a békekötésre. Ha ugyan volt is némi angol és francia haj-

 19 Tisza István miniszterelnöki menesztéséről részletesen: Vermes Gábor: Tisza István. 
Századvég biográfiák. Bp. 1994. 398–432.
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landóság a megegyezésre, a leendő tárgyalásokba mindenképp be kellett 
kapcsolni Olaszországot is, amely csak a végső győzelem után volt haj-
landó tárgyalni a Monarchiával és nem ismerte el annak területi integritá-
sát. A francia és angol politikusok kezét megkötötték a románoknak, szer-
beknek, cseheknek és olaszoknak tett kötelezettségek és területi ígéretek, 
amelyek kizárták a különbéke lehetőségét. A Monarchia vezetői közül 
senki sem fogadta el a birodalom területi felosztását, így a területi integ-
ritást biztosító minimális program már 1917-ben sem lehetett a különbéke 
alapja. 

1917 augusztusában az volt a fő kérdés Budapesten, hogy a kormány 
vagy megegyezik a Tisza vezette munkapárti csoporttal és a választójogi 
reformokból semmi sem lesz, vagy a képviselőház feloszlatásával, a tö-
megmozgalmakat felhasználva kész tények elé állítják a választójogi re-
form ellenzőit. A legkényelmesebb megoldásként Esterházy augusztus 
19-én benyújtotta lemondását, amit az uralkodó elfogadott. Utódja, We-
kerle Sándor a tapasztalt, kiváló politikus elfogadható személyiségnek 
bizonyult mind az uralkodó, mind a magyar belpolitikai élet számára, s a 
miniszterelnök jó taktikai érzékkel Vázsonyi Vilmos tárca nélküli minisz-
tert bízta meg a választójogi törvényjavaslat kidolgozásával.20 Vázsonyi 
– nyilvánvalóan megrettenve az oroszországi forradalmi eseményektől – 
a törvényjavaslat benyújtását húzta-halasztotta, így az csak decemberre 
készült el. Ennek értelmében az 1913. évi XIV. tc. alapján jogosult 
1 838 378 választópolgár számát 3 595 000 főre emelték azzal, hogy csök-
kentették a műveltségi cenzust, és a választójogot kiterjesztették az ipari 
és mezőgazdasági munkásokra is.

Az oroszországi forradalmak nyomán Magyarországon is meg élén-
kültek a radikális mozgalmak. 1917. október elején egyhetes vasutas-
sztrájk zajlott az országban. Ekkor alakultak meg a radikális, baloldali, 
főleg értelmiségi ifjúságot tömörítő Galilei-kör első illegális csoportjai, a 
szociáldemokrácián belül színre léptek az ún. forradalmi szocialisták. 
A bol sevik hatalomátvétel után a Pesti Hírlap és a Népszava teljes terje-
delemben közölte a szovjet kormány dekrétumát a békéről és a szovjet 

 20 Az új választójogi törvény. Magyar minisztertanácsi ülés. In. Minisztertanácsi jegyző-
könyvek az első világháború korából. Szerk. Iványi Emma. Bp. 1960. 327–332.
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békekötés támogatására a szociáldemokraták meg szervezték az időszak 
legnagyobb szabású tömeggyűlését: az 1917. november 25-i városligeti 
munkásgyűlést. Bokányi Dezső, a nagygyűlés szónoka hitet tett az anne-
xiók nélküli béke mellett, és követelte az azonnali békekötést a keleti 
fronton. Az összejövetelt semmiféle atrocitás nem zavarta meg, pedig a 
fővárosba vezényeltek csendőrségi alakulatokat és a budapesti rendőrség 
is jelentős erőket vont össze a rend fenntartására. A Munkapárt jelentős 
része és a kormánypárti körök is üdvözölték az orosz békedekrétumot. 
Oroszország kiesésétől azt várták, hogy a Monarchia tehermentesíteni 
tudja a keleti hadszínteret, megmenekül a bukástól, sőt eléri háborús cél-
jait. 1917 novemberétől kezdve a lövészárok-barátkozások a keleti fron-
ton már egész arcvonalakat érintettek. Fennállt a veszély, hogy ez a fron-
tok teljes összeomlását okozza. December közepétől (a breszt-litovszki 
béketárgyalások megkezdése után) gyakorlatilag kisebb-nagyobb meg-
szakításokkal ugyan, de fegyverszünet állt be, s az osztrák–magyar had-
vezetőség bizakodó hangulatát az olasz fronton lezajlott 1917. novemberi 
sikeres caporettói áttörés is igazolta. A Monarchia csapatai ekkor egészen 
a Piave folyóig nyomultak, ott is csak angol és francia hadosztályok segít-
ségével sikerült megállítani őket. Részben emiatt – megnyugtatandó a 
megrémült olasz közvéleményt – az USA 1918 márciusában hadüzenetet 
küldött a Monarchiának. Az 1917. év hadieseményeinek mérlege alapján 
a központi hatalmak katonai veresége nem következett be.

A breszt-litovszki béketárgyalások elhúzódása, valamint a központi 
hatalmak keleti területi követeléseinek nyilvánosságra kerülése miatt 
1918 januárjában az egész Monarchiára kiterjedő általános sztrájk kezdő-
dött, ami a hónap végén Németországra is átterjedt. Budapesten január 
18-án általános munkabeszüntetés kezdődött, melynek során munkás-
tanácsok alakultak.21 A Szociáldemokrata Párt vezetősége csak a legna-
gyobb erőfeszítések árán tudta a forradalmi robbanást megakadályozni és 
a mozgalmat a törvényesség keretei között tartani. Leginkább a nagy ja-
nuári sztrájk és a radikalizálódó tömegmozgalmak hatására Wekerle át-
alakította a kormányt. Ezzel párhuzamosan a forradalomellenes és a ra-
dikális demokratikus átalakítást ellenző politikai erők zárták soraikat. 

 21 A munkásság tömegsztrájkja. Az Ujság, 1918. január 22.
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A forradalmaktól való félelem miatt hajsza indult a radikális szocialisták, 
a Galilei-kör vezetői ellen, Károlyit pedig felségárulási perrel fenyeget-
ték. A kemény fellépést jelezte, hogy a kormány márciusban a statárium 
bevezetését fontolgatta, amit március 20-án a hadsereg főparancsnoksága 
a katonaszökevényekre vonatkozóan ki is hirdetett. A rendkívül feszült 
belpolitikai helyzetet csak súlyosbította, hogy a gazdasági életben ekkor-
ra már a teljes bomlás jelei mutatkoztak. A központi fejadagokat leszállí-
tották, a kormány egyre nagyobb mértékű rekvirálásokat rendelt el, min-
dennapos hírré váltak az éhhalálról szóló tudósítások. A lakosság lerom-
lott fizikai és egészségügyi állapotát jól mutatta, hogy az országban pusz-
tító spanyolnáthában csupán 1918 októberében 44 ezren haltak meg. 
Magyarországon 1918-ban a megélhetés több mint nyolcszor annyiba 
került, mint 1913-ban, a létminimum alatt élők száma megsokszorozó-
dott. A munkások jó része hadiüzemekben dolgozott, munkahelyüket nem 
változtathatták, katonai büntető bíráskodás torolta meg a munkafegyelem 
megsértését. A falvakban, miután a családfő bevonult, vagy elesett, jobb 
esetben megsebesült, a munkák döntő része a nőkre és a gyermekekre 
hárult, ami tömeges elszegényedéshez és soha nem látott nyomorhoz ve-
zetett. Az infláció és az áruhiány a városi alkalmazotti és tisztviselői réte-
geket is reménytelen helyzetbe sodorta.22 1918-ban jövedelmük reálérté-
ke az 1913-as szint egyharmadát sem érte el. Ugyanekkor a társadalom 
kettészakadt. A hát országi hadigazdálkodáson, a korrupción és a feketé-
zésen meggazdagodott rétegek fényűző, pazarló életet éltek (főleg a fővá-
rosban és a nagyobb vidéki városokban), a „hadimilliomosok” tudomást 
sem vettek a háborúról. 1916. június elején, amikor a keleti fronton a 
Bruszilov-offenzíva katasztrofális helyzetbe sodorta a Monarchia ottani 
erőit, Budapesten a Csárdáskirálynő bemutatója zajlott, ahol meg jelentek 
az újgazdagok, a régi arisztokrácia és a nagytőke képviselői. A főváros 
éjszakai élete semmiben sem tért el a békeévekétől. Közben a vidéki la-
kosság éhezett és a járványokról, éhhalálról szóló hírek kiáltó ellentétben 
álltak a nagyvárosi gazdagok életvitelével. Miután a hátország is rendkí-

 22  Az áruhiány, a hadisegélyek elértéktelenedése, a korrupció, a feketepiac terjeszkedése és 
a sztrájkok már a nemzetgazdaság egészének a működését veszélyeztették. Erre nézve: 
Teleszky János: A magyar állam pénzügyei a háború alatt. i. m. 363–365.
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vüli hiányokkal küszködött, így a frontokon harcoló katonák ellátása sem 
volt kielégítő – különösen az olasz fronton –, mindez fokozta a katonák 
elégedetlenségét és kiábrándultságát. A hadsereg harci szelleme még az 
egy évvel korábbi helyzethez képest is sokat romlott.23 Ezen az sem segí-
tett, hogy a keleti fronton a márciusban megkötött breszt-litovszki és a 
májusi bukaresti béke nyomán gyakorlatilag megszűnt a jelentősebb harci 
tevékenység. A katonai helyzet súlyosságát jelezte, hogy a nyugati fron-
ton a keletről átcsoportosított hadosztályokkal megerősített német had-
sereg három offenzívában sem tudott eredményt elérni (1918. március 
21-étől 1918. július 17-ig), és a június 15-i dél-tiroli osztrák–magyar áttö-
rés lendülete is csak néhány napig tartott. 

A rendkívüli gazdasági nehézségek és a tömegméretű társadalmi elé-
gedetlenség következményeként kialakult kilátástalan helyzetben a társa-
dalom jó része a magyar zsidóságot okolta. Az antiszemitizmus évekig 
tartó belpolitikai konfliktusokat eredményezett.24 A kormánypolitika (az 
1918 áprilisában Vázsonyi és Apponyi nélkül létrejött harmadik Weker-
le-kormány) a Vázsonyi-féle választójogi elképzelést tovább szűkítette 
azzal, hogy a műveltségi cenzust felemelték (4 elemi helyett 6 elemi isko-
la). Az ipari munkások közül csak a szakmunkások kaphattak választó-
jogot, a mezőgazdasági munkások közül pedig csak azok, akik huzamo-
sabb állandó munkaviszonnyal rendelkeztek. Ez a képviselőház által 
1918. július 19-én elfogadott törvényjavaslat egyrészt azt mutatta, hogy a 
kormánypolitikát még mindig Tisza István és a régi munkapárti politikus-
gárda irányítja, másrészt arra is utalt, hogy a kormány szerint a választó-
jog rendkívül mérsékelt bővítése elégséges a forradalmi hangulat leveze-
téséhez. A hivatalos politikától senki sem várhatott változásokat, ez to-

 23 A frontokon harcoló katonák és a hátországban élő hozzátartozók egyre súlyosabb hely-
zetét leginkább az egymásnak írt levelek illusztrálják. Erről részletesen: Hanák Péter: 
A Kert és a Műhely. Bp. 1988. 222–274. 298–302.

 24 A magyar zsidóság korabeli helyzetéről és az erősödő antiszemitizmusról bővebben: 
Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Bp. 2001. 88–131. Gonda László: 
A zsidóság Magyarországon 1526–1945. Bp. 1992. 183–199. A magyar zsidóság a ké-
sőbbiekben egy reprezentatív kiadvánnyal bizonyította  részvételét az ország háborús 
erőfeszítéseiben: A magyar hadviselt zsidók aranyalbuma. Az 1914–1918-as világháború 
emlékére. Szerk. Hegedűs Márton. Bp. 1940.

Barta róBert

vább erősítette a sztrájkhangulatot, ami júniusban tetőzött. A hónap máso-
dik felében pedig az ország szinte minden városában sztrájkok és kor-
mányellenes tüntetések zajlottak. A hadseregen belül az átállások, szöké-
sek és helyenként nyílt lázadások nyomán és az oroszországi hadifoglyok 
tömeges hazaszállítása következtében – akik közül sokan a bolsevikokkal 
rokonszenveztek –  a katonai fegyelem teljesen megbomlott. 

A nemzetiségi politikai mozgalmak újbóli aktivizálódásának első jele-
ként 1918. április 25-én Pop-Csicsó István a Román Nemzeti Párt képvi-
seletében első ízben utasította el a magyar képviselőházban a költségvetés 
megszavazását. Erre a lépésre azután került sor, hogy az Osztrák–Magyar 
Monarchia nemzetiségei 1918. április 8-án megnyílt római kongresszusu-
kon kinyilvánították, hogy nem kívánnak tovább a birodalom keretei kö-
zött élni és önálló államiságot követelnek.25 Az Egyesült Államok kormá-
nya május végén elfogadta a kongresszus határozatait, az angolok és fran-
ciák pedig sorra harcoló félként ismerték el az emigrációban működő 
nemzeti tanácsokat (Csehszlovák Nemzeti Tanács, Jugoszláv Nemzeti 
Tanács, Román Egység Nemzeti Tanácsa). Ez a lépés Wilson amerikai 
elnök 1918. január 8-i, 14 pontos kongresszusi üzenetével állt összhang-
ban, amelynek tizedik pontja kimondta, hogy „Ausztria-Magyarország 
népei részére, …meg kell adni az önálló fejlődés legszabadabb lehetősé-
gét.”26 Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy az antant az amerikaiakkal 
együtt többé már nem volt érdekelt a Monarchia egybentartásában. 

Összeomlás és mérleg

A német hadsereg vonalait áttörő 1918. augusztus 8-i antant támadás, va-
lamint a Monarchia szeptember 14-i eredménytelen békeajánlata után 
Bulgária szeptember 29-én Szalonikiben aláírta a kapitulációs okmányo-
kat, ami báró Burián István közös külügyminiszter szerint is a vég kezde-
tét jelentette. A Monarchia felbomlási folyamatát megállítandó, de legin-

 25 Ausztria–Magyarország nemzetiségeinek közös nyilatkozata (1918. április 10., Róma) 
In: Az első világháború i. m. 223.

 26 Wilson 14 pontja. In: Barta Róbert: Az első és második világháború i. m. 131.
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kább jelezve az események visszafordíthatatlanságát, Károly császár 
október 16-án manifesztumban szólította fel birodalmának népeit a nem-
zeti tanácsok megalakítására és kihirdette a Monarchia föderatív átszer-
vezését.27 A manifesztum ugyan hangsúlyozta, hogy ez nem vonatkozik 
a Magyar Korona országainak integritására és a horvát–magyar viszony-
ra, de az elszakadást követelő nemzetiségek, a tömegével hazaözönlő 
katonák, valamint a háborúból teljesen kiábrándult magyar társadalom 
ezzel vajmi keveset törődött. A katasztrófa végső felvonását drámai mó-
don jelezték Tisza Istvánnak a képviselőház 1918. október 17-i ülésén 
elhangzott szavai: „Én elismerem azt, amit gróf Károlyi Mihály tisztelt 
képviselő úr tegnap mondott, hogy ezt a háborút elvesztettük… elvesztet-
tük abban az értelemben, hogy az erőviszonyok beállott eltolódásánál 
fogva a háború megnyerésére többé reményünk nem lehet, és hogy ennek 
folytán keresnünk kell a békét…”28 Weber tábornok az Osztrák–Magyar 
Monarchia képviselőjeként 1918. november 3-án Padovában írta alá a 
Monarchia fegyverletételét, amely ugyan csak az olasz frontra vonatko-
zott, de ezzel formálisan megszűnt a birodalmat összetartó utolsó erő, a 
közös hadsereg is. 

A világháború magyar mérlege minden tekintetben rendkívül súlyos 
volt. A közös hadseregben a háború öt éve alatt mintegy négymillió ma-
gyar katona harcolt, ebből elesett több mint 600 ezer, a sebesültek és ha-
difoglyok száma összességében elérte a másfél millió főt. Mindez azt je-
lentette, hogy a tényleges katonai szolgálatot töltötteknek több mint  
50%-a hősi halált halt, megsebesült vagy fogságba esett. A hátországban 
a lakosság 18%-át hívták hadiszolgálatra, ezen felül a hadiipar még mint-
egy 800 ezer főt foglalkoztatott. A háború Magyarországra eső pénzügyi 
és gazdasági terheit nagyon nehéz számba venni, mégis sokatmondóak a 
kortárs Teleszky János adatai, aki szerint a háború Magyarországra eső 
összköltsége 32,7 milliárd koronát tett ki (ami az 1920-as árfolyamon, 
dollárban számítva 7,82 milliárd). Ez az 1914/1915-ös állami költség-
vetés összkiadásának majdnem a nyolcszorosa volt. Ez az összeg egy há-

 27 IV. Károly király manifesztuma (1918. október 16., Bécs). Pesti Hírlap, 1918. október 
18. 1.

 28 Az országgyűlés nyomtatványai. Képviselőház. Napló. 1918.október 17. 41. kötet. 292.
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ború előtti átlagos év állami összbevételének több mint harmincszorosát 
tette ki.29

A háborús vereség nyomán az Osztrák–Magyar Monarchia és a törté-
nelmi Magyarország felbomlása elkerülhetetlenné vált. 1918 őszén a bi-
rodalom belső helyzete olyannyira zűrzavaros volt, hogy bármelyik pilla-
natban számítani lehetett a forradalom kitörésére. A fegyvereivel együtt 
tömegesen hazaözönlő katonaság a hátország teljes nyomorával és széles 
körű társadalmi elégedetlenséggel szembesülhetett. Noha a katonai és po-
litikai vezetés, valamint a hivatalos propaganda a háborús évek alatt fo-
lyamatosan földet ígért a harcolóknak, ezek csak ígéretek maradtak. A ha-
zaérkezett katonák teljesen becsapva, kisemmizve érezték magukat. Ve-
lük együtt a társadalom dühe és haragja a politikai elit, a háborúban meg-
gazdagodott feketézők és hadiszállítók ellen irányult. Az időszakra jel-
lemző elkeseredettség tragikus jeleként és egy korszak véres lezárásaként 
1918. október 31-én néhány fegyveres katona és munkás Tisza István gróf 
Hermina úti villájában lelőtte a volt miniszterelnököt, akinek erőszakos 
halálát akkor sokan történelmi igazságszolgáltatásnak tartották.30 Ma-
gyarország 1918 őszén a teljes összeomlás és a forradalom küszöbére ér-
kezett. A későbbiekben, az 1918 őszétől 1921 tavaszáig tartó időszak for-
radalmi és ellenforradalmi próbálkozásai arra tettek kísérletet, hogy kü-
lönböző módokon és programok alapján valamiféle kiutat találjanak az 
ország számára. Az ekkor zajló események menetét a hazai szereplők 
azonban alig befolyásolhatták. Magyarország lehetőségeit és mozgásterét 
döntően a háborúban győztes hatalmak és új szomszédai szabták meg. 

 

 29 Teleszky János: A magyar állam pénzügyei a háború alatt. i. m. 401–402. 412–414.
 30 Tisza István meggyilkolásáról részletesen: Pölöskei Ferenc: A rejtélyes Tisza-gyilkos-

ság. Bp. 1988.
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EGY VITA MARGÓJÁRA
Mindszenty József és Barankovics István kapcsolata

Bevezetés

Mindszenty József és Barankovics István a modernkori magyar történe-
lem két fajsúlyos személyisége ugyanazon korszakban, de más-más mó-
don igyekeztek megoldást találni arra a történelmi szükséghelyzetre, 
amelybe Magyarország a vesztes világháborút követően került. A fent 
említett két személyben az elsődleges közös találkozási pont az elhivatott 
tenni akarás a hazáért, a magyar népért, ám mint azt látni fogjuk, a kon-
cepciók eltérő mivolta e nagyformátumú személyeket is képes volt egy-
mással szembeállítani.

A szembenálló felek

Mindszenty József 1945 őszén lett esztergomi érsek. Gondolkodásmódjá-
nak, társadalom-felfogásának és politikában betöltött szerepének kulcsát 
megtalálhatjuk, ha megvizsgáljuk milyen is volt Mindszenty egyházképe. 
Az egyházat az állammal azonos társadalmi képződményként leíró ha-
gyományos egyházképet a 19. század folyamán az ultramontán teológia 
fogalmazta újra. A modern, önálló állam eszméjéhez hasonlóan az egyhá-
zat is önálló jogalanyisággal rendelkező, tökéletes, tehát minden külső 
(állami) behatástól független társaságként képzelte el. Az egyház monar-
chikus felépítésű, hierarchikus tagozódású szervezetként jelenik meg, 
melyben a klérusé a vezető szerep. Mindszenty József ezt a tanulmányai 
során megismert, régi típusú, a II. vatikáni zsinatig meghatározó szerepet 
játszó egyházfelfogást tudatosan vállalta és magáénak vallotta. Egyház-
képében tehát mindenekelőtt a hívekért felelős klérus kapott fontos szere-
pet, ennek értelmében pedig a hierarchia szerepét nem uralomként, ha-
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nem Istentől kapott feladatként és szolgálatként fogta fel, s nem állt szán-
dékában a hívek és a papság szembeállítása. A második világháború utáni 
Magyarországon, mint hercegprímás, magát tekintette az ország egyetlen 
legitim alkotmányos tényezőjének, ez pedig rányomta a bélyegét a politi-
kai szerepvállalására is. 

Barankovics István a Demokrata Néppárt főtitkáraként (1945 májusá-
tól) igyekezett befolyással lenni a hazai közélet alakulására. Erkölcsi tar-
tására és nézeteinek fundamentumaira nagy hatással volt a Dessewffy 
Gyula által indított, Az Ország Útja című királypárti lapnál szerkesztő-
ként töltött idő. Szoros baráti kapcsolat alakult ki közöttük, így amikor 
1939 augusztusában átvette a kisgazdapárti Kis Újság kiadását, maga 
mellé vette Barankovicsot is, aki így közel került a kisgazdák által hirde-
tett parasztdemokrácia koncepcióhoz. Ezen hatások eredményeképpen 
Barankovics egyre nagyobb figyelmet szentelt a demokratikus berendez-
kedés tanulmányozásának. A későbbiekben (1943. május 20-tól) a Ma-
gyar Nemzet felelős szerkesztője lett. Zászlajára tűzte a nácizmus elleni 
harcot, illetve az ellenállás egy ekkor jellemző formájából, az ún. szellemi 
honvédelem alakításából is kivette a szerepét. Eszményképe a keresztény 
demokrácia megvalósítása volt.1 Kettejük vitája 1944 márciusától (a DNP 
megalakulásától) 1948 májusáig tartott. Barankovics emigrálása, vala-
mint Mindszenty letartóztatása pedig végleg pontot tett nézeteltérésükre. 

A vita 

Mindszenty és Barankovics vitájának egyaránt okozói voltak eltérő néze-
teik a DNP és a klérus közti viszonyról, illetve a politikai események által 
befolyásolt személyes ellentétük. Barankovics kompromisszumra törek-
vő politikájának kialakulásában szerepe volt politikai realizmusának, 
ahogyan Mindszenty meg nem alkuvást hirdető programja is a herceg-
prímás kommunizmussal kapcsolatos negatív tapasztalataiban gyökere-
zett. A háború utáni első évek viszonylagos szabad mozgástere azonban 
az ismert külső tényezők miatt hamar leszűkült, a monopolisztikus hatal-

 1 Politikus-pályák. Szerk: Sánta Ilona. Bp. 1984.
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mat kiépítő MKP politikája mellett pedig a kompromisszumkeresés leg-
alább annyira illuzórikus volt, mint a nyugati beavatkozás reménye. Míg 
Mindszentynél elsősorban a nyugati beavatkozásba vetett hitben, addig 
Barankovicsnál az ellenfél szándékainak mérlegelésében mutatkozott 
meg a naivitás. 

Mindszenty és Barankovics kapcsolatának története alapvetően két 
szakaszra osztható. Az első szakasz az 1944-es év végétől 1945 októberé-
ig datálható. Jellemző, hogy ekkor Barankovics szükségesnek vélte 
Mind szenty támogatását, ezért igyekezett jó viszonyt fenntartani vele, 
bízva abban, hogy a hercegprímás a Keresztény Demokrata Néppárt első 
elnökével való vitájában neki ad igazat és lezárja a belső torzsalkodáso-
kat. Véleményem szerint Barankovics ebben az időszakban igyekezett 
kapcsolatot keresni a magyar katolikus egyház vezetőjével, mivel azt vi-
lágosan látta, hogy ketten összefogva eredményesebb politikát tudnak 
folytatni. Ez azonban az erős véleménykülönbség miatt meghiúsult. A 
her cegprímás hűvös, elutasító álláspontjának eredményeképpen Baranko-
vics is felhagyott a kapcsolat javításának kísérleteivel és igyekezett a her-
cegprímás jóindulatú támogatása nélkül boldogulni a politikai életben.

A második szakasz az 1945 novemberétől 1949-ig terjedő időszak, 
amikor már a két politikus jó viszonya mondhatni „menthetetlenné” vált. 
Ekkorra ugyanis politikai nézeteik meglehetősen megszilárdultak és az 
esetleges közeledés teljesen kizárható volt. A köztük lévő viszony egyre 
hűvösebb lett, bár közvetlen konfrontációra soha nem került sor, azonban 
megnehezítették egymás helyzetét és a politikában betöltött pozícióikat. 
A választóvonalat az 1945. november 4-én megtartott választások jelen-
tették, amely után már rendeződött Barankovics párton belüli helyzete. 
Ennek következtében lazultak a püspöki kart és Mindszentyt kereső kap-
csolat-felvételi próbálkozások. Az idő múlásával és az MKP egyre erő-
szakosabb politikájának erősödésével Barankovics kettős játéknak tűnő 
politikája kezdte megbosszulni magát. A közvetítés az egyház és az MKP 
között zátonyra futott és Barankovics nem tudott hova hátrálni. A baloldal 
számára tett engedmények miatt a katolikus egyház vezetése, így Mind-
szenty is elfordult tőle, míg a Keresztény Demokrata Néppárt világnézeti 
mivoltának hangsúlyozása az MKP-t irritálta.

egy vita margójára
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A vita egyik ütközőpontja az 1945 utáni magyar helyzet bel- és külpo-
litikai megítélése volt. A hercegprímás átmeneti időszaknak, egyfajta pro-
vizóriumnak gondolta a fennálló berendezkedést. Semmilyen módon sem 
volt hajlandó elfogadni a kommunista párttal történő egyezkedést, ebben 
meghatározó szerepet kapott Mindszenty 1919-ben a kommunistákkal  
kapcsolatban szerzett negatív személyes tapasztalata.2 Elismerte, hogy az 
MKP legálisan működő pártja a magyarországi közéletnek, a Szovjetunió 
pedig a térség legbefolyásosabb politikai tényezője, de nem kívánt szemet 
hunyni az általuk elkövetett jogtalanságok felett. 

Ezzel szemben Barankovics világosan látta a háború utáni rendezés-
ben meghatározó hatalmak erőviszonyait, és ennek Magyarország belpo-
litikájára gyakorolt hatását. Egyértelműnek vélte, hogy a jaltai megálla-
podás hosszabb távra szabta meg az ország sorsát, e változásokhoz pedig 
alkalmazkodni kell. Egyedüli keresztény politikusként felismerve, hang-
súlyozta a magyar–szovjet kapcsolatok javításának fontosságát.

A Barankovics-féle stratégia lényege a mindenféle konfrontáció elke-
rülése és a megegyezésre való törekvés volt. Úgy gondolta, így helye le-
het a haladó katolikus politikának a magyar közéletben, ezért politikájá-
nak jellemzője a „modus vivendi” keresése volt. Ez Mindszentyre nem 
volt jellemző. Egy másik ütközőpontot jelentett a Demokrata Néppárt 
„helyének” meghatározása. Mindszenty egy, a katolikus hierarchiához 
szorosan kötődő pártot képzelt el, amely az egyház akaratának politikai 
megtestesítője. 

A főtitkárnak egyértelmű elképzelései voltak pártja helyének megha-
tározásában. Többször is kifejtette, hogy a DNP-t nem tekinti a katolikus 
hierarchiát kiszolgáló szervezetnek. Sokkal inkább világnézeti pártként 
határozta azt meg, amely keresztény elveken alapul, de önálló arculattal 
rendelkezik. Barankovics mindenképp éles határvonalat kívánt vonni a 
Horthy-korszakot meghatározó keresztény pártok, az általuk képviselt 
politika és a DNP politikája között.

 2 Politikus-pályák. Szerk. Sánta Ilona. Bp. 1984. 42.
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A Barankovics-levél

Az 1946. július 16-án keltezett ún. Barankovics levél tekinthető az utolsó 
megegyezési kísérlet „előszelének”. A levelet a párt két országgyűlési 
képviselője (Eckhardt Sándor és Bálint Sándor), illetve a párt főtitkára 
írta alá. Az említett dokumentumot – Mindszentyt kivéve – a Magyar Ka-
tolikus Püspöki Kar3 valamennyi tagjának elküldték. A beadvány tulaj-
donképpen a DNP elveinek, programjának mély, feltáró bemutatása, to-
vábbá abból a célbó született, hogy tisztázzák a MKPK és a Demokrata 
Néppárt között kialakult félreértéseket.

A levél egyfajta programismertetés volt, illetve a párt önállóságának 
hangsúlyozása, melynek alkotói megemlítették, hogy nem értenek egyet 
a hercegprímás politikájával, és azt kérték a püspöki kar tagjaitól, hogy 
támogassák a DNP munkáját, akár Mindszenty ellenében is. A dokumen-
tum megfogalmazói nem a püspöki kar jóindulatának megnyerését céloz-
ták meg, hanem sokkal inkább a jó szándékú és hiteles tájékoztatást tekin-
tették fontosnak.

Szerkezetileg a levelet három egységre tagolhatjuk. Az első rész  kö-
zéppontjában a párt nézeteinek fejtegetése áll. A második rész a Néppárt 
politikai kapcsolatairól szól, amelynek fontos vonulata a függetlenség 
hangsúlyozása, mindentől és mindenkitől. Ennek oka Mindszenty azon 
véleménye, mely szerint a DNP vezetői „Moszkvának elkötelezték magu-
kat”.4 A levél alkotói nyomatékosan hangsúlyozzák, hogy semmiféle kül-
ső hatalommal vagy magyarországi párttal, vezetővel titkos paktumot 
nem kötöttek, sem közvetve, sem pedig közvetlenül. 

„Egyébként belpolitikai kapcsolatok, vagy paktumok tekintetében ve-
zető elvünk az, hogy amennyiben a célszerűség megköveteli, a politikai 
kompromisszum lehetősége fennáll, erkölcsi kompromisszumra azonban 
nem vagyunk hajlandók.”5

 3 A továbbiakban: MKPK.
 4 A hercegprímás ezen álláspontja az elkövetkező években sem változott meg.
 5 Gergely Jenő: A Demokrata Néppárt „igazoló jelentése” a Mindszenty József bíboros 

hercegprímással keletkezett konfliktusáról. Századok 127 (1993/5–6) 772.
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A harmadik egységben érezhető leginkább a hercegprímással szembe-
ni elítélő álláspont. A levél szerint a jelen politikai helyzetben az egyetlen 
kiutat a szovjetekkel való „modus vivendi” keresése jelenti. Az esztergo-
mi érsek helytelen lépéseként jegyzi meg a levél a KALOT (Katolikus 
Legényegyletek Országos Tanácsa) elmarasztalását, a MIOT-ba (Magyar 
Ifjúság Országos Tanácsa) történő belépése idején, mivel ezzel alkalmat 
szolgáltatott arra, hogy az egyházellenes erők arra a következtetésre jus-
sanak, hogy a KALOT a katolikus egyház és ezáltal Mindszenty politikai 
eszközeként, a későbbiekben a hercegprímás utasításait követő szervezet-
té avanzsálhat. Emellett Mindszentyt tették felelőssé, hogy helytelen lé-
pései miatt egyre távolabb került a békés rendezés lehetősége állam és 
egyház kapcsolatait illetően.

„Őeminenciája politikájának lényege a teljes elutasítás a mai magyar 
demokráciával szemben és a teljes elzárkózás a modus vivenditől.”6

„…őszintén meg kell mondanunk, hogy a Hercegprímás Úr Őeminen-
ciájának politikai taktikáját… nem tudjuk magunkévá tenni.”7 

A püspökkari konferencia foglalkozott a levéllel8, azonban annak tar-
talmi mibenlétét nem vizsgálta. Sokkal fontosabbnak tartották, hogy óv-
ják a hercegprímás presztízsét.9 A fent taglalt levél tehát súlyos állításokat 
fogalmazott meg, amelyek eljutottak ugyan a hercegprímáshoz, azonban 
a tényeken ez semmit nem változtatott. Sem a püspöki kar tagjai, sem 
Mindszenty nem változtatott álláspontján; véleményem szerint megfonto-
lásra sem méltatták a levél tartalmi vonatkozásait. Ekkorra már Mind-
szentyben is kikristályosodott, hogy hova sorolja Barankovicsot és az ál-
tala vezetett párt tevékenységét. Felfogása szerint a történelmi tapasztalat 
az ő (Mindszenty) tetteit igazolja, amennyiben a kommunistákkal való 
bármiféle kompromisszum „intellektüel naivitás”, ami „az Egyház ellen-
ségeinek malmára hajtják a vizet”.

 6 Gergely Jenő: A Demokrata Néppárt i. m. 774.
 7 Uo. 773.
 8 Az 1946. szeptember 6-i ülésen.
 9 Ezért az a döntés született, hogy egyenként semmiképpen nem válaszolnak a levélre.
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Az utolsó megegyezési kísérlet

A DNP vezetősége az 1947-es választások előtt tárgyalásokat kezdemé-
nyezett azért, hogy az egyházi vezetéssel kialakult helyzetet tisztázza, il-
letve a kisgazdapártból kiválni kívánó katolikus szárny és a DNP fúziója 
révén megalakítandó új katolikus párt működéséhez a püspöki kar áldását 
kérje.

A Néppárt vezetői nem konkrét politikai támogatást kértek Mind-
szentyéktől, csupán jóindulatú toleranciát vártak el.

A tárgyalások eredménytelenül értek véget, mivel a prímás politikai 
megbízottja P. Badalik Bertalan egy olyan hatpontos – Mindszenty által 
kidolgozott – feltétel csomagot terjesztett elő, amely Barankovics számá-
ra elfogadhatatlan volt:

„1. a DNP programja legyen alap a véglegesen megállapítandó prog-
ramhoz; 2. Barankovics mondjon le főtitkári tisztségéről; 3. a Hazánk 
szerkesztő bizottságát a hercegprímás nevezi ki; 4. a DNP vezetőségének 
tagjait 40%-ban Barankovics, 60%-ban pedig Mindszenty hívei közül kell 
választani; 5. a DNP az egyházpolitikai és egyáltalában a világnézetet 
csak távolról is érintő kérdésekben a püspöki kar irányítását követi; 6. a 
DNP tanácsadóját Mindszenty nevezi ki.”10 

A feltételek, különösen az ötödik pont elfogadhatatlan volt a magát 
nem az egyház pártjának tartó DNP számára. A tárgyalások eredményte-
lensége ellenére Barankovics mégis azt kommunikálta megbízottjai felé, 
hogy pártja bírja a hercegprímás támogatását. 1947. augusztus 10-i beszé-
dében is utalt erre, ami Mindszentyben megdöbbenést váltott ki. A her-
cegprímás a  püspökkari konferencián meg is említette ezt a problémát:

„A Barankovics-párt azt hirdeti, hogy a kommüniké ellenére ők a ka-
tolikus párt és hogy a  prímással és a püspöki karral való megegyezés 
alapján műkődnek. Szükségesnek látom megállapítani, hogy ezek az állí-
tások nem felelnek meg a valóságnak.”11 Egyértelmű tehát, hogy ez az 

 10 Izsák Lajos: A Kereszténydemokrata Néppárt és a Demokrata Néppárt története 1944–
1949. Bp. 1985. 94.

 11 1947. augusztus 14. In: A Magyar Katolikus Püspökkari tanácskozások története és jegy-
zőkönyvei 1945–48 között. Szerk. Beke Margit. Budapest–Köln 1996. 111.
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eset sem tette felhőtlenebbé a viszonyukat és erősítette a Barankoviccsal 
szembeni ellenérzést.

A Magyar Püspöki Kar Konferenciája úgy döntött, hogy a püspökök 
saját maguk dönthetik el, hogy melyik pártot támogatják saját egyházme-
gyéjükben, tehát egyértelműen egyik pártnak sem szavaztak kollektív bi-
zalmat. A választások előtti szokásosnak mondható püspök kari körlevél 
a választókra bízta a választást: 

„Behatóan mérlegelve a közelgő választásokkal kapcsolatban a jelen 
politikai helyzetet és a megnyilvánulás lehetőségeit,  a Magyar Katolikus 
Püspöki Kar megállapítja, hogy bármiféle pártnak kifejezett támogatásá-
tól tartózkodni kényszerül”.12

„Nem avatkozunk be a választási küzdelmekbe, nem foglalunk állást 
egyetlen párt mellett sem, de az igazság és a kötelesség elveit kifejtjük, 
hogy minden katolikus hívő szerintük válasszon”.13

Mindszenty az említett körlevelet kiegészítette egy saját körlevéllel, 
amelyben arra buzdította a híveket, hogy környezetükben a legmélyebb 
gyökerekkel rendelkező pártokra adják szavazatukat. Ebben pedig segít-
séget is nyújtott, egy sorrendet felállítva: DNP, Kisgazdák, Keresztény 
Női Tábor, Pfeiffer-féle Magyar Függetlenségi Párt. Valószínűsítem, 
hogy Mindszenty figyelembe vette a kommunisták előretörésének veszé-
lyét és ezért tarthatta szükségesnek, hogy ily módon nyújtson segítő job-
bot a polgári ellenzék pártjainak, köztük a DNP-nek. Ebből világosan ki-
tűnik, hogy a hercegprímásnak nem feltétlenül a DNP-vel, hanem sokkal 
inkább annak vezetőségével volt problémája.

Az 1947. augusztus 31-én megtartott választásokon a DNP 62 mandá-
tumot szerzett, így a továbbiakban felálló koalíció ellenzékének szerepét 
töltötte be.

 12 A Magyar Katolikus Püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1945–48 kö-
zött i. m. 112.

 13 Mindszenty József: Emlékirataim. Bp. 1989. 99.
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Összegzés

A Mindszenty–Barankovics-vita, bár sosem torkollt nyílt „összecsapásba”, 
mégis a monopolisztikus hatalmat kiépítő MKP malmára hajtotta a vizet. 

Bár a bemutatott vita egyik szereplőjének sem sikerült teljesen saját 
koncepciója helyességét bizonyítania, ettől elvonatkoztatva is szemlélhet-
jük Mindszenty és Barankovics „nézeteltérését”. Üzenetük napjainkban is 
aktuális. Egyikük sem törekedett a másik ellehetetlenítésére, erkölcsi 
megsemmisítésére, céljuk nem ez volt. Mindketten a magyar nemzet sor-
sa iránt érzett elkötelezettségükből kifolyólag munkálkodtak, hogy a 
fennálló körülmények dacára az életet megfelelő mederbe tereljék és saját 
példájukon keresztül erősítsék a felnövekvő nemzedékek erkölcsi tar-
tását.
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Csiszár imre

A „NAGY HÁBORÚ”
MINT A 20. SZÁZAD NYITÁNYA

A háborús vereség következményei egy kisváros életében

Előszó
 

A „Nagy Háború” olyan világméretű, olyan sok országra és több hadszín-
térre kiterjedő, olyan sok áldozatot követelő, hosszú éveken át tartó, bru-
tális és kegyetlen világégés volt, ami forradalmasította a hadművészetet, 
átrajzolta Európa térképét, örökre megváltoztatta az emberek háborúról 
alkotott fogalmát, és új pályára állította a 20. századi történelem me netét.

Magyarország különösen sokat veszített a világháború következtében, 
mind az anyagi és emberáldozatokat, mind a végtelenül eltúlzott területi 
veszteségeket illetően. Az első világháború a magyar társadalom számára 
hatalmas trauma volt, egyet jelentett a Szekfű Gyula-féle nemzeti illúzi-
ókból való hirtelen felébredéssel, a váratlan kijózanodással, a rengeteg 
áldozat, a gazdasági szankciók, a magyarok lakta területek elszakítása és 
a győztes hatalmak arroganciája pedig csak fokozta az amúgy is elkese-
redett társadalom fájdalmát és az igazságtalan békével szembeni ellen-
érzést. 

A háború sokkja össztársadalmi szinten és a helyi közösségek szintjén 
is kétségbeeséshez, zűrzavarhoz és meggondolatlan kiútkereséshez veze-
tett. Az áldozatok nagyságát érzékelve a társadalmi közhangulat hábo-
rúellenessé vált, s miután a vereség ténye egyre nyilvánvalóbb lett, a pa-
cifizmus mellett a forradalmi hangulat is eluralkodott az országban. Ma 
már tudjuk, hogy sem a polgári demokratikus forradalom, sem a proletár-
diktatúra nem jelentett megoldást az ország problémáira, a kortársak kö-
zül viszont sokan tekintették ezt reális alternatívának. Nyilvánvaló, hogy 
ezek előtt a forradalmi hangok előtt nem nyílt volna ekkora mozgástér, ha 
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nincs az első világháború és a háborús vereség, joggal tekinthetőek tehát 
a „Nagy Háború” közvetlen következményeinek.

Hajdúnánáson a hajdúszabadság és az ezzel együtt járó nagyfokú ön-
rendelkezés elnyerését követően egészen a 20. századig alapvetően nyu-
godt mederben zajlott a helyiek élete. Az országos nagypolitika csak rit-
kán érte el az itt élő egyszerű emberek ingerküszöbét. Főként a hajdúsza-
badság védelmében és az adómentesség megőrzéséért, illetve 1685 után, 
az újbóli kivívásáért folytatott küzdelem kötötte le a helyiek figyelmét, 
erre fókuszáltak politikai erőfeszítéseik. A hajdúnánásiak később bekap-
csolódtak az 1848/49-es forradalom és szabadságharc küzdelmeibe is és 
szívügyüknek tekintették a nemzeti függetlenség kivívását, majd elszen-
vedték a megtorlást is. Mindezt a 20. század szenvedései követték, me-
lyek túltettek minden addigi megpróbáltatáson. A tragédiákkal tarkított 
20. században a helyi társadalmat ért traumatizáló hatású veszteségsoro-
zat kezdetét egyértelműen az első világháború és az azt követő forradalmi 
időszak zűrzavarai jelentették. 

Az első világháború hatása a város életére

Az 1914 nyarán kirobbanó első világháború mindent megváltoztatott, a 
régi világnak végleg leáldozott, s a vérontás nyomában egy teljesen új 
Európa született. Hajdúnánás is meghozta a maga áldozatait a haza védel-
mében, hiszen minden hadra fogható férfi katonai szolgálatot teljesített a 
háborús években. Mindez rendkívül súlyos következményekkel járt a he-
lyi gazdálkodásra nézve, hiszen az életerős férfiak munkaerejét az otthon 
maradott nők, gyerekek és öregek képtelenek voltak pótolni, így megél-
hetésük is bizonytalanná vált.

1910-ben, a háború előtt, Hajdúnánásnak 16 781 lakosa volt, s ebből 
az első világháborúba bevonult férfiak száma meghaladta a 3000 főt is.1 

 1 Magyarország történeti statisztikai helységnévtára. 11. Hajdú-Bihar megye. Kiadja a 
Köz ponti Statisztikai Hivatal Népszámlálási Főosztálya. Budapest 1997. 53.; valamint: 
Buczkó József: „Szállást adtunk hűséges magyar véreinknek” Székely menekültek Haj-
dúnánáson 1916–1918. Hajdúnánás 2011. 70.
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A város lakosságának tehát a 17,9%-a teljesített frontszolgálatot a koráb-
biaknál jóval nagyobb, kiterjedése és kegyetlensége miatt csak „Nagy 
Háborúnak” nevezett világégés során.

A város élete a háború kitörésének pillanatában felbolydult. A Hajdú-
nánási Újság 1914. július 2-i számában címoldalon közölte Ferenc Ferdi-
nánd és hitvese, Hohenberg Zsófia főhercegnő gyászjelentését, majd két 
nappal később, július 4-én, szombaton délelőtt 10 órakor a református 
templomban Mikó Imre lelkész és a város hívő közössége gyászistentisz-
teleten emlékezett meg a trónörökös párról.2 Egy héttel később, a csütör-
tökönként megjelenő városi hetilap így számolt be a gyászünnepségről:

„Az egész művelt világot megrázó tragikus körülmények között el-
hunyt trónörökös pár Ferenc Ferdinánd főherceg és neje temetése alkal-
mából – amint jeleztük – f. hó 4-ikén, szombaton délelőtt 10 órakor a re-
formátus templomban gyász isteni tisztelet volt, amelyen az összes ható-
ságok és testületek tagjai megjelentek, sőt tekintve a nagy munka időt 
közösség is különösen nők, szép számban jelent meg. Mikó Imre lelké-
szünk mondott emelkedett szárnyu, megható szép imát, a hallgatóság na-
gyobb részének szeme könnybe lábadt. Az egész isteni tisztelet egy fél 
óráig tartott.”3

A hadüzenet hírére, akárcsak az ország túlnyomó részén, Hajdúnáná-
son is eluralkodott a harci lelkesedés. Hajdúnánás lakossága, különösen a 
lelkes diákság zászlókkal és fáklyákkal vonult fel a város közterein, és a 
főtéren, a Kossuth-szobor előtt gyülekezett, hogy kifejezze áldozatkész-
ségét, és hangosan éljenezze a hazát, Ferenc Józsefet, az idős uralkodót és 
Tisza István miniszterelnököt.4

A közhangulatot egyértelműen áthatotta a militarizmus, és a mérték-
adó értelmiség – akárcsak az országos, vagy a helyi sajtó – egy nagy 
nemzet jogos háborújának tüntette fel a konfliktust. A Hajdúnánási Újság 
1914. augusztus 6-i számában kitörő örömmel fogadta a fejleményeket és 
fennhangon dicsérte a háborút: 

 2 Hajdúnánási Újság. 1914. július 2. VIII. évfolyam, 27. szám 1. és 4.
 3 Hajdúnánási Újság. 1914. július 9. VIII. évfolyam. 28. szám 5.
 4 Hajdúnánás története. Szerk. Rácz István. Hajdúnánás. 1973. – VI. fejezet. – Fehér And-

rás: A tőkés rendszer érdekharca. 312.

a „nagy háBorú” mint a 20. század nyitánya
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„A kocka el van vetve és már érezzük fuvallatát annak a rettentő népek 
csatájának, amihez foghatót még nem látott a világ. Millió és millió em-
ber tör egymás ellen a modern fegyverek pusztító erejével, tengere omlik 
ki a vérnek, roppant összegű anyagi javak pusztulnak el és a romokon 
sírva kesereg a kultúra gyászba öltözött géniusza. E kép máskor borza-
lommal töltött volna el bennünket, míg ma a lelkesedés lobogó lángjával 
telik meg tőle szívünk és lelkünk, üdvözöljük a pusztítás angyalát, és dal-
lal ajkunkon megyünk a csatába.”5 

Az 1914. július 28-i hadüzenetet és a július 31-i mozgósítást követően 
megkezdődött a 21 éves korosztály besorozása és kiképzése, míg a 33–42 
éves korosztályt azonnal a frontra küldték, emellett hadi célokra lovakat, 
járműveket foglaltak le.6 

A háborús hangulat eluralkodásában, a túlzott optimizmusban, az álta-
lános elbizakodottságban kétségkívül szerepet játszott mindaz a hatalmas 
gazdasági és kulturális fejlődés, ami a dualista monarchiának köszönhető-
en a 19. század második felében Magyarországon végbement. Az ország 
lakói egy nagy birodalom szerves részének tekintették hazájukat, és egy 
nagy európai monarchia alattvalóinak önmagukat. Mindez összekapcso-
lódott a nemzeti büszkeséggel és mindazokkal a jelenségekkel, amiket 
Szekfű Gyula a Három nemzedékben nemzeti illúzióknak nevezett. Szek-
fű főként ezeket az illúziókat, és azok generálóit tekintette a háborús ve-
reség és a nemzeti sorstragédia fő okozóinak:

„A magyar illúziók nem járnak egyedül. Rajokban szállják meg a ma-
gyar földet, szárnyaikat ráborítják az álmodó nemzetre és távol tartják 
tőle a valóság egészséges légáramlatait. Míg másutt pozitív kezdetek, első 
sikerek megacélozzák az akaratot és hatalmas lendületet, erőfeszítést hoz-
nak létre, addig a mi népünk, a kezdet gyümölcseit leszedve, csak annál 
nyugodtabban takarja be magát ősi álmaiba.”7

Hajdúnánáson ugyanúgy hatottak ezek az általános nemzeti illúziók, 
mint bárhol másutt az országban. 1914 nyarán még senki sem gondolt a 

 5 Hajdúnánási Újság, 1914. augusztus 6. VIII. évfolyam. 32. szám 1. – A nagy leszámolás. 
Vezércikk.

 6 Vö.: Buczkó József: „A hősök vére szenteli hazává a földet.” A Hajdúnánási Hősi Teme-
tő, Hősi Emlékmű és a Hősök Ligetének története. Hajdúnánás 2012. 12.

 7 Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. Budapest 1989. 301.
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vereség, vagy akárcsak egy elhúzódó háború lehetőségére. Fontos válto-
zás volt ugyanakkor, hogy az addig 30 éven át hivatalban lévő polgármes-
ter, Csohány László még 1914 őszén lemondott hivataláról és az új város-
vezető, a korábban ügyvédként tevékenykedő dr. Berencsy János a város 
minden erejét, emberi és anyagi erőforrását igyekezett mozgósítani a há-
ború érdekében. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy Hajdúnánáson 
ekkor még egy vörhenyjárvánnyal (skarlát) is meg kellett küzdeni.8 1914. 
július 11-én, szombaton hajnalban skarlátban halt meg Mikó Imre helyi 
lelkész is, aki mindössze 30 évesen vesztette életét.9

A háború árát azonban mindenkinek meg kellett fizetnie, nemcsak a 
fronton harcoló katonák, de a hátország is sokat szenvedett. A gazdálko-
dás nehézségeiről, a férfiak távolléte miatt hiányzó munkaerőről már em-
lítést tettünk, nem szóltunk azonban a harcok további kísérőjelenségei-
ről.10 Talán az egyik legfontosabb ezek közül az itthon maradókban lévő 
hatalmas feszültség, a folyamatos aggodalom szeretett férjük, fiuk, vagy 
édesapjuk miatt. 1916 végére már 14 hősi halottról van tudomásunk.11 
Ennek ellenére 1916. február végén, a háborús helyzet súlyosbodása miatt 
előbb az 1872-ben, 1871-ben, 1870-ben születetteket, míg márciusban az 
1868-as, 1866-os, és 1865-ös születésű idősebb generációk tagjait is be-
sorozták és a frontra vitték.12 Mindemellett a mindennapi életminőség is 
folyamatosan romlott. Már 1914–15 telén gabonaínség lépett fel és a ka-
tonai lefoglalások miatt tűzifa sem volt a városban. A Városi Tanács a 
gazdálkodás folyamatosságának helyreállítása és a város ellátásának biz-
tosítása érdekében Pákozdy András rendőrkapitány vezetésével Gazdasá-
gi Intézőbizottságot állított fel, de ez a testület sem volt képes úrrá lenni a 

 8 Buczkó József: „A hősök vére szenteli hazává a földet.” i. m. 13.
 9 Hajdúnánási Újság. 1914. július 16. VIII. évfolyam. 29. szám 1–2.
 10 A munkaerőhiány a háború során akkor enyhült a hátországban, amikor a fronton elfogott 

hadifoglyok munkába állítása megtörtént. Hajdúnánáson 1915-ben például 120 orosz és 
szerb hadifogoly dolgozott, akikre négy katonaőr felügyelt. Vö.: Buczkó József: „A hő-
sök vére szenteli hazává a földet.” i. m. 56.; 1916. március végén újabb 180 orosz hadi-
fogoly érkezett a városba, amint arról a helyi lap is beszámolt. Hajdúnánási Újság. 1916. 
március 30. X. évfolyam 13. szám 3.

 11 Buczkó József: „Szállást adtunk hűséges magyar véreinknek.” – i. m. 47.
 12 Vö.: Hajdúnánási Újság. 1916. március 2. X. évfolyam. 9. szám 4.; valamint: Buczkó 

József: „A hősök vére szenteli hazává a földet.” i. m. 48–49.
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problémán, így az általános nélkülözés és a megélhetési nehézségek a 
mindennapok részévé vált a háborús években.13 A bizottság elnöke Pákoz-
dy András rendőrkapitány lett, tagjai pedig Csorvássy Miklós és Csuja 
Miklós.14 

A katonai konfliktus elhúzódása és a harcok vég nélküli folytatódása 
tovább rontott a helyzeten, s egyre nagyobb megpróbáltatásnak tette ki a 
városlakókat, akiknek a kezdeti lelkesedése hamar alábbhagyott. A hajdú-
nánásiak életének jellemzőit az első világháború éveiben Buczkó József 
így írta le a székely menekültek történetét feldolgozó munkájában:

„Gabona- és tűzifa ínség jellemezte a mindennapokat, mert az összes 
nyilvántartott mennyiséget elszállították hadi célokra. De fokozatosan el-
tűnt a hentes üzletekből a zsír, a szalonna, a hús, s kezdetét vette a kuko-
rica, a liszt, és természetesen az igás állatok rekvirálása, azaz hadi célok-
ra történő lefoglalása. A háború kezdetétől a puszta létfenntartás gondjai 
ülték meg a lelkeket, s felütötte fejét a háborús nyomor is, főként a legsze-
gényebb társadalmi rétegekben. […] eltűnt a boltokból a cukor, kávé, só 
és a petróleum is. Az újabb katonai rekvirálások pedig a háború második 
felében szinte minden élelmet elvittek a városból.”15

A háború utolsó évében a helyzet katasztrofálissá vált, 1918 januárjá-
ban, márciusában és májusában is sor került a katonai rekvirálásra, ami-
nek köszönhetően a hajdúnánási lakosságnak semmi élelme nem ma-
radt.16 A közegészségügyi helyzet sem volt sokkal kedvezőbb, hiszen 
1916-tól egyetlen orvos, dr. Khoór Dezső volt a városban, aki a helyi la-
kosság mellett a súlyos sérülései miatt alkalmatlanná vált, ezért hazakül-
dött katonák ellátásáért is felelős volt.17

 13 Hajdúnánás története. Szerk. Rácz István. Hajdúnánás 1973. VI. fejezet.  Fehér András: 
i. m. 312.

 14 Hajdúnánási Újság. 1916. március 2. X. évfolyam. 9. szám 3.
 15 Buczkó József: „Szállást adtunk hűséges magyar véreinknek.” i. m. 47.
 16 Hajdúnánás története. Szerk. Rácz István. Hajdúnánás 1973. VI. fejezet. Fehér András: 

i. m. 313.
 17 Hajdúnánás története. Szerk. Rácz István. Hajdúnánás 1973. VI. fejezet. Fehér András: 

i. m. 313.; valamint: Buczkó József: „Szállást adtunk hűséges magyar véreinknek.” i. m. 
49.

Csiszár imre

Berencsy János polgármester a háború évei alatt mindent alárendelt a 
háborús igények kielégítésének és a belső rend fenntartásának, s e tekin-
tetben maradéktalanul sikeres is volt. Mint a Függetlenségi Párt helyi el-
nöke mindenben támogatta a kormánypártot és szembeszállt mindenféle 
pacifista törekvésekkel. A lakosságot sújtó éhínséggel és a háborús nyo-
morral azonban képtelen volt megbirkózni. Változás a helyi politikában 
csak 1918-ban következett be, amikor a Függetlenségi Párt új elnöke az a 
Brassay Károly lett, aki nemcsak békepárti volt, de Károlyi Mihály köve-
tőjeként a polgári demokratikus átalakulás lelkes híve is.18 

A háborús évek krónikájához hozzátartozik, hogy ebben a rendkívül 
nehéz helyzetben került sor a Székelyföldről érkező menekülthullám fo-
gadására is, amelyből Hajdúnánás is példaértékűen vette ki a részét.19 
A székely menekültek befogadásának történetét Buczkó József dolgozta 
fel a közelmúltban megjelent, többször idézett igényes munkájában.  

1916 szeptemberében érkeztek Hajdúnánásra a háború elől menekülő 
székelyek, s a város szeretettel befogadta őket. 3200 katolikus székely, 
főként gyerekek, nők és öregek kaptak menedéket a hajdúvárosban. Az 
első székelyeket szállító vonatok szeptember 8-án érkeztek meg, s októ-
berre már több mint 3 ezren voltak a városban, s a háborús helyzet miatt 
a menekültek csak 1917. április közepén indulhattak vissza otthonaikba, 
a csíki havasokba.20 Eltartásuk komoly terhet jelentett akkor, amikor a 
gabonaínség miatt a háborús nyomor mindenkit sújtott. 

Miközben az itthon maradottak a mindennapi élet nehézségeivel és a 
társadalomra nehezedő hatalmas járulékos költségek miatt éhínséggel 
küzdöttek, az egyre nagyobb számban behívott katonák életüket áldozták 
a harctereken és amint látni fogjuk, nem vallottak szégyent.

 18 Erről bővebben: Hajdúnánás története. Szerk. Rácz István. Hajdúnánás 1973. VI. fejezet.  
Fehér András: i. m. 313.

 19 Egyes adatok szerint több mint 200 ezer székely indult meg a magyar határ felé a román 
hadsereg elől menekülve. Ebből 20 ezer Debrecenbe érkezett, s így a hajdúsági megye-
székhely Buczkó József megállapítása szerint „néhány hónapra Csíkszeredává változott, 
hiszen ide vonult vissza a vármegye közigazgatási központja”.  Buczkó József: „Szállást 
adtunk hűséges magyar véreinknek.” i. m. 16. 45.

 20 Uo. 54–57. 124.
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A császári és királyi közös hadseregben (K.u.K.) a háború előtt négy 
fegyvernem létezett: a gyalogság, a lovasság, a tüzérség és a műszaki 
alakulatok. A gyalogos haderő 102 gyalogezredből állt, s minden ezred-
hez négy zászlóalj tartozott. A zászlóaljak négy századból és egy géppus-
kás osztagból álltak, melyek összlétszáma békeidőben 900 főt, míg hadi-
létszámban 1400-1500 főt tett ki. 

Hajdúnánási katonák alapvetően két ezredben teljesítettek szolgálatot. 
Kisebb részben a debreceni 3. honvéd gyalogezredben, amely a háború 
második évében, 1915 májusában kapta meg a parancsot, hogy Farkas 
Vincze ezredparancsnok vezetésével induljon el az olasz frontra. Az ezred 
július 11-én érkezett meg a Doberdó-fennsíkra, ahol július 18-án már be 
is vetették. A háború folyamán végig a Doberdó menti harcokban szol-
gált, s főként a Monte San Michele és San Martino közötti állásokban állt 
helyt hősiesen a 3. honvéd gyalogezred és a kötelékében harcoló hajdúk.21 

A legtöbb hajdúnánási azonban az 1756-ban gróf Pálfy János által ala-
pított 39. gyalogezred katonája lett, amelynek központja Debrecenben 
volt. 1855-től az ezred három zászlóalja Bécsben, egy pedig Debrecenben 
állomásozott.22

Az első világháború kitörésekor a II. zászlóalj volt Debrecenben a 
Pavilon (más néven Károly Ferenc József) laktanyában, s ez már július 
31-én indult is a frontra, míg a bécsi zászlóaljak Debrecenbe érkezésük és 
hadilétszámra emelésük után augusztus 2-án és 3-án indultak el a II. 
zászló  alj nyomában dél felé. Mivel a 39. gyalogezred hadkiegészítő terü-
letéhez tartozott Debrecen, Hajdú megye és Bihar megye egyes részei, 
így a hajdúvárosokból bevonulók többségében ennek az ezrednek a köte-
lékébe kerültek. Az ezred, melynek élén 1915. június 2-ától Hiltl József 
ezredes állt, a Karl Gelb tábornok irányítása alatt szolgáló 17. közös ha-
dosztály részét képezte. Ez a hadosztály a VII. hadtesthez tartozott, s így 
legfőbb parancsnoka 1914. november 1-jétől József Ágost főherceg 
(1872–1962) volt, akit katonái közvetlensége és nem utolsósorban ma-

 21 A debreceni 3. honvéd gyalogezred harcairól bővebben: Pintér Tamás – Rózsafi János – 
Stencinger Norbert: Magyar ezredek a Doberdó-fennsík védelmében. Hibernia Nova 
Kiadó – Zrínyi Kiadó. Bp. 2009. 64–75.

 22 Uo. 38. 46. 48. 76.

Csiszár imre

gyar nyelvtudása miatt csak „József apánkként” emlegettek.23A 39. gya-
logezred katonáit ugyanúgy szerelték fel, mint a többi ezredet, megkülön-
böztető jelzésül csak a skarlátvörös hajtókájuk és fehér gombjaik szolgál-
tak.24 Egyenruhájukra és menetfelszerelésükre az egyik hajdúnánási, Kéki 
Antal így emlékezett vissza: 

„Testhez simuló kékszínű volt a ruhánk, amelyen piros parolin mutatta 
a hova tartozandóságot. Az öltönyhöz bakancs és lábszárvédő jött. Köpe-
nyünk már más színű volt. Ezt szürkére festették. […] Tartozék volt: a 
hátizsák, a torniszter, amit mi csak bornyúnak ismertünk. E nevét azért 
kapta, mert valóban veres színű borju bőréből /gereznájából/ csinálták. 
Ebbe csak ruhanemű került. Az élelemnek és a lőszernek külön helye volt. 
Az előbbi egy oldaltáskába /prócakk/, a másik vagy a derékszíjon lévő 
patron táskába, vagy a bornyú alatti tölténytárba került. (180, ill. kétszer 
20 éles lőszer). Bizony, amikor a felszerelés menethez (masírozáshoz, ruk-
koláshoz) készen állott, a teher 30 kiló volt, meg a hét kiló puska.”25

Az ezred fegyvere a 8 milliméteres 1895. mintájú Mannlicher ismétlő 
puska és egy tőrszurony volt, vittek magukkal emellett főzőedényt, kula-
csot, takarót, sátrat, ásót, csákánybaltát, drótvágó ollót, sebkötöző csoma-
got és zseblámpát. A háborús tapasztalatok miatt 1915-től lett a felszere-
lés elmaradhatatlan része a gázálarc, míg a heves pergőtűz és a sok fejsé-
rülést okozó sziklatörmelékek miatt 1916 őszétől az olasz fonton a ro-
hamsisak is kötelező lett.26

Az ezred és a hajdúnánási katonák hősies helytállása mellett sem me-
hetünk el szó nélkül. A VII. hadtestet a háború legelején a Balkánra vezé-
nyelték, majd 1914 augusztusában az orosz frontra küldték. Innen 1915 
májusában vonult át József főherceg hadserege Karintiába, majd 1915 
júliusától a hírhedt Doberdó-fennsík védelmét látta el. Ezekben a harcok-
ban a 17. közös hadosztály és a Lukachich Géza vezérőrnagy27 vezetése 

 23 Pintér Tamás – Rózsafi János – Stencinger Norbert: i. m. 42. 76.
 24 Uo. 76.
 25 Idézi: Draviczky Imre: Századunkban a gyilkos láng már kétszer lobbant. Hajdúnánás 

népe és a nagy háborúk. Hajdúnánás 1993. 9.
 26 Pintér Tamás – Rózsafi János – Stencinger Norbert: i. m. 48.
 27 Lukachich Géza később mint Budapest katonai parancsnoka került a középpontba. 1918. 

október 26-án nevezték ki a 81. karhatalmi század és 37. géppuskás szakasz élére. Fel-
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alatt álló 20. honvéd hadosztály olyan kiválóan teljesített, hogy őket mint 
a Monarchia „gárdahadosztályait” emlegették.28

A debreceni 39. gyalogezred, s a benne szolgáló hajdúnánásiak 1914. 
augusztus 30-án Rohatynnál vettek részt először ütközetben, s további 
nagy csaták vártak rájuk a Kárpátokban. Nagycsertész, Radivoj és Szál-
nok mellett is véres küzdelmeket vívtak. Utóbbi település az áldozatok 
hatalmas száma miatt később a „Hajdú-Szálnok” elnevezést kapta. Az 
1915 tavaszán lezajlott heves harcok legvéresebb csatája egyértelműen a 
szálnoki volt, amelyben az addigi veszteségek 70 százaléka a Szálnok 
melletti dombon esett el.29 

„Dicső lapjai ezek a nemzet történetének, de dicső lapjai a hajduságé-
nak is, mert a romboló harcok vérzivatarából messze kiragyok a hármas 
honvéd, – meg a harminckilences gyalogezred neve, azé a két ezredé, 
melyben éppen a mi fiaink, a hajdufiuk harcolnak. […] Zemplén várme-
gyében Szálnok község az, melynek füstös romjai legtöbbet tudnának reg-
élni a hajdu vitézségről, mert itt vívta legdicsőbb csatáját a mi két ezre-
dünk, de itt domborul a legtöbb sír is a hajdufiak fölött.” – írta 1915. au-
gusztus 20-án a harctéri eseményeket figyelemmel kísérő Hajdúnánási 
Újság.30

Az orosz frontot elhagyva végül 1915. május 29-én érkezett meg a 39. 
gyalogezred Ober-Drauburgba, hogy ellássa a Drávától délre fekvő olasz–
osztrák határ védelmét a Karintiai Alpok hegynyúlványaiban. Itt a hajdú-
legények nagyobb hadműveletekben nem  vettek részt, de az Alföldhöz 
szokott fiúk számára szokatlanok voltak a karintiai havasokban uralkodó 
körülmények. 1915 őszén az ezred I., II. és III. zászlóalját átvezényelték 
a Doberdó-fennsíkra, ahol október 6-án foglalták el állásaikat. Az 1915. 
október 18-án kirobbant 3. isonzói csata azonban olyan heves volt, hogy 
József főherceg azonnal magához rendelte a IV. zászlóaljat is. Október 

adatát, a rend helyreállítását a fővárosban az őszirózsás forradalom küszöbén nem volt 
esélye sikerrel teljesíteni. Erről bővebben: Merényi László: Az őszirózsás forradalom. 
Bp. 1983. 101.

 28 Pintér Tamás – Rózsafi János – Stencinger Norbert: i. m. 42–43.
 29 Buczkó József: „A hősök vére szenteli hazává a földet.” i. m. 44–46.
 30 Hajdúnánási Újság. 1915. augusztus 26. IX. évfolyam. 34. szám 1–2. Hajduszálnok. Ve-

zércikk.
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19. és október 25. között a 39. gyalogezred szó szerint a poklok poklát 
állta ki, miközben a rá bízott G ponttól M pontig terjedő védőkörlet, a 
„143-as romtól keletre” eső terület védelmét ellátta. A veszteségei hatal-
masak voltak, az állásban töltött 5 nap alatt 248 halottja és 738 sebesültje 
lett, miközben 415 fő eltűnt a heves ütközetekben. A teljes veszteség tehát 
ez alatt a néhány nap alatt 1401 főt tett ki.31

Az első világháborúról szólva meg kell említenünk a Doberdó-fennsí-
kon folyó küzdelemben páratlan hőstettet végrehajtó, s emiatt országos 
ismertségre szert tevő fiatal hajdúnánási zászlóst, Daróczy Ambrust. 
1916. március 13-án az 5. isonzói csatában a karánsebesi 43-as gyalogez-
red állásaiba betörtek az olasz csapatok és három harcálláspontot alakítot-
tak ki. A debreceni 39. gyalogezred feladata volt a terület megtisztítása, 
de az egyik harcálláspontot képtelenek voltak bevenni. Március 16-ára 
már egy teljes zászlóalj bevetését tervezték, amikor az akkor még csak 19 
éves Daróczy Ambrus zászlós 80 önkéntessel (közöttük Kelemen Imre és 
Gyöngy György szintén nánásiak voltak) az éj leple alatt kézigránátos 
támadást intézett az olasz állások ellen. Daróczy is majdnem életét vesz-
tette a bátor akcióban, de végül egy halott és két sebesült árán visszafog-
lalták a teljes védelmi szakaszt és közben 180 foglyot ejtettek.32 Daróczy 
Ambrus hőstettéért, amellyel sok társa életét mentette meg, táviratilag 
megkapta az arany vitézségi érmet, és akciója sikerén felbuzdulva rendel-
te el József főherceg minden ezredében a kézigránátdobó önkéntes oszta-
gok, az általa „gránátérosoknak” nevezett rohamosztagok szervezését.33 

A „Nagy Háborúban” elesett hajdúnánási katonák száma 642-re tehe-
tő, akiknek emlékét a helyiek mind a mai napig kegyelettel őrzik. Az 
1926. október 16-án felavatott, Kalotay Kreipel Ottó szobrászművész ál-
tal készített Hősi Emlékműre még csak 624 nevet véstek fel, de az 1934. 
május utolsó vasárnapján átadott Hősök Ligetében már 642 emlékfát állí-

 31 Erről és a 39. gyalogezred harcairól a Doberdó-fennsíkon bővebben: Pintér Tamás – Ró-
zsafi János – Stencinger Norbert: i. m. 76–88.

 32 A hőstettről két forrás is megemlékezik, csak a zászlós életkorát (19, illetve 25 éves) il-
letően van eltérés közöttük. Vö.: Pintér Tamás – Rózsafi János – Stencinger Norbert: 
i. m. 84.; valamint: Buczkó József: „A hősök vére szenteli hazává a földet.” i. m. 50–51.

 33 Pintér Tamás – Rózsafi János – Stencinger Norbert: i. m. 84–85.
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tottak fel a tiszteletükre.34 A hajdúnánásiak a harcterekről hazaszállított 
halottaikat már a háború alatt a  Hősök Temetőjében helyezték végső nyu-
galomra, s mind a mai napig ezen a három emlékhelyen tisztelegnek az 
áldozatok előtt.35 Az első világháború csatamezőin elesett katonák voltak 
a 20. század első áldozatai, azonban mindez csak az igazi megpróbáltatá-
sok kezdetét jelentette.

A háború vége és a politikai zűrzavar

Az első világháború végére az ország olyan állapotba került, ami a belső 
rend felbomlásával, a politikai cselekvőképesség elvesztésével, és a társa-
dalmi kohézió széthullásával írható le. A hétköznapi emberek szeme előtt 
már csak egy közös cél lebegett, mégpedig a háború befejezése, a további 
értelmetlen vérontás megakadályozása. Ebben a háborút követő felfordu-
lásban bontakozott ki az a polgári demokratikus forradalom, ami a béke 
megteremtésének, a közjó és a társadalmi igazságosság helyreállításának, 
valamint egy nyugat-európai típusú demokratikus fejlődésnek az ígéreté-
vel állt a társadalom elé. Mindezek olyan célok voltak, amelyek a háborús 
évek után széles néptömegek számára jelentettek reményt és politikai al-
ternatívát. 

A háború, amit 1914-ben szinte az egész társadalom kitörő örömmel 
és határtalan lelkesedéssel üdvözölt, ekkorra már szitokszóvá, az értel-
metlen öldöklés szinonimájává vált. 1914 és 1917 között minden pacifista 
megnyilvánulás vagy háborúellenes gondolat egyet jelentett a hazaárulás-
sal, 1917 azonban fordulatot jelentett. Hozzájárult ehhez egyrészt a hábo-
rú elhúzódása, az áldozatok magas száma, másrészt az oroszországi forra-
dalom híre is. Károlyi Mihály már 1915. december 7-ei parlamenti felszó-

 34 Draviczky Imre a két világháborúról szóló munkájában az emlékművön szereplő 624 
nevet tartalmazó listát tekintette hitelesnek és azt közölte le hiánytalanul. L Draviczky 
Imre: Századunkban a gyilkos láng már kétszer lobbant. Hajdúnánás népe és a nagy há-
borúk. Hajdúnánás 1993. 65–72.

 35 Vö.: Buczkó József: „A hősök vére szenteli hazává a földet.”  i. m. 7–8.
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lalásában hangot adott békevágyának, 1917-től a Függetlenségi és 48-as 
Párt élén pedig egyenesen követelte a háború befejezését.36 

Szintén a békevágy állt a városi munkásság egyre gyakoribb sztrájk-
jainak a hátterében. 1918. június 20-án többnapos, a nagyobb vidéki vá-
rosokra is kiterjedő, 500 ezer embert megmozgató általános sztrájk kez-
dődött, miután az egyik budapesti gyár katonai parancsnoka belelövetett 
a tüntető munkásokba. Ekkor alakultak meg az első munkástanácsok is.37 

Miután az 1918 júniusában Conrad von Hötzendorf vezetésével meg-
induló piavei támadás katasztrófába torkollott, már az ország legfelső ve-
zetésének is meg kellett békülnie a háborús vereség gondolatával. Amikor 
október 29-én Diaz tábornok áttörte az olasz frontot és november 3-án 
Weber tábornok aláírta a padovai fegyverszünetet, már Magyarorszá  gon 
mindennek vége volt.38 Szebenyi Sándor, aki hajdúnánási katonaként ott 
volt a Piave folyónál, így emlékezett vissza a történtekre és a hazaindu-
lásra:

„Már több napos volt a hidunk, amikor 1918. májusában egy offenzí-
vát kezdeményeztek a mieink. Hatalmas erőt vetettünk be, de hiába! Ami-
kor katonáink átkelésben voltak a Piavén, a felettünk lévő gátat felszaba-
dították az ellenek, és az így megindult végtelen erős, és gyors víztömeg 
ezrével sodorta el a katonáinkat. […] Az a veszteség, ami bennünket ért 
odavezetett, hogy a fegyelem megrendült, az emberek elfogytak, de az éle-
lem és a lőszer is alaposan megkevesbedett. Arról, hogy Magyarországon 
1918. őszén forradalom tört ki, csak keveset tudtunk. […] Az ottlétünk 
alatt a hírek alig szivárogtak be hozzánk. Amit tudtunk annak a legna-
gyobb része a civilektől származott. Így csak vártunk. 1918. decemberé-
ben vonatra ültettek bennünket, és a szerelvényünk elindult Magyaror-
szág felé, Nánásra a kedves városba, Karácsonyra értünk.”39

A frontról hazaérkező katonák otthon csak káoszt és anarchiát találtak. 
1918 novemberének első napjaiban ugyanis Hajdúnánáson is kezdetét 
vette az őszirózsás forradalom, ami eleinte leginkább a felfordulásban és 

 36 Erről részletesebben: Merényi László: Az őszirózsás forradalom. Bp. 1983. 14–15.
 37 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp. 2002. 109.
 38 Galántai József: Az első világháború. Bp. 1988. 454. 484.
 39 Idézi: Draviczky Imre: Századunkban a gyilkos láng már kétszer lobbant. Hajdúnánás 

népe és a nagy háborúk. Hajdúnánás 1993. 27.
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a zűrzavarban öltött testet. A hosszú és nehéz harcok után visszaérkező 
férfiak közül sokan támogatták a forradalom célkitűzéseit és lelkesedtek a 
változásokért, míg mások inkább békére és nyugalomra vágytak. 

A város korábbi vezetőit a feldühödött forradalmárok elkergették, há-
zaikat megtámadták és magának a polgármesternek, Berencsy Jánosnak 
is el kellett menekülnie. Néhány napig semmilyen törvényes rend nem 
létezett, a korábbi városvezetés már nem tudta ellátni feladatát, az új vi-
szont még meg sem alakult. A Nemzeti Tanács csak november 3-án jött 
létre, s még aznap nagy népgyűlést szervezett a város főterére, ahol a 
független Magyarország és a demokratikus változások mellett álltak ki. 
A tanács a városháza nagytermében Brassay Károly vezetésével alakult 
meg, aki egyúttal a polgármesteri teendőket is ellátta. A tanács elnökhe-
lyettesévé Kolozsváry Mihály református lelkészt választották meg.40 

A testület első dolga a rendteremtés kellett legyen, ezért 200 fős Nem-
zetőrséget állítottak fel, amely Pákozdy András rendőrkapitány közvetlen 
irányítása alá tartozott. Az új városvezetés a helyi nyomdát is birtokába 
vette, és ezzel a Hajdúnánási Újság helyébe a Köztársaság című idősza-
kos lap lépett, ami 1918. november 22-től Hajdúnánási Köztársasági Új-
ság néven jelent meg heti rendszerességgel.41

A Nemzeti Tanács és a Nemzetőrség erőfeszítéseinek is köszönhetően 
a hónap közepére a kezdeti indulatok csillapodtak, s november 24-én 
megalakult a helyi Szociáldemokrata Párt, amelynek korelnöke Brassay 
Károly, elnöke Ökrös Sándor mozdonyvezető, míg alelnöke Kolozsváry 
Mihály lett. A párt megalakulása azonban újabb felforduláshoz vezetett, 
mivel a szervezeten belül a radikális baloldali elemek szembefordultak a 
pártvezetéssel, s a hatalom gyengeségét kihasználva káoszt teremtettek a 
város utcáin. Ismét teljes mértékben eluralkodott a zűrzavar, Hajdúnánás 
a radikális szociáldemokrata és kommunista elemek ámokfutásának a 
színterévé változott. A helyzetet Brassay Károly sem tudta kezelni, s mint 
polgármester és a Nemzeti Tanács elnöke a főispánhoz fordult a szociál-
demokrata vezetők városból való eltávolítását kérve:

 40 Hajdúnánás története. Szerk. Rácz István. Hajdúnánás 1973. VI. fejezet. Fehér András: 
i. m. 314.; valamint: Köztársaság (Hajdúnánás) időszakos lap. 1918. november 6.

 41 Hajdúnánás története. Szerk. Rácz István. Hajdúnánás 1973. VI. fejezet. Fehér András: 
i. m. 314.
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„[…] a Szociáldemokrata párt vezetői a hajdúnánási békés népet na-
ponkénti izgatásaikkal és bujtogatásaikkal mindinkább félrevezetik. Va-
sárnaponként a piacon a legdurvább támadásokban részesítik a városi és 
a megyei hatóságot […] gyalázzák és kigúnyolják a nemzeti lobogót […] 
terror alatt tartják a várost. […] Mivel a rendőrség abszolúte semmit sem 
ér […] s a rendőrkapitány eréllyel föllépni nem tud s nem mer […] a rend 
és csend minden percben fölborulhat.”42  

Draviczky Imre így jellemezte a polgári demokratikus forradalom 
napjait Hajdúnánáson: 

„E megmozdulás során haszontalan, erkölcstelen emberek százai ke-
rültek felszínre, és lettek élet-halál urai. A sokat szenvedett emberek ezál-
tal egy újabb rettegési hullámot éltek meg. A rengeteg gond, nélkülözés, 
testi-lelki kifáradás, a keleti frontról hazatért baloldali érzelmű, leszerelt 
katonák beszédei, ténykedései városunkban is az akkori hatalom elleni 
megmozduláshoz vezetett. Megtámadták a csendőr laktanyát és a város 
vezetőit. Berencsi polgármestert elzavarták. Üzleteket törtek fel, s az áruk 
egyrészét kiosztották az éhezők között. Főleg két értelmiségi, Zsuga Imre 
és Csiha Győző volt az, akik mindenben hangadók lettek.”43

A kommunista eszmék legfőbb terjesztője valóban Zsuga Imre egye-
temi hallgató volt, aki a frontról visszatérve a leszerelt katonák izgatásá-
val fokozta a zűrzavart. Befolyása alatt tartotta a november első napjaiban 
létrejött Bajtársak Jóléti Bizottságát is, ami 1919. január 11-ig működött, 
s később oroszlánrészt vállalt a debreceni kommunista pártszervezet 
megalakításában is. Régi harcostársa, a szintén hajdúnánási Csiha Győző 
a későbbiekben a Debreceni Vörös Újság szerkesztője lett.44 A Horthy 
Miklós vezette nemzeti hadsereg budapesti bevonulását követően meg-
kezdődött felelősségre vonás során Zsuga Imre sem kerülhette el a sorsát. 
Letartóztatták és 2 és fél évi börtönbüntetést szabtak ki rá, de büntetését 
nem töltötte le, mivel 1922-ben egy fogolycserének köszönhetően a Szov-

 42 Hajdúnánás története. Szerk. Rácz István. Hajdúnánás 1973. VI. fejezet. Fehér András: 
i. m. 316–317.

 43 Draviczky Imre: Századunkban a gyilkos láng már kétszer lobbant. Hajdúnánás népe és 
a nagy háborúk. Hajdúnánás 1993. 31.

 44 Hajdúnánás története. Szerk. Rácz István. Hajdúnánás 1973. VI. fejezet. Fehér András: 
i. m. 315–316.

a „nagy háBorú” mint a 20. század nyitánya



5958

jetunióba távozott. 1929 decemberében Leningrádból írt haza Hajdúná-
násra egykori tanítójának, Nagy Elek nyugalmazott gimnáziumi tanárnak 
egy politikatörténeti kuriózumnak számító levelet, amelyben a szovjet 
gazdasági modell eredményeit méltatta. A megyei levéltárból előkerült 
dokumentum hűen tükrözi egy emigrációba kényszerült magyar kommu-
nista gondolatvilágát és viszonyulását a Horthy-korszak Magyarországá-
hoz:

„Leningrad. 1929. december 28. /a kommunista forradalom 13. esz-
tendejében/

Igen tisztelt Tanár Úr.
[…]
Mi a világ egy hatod részén átépítjük a szocializmust. És ez nem kis 

dolog. […] Természetesen ez nem hull ingyen az ölünkbe, de a parancs ki 
van adva, a parancsot kiadta a forradalom, és a világ egy hatod részének 
minden dolgozója, vállvetve, egy ütemben kemény, biztos léptekkel huza-
kodik neki a parancs kitöltésére, nem a korbács, nem az ínség unszolja 
őket, hanem a jó gazdának az öntudata […] Az 1932. évben annyi traktort 
engedünk ki, hogy azzal egyetlen nap napfeljöttétől naplementéig az egész 
Magyarországot föl lehet szántani, bevetni és elboronálni. […] Sokat tud-
nék írni, de mindezek hihetetlen dolgok arra önök felé és nekünk nincs 
szándékunkban energiát fecsérelni arra, hogy meggyőzzük a hitetleneket, 
a mi erőnk minden cseppje drága a dolgozó emberiségnek és nincs jogunk 
elrabolni tőle.

De meg aztán az igazat megvallva, míg a levelet írom, folytonosan ér-
zem, hogy minden erőfeszítésem dacára nem sikerül eltalálni azt a hangot, 
amelyen arra önök felé levelezni szoktak, körülbelül ugy üt ki a dolog, mint 
az a bizonyos história a sükettel, aki nem a feladott kérdésekre válaszolt. 

Kívánok a tanár urnak boldog uj esztendőt, mi itt ezt a napot már nem 
ünnepeljük, mert nem is beszélve arról, hogy nekünk itt minden nap ün-
nep, ujabb és ujabb sikerek ünnepe, de az uj esztendő nálunk kezdődik 
október elsején, a gazdasági év kezdetével.

Még egyszer szivélyes üdvözlettel 
Zsuga”45

 45 Magyar Nemzeti Levéltár Hajdu-Bihar Megyei Levéltára (HBML) XV. 27. 1.d. Apostol 
Elek hajdúnánási református lelkész iratai 1755–1976. Levelek 1973.
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A sors furcsa játéka azonban, hogy Zsuga Imre éppen az általa ideali-
zált Szovjetunióban lelte halálát, amikor a második világháború alatt ál-
dozatául esett a párton belüli belső leszámolásoknak, egyszerűen kivé-
gezték.46

A városban 1918 végére eluralkodó helyzetet tovább súlyosbította, 
hogy mivel sokan megelégelték a forradalommal járó rendetlenséget és a 
szélsőbaloldaliak túlkapásait, szervezkedni kezdtek és szembe fordultak a 
várost rettegésben tartó csoportosulásokkal. A módosabb gazdák vezeté-
sével december 11-én megalakult a Földműves Szövetség, amely 1919 
februárjában Földműves Népszövetség lett. A Kállay Imre vezetése alatt 
álló szövetség belépett ugyan a Károlyi-féle Függetlenségi Pártba, és an-
nak a helyi szárnyát alkotta, de célkitűzéseiben a paraszti társadalom 
nemzetvédő szerepét hangsúlyozta,  nem is titkolva, hogy nyíltan szembe 
helyezkedik a kommunista, szocialista mozgalmakkal. A Földműves 
Nép szövetség szervezésében több nagygyűlésre is sor került Hajdúnáná-
son, s 1919. február 16-án a szövetség hívei a kommunistákkal is össze-
csaptak. A tarthatatlan helyzet oda vezetett, hogy Brassay február 20-án 
lemondott polgármesteri tisztéről és a város irányítását egy több pártból 
delegált Néptanács kísérelte meg.47

Ezzel a polgári demokratikus forradalom időszaka lezárult Hajdúná-
náson. A legnagyobb ígéret, a földosztás nem valósult meg. A Tanácsköz-
társaság 1920. március 21-i kikiáltását követően a város a kommunista 
elemeket is magába foglaló helyi Szociáldemokrata Párt fennhatósága alá 
került, s az utcákat feldúló szélsőbaloldali csoportosulások az állam és a 
párt támogatását élvezve elfoglalták a városházát és lefegyverezték a he-
lyi rendőri erőket.48 1919. március 23-án megalakult a Munkás-, Katona- 
és Földművestanács, amely a város ügyei nek a közvetlen irányítását egy 
6 fős direktóriumra bízta. A direktórium elnöke Csiha Lajos, gőzma-

 46 Draviczky Imre: Századunkban a gyilkos láng már kétszer lobbant. Hajdúnánás népe és 
a nagy háborúk. Hajdúnánás 1993. 31.

 47 Hajdúnánás története. Szerk. Rácz István. Hajdúnánás 1973. VI. fejezet. Fehér András: 
i. m. 317–318.

 48 A párt a későbbiekben Magyarországi Szocialista Párt Hajdúnánási Szervezete néven 
működött tovább.
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lom-tulajdonos lett.49 Április 7-én Hajdúnánáson is megtartották a tanács-
választásokat, melynek eredményeként összeülhetett a 36 tagú Hajdúná-
nási Munkástanács. Ez a testület jelképezte helyi szinten a törvényhozó 
hatalmat, de az 1919. június 14. és 23. között ülésező Tanácsok Országos 
Gyűlésébe nem delegálhatott tagokat, mivel oda csak a vármegyék és a 
törvényhatósági jogú városok tanácsainak a képviselői voltak hivatalo-
sak. A végrehajtó hatalmat az országban a Forradalmi Kormányzótanács 
jelentette, aminek az elnöke Garbai Sándor kiskunhalasi kőműves lett.50 
A kormányzótanács által hozott rendeleteket a városi direktórium feladata 
volt végrehajtani. Hajdúnánáson is tervbe vették a bírói hatalmat gya-
korló Forradalmi Törvényszék felállítását, s tagjainak Brassay Károlyt, 
Baán Gézát és Nyakas Lászlót szemelték ki, ám a testület tényleges mű-
ködéséről nincsenek ismereteink.

A direktórium a városban működő polgári kulturális, érdekvédelmi és 
politikai egyesületeket (Kaszinó, Gazdakör, Hunyadi Olvasókör, Iparos 
Kör, Függetlenségi Polgári Kör, Kossuth Kör, Bocskai Kör stb.) feloszlat-
ta, vagyonukat lefoglalta, beszüntette az italméréseket, felállította a rög-
tönítélő bíróságot, és kihirdette a statáriumot. Megalakult a Vörös Őrség, 
amelynek tagjai főként a polgári demokratikus forradalom Nemzetőrsé-
géből és a rendőrség állományából kerültek ki.51 Az, hogy a Vörös Őrség 
főként a korábbi nemzetőrségekből verbuválódott, elsősorban a Tiszántúl 
sajátossága volt, amint azt Hajdu Tibor is kiemelte a Tanácsköztársaság 
történetét feldolgozó munkájában:

„Viszont a Tiszántúlon sok helyütt a polgári forradalom után szerve-
zett s a csendőrségnél mindenesetre jobb összetételű nemzetőrség lett a 
Vörös Őrség alapja. […] Vidéken a Vörös Őrség szerepe összetételétől és 
a helyi viszonyoktól függött. Az alakulatok jelentős része megállta a he-
lyét, de azt nem mondhatjuk, hogy a Vörös Őrség egészében véve megfe-

 49 A 6 fős direktórium tagjaivá választották még Csiha Lajos mellett Ökrös Sándor moz-
donyvezetőt, Hadas Sándor cipészt, Horváth Miklós földmunkást, Szalóczi Imre fuvarost 
és ifj. Szabó László gépészt. Hajdúnánás története. Szerk. Rácz István. Hajdúnánás 1973. 
VI. fejezet. Fehér András: i. m. 318–319.

 50 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp. 2002. 124.
 51 Hajdúnánás története. Szerk. Rácz István. Hajdúnánás 1973. VI. fejezet. Fehér András: 

i. m. 319.
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lelt volna feladatának. Sok esetben nem harcolt az ellenforradalmi moz-
galmak ellen, sőt a szervezkedés nem egyszer a Vörös Őrségből indult ki. 
[…] A nagy létszámú karhatalom átszervezésénél egyszerűbb volt kom-
munista vezetés alatt álló, ütőképes különítmények szervezése.”52

Hajdúnánáson ilyen rettegett különítmények nem jöttek létre, de az 
olyan egységek híre, mint amilyen a Cserny József vezetése alatt álló 200 
fős Lenin-fiúk voltak, ide is elérkezett. Az államosítások során a város 
pénzintézeteit és nagyobb üzemeit szocializálták, s tervbe vették a mező-
gazdaság szocialista átalakítását is, azonban arra már nem volt elég az 
idő, hogy termelőszövetkezeteket is alakítsanak. A román hadsereg köze-
ledésének hírére április 23-án a hajdúnánási direktórium és a Munkás-
tanács tagjainak többsége elhagyta hivatalát.53 A proletárdiktatúra bukása 
elkerülhetetlen volt, mivel az 1919. április 15-én induló antibolsevistának 
álcázott, valójában területszerző román katonai támadás feltartóztathatat-
lannak bizonyult. Április 23-án Debrecen kiürítésére is sor került.54 A kö-
zeledő román csapatok elől a legtöbb városból elmenekültek a Tanács-
köztársaság tisztségviselői és legfőbb támogatói, mivel joggal tartottak a 
retorzióktól:

„Miután a Vörös Hadsereg – noha nem volt parancsa a Tisza mögé 
vonulni – látnivalóan képtelen volt a folyótól keletre megállítani az ellen-
séget, Békéscsaba, Hajdúszoboszló és sok falu direktóriuma már a kiürí-
tés előtt elmenekült; a megszállott területekről érkező hírek semmi jót sem 
ígértek a helyi vezetőknek.”55 

A Magyarországra törő román hadsereg 1919. április 28-án vonult be 
Hajdúnánásra, majd 1920. március 12-én a kivonuló román csapatok nyo-
mában megérkezett Horthy Miklós nemzeti hadseregének egyik százada, 
ami Hajdúnánás életében is egy új korszak kezdetét jelentette.56 Dra viczky 
Imre, a város történetéhez kapcsolódó ismeretek szorgos gyűjtője a Ta-
nácsköztársaság végnapjairól a következőket jegyezte meg munkájában:

 52 Hajdu Tibor: A Magyarországi Tanácsköztársaság. Bp. 1969. 130.
 53 Hajdúnánás története. Szerk. Rácz István. Hajdúnánás 1973. VI. fejezet. Fehér András: 

i. m. 319–320.
 54 Hajdu Tibor: A Magyarországi Tanácsköztársaság. Bp. 1969. 145. 158–159. 
 55 Uo. 159.
 56 Hajdúnánás története. Szerk. Rácz István. Hajdúnánás 1973. VI. fejezet. Fehér András: 

i. m. 320–321.
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„A Direktórium ezek ellenére sem volt ura a helyzetnek. Gondjai egy-
re inkább szaporodtak, mert nem volt mit enni! Amíg a város ilyen gon-
dokkal küzdött, megindult a Vöröshadseregbe való toborzás. Néhány ná-
nási részt is vett a hadmozdulataiban. A zűrzavar 1919. április 23-ig fo-
kozódott, ám ekkor a Direktórium és a Munkás Tanács egy része a közelgő 
román hadsereg hírére elmenekült, s ezzel megkezdődhetett az élet nor-
malizálása. […] A Vörös uralom bukásának nagy előkészítője az lett, 
hogy ide is bejöttek a román katonai alakulatok. (1919. április 28.) Ezek 
a régi helyi vezetőkkel együtt, rögvest megkezdték a bolsevista vezetők 
felelősségre vonását. Ekkor került letartóztatásra: Csontos Gábor aszta-
los, Lusztig Márton fényképész, Széll Gyula kőműves, Magi László csa-
pos, Kónya László városi hajdú, Nagy Gábor rendőr, Kallós Izidór zsidó 
tanító, Szabó Imre földműves, Hajdú László napszámos, Tar Kálmán la-
katos és Brassai Károly tanár. Zsuga Imrét csere árán Szovjet-Oroszor-
szágba engedték, Csiha Győző pedig Erdélybe menekült a rokonaihoz és 
maradt éveken át.”57 

1920 májusáig Hajdúnánáson 465 embert vettek őrizetbe a forradal-
mak idején tanúsított magatartása miatt, az elítéltek között ott volt Zsuga 
Imre is, aki a Tanácsköztársaság időszakában politikai biztos, a Hajdú 
megyei direktórium tagja, majd a Vörös Hadsereg parancsőrtisztje volt. 
Szerepvállalásáért 2 és fél év börtönre ítélték, de 1922-ben a Draviczky 
Imre által is említett fogolycsere útján a Szovjetunióba távozhatott.58 
A közrend végül a rendőrség és a 12 fővel megalakuló csendőrség jóvol-
tából gyorsan helyreállt, és a következő időszakban a város Pénzes Mi-
hály kisgazdapárti polgármester vezetésével az egész országban meghatá-
rozóvá váló keresztény-nemzeti politikának a támogatója lett. 

Hajdúnánás az 1900 és 1920 között eltelt két évtized alatt sokat válto-
zott, de a háború hatásai demográfiai fejlődését is meghatározták. A vizs-
gált időintervallumban a népesség létszáma 15 884-ről 17 085 főre emel-
kedett, ám amíg a nők létszáma 8021-ről 8863-ra nőtt, addig a férfiaké 
7863-ról mindössze 8222-re. Különösen a világháborút megjárt, a derék-

 57 Draviczky Imre: Századunkban a gyilkos láng már kétszer lobbant. Hajdúnánás népe és 
a nagy háborúk. Hajdúnánás 1993. 32–33.

 58 Hajdúnánás története. Szerk. Rácz István. Hajdúnánás 1973. VI. fejezet. Fehér András: 
i. m. 320–321.
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hadat képviselő 20-tól 59 évesig terjedő korosztályok száma stagnált a két 
évtized alatt. A 20 és 39 év közötti korosztály száma még kis mértékben 
nőtt, 4242 főről 4618 főre, de a 40-től 59 évig terjedő korcsoport létszáma 
3274-ről 3227-re esett vissza, ami egyértelműen a világháború hatásának 
tulajdonítható.59 A népesség számszerű vizsgálatából is egyértelműen ki-
derül tehát, hogy micsoda veszteségek érték a helyi társadalmat, s mekko-
ra áldozatot követelt Hajdúnánástól a „Nagy Háború” és annak minden 
következménye. 

Összegzés és kitekintés

Az első világháború, mint az a bemutatott eseményekből is jól érzékelhe-
tő, véres nyitánya volt egy véres századnak. A háborúba küldött katonák 
áldozata, kitartása, hősiessége egy széthullóban lévő birodalom, és egy 
akkor még jelentős kiterjedésű, európai szinten is számottevőnek nevez-
hető, sokat szenvedett ország védelmében, hiábavalónak bizonyult. 

A katonai vereség elkerülhetetlenné vált, és ezzel párhuzamosan a hát-
ország is összeomlott, mindaz, ami a századforduló mámorában még ter-
mészetesnek és magától értetődőnek tűnt, megkérdőjeleződött, majd oda-
veszett. A vérzivataros években a társadalom szenvedett a legtöbbet. 
A férfiak a fronton, a korábban elképzelhetetlen hevességű és a korszerű 
fegyvereknek köszönhetően félelmetes pusztítást okozó harcokban, míg 
az otthon maradt nők, gyerekek, és öregek a hátországban a háborús nyo-
mor, az éhínség, a tűzifa, a petróleum és az élet alapvető szükségleteinek 
hiánya miatt. 

A háború következtében felbomlott a régi rend, a korábbi világnak 
vége lett, s az összezavarodott társadalom számára előbb a polgári de-
mokratikus forradalom, majd a proletárdiktatúra kínált kézzel fogható, 
ám hamis alternatívát. A háború és a háborús vereség teremtette meg 

 59 1900. évi népszámlálás. 1. kötet. A népesség általános leírása községenként. Magyar Ki-
rályi Központi Statisztikai Hivatal, Bp. 1902. 298. 38. Hajdú vármegye.; valamint: 1920. 
évi népszámlálás. 1. kötet. A népesség főbb demográfiai adatai. KSH, Bp. 1923. 120. 1. 
A fontosabb demográfiai adatok községenként.
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ezeknek a politikai csoportosulásoknak azt a lehetőséget, hogy magukhoz 
ragadják a hatalmat és megkíséreljék politikai célkitűzéseik megvalósítá-
sát. Ez az átmeneti időszak tehát szorosan kapcsolódik a háborúhoz, an-
nak egyértelműen a közvetlen következményeként írható le. A forradal-
makat követő stabilizáció, politikai, gazdasági és társadalmi konszolidá-
ció csak bő két évtizedes lélegzetvételt jelentett, noha éppen erre az idő-
szakra esett a nagy gazdasági világválság és annak minden velejárója.   

Az első világháború, amit a kortársak csak „Nagy Háborúként” emle-
gettek, tehát még csak a kezdetét jelentette mindannak, amit 20. század-
nak nevezünk. Az első világháború azért lett végül első, mert néhány év-
tized múlva követte egy második, amely kiterjedésében, technikai fejlett-
ségben, a pusztítás méretében, az áldozatok számában és minden egyéb 
tekintetben túltett az elsőn. Az öldöklésnek azonban még ezzel sem lett 
vége, bekövetkezett a Holocaust, majd a szovjet Vörös Hadsereg rémtet-
tei, végül a hidegháború, ami a diplomáciai, hírszerzési és fegyverkezési 
versengés mellett együtt járt a kubai rakétaválsággal, a koreai és vietnami 
háborúkkal, valamint a nukleáris fenyegetettség állandó érzésével. 

Magyarország mindebből alaposan kivette a részét, Hajdúnánás külö-
nösen. A városon a második világháború végén átvonult a front. Előbb a 
németek fosztották ki az itt élőket, majd a kegyetlenségeiket mind a mai 
napig emlegető nánásiak a Vörös Hadsereg brutális fellépésének lettek az 
áldozatai. A fosztogatások, gyújtogatások, nemi erőszak, értelmetlen gyil-
kosságok mellett 1944. november 3-án ártatlan civilek százait gyűjtötte 
be a Vörös Hadsereg, hogy hadifogolyként a Szovjetunióba szállítsa. Ezt 
követte az 1945 utáni átalakulás, a Rákosi-korszak, majd az 1956-os for-
radalom és az azt követő kegyetlen megtorlás. 

Hajdúnánáson különösen érzékenyen érintette a helyieket az erősza-
kos kollektivizálás, amely több hullámban jelentkezett, ám fő célja, a 
szovjet típusú közös gazdaságok létrehozása és ráerőltetése a vidéki tár-
sadalomra, változatlan maradt. 1956 után a magyar társadalom a 20. szá-
zadból hátralévő évtizedeket egészen a rendszerváltoztatásig Kádár János  
ún. puha diktatúrájában élte le, és mindezeknek az igen rövid idő alatt 
végbemenő, földrengésszerű változásoknak a kiindulópontja az első vi-
lágháború volt.

Csiszár imre a „nagy háBorú” mint a 20. század nyitánya

Korabeli fotók és újságcikkmásolatok
az első világháború időszakából
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HAJDÚVIRTUS AZ ISONZÓNÁL

A császári és királyi 39. gyalogezred katonáiról szól ez az írás, a Nagy 
Háború kitörésének centenáriumán. Az 1756-ban alapított ezred (mely-
nek hadrendi számát és hagyományait a debreceni MH 5. Bocskai István 
Lövészdandár 39. lövészzászlóalja viszi tovább) kivette a részét az első 
világháborúból is. Az alföldi, zömében az egykori Hajdú és Bihar várme-
gyékből származó katonák a szerb, olasz, orosz és román fronton szerez-
tek dicsőséget ezredüknek. Történetük, hőstetteik, példájuk dacol az az-
óta eltelt száz év enyészetével. Ez az írás is segíteni próbál, hogy a háború 
napszámosának, az egyszerű gyalogoskatonának fennmaradjon az emlé-
ke, bemutatva egy igen kiemelkedő hőstettet.

Isonzó, Doberdó. Olyan szavak nekünk, magyaroknak, mint Muhi és 
Mohács. Nagyszüleinktől, dédszüleinktől kapott teherként visszük tovább 
az ott történt szörnyűségek terhét tudatunk alatt. Ha napjainkban kilátoga-
tunk az egykori csaták helyszínére, látjuk, hogy a növényzet, mint a sebe-
ket begyógyító idő, benőtte az egykori állásokat. Ott, ahol a katonák vére 
folyt, az olasz tájakon megszokott bokrok, fák nőnek. De ha benézünk a 
levelek alá, ott húzódnak az elődeink által ásott lövészárkok, a kifeszített 
rozsdás szögesdrótok. Alföldi emberként a hegyeket nézve és a klímát 
tapasztalva óhatatlanul eszébe jut az embernek, milyen nehéz lehetett itt 
harcolni. Ahol a 39-esek harcoltak, ott az olaszoknak igencsak nehéz dol-
guk volt! Volt ennek a gyalogezrednek egy olyan hőstette, amelynek híre 
akkor bejárta a frontszakaszt. Tudjuk, hogy a világháború állóháborújá-
ban néhány méteres terület elfoglalása is sikernek számított, és az a né-
hány méter is sok katona életébe került. Ezeket a sikereket pedig sokszor 
tömegrohamokkal érték el. A következő fegyvertény ezért kiemelkedő. 
Maroknyi magyar szállt szembe a túlerővel, és ért el sikert olyan helyzet-
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ben, ahol nagyobb erő is kudarcot vallott. Mielőtt a konkrét harccselek-
ményt megismernénk, annak súlyának megértése miatt, mindenképpen 
beszélnünk kell a hadszíntért jellemző hadviselési formáról.

Az isonzói csaták kapcsán elhíresült terület a mai Olaszország és 
Szlovénia területén található. Az isonzói front nevét az Isonzó folyóról 
kapta, melynek völgye véres harcok helyszíne volt. A magyar katonák a 
front ezen szakaszát a közelben található falu után inkább Doberdóként 
azonosították. A doberdói Karszt-fennsík ritkás növényzetű, sziklák és 
kövek uralta területe stratégiailag fontos hely volt: birtokbavételével sza-
baddá vált az út a nehezen védhető sík területre, az Isonzó folyótól nyu-
gatra (ezután már csak a Piave folyó képezhetett természetes, jól védhető 
vonalat az olasz félnek). A hadviselő felek beásták magukat a sziklák 
közé, így a harc lövészárkokban, mesterséges és természetes barlangok-
ban folyt, de a háború a föld alá is eljutott, hiszen megkezdődött az alagút-
háború is. 

Mivel a terep erősen átszegdelt, az inkább könnyebben védhető, mint 
támadható. A védő fél fedezékből, jól megszervezett tűzrendszerrel lőhet-
te a támadásban lévő, ezért a terep fedezékéből kilépésre kényszerülő tá-
madókat. Mennyi magyar vér folyt el így néhány 10 méteres térnyerésért! 
A támadó fél, amennyiben mégis sikerült egy árokrészt elfoglalnia, azon-
nal megkezdte annak megerősítését, hogy az ellentámadást elhárítsa. 
Sok szor a támadók ehhez eleve vittek magukkal műszaki anyagot, példá-
ul homokzsákot vagy szögesdrótot. 

A lövészárokban a katonák közelharcot vívtak egymással. Egy lövész-
árok soha nem egyenes, hanem követi a terepet, illetve harántgátak, töré-
sek kiépítése akadályozza meg, hogy az árok teljes hosszában végiglőhe-
tő legyen, vagy egy becsapódó tüzérségi gránát repeszei és légnyomása 
hosszabb szakaszon tegyék harcképtelenné a védőket. Az abban vívott 
harc ezért ezek körül a törések és gátak körül folyt. A védők igyekeztek 
egy ilyen pont fedezékéből elbarikádozni az árokszakaszt, és végiglőni az 
ellenség felé futó árkot. A támadók pedig szintén innen indították támadá-
sukat. Többnyire kézigránátokat dobtak a következő töréspontba, majd 
kihasználva azok repesz-, illetve sokkhatását, betörtek az ellenség tartotta 
sarok mögé és közelharcban semmisítették meg a védőket. Jól jellemzi 
ennek a harcnak a borzalmait, hogy a meglévő hidegfegyverek és szükség-
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eszközök mellett (szurony, gyalogsági ásó) újra felbukkantak a középkor 
fegyverei is. A katonák fokossal, szöges bottal és buzogánnyal is harcol-
tak egymással, és utóbbi jelen írásban is előfordul még. Látható, hogy egy 
jól védett állás elvesztése esetén csak igen jelentős veszteséggel járó el-
lentámadással volt visszafoglalható. Mivel az állást elfoglaló azonnal 
megkezdte annak műszaki megerősítését és tűzrendszerének megszerve-
zését a biztosan bekövetkező ellentámadás elhárítására, az elvesztegetett 
idő csak növelte a veszteségeket. Épp ezért, mint az a 39. ezred naplójából 
kiderül, az ellentámadást azonnal, minden különösebb parancs nélkül 
meg kellett kezdeni.

1916 márciusára a 39. gyalogezred  már túl volt az orosz front meg-
próbáltatásain, és oroszlánrésze volt többek között a Húsvéti csata sikeré-
ben. Amikor híre érkezett, hogy az ezredet az orosz frontról átvezénylik 
az olasz hadszíntérre, a katonák többsége örömmel nézett „Itália mosoly-
gó ege”1 elé. A Kárpátokban télen vívott ütközetek után érthető, hogy a 
katonák jobbra, és az orosz offenzíva után könnyebbre számítottak. Ma 
már tudjuk, hogy az olasz front semmiben sem jelentett nagyobb esélyt a 
túlélésre. Az írás tárgyaként szereplő hőstett helyszíne pedig ugyancsak 
véráztatta föld volt. Ahogyan a közeli magaslatról, a Monte San Mi chele-
ről, vagy ahogy akkor a magyar baka nevezte, a Szent Mihály hegyéről 
vagy Haláldombról egy olasz tábornok mondta: „a Monte San Michele 
egy olyan moloch2, ami naponta megeszik egy ezredet”. A helyszínre az 
ezred 1915 októberében érkezett és szinte azonnal belecsöppent a 3. ison-
zói csatába. Folyamatos tüzérségi csapások, géppuskatűz és szuronyharc 
jelentette a napirendet az új fronton, és a harcok szünetében kavernák 
mélyén3 hallgatták eleink a becsapódó gránátokat, és figyelték a vizet, 
„ás -e a digó”4. A közelharc, a temetetlen halottak bűze, a vízhiány, a tü-
zérségi tűz idegsokkja megtizedelte az állásokban lévő alegységeket. Ek-

 1 vitéz lépesfalvy Lépes Győző és Mátéfy Artúr: A cs. és kir. Báró Hötzendorfi Konrád Fe-
renc tábornagy debreceni 39. gyalogezred világháborús története 1914–1918. Debrecen 
1939. 153.

 2 Moloch: ókori isten, akinek engeszteléséül gyermekeket áldoztak.
 3 Kaverna: mesterséges barlang, amit óvóhelyként, a tartalékok rejtésére stb. alkalmaztak.
 4 „ás-e a digó”: a felek alagutat ástak az ellenség állásai alá, hogy azokba robbanóanyagot 

hordva felrobbantsák a más módszerrel nehezen bevehető védműveket (aknaharc).

hajdúvirtus az isonzónáL
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kora nyomás alatt az állásokban az ezredek, zászlóaljak 5-10 nap után 
váltották egymást, hogy szerencsés esetben néhány napig az állások 
mögött meleg ételhez, pihenéshez, utánpótláshoz jussanak. Aztán újra 
előre a peremvonalba, harcolni néhány stratégiailag fontosnak nyilvání-
tott szik láért.

1916. március 15-én San Martino del Carso-tól délnyugatra a cs. és 
kir. 39. gyalogezred néhány katonája a 22-es védőállás visszafoglalásával 
jelentős hőstettet hajtott végre. Az ezredet előtte, március 5-én a 43. ezred 
(Karánsebes) váltotta az állásokban, így az ezred katonái a Segeti Lager5-
ben lehetőséget kaptak a pihenésre, hiszen arra a térdig érő vízzel borított 
lövészárkok után igencsak szükségük volt. Mégis, az 5. isonzói csata 
megindulása miatt két nappal korábban, március 14-én a 39-eseknek újra 
a peremvonalba kellett menniük, mert a 43-asok több, köztük a 22-es ál-
lást is elvesztették. Másnap hajnalra fejeződött be az ezred felvonulása a 
peremvonalban. A legfontosabb védőkörlet, a 22-es visszafoglalását elő-
ször még a 43-asok kezdték meg század erővel, de a kísérlet az olasz 
tűzben összeomlott. Bár az olaszokig csak száz métert kellett megtenni, 
az ellentámadás elhárítására felkészült olaszok tüzében ezt a távot lehetet-
len volt leküzdeni. Egyrészt az olasz katonák géppuskával belőtték az 
előttük lévő terepet, másrészt tüzérségi zárótűzzel védték a megszerzett 
állásszakaszt. A sikertelen 43-as rohamot két, szakasz erejű 39-es támadás 
követte, Tóth Lajos és Vígvári László kadétok vezetésével, melyek újfent 
kudarcot vallottak. Ekkor ugyanúgy két szakasz, Budaházy Béla és Hajdu 
Zoltán hadapródokkal kísérelte meg az állások bevételét, de az a géppus-
ka és aknavető tűzben szintén lehetetlen volt6.

A hadosztály vezetése (az ezred a világháborúban a 17. hadosztály 
kötelékében harcolt), mivel eltökélte az állás visszavételét, másnap haj-
nalra egy zászlóalj méretű rohamot rendelt el. Ezt megelőzve, az ezred 
önként jelentkezőket kért, hogy az állást maga foglalhassa vissza. Dacára 
a sikertelen rohamoknak és a veszteségeknek, 80 önkéntes akadt az ezred-

 5 Segeti Lager: pihentető tábor Segeti falu mellett, ahol a katonák deszkabarakkokban pi-
henhették ki valamelyest a testi és lelki fáradalmakat.

 6 6 vitéz lépesfalvy Lépes Győző és Mátéfy Artúr: A cs. és kir. Báró Hötzendorfi Konrád 
Ferenc tábornagy debreceni 39. gyalogezred világháborús története 1914–1918. Debre-
cen 1939. 209–210.
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ben. Közülük Daróczi Ambrus, az éppen csak 24 éves zászlós (előző nap 
volt a születésnapja) 15 katonával kapta a lehetőséget a becsület vissza-
szerzésére (a név több helyesírási móddal is előfordul a különböző forrá-
sokban, az írás a Daróczi formát követi, az anyakönyv alapján). A fiatal 
katona 1892. március 14-én született és kiváló eredménnyel végezte el a 
jogot Kolozsváron. Több barátjával együtt vonult be a 39. gyalogezred-
hez. Valószínűleg a XI. menetzászlóaljjal érkezett az olasz frontra, és a 
IV. zászlóalj 13., majd 14. századában szolgált (mai megnevezéssel 4. 
zászlóalj 1–2. századában). Tábori posta száma: Feldpost Nr 73 volt. Jó 
barátja, Zsuga Imre az I. zászlóaljhoz került, majd az ezredtörzsben gáz-
védelmi tisztként dolgozott. Mint kommunista szimpatizánst, a háború 
után börtönbe zárták, majd a Szovjetunióval kötött fogolycsere-szerződés 
alapján kijutott a Szovjetunióba, ahol később a párton belüli tisztogatások 
áldozata lett. A második világháború idején, Hajdúnánáson személyét 
azonosították Zsukov marsallal7. Daróczi Ambrus testvére, özvegy Gyu-
lai Gáborné Daróczi Zsófia egy 1984-es levelében még mindig erre hivat-
kozik: „…Zsuga Imre a mai Zsukov marsal…”8

A zászlós maga sem bízott a sikerben. „…Képzelhető, milyen remény-
nyel mehettem oda, hol annyi száz jó magyar vérét itták fel a kövek pár 
nap alatt…”9 Ennek ellenére jelentkezett eligazításra az ezredparancs-
nokságon Hiltl József ezredesnél (ezredparancsnok), aki buzdító beszédet 
intézett az önkéntesekhez. Ezután a kis csoport a III. zászlóaljhoz ment, 
ahol Müller kapitány10 igazította el őket a támadással kapcsolatban. A terv 
az volt, hogy a Daróczi vezette katonák rövid tüzérségi előkészítés után 
kézigránáttal betörnek az ellenség bal szárnyán, míg Rohn hadnagy egy 
csoporttal annak jobb szárnyát támadja. Amennyiben az állást vagy annak 
egy részét sikerül az olaszoktól megtisztítani, a 43. gyalogezred egy szá-
zadát helyezték készenlétbe, hogy a visszafoglalt állást megszállják. Meg 
kell említeni, hogy a végrehajtás alapelve valószínűleg József főherceg 

 7 Csiszár Imre szíves közlése.
 8 Daróczi Zsófia levele a Képes Újságnak 1984. szeptember 16-án. Másolat a szerző birto-

kában.
 9 Daróczi Ambrus zászlós jelentése, kézirat. Másolat a szerző birtokában.
 10 A kéziratban, mivel az ezred német vezényleti nyelvű volt, Daróczi jellemzően a „Kapi-

tány Úr Müller” megnevezést használja.
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azon újítása alapján történt, miszerint gránátdobó katonák törnek előre az 
élen (Daróczi esetében ez öt katonából állt) és az ő sikerüket kihasználva 
tör be az őket követő főerő az ellenség harcárkába, vagy segít elhárítani 
az ellenség ellentámadását. József főherceg alakulatainál erre a célra 
„Gránátéros” elnevezéssel csoportokat hozott létre (melyeket később az 
újítást el nem fogadó felső vezetés parancsára elnevezésében feloszlatott, 
de a gyakorlatban tovább alkalmazott)11. Erre utalhat a Daróczi zászlós 
által használt „handgránátos csapat” megnevezés is.

A támadás előtt a zászlós a kivétel nélkül igen fiatalokból álló csoport-
ját a következőképpen lelkesítette: „… Fiúk! Vállalkozásunk fontosságát 
nem akarom előttetek ismertetni, azt átérzi mindegyiktek. Rajtatok van 
bajtársaitok szeme, vállainkon ezredünk, brigádunk becsülete s elesett 
bajtársaink szelleme bosszúért kiállt hozzánk. Isten segítni fog! Utá-
nam!”12 A beszéd hatására a katonák szemében könnyek jelentek meg és 
felkészülve a halálra indultak megbosszulni az elesett 39-eseket. A táma-
dás a tüzérségi tűz után 19:30-kor, szitáló esőben, az esti szürkületben 
indult meg, és a csoport kézigránátzáporral elérte a 22-es védőállást. Az 
első akadály, amibe ütköztek, egy olaszok által emelt torlasz volt, két lő-
réssel, ahonnan az olaszok folyamatosan tüzeltek. A lőrésbe két magyar 
bedugta puskája csövét, és a Mannlicher puskákból 5-5 lövést adott le 
annak belsejébe. Ez után a tüzelést az olaszok befejezték, így a bátor 39-
esek kézigránáttal berobbantották a torlaszt, és betörtek a harcárokba. 
A jelentés jól érzékelteti a fentebb már taglalt lövészárokharc módszerét. 
„Az ott találtakat részint leszúrtuk, részint elfogtuk. Így mentünk fedezék-
ről fedezékre, néhány kézigránát után egy ugrás…”

Az olaszok a futóárkon keresztül menekültek a megvadult magyarok 
elől, akik fedezéktől fedezékig haladva göngyölítették fel az állást. Dol-
gozott a kézigránát, a bajonett, és mint a jelentésből kiderül, Daróczi 
zászlós 12 tollú buzogánya. Érdemes végigolvasni jelentésének ezt tag-
laló részét, és megértjük, miért volt a zászlós három napig harcképtelen az 
átélt borzalmak sokkjától. „Borzasztó jelenet volt, vér-vér mindenütt, a 
hold is mintha nem szeretné látni küzdelmünket elbújt a fellegek mögé. 

 11 József főherceg: A világháború amilyennek én láttam. Bp. 1928. 61. 
 12 Daróczi Ambrus zászlós jelentése, kézirat. Másolat a szerző birtokában.
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Lassan megeredt az eső, hogy elmossa a sok vért, s mi küzdtünk kemé-
nyen, nekem is erős ellenfelem akadt egy kapitányban, mindenáron meg 
akart fojtani, s hogy ez nem sikerült, ki akarta harapni a torkomat, erő-
sebb volt nálam s már-már sikerült neki, mikor buzogányommal mellbe 
vágtam, s megtántorodott, körülbelül 2 lépést hátrált, mikor egyszerre  két 
bajonét szúrás leterítette, jajgatva lebukott a földre, s ott fetrengett véré-
ben lábaim előtt. Elszorult a szívem, de nem nagyon lehetett sajnálkozni, 
mert még erősebb lett a küzdelem.”

Ezt követően a további üldözést a 39-esek félbehagyták, és az árok 
ellenség felé futó részét eltorlaszolták. Az olasz támadásokat egy csoport-
juk itt kézigránáttal megakadályozta, míg a többiek megtisztították a még 
el nem foglalt árokszakaszokat. Az egyik ilyen támadást Gyöngy szakasz-
vezető vezette. Az ezeken a részeken rekedt olaszok keményen védekez-
tek, és segítségükre volt, hogy mivel a jobb szárnyukat támadó magyar 
csoport visszavonult, immár teljesen Darócziék ellen fordulhattak.  A ma-
roknyi magyar bátran harcolt tovább, bár fegyvereik a sok tüzeléstől és 
sártól sorra mondták fel a szolgálatot és lőszerük is fogytán volt. Ezt a 
hiányt olasz anyagokkal pótolták, amit megkönnyített, hogy a közelhar-
cot túlélő olasz foglyaik annyira féltek tőlük, hogy maguk kínálták legyő-
zőiknek saját fegyvereiket. „…Voltak olyanok, akik kézigránáttal kedves-
kedtek, hogy legyen mit dobálnunk…” 13 

Az olaszok az elvesztett állást tüzérséggel és géppuskákkal lőtték, de 
a sötétben eredményt Darócziék ellen nem sikerült elérniük. Az erősítés-
ként, a védőállás megszállására előreküldött századnak viszont 40 fős 
vesztesége volt. Daróczi zászlós 23:30-kor jelentette, hogy a kitűzött fel-
adatot végrehajtotta. Csoportjának vesztesége egy halott és két sebesült 
volt. Megítélése szerint a támadott állásban körülbelül 500 olasz harcolt, 
akik 150-200 embert vesztettek halottakban és sebesültekben, míg 136 
katonájuk, köztük 6 tiszt fogságba került. A fenti adatokat alátámasztja, 
hogy a csoport zsákmányolt 266 fegyvert, illetve jelentős mennyiségű 
lőszert. Ez alapján elmondható, hogy zászlóalj erejű csoportot sikerült 
legyőzniük, ami a támadó harcászat elvei szerint ezred erejű egység fela-
data.

 13  Daróczi Ambrus zászlós jelentése, kézirat. Másolat a szerző birtokában.
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A támadás utáni napokban az ezred erős tüzérségi tűzben állott, de 
állásait megtartotta, sőt 16-án a 21-es állást is visszavette az olaszoktól. 
Végül 22-én megkezdődött az ezred leváltása, és 23-ára az egész ezred a 
Segeti táborba érkezett. Másnap a táborba látogatott József főherceg, aki 
mindig különös figyelemmel kísérte a 39-es ezredet. Szuromi Jánost és „a 
kis tömzsi” Juhász Sándort még aznap előléptette őrvezetővé. Március 
26-án, vasárnap az ezred istentiszteleten vett részt, mely után József fő-
herceg Daróczi mellére tűzte az Arany Vitézségi Érmet (József főherceg 
Gyöngy Györgyöt, Szuromi Jánost és Juhász Imrét is felterjesztette Arany 
Vitézségi Éremre, de a magasabb parancsnokság a kérelmet elutasítot-
ta).14 

A teljes csoport elismerése 1916. március 27-én, hétfőn történt meg. 
Daróczit és 12 harcképes katonáját (egy fő elesett, két fő sebesülés miatt 
nem volt jelen) József főherceg méltatta: „Kitüntetlek benneteket Felsé-
ges Urunk megbízásából, de nem azért, hogy céltalanul veszélynek tegyé-
tek ki magatokat, hanem hogy bátor 39-esek maradjatok.”15 Az ünnepsé-
gen Gyöngy György, Szuromi János, Juhász Imre és Tar Nagy Ezüst Vi-
tézségi érmet, míg a többiek Kis Ezüst Vitézségi Érmet kaptak. Minden 
katona két hét szabadságot, míg Gyöngy György és Kelemen Imre gyalo-
gosok a parancsnok megmentéséért további 50-50 korona jutalomban is 
részesültek. (Az apró termetű, kabai Juhász Imre kitüntetését az indokol-
ta, hogy bár csak kézigránáttal harcolt, egymaga 29 foglyot ejtett.) 

A hőstett emlékére március 25-én József főherceggel csoportkép ké-
szült, amin a hősök közül a hősi halott és a két sebesült hiányzik, így 12 
katonájával lett Daróczi zászlós megörökítve. A kép bal szélén állnak bal-
ról jobbra: József főherceg hadtestparancsnok – Hiltl József ezredpa-
rancsnok – Daróczi Ambrus zászlós – a hősök zászló aljparancsnoka, fel-
tehetőleg Zsivojnovics Milorád őrnagy. Jobbról a hetedik, hátsó sorban 
álló magas katona Gyöngy György, akinek bal oldalán Kelemen Imre áll. 
A képből minden résztvevő kapott egyet, József főherceg aláírásával. Az 
aláírás mellett ajánlás is van, mely fényképenként eltérő lehetett, erre utal 
az eddig ismert két változat: 1. 1916 március 15 emlékére. Az elvesztett 

 14 József főherceg: A világháború amilyennek én láttam. Bp. 1928.
 15 Dr. Csabai István: Fakeresztek mentén, népek országútján. Bp. 1935. 370.
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állás vitéz visszafoglalójának emlékül 1916 március 25 József főherceg” 
2. „Hős 39-es gránátvetőimnek emlékül. 1916 III.27. József főherceg” Az 
első változat szövege Daróczi példányáról csak Lépesfalvi Lépes Győző 
leírásában maradt meg, a második változat Kelemen Imre hagyatékából 
ismert. Valószínű, hogy a katonák az utóbbi, rövidebb szöveggel dedikált 
változatot kapták, bár József főherceg 39-esekhez fűződő érzelmeiből ki-
indulva további, melegebb hangú változatok is létezhettek. Maga József 
főherceg említett naplójában március 25-re teszi a fénykép elkészülésé-
nek idejét, annak átadása nyílván csak azok előhívása után történhetett, 
27-én. Előfordulhat, hogy a főherceg naplója alapján dolgozó Lépesfalvi 
hibásan jelzi a dátumot, de sokkal valószínűbb, hogy a fényképek egy 
részén a fénykép elkészültének, míg más részén a fényképek átadásának 
dátuma van feltüntetve. A dátumokkal kapcsolatban további probléma, 
hogy a teljes csoport elismerésének napját Lépes és dr. Csabai 27-re, míg 
József főherceg 28-ra, sőt egy esetben jóval korábbra, 25-re teszi. Mivel 
a kérdéses nap hétfőre esett, valószínűleg az első két forrás által említett 
időpont a helyes. József főherceg egy különleges elismerést is átadott. 
Korábban az egyik, sajnos név szerint nem említett katonánál egy össze-
rágott szárú pipát látott, amit a katona a pergőtűz borzalmának sokkja 
alatt rágott össze. A főherceg, nagyra értékelve azt, hogy a katona félel-
mét legyőzve teljesítette kötelességét a harcban, megígérte, hogy a rossz 
pipa helyett egy újat fog ajándékozni neki. Ezt az ígéretét valóra is váltot-
ta, tovább erősítve a 39-es katonák iránta érzett csodálatát és hűségét (a 
különböző források ennek a történetnek az időpontjaiban sem egysége-
sek. Valószínű a március 25-ei beszélgetés a főherceg és a katona között, 
és a március 27-ei „pipaátadás”).

Amikor Daróczi szabadságra utazott, találkozott a vonaton egy szin-
tén arannyal kitüntetett bajtársával, akitől megtudta, hogy az arannyal 
kitüntetetteknek nem kell visszamenniük a harctérre (legalábbis lánytest-
vére, özvegy Gyulai Gáborné Daróczi Zsófia majd 70 év múltával erre így 
emlékezett vissza). Ezt a szabadságot kihasználva és nyughatatlan termé-
szetéből fakadóan jelentkezett pilótakiképzésre. Hogy nem a könnyebb 
utat választotta ezzel az új fegyvernemmel, arról tanúskodik egy levelé-
nek részlete: „… hanem annyit mondhatok, sok nehéz harcot átharcoltam, 
de a légi küzdelem a legborzasztóbb. Minden háborús poklot elbír az em-
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ber, mert lábát szilárd földön vetheti meg s a föld biztonságot, bátorságot, 
bizalmat, reményt nyújt, de a levegő, a bizonytalanság, a remegés…” 16

Daróczi hadnagy a 38. repülőszázad kötelékében harcolt az orosz 
fronton. Parancsnoka bethlenfalvi Pál Andor huszárkapitány, aki már az 
olasz hadszíntéren hírnevet szerzett magának Milánó bombázásával17, a 
román kiugrás után alapította meg a repülőszázadot. Pál Andor igen jó 
véleménnyel volt az egykori gyalogos zászlósról. „…Hozzám, mint szé-
kely honfitársához, hamarosan bizalommal volt… …Magam is örömmel 
láttam, hogy ilyen derék tisztet osztottak be hozzám, s csendes szerénysé-
gét ismételten megbámultam….”18

Mint Daróczi előzőleg említett leveléből kiderül, nem kerülte a ve-
szélyt. Önként jelentkezett a legveszélyesebb feladatokra, melyeket az 
ellenséges légvédelmi tűzben, mélyen az ellenséges vonalak mögött kel-
lett végrehajtani. „…Ha messze Romániába kell repülni, vagy éppen a 
román királyt kellene Jassiban megbombázni, ki repül más, mint Daró-
czi…” 19 Gépét több találat is érte, néhány légi harcban is része volt, ahol 
mint megfigyelő és egyben a gép parancsnoka a repülőgép fedélzeti gép-
puskájával harcolt. Szerette volna a meglévő teljes vitézségi éremsorát a 
német Vaskereszttel és Megfigyelő Jelvénnyel kiegészíteni.

Utolsó bevetését parancsnoka leveléből részletesen ismerjük. 1917. 
szeptember 23-án távolfelderítő feladatot hajtott végre, mely során két 
ellenséges géppel légiharcot vívott, de a feladatot a fényképezőgép hibája 
miatt eredményesen elvégezni nem tudta. Másnap reggel nyolc órakor 
indult újra megismételni a bevetést. Gépének pilótája Szöllősy István sza-
kaszvezető volt. A fényképfelderítést egy, majd később már hat ellenséges 
gép folyamatos támadása közben igyekezett végrehajtani, mely gépek 
ellen a repülőgép géppuskájával védekezett. A támadások szüneteiben 

 16 Daróczi Ambrus barátjához, dr. Berencsy Gyula ügyvédhez írt levele. Megjelent a Haj-
dúnánási Újság 40. számában 1917. október 4-én.

 17 Nagyváradi Sándor – M. Szabó Miklós – Winkler László: Fejezetek a magyar katonai 
repülés történetéből. Bp. 1986. 92–95.

 18 bethlenfalvi Pál Andor huszárkapitány levele Daróczi Ambrus szüleihez. Másolat a szer-
ző birtokában.

 19 Daróczi Ambrus barátjához, dr. Berencsy Gyula ügyvédhez írt levele. Megjelent a Haj-
dúnánási Újság 40. számában 1917. október 4-én.
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újra és újra a felderítendő terület felé irányíttatta gépüket. Eközben érte 
oldalán, csípőcsontja felett egy géppuskagolyó, így ülésére rogyva jelzett 
a pilótának, hogy repüljenek vissza a bázisukra. Szöllősy szakaszvezető a 
hat ellenséges géptől üldözve sikeresen visszaért a repülőtérre, ahol már a 
leszállás közben autóért kiáltott, hogy parancsnoka mielőbb orvosi ellá-
tásban részesülhessen. De addigra már késő volt. Mintha csak érezte vol-
na halálának módját Daróczi hadnagy, amikor korábban, barátjához írt 
levelében így jellemezte a hadipilóták nehéz sorsát: „…Itt  nincs aki be-
kösse a sebeket, nincs baráti kéz, nincs segítség…” Bármennyire igyeke-
zett a pilóta, Daróczi hadnagy elvérzett és hősi halált halt. Beteljesedett 
az, amit kedvenc nótájában utolsó szabadságán énekelt Hajdúnánáson, 
szeretett városában:

„Elmegyek, elmegyek jó messzire
Senkinek nem leszek a terhére
Nem írok levelet, még nem is üzenek
Lesz még tavasz, lesz még nyár, de én nem leszek.”20

A hadseregparancsnok szeptember 25-én táviratban fejezte ki részvé-
tét az alakulatnak:

„38. repülőszázad!
Szeptember 24-én Daróczy hadnagyot és Szöllősy szakaszvezető hadi-

pilótát egy fényképező-repülés alkalmával egy Niemport háromszor, s ké-
sőbb 2 Spad és 3 Niemport négyszer támadott meg. A légiharc folyama 
alatt Szöllősy szakaszvezető egy Nieuportot lezuhanásra kényszerített. Az 
ismételt támadások dacára, Daróczy hadnagy mindig újból visszatért, 
hogy a feladatát megoldja, miközben azonban hősi halált halt. Szöllősy 
szakaszvezető dacára a megsérült motornak és a szét lőtt hütőnek folyto-
nosan tovább harcolt, a saját repülőtérig vezette a gépet. A megfigyelőnek 
és a pilótának ezt a példaadó és vakmerő rendíthetetlen bátorságát és 

 20 Testvérének emlékkönyvében szereplő beírás: „Ambrus bátyám halála előtt hat hétel 
volt itthon szabadságon és elmente előtti éjszaka Tódor zenészel és Tóth Lajos hadnagyal 
egész éjszaka mulattak, elhuzta a bucsu nótáját, hogy Elmegyek elmegyek…” 
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magatartását általános nyilvánosságra hozom. A hős tisztnek aki köteles-
ségének teljesítése közben hősi halált halt kegyelettel adózunk. Szöllősy 
szakaszvezető-hadipilótának pedig dícsérő elismerésemet fejezem ki. 
Mindkét repülő legfelsőbb kitüntetésre terjesztendő fel. Tudomásulvételre 
stb. stb. magasabb parancsnokságoknak s az összes repülőszázadoknak.

                                                      
Báró Kövess”21

Vitéz Boksay Antal A felhők katonái című könyvében szintén megerő-
síti, hogy az elsőként harcérintkezésbe kerülő ellenséges gép meredeken 
zuhant, de mivel a becsapódás nem volt megfigyelhető és bizonyított, 
nem állítható teljes bizonyossággal a légi győzelem. Annak helyét Baksay 
a bukovinai Istensegíts község (ma Tibeni, Románia) térségében határoz-
za meg.22 Mint parancsnokának fentebb már említett leveléből tudjuk, a 
hősi halált halt pilótát egy reptér közeli házban ravatalozták fel, amiben 
segítséget nyújtott a repülőszázad egy részének valószínűleg szállást adó 
budenitzi (ma Budenets, Ukrajna) kastély23 tulajdonosának lánya, báró 
Wesselyné. A koporsót a század készítette, amit azután a helyi görögkele-
ti templomban ravataloztak fel újra, majd ideiglenesen a báróné családjá-
nak családi kriptájában helyezték nyugalomba. A fennálló háborús körül-
mények miatt Pál százados a temetést 1917. szeptember 26-án 10 órára 
tűzte ki.  A temetésen magas rangú tisztek is megjelentek Conta német 
altábornagy vezetésével, akinek kíséretéhez tartozott Wrack würtenbergi 
herceg is. A temetésről készült fotók alapján24 az altábornagyot, mint a 

 21 A távirat fordítását Nagy százados hazaküldte a családnak. Közlés az eredeti formában. 
Másolat a szerző birtokában.

 22 vitéz Boksay Antal: A felhők katonái. Debrecen. 2001. 153. 
 23 A kastély túlélte a történelem viharait, jelenleg felújított állapotban van.
 24 Pál százados 11 fotót küldött a gyászoló családnak. Érdekesség, hogy a család a fotót 

Daróczi Ambrus édesapjának, Daróczi Andrásnak az 1906-ban kiadott Végelbocsátó le-
velének (obsit) hátoldalára ragasztotta. E levélből kiderül, hogy édesapja a debreceni 
császári és királyi 39. gyalogezredben és a szintén debreceni 3. gyalogezredben is szol-
gált, az összesen igazolt 22 és fél év nagy részét természetesen tartalékosként nyilvántart-
va. Az oklevelet a magyar királyi debreceni 8. népfölkelő járásparancsnokság adta ki. 
Mivel a ragasztás felületes volt, a képek egy része levált, így látható azok felirata, melyek 
a temetés különböző mozzanatait magyarázzák.
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temetésen résztvevő katonák elöljáróját fogadják (parancsnoksága alá tar-
tozott a 38. repülőszázad), és Pál százados ennek megfelelően kíséri. 
A koporsóra a bajtársak egy nagyméretű hadnagyi csillagot, illetve a szá-
zadtól kiadott német nyelvű gyászjelentés egy példányát szegezték. Lát-
szik a háborús katonatemetés puritánsága és az is, hogy a ravatal helyétől 
(a ravatalon, a koporsón egy légcsavar, s azon a hős kitüntetései voltak 
elhelyezve), a jellegzetes fatemplomtól a kriptáig összeállt a temetési me-
net. A menet élén a pap és a koszorúvivők álltak, mögöttük díszőrök kö-
zött a koporsó és a koporsóvivő bajtársak, majd a magyar és a menetet 
záró német tisztek. A hősi halottnak egy kétrajos díszszakasz adta meg a 
tiszteletet, akik a ma megszokottól eltérően nem diszlövésekkel tiszteleg-
tek a koporsó kriptába helyezésekor, hanem a temetés azon szakaszában 
levett sapkával adták meg a tiszteletet. Pilótatemetés lévén díszsortűz he-
lyett 3 repülőgép körözött a temető fölött, az egyikből ledobott koszorút a 
lenti bajtársak elhelyezték a sírnál.

Pál százados a parancsnokát vesztett tisztilegénnyel küldte haza a csa-
ládhoz a pilóta hagyatékát. Levelében már utal az esetleges későbbi haza-
szállítás lehetőségére. „…Még csak arra kérem mélyen tisztelt uraságo-
dat, hogy lenne szíves esetleges kívánságát kedves fia tetemének esetleges 
átszállítását illetőleg velem tudatni, hogy a szükséges intézkedni valókat 
idejében megtehessem…” Daróczi édesapja fiát hazahozatta, és a hajdú-
nánási temető hősi parcellájában helyezte örök nyugalomra. A hazaszál-
lításra a döntés hamar megszületett, mivel annak szándékáról Ambrus 
egy kolozsvári hölgyismerősének már 1917. október 4-én tudomása volt. 
„…Nagyon kérem, legyenek szívesek engem értesíteni pár nappal előbb, 
majd ha szegény Ambrust hazahozatják…” 25 Egy későbbi levélből kide-
rül, hogy december 28-án a család értesítette a gyerekkori lánypajtást a 
temetésről, és december 29-én feladtak egy csokrot expressz a temetésre, 
de az már nem érkezett meg (a posta a háborús körülmények miatt nem 
vállalta a gyorsított kézbesítést). Ezek alapján valószínűsíthető, hogy a 
temetés az év utolsó napjaiban, vagy 1918 első napjaiban történt.

Halála után, 1917. december 17-én adományozták a hős részére a 3. 
osztályú Vaskorona rendet „az ellenség előtt tett hűséges és kitartó maga-

 25 „Micike” levele Daróczi szüleihez. Másolat a szerző birtokában.
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tartása folytán”, melynek adományozó okiratát szülei vették át 1918 feb-
ruárjában, s mely bekeretezve dísze volt a szülői háznak. Halála megrázta 
Hajdúnánást, hiszen ő maga és családja is köztiszteletnek örvendett, hadi 
tetteiről a helyi lap folyamatosan beszámolt. Neve később is fel-felbuk-
kant a helyi médiában, többek, köztük egykori ezredtársa, a 39-es gyalog-
ezred történetét kutató vitéz lépesfalvi Lépes Győző is méltatja életútját. 
Testvéreit a településen, mivel a családnév gyakori, „pilótás Daróczi-
ak”-ként emlegetik. A család és a település emlékét ápolja, nevét utca 
őrzi, neve több emlékművön, emléktáblán is szerepel.

A haditettben résztvevő, név szerint említett katonák közül Szuromi 
János 1916. augusztus 30-án hősi halált halt. Daróczi tisztilegénye, Kele-
men Imre egy családi fotó tanúsága szerint 1916. május 29-én már tizedes 
volt, és büszkén viselte a Nagy Ezüst Vitézségi Érmet. Érdekesség Kele-
men tizedessel kapcsolatban, hogy az anyai ágon Ugocsa megyei nemesi 
családból származó hajdúnánási katona családjának Kelemen ága Olasz-
országból származtatja magát. Erről meghatóan tanúskodnak öreg édes-
apjának fia bevonulási képére írt reszkető sorai: „Doberdói Csata olasz 
honból származtunk Kelemenek ottani háborúba halt el: Szülőföldbe 
nyugszik Ámen.”26 Kelemen tizedes 1916. október 5-én, 18 évesen halt 
hősi halált. Gyöngy szakaszvezetőt háborús érdemei után 1922. augusz-
tus 15-én vitézzé avatták, a ránk maradt fénykép és oklevelek alapján 
Károly csapatkereszttel, bronz, kis- és kétrendbeli Nagy Ezüst Vitézségi 
Éremmel rendelkezett. Emellett 1940-ben dicsérő oklevelet kapott „…a 
Vitézi Rend érdekében kifejtett, az átlagot messze felülmúló érdemes, ön-
zetlen, és kimagasló tevékenységéért.” 1928-ban, mint a vitézi rend tagja 
Nádudvar határában 10 hold földet kapott. A háború után a csendőrség 
állományába lépett, ahol altisztként szolgált. Nádudvaron fess egyenruhá-
jában sétálva gyakran követte gyereksereg, akik a fehér kesztyűs, magas 
csendőrt tisztes távolságból követték. Talán a fronton átélt borzalmak is 
szerepet játszottak abban, hogy életét öngyilkossággal fejezte be. Egyet-
len gyermeke 1921-ben született, keresztnevét apja után kapta. A második 
világháborúban szolgált és három év orosz hadifogságot szenvedett 

 26 Jávor Kornél interjú. A szerző birtokában.
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Ogyesszában.27 A „kis” Juhász Imre túlélte a háborút és életét Kabán, 
mint gazdálkodó folytatta. Alacsony termete, mely után az ezredkönyv is 
a „kis” jellemzővel illeti, szigorú, kemény természettel párosult. Unoká-
jában ilyen emberként maradt meg, ezt a természetét holtáig megtartot-
ta.28

A 39-es maroknyi csapat történetének viszont nem lett vége azon a 
márciusi napon. A mai 39-es utódok egy nemzetközi gyakorlaton felke-
resték az egykori harcok helyét, többek között az egykori 22-es védőállást 
is. Egy lövészárok-maradvány mellvédjéből kiemeltek két szikladarabot 
és hazahozták Debrecenbe, abba a városba, amelyhez ezer szállal kötőd-
nek a 39-esek már az 1800-as évek eleje óta. Ezek a kövek emlékeztetnek 
a hőstettre és azóta kísérik a 39-es zászlóaljat. Egyikük mindig az elhelye-
zési épület előtt van, míg a másikat a zászló alj magával viszi gyakorlatra, 
misszióba. Így ennek a 16 katonának az emléke fennmarad, és példát ad a 
mai 39-es utódoknak. Végezetül beszéljenek ezek a kövek, feliratukkal 
emlékezve a hősökre: „Egy 39-es kéz épített be egy lövészárok mellvédjé-
be az olasz fronton 1916-ban, és egy 39-es kéz hozott el onnan 2012-ben. 
Láttam a 39-esek dicső harcait, s tanúja vagyok utódaik helytállásának.”

A szerző tisztelettel kéri az olvasót, hogy amennyiben biztosan, vagy 
valószínűsíthetően 39-es felmenővel rendelkezik, jelezze e sorok írójá-
nak a 06/30/969-7513-as telefonszámon, vagy a kissrobivez@gmail.hu 
e-mail címen.

                            
                      

 27 Gyöngy György interjú. A szerző birtokában. 
 28 Juhász Gyula interjú. A szerző birtokában.
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HAJDÚNÁNÁS
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN

Az első világháború kitörése, majd a négy évig folyó öldöklő küzdelem 
gyökeresen új helyzetet jelentett a magyarországi önkormányzatok szá-
mára, jóllehet a hajdúnánásiak figyelmét eleinte más kérdések kötötték le. 
Június végén önkormányzati választásokra került sor, melyet általános 
tisztújításnak kellett volna követnie. A vármegyei hivatalos lapban elő-
írásszerűen meg is jelentek az álláspályázatok1 – a polgármesterivel 
együtt összesen 13 posztot kellett betölteni – de a helyzetet bonyolította, 
hogy időközben a város új nyugdíj-, valamint szervezési szabályrendele-
tet készített, melyen azonban a vármegyei vezetés számos módosítást 
kezdeményezett és a belügyminiszteri jóváhagyás is hiányzott róla. Így 
viszont nem lehetett életbe léptetni és a választásokat megtartani. Végül 
olyan átmeneti megoldás született, hogy a meghirdetett állásokat helyet-
tesekkel töltötték be, ami a július 31-i közgyűlésen úgy realizálódott, 
hogy ugyanazok vitték tovább az adott ügyeket, akik korábban is.2 A hely-
zetet tovább bonyolította, hogy 1914 októberében a város első számú ve-
zetője, Csohány László lemondott posztjáról.3 Az érintett alapvetően 
idős korával és hosszú szolgálati idejével, valamint erősödő betegségei-
vel indokolta a távozását. A felhozott érvek persze önmagukban is elég-
ségesnek tűnnek egy nyugdíjazáshoz, de nem zárható ki az a szempont 
sem, miszerint Cso hány úgy érezte, a világháború kitörése után olyan új 

 1 Hajdúvármegye Hivatalos Lapja, 1914. júl. 16. 112.
 2 Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára–Hajdúböszörményi Fióklevél-

tára. V. B. 371/a. közgyűlési jegyzőkönyvek (a továbbiakban: HBML-HF közgyűlés) 
IX. k. 1914. július 31. 196.

 3 HBML-HF közgyűlés, IX. k. 1914. okt. 30. 205.
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és megnövekedett feladatokkal kell szembenéznie, melyeket már nem 
kívánt elvállalni. A szükséghelyzetben a testület végül úgy döntött, hogy 
a helyzet rendezéséig Kovács Ferenc főjegyző vigye tovább az ügyeket. 
Bár október folyamán az önkormányzat egy küldöttséget is menesztett a 
minisztériumban a szabályrendelet ügyének megsürgetése végett,4 végül 
az a furcsa, bár pragmatikus döntés született, hogy a polgármesteri állás 
esetében engedélyezik a választás megejtését. Az állásra előzetesen Be-
rencsy János volt a legesélyesebb, nem véletlenül. A viszonylag fiatal, 
eredetileg budapesti illetőségű Berencsy 1907-ben nyitott ügyvédi irodát 
a városban és hamar a település tekintélyes és befolyásos polgárai közé 
küzdötte fel magát. Helyzetét különösen az erősítette meg, hogy ő volt a 
Függetlenségi Párt nánási szervezetének a vezetője, amely saját lappal is 
rendelkezett.5 Ennek ellenére a városi polgárok bizonyos fokig megosz-
tottak voltak a polgármester személyét illetően, amit jelzett, hogy külön 
kérésre titkos szavazáson döntöttek a négy pályázóról.6 A választást 
egyértelmű többséggel Berencsy nyerte, de egy másik jelölt, Vitéz József 
debreceni ügyvéd is szép számmal kapott voksokat.7 A szavazás eredmé-
nyeképp eldőlt, hogy ki fogja vezetni a várost a világháború éveiben, ami 
egyébként politikai szempontból érdemleges változást nem hozott. Az új 
polgármester a Függetlenségi és 48-as Párt mérsékelt szárnyához tarto-
zott, aki egyfelől kész volt mindenben támogatni a Tisza-kormányt, más-
felől határozottan szembefordult a Károlyi Mihály vezette új, független-
ségi irányú pártalakulattal.8 A poszt elnyerésének mellesleg személyes 
konzekvenciái is voltak, Berencsynek ugyanis 1914 végén be kellett vo-
nulnia katonai szolgálatra, ahol a galíciai frontra vezényelték, és a polgár-
mesterválasztáson is csak úgy tudott jelen lenni, hogy szabadságot kapott. 
Végül 1915 májusában – minden bizonnyal pozíciójára tekintettel – le-
szerelték és a háború nagyobb részét tisztviselőként élte meg.9

 4 HBML-HF közgyűlés, IX. k. 1914. nov. 20. 209.
 5 Hajdúnánás története. Szerk.: Rácz István. Hajdúnánás 1973. (A továbbiakban: Hajdúná-

nás…) 310–311. Hajdúnánási Újság, 1915. január 21. 1.
 6 HBML-HF közgyűlés, IX. k. 1915. jan. 20. 216–217.
 7 Az összesen 113 szavazatból Berencsy 68-at, Vitéz József pedig 36-ot kapott.
 8 Hajdúnánás… 313.
 9 Hajdúnánási Újság, 1915. május 20. 4.
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A nyugdíj- és a szabályrendeletet 1915-ben átdolgozta az önkormány-
zat,10 azt a felsőbb hatóságok is jóváhagyták,11 így rendeződhetett a füg-
gőben lévő állások ügye. Az 1916. február 4-i tisztújító közgyűlés nem 
hozott különösebb meglepetést. A 12 tisztviselő között csak három új sze-
mély volt – a többinél az addigiak lettek megerősítve – és a rendőrbiztosi 
állást kivéve mindegyik esetben közfelkiáltással döntöttek a közgyűlés 
tagjai.12 A történet folytatásaként 1917. december elején volt még egy 
részleges képviselő-testületi választás, ami azonban teljese érdektelen-
ségbe fulladt.13 A lakosság inkább a háborús gondokkal volt elfoglalva, a 
választójoggal rendelkező férfiak több sége egyébként is katonai szolgála-
tot teljesített, így azután érdemleges kampány nem volt, és rendkívül ke-
vesen mentek el szavazni.14

A városvezetéssel, a helyi közigazgatás működésével kapcsolatos 
ügyek sorsát némileg befolyásolta ugyan a háború kitörése, de azok ren-
dezésére anélkül is sort kellett keríteni. Más területeken azonban jelentős 
változásokra került sor. A feladatok persze kevésbé politikaiak voltak, 
ami azt jelentette, hogy a közgyűlés közvetlenül nem, illetve alig foglal-
kozott a háború menetével, a fronthelyzet alakulásával és a hozzájuk kap-
csolódó belpolitikai változásokkal. Egyrészt a buzdító jellegű nyilatkoza-
tok fő színterét a Hajdúnánás címen hetente megjelenő helyi lap jelentet-
te. A lap – különösen az első időkben – aktív szerepet vállalt a háborús 
propagandában15 és az önkormányzati élettel, a városvezetéssel kapcsola-
tos híreit is ezekben beleágyazva helyezte el. Ezt annál inkább meg kellett 
tennie, mivel díjazás ellenében vállalt kötelezettsége volt az, hogy tudó-
sítson a közgyűlés fontosabb határozatairól, döntéseiről, ráadásul a fele-

 10 HBML-HF közgyűlés, IX. k. 1915. aug. 12. 245.
 11 A Hajdúnánási Újság szerint 1916 elejére még csak a vármegyei megerősítés volt ismert. 

Hajdúnánási Újság, 1996. jan. 20. 3.
 12 HBML-HF közgyűlés, IX. k. 1916. február 4. 270–271. Hajdúnánási Újság, 1916. febr. 

10. 2.
 13 Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára-Hajdúböszörményi Fióklevél-

tára. V. B. 374/c. Polgármesteri közigazgatási iratok, (a továbbiakban: HBML-HF pol-
gármester) 86. d. 560/1917. Közgyűlési jegyzőkönyv, 1917. dec. 28.

 14 A helyi lap szerint volt olyan jelölt, aki hat szavazattal lett testületi tag. Hajdúnánási Új-
ság, 1917. dec. 13. 1.

 15 Hajdúnánás… 312.
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lős szerkesztő, Váczy József gimnáziumi tanár maga is helyet foglalt a 
testületben, így közvetlen információi voltak a mindenkori várospolitiká-
ról. Másrészt a közgyűlés tagjainak – az előbbivel összefüggésben – vi-
gyázniuk kellett arra, nehogy olyan kijelentés hangozzon el részükről, 
melyből utóbb kellemetlenségeik támadhatnak. Így azután bármiféle ne-
gatív, vagy realistább vélemény csak közvetett módon kaphatott teret. 
A képviselő-testület 1915. június 4-i ülésén a polgármester külön kitért 
Przemysl visszafoglalásának sikerére, miközben mellesleg megjegyezte, 
hogy a vár korábbi elvesztésének „leverő hatása” volt.16 A képviselő-tes-
tületet ugyanakkor láthatóan megdöbbentették a nem várt mértékű hábo-
rús áldozatok, melynek jeleként 1917 februárjában döntés született arról, 
hogy emlékkövet állítanak a „háborúban elesett hősöknek”.17

Amennyire a szűkös forrásokból megállapítható, a városi alkalmazot-
tak közül többeket is behívtak, de a vezető tisztviselők többsége a helyén 
maradt és – a közbiztonság fenntartása, valamint az egészségügyi ellátás 
kivételével – szakember-, illetve munkaerőhiány miatt nem voltak nagy 
fennakadások az igazgatási-közszolgálati feladatok ellátása terén. Termé-
szetesen bizonyos ügyek eleve kívül estek a városvezetés hatáskörén. Ide 
tartozott minden, a hadsereggel közvetlenül összefüggő kérdés, mint a 
bevonultatások lebonyolítása, a szabadságolások, illetve a behívottak 
haza  engedése, jóllehet számtalan ilyen irányú kérelem érkezett a polgár-
mesteri hivatalhoz. Az élelmiszerek hatósági árainak megállapítása dön-
tően kormányzati hatáskörbe került, a rekvirálások gyakorlati végrehajtá-
sának megszervezése és irányítása is a felsőbb hatóságok feladata volt. 
Ezzel együtt számos bürokratikus-szervezési munka hárult a városveze-
tésre. A hadbavonultak, majd az elesettek hozzátartozóinak háborús se-
gély járt és az igényjogosultak összeírása, a segélyek kiutalása már a helyi 
szervekre hárult. A város határában több hadifogolytábor is létesült és a 
munkaerőhiány enyhítése céljából a hadifoglyok egy része nánási gaz-
dákhoz került. Adminisztrálásukat, valamit az utánuk fizetendő összegek 
beszedését ugyancsak a városi szervek végezték el. Ugyancsak a nánási 
közigazgatásra hárult a hadiszolgáltatásokért fizetett térítések kapcsán 

 16 HBML-HF közgyűlés, IX. k. 1915. jún. 4. 231.
 17 HBML-HF közgyűlés, IX. k. 1917. febr. 11. 330.
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felmerült panaszok összeírása és az illetékes szervekhez való továbbí-
tása.18

1916-tól a kötelezettségek olyan mértékű kibővüléséről beszélhetünk, 
hogy a mezőgazdasági termelés folytonosságának, valamint a lakossági 
áruellátásnak a biztosítása önkormányzati feladattá vált. Hajdú vármegye 
alispánja 1916. februári rendeletében egyértelműen a városvezetést tette 
felelőssé azért, hogy biztosítva legyenek a tavaszi munkák eszköz- és 
munkaerő-szükségletei. A testület ennek érdekében a tavasz folyamán – 
Pákozdy rendőrkapitány vezetésével – külön Gazdasági Intézőbizottságot 
hozott létre.19 Persze meglehetősen sokrétű munkáról volt szó és időnként 
szokatlannak tűnő nehézségek is felmerültek. A szőlőskertek gazdáinak 
már 1915-ben súlyos rézgálichiánnyal kellett szembesülniük, 1917 tava-
szán pedig a képviselő-testület – a vetésekben okozott károk miatt – nagy-
arányú varjú és szarkairtás szükségességéről tárgyalt.20

Az ismétlődő rekvirálások és a rohamosan emelkedő élelmiszerárak-
kal összefüggő felvásárlások miatt a helyi társadalomnak már 1915 elejé-
től növekvő mértékű áruhiánnyal kellett szembenéznie, amely addig szo-
katlan, központi készletgazdálkodás kialakítását igényelte. Utóbbi azt je-
lentette, hogy a város különböző forrásokból próbált nagyobb mennyisé-
geket vásárolni az alapszükségleti cikkekből, majd azokat – a jegyrend-
szer alapján – szétosztani a lakosok között. Az ehhez szükséges anyagi 
forrásokat rendszerint hitelből fedezték, és termékfajták szerint kezelték, 
így volt külön úgynevezett zsír, liszt stb. pénztár.21 A korabeli források az 
ilyen központi gazdálkodás kapcsán a következő áruféléket említették: 
cukor, zsír, liszt, hús, petróleum. Emellett – nagyobb, határ menti erdő 
hiányában – a tűzifaellátás is külön gondot okozott. A városvezetés Be-
rencsy polgármester kezdeményezésére időnként egészen sajátos megol-
dásokkal próbálkozott. A közgyűlés 1916 novemberében úgy döntött, 
hogy a tél folyamán a város költségén vásárolnak 200-300 darab sertést, 
levágják őket és így oldják meg a zsír- és szalonnaellátást, a húst pedig 

 18 HBML-HF közgyűlés, IX. k. 1914. dec. 17. 212.
 19 Hajdúnánás… 312.
 20 Hajdúnánási Újság, 1916. máj. 25. 4. HBML-HF közgyűlés, IX. k 1917. márc. 19. 342.
 21 HBML-HF közgyűlés, X. k. 1919. jan. 13. 16.
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szalámiként feldolgozva értékesítik majd.22 Az, hogy milyen eredménnyel 
zárult az akció, nem tudni, de sikeres lehetett, mert a későbbiekben is al-
kalmazták. Az 1917. november 1-jei városi közgyűlésen a részt vevő kép-
viselők elégedetten konstatálták, hogy a legutóbbi sertésvásárlásoknál az 
előzetesen kalkulált összeghez képest 40 000 korona nyereséget sikerült 
elérni, amely egyértelműen Berencsy János szervező tehetségének, vál-
lalkozó kedvének és szorgalmának köszönhető. Legott gyorsan el is külö-
nítettek belőle közel 5000 koronát a vásárlásban közreműködők jutalma-
zására.23

Még sikeresebbnek bizonyult a polgármester másik vállalkozása. Első 
ízben 1916 márciusában merült fel annak a lehetősége, hogy a város a 
saját kezelésben lévő – főleg belterületi – földjei egy részét saját gazdál-
kodásba vegye, és azon egyfajta kertgazdaságot létesítsen. Az itt termelt 
– elsősorban káposztát – részben a lakossági ellátás javítására, részben 
piaci értékesítésre lehet azután használni.24 A kertgazdaság 1916-ban 
való ban beindult – valószínűleg a tervezett kórház helyének kijelölt négy 
holdon – és anyagilag a város egyik legsikeresebb vállalkozása lett. Az 
1916. november 16-i képviselő-testületi ülésen a tagok már buzgón di-
csérték a kertgazdaságot és annak tíz holdra való bővítését szorgalmazták, 
de hasonlóan pozitív visszajelzéseket kapott az akció a képviselőktől 
1917 decemberében is.25 Sajtóforrások szerint ekkortájt már 15 holdnyi 
terület állt rendelkezésre, bár tényleges termelés csak 10 holdon folyt, 
ami főleg káposztát, babot, lencsét és burgonyát jelentett.26

A városvezetés erőfeszítése ellenére a lakosságnak az alapszükségleti 
cikkekkel való ellátása terén mindig voltak komoly hiányosságok. A köz-
világítást már 1914 őszétől korlátozni kellett, 1918-ra azután a petróleum 
teljesen hiánycikké vált. 1916 nyarán hiába történt meg 100 mázsa cukor 
megrendelése, ennek ténylegesen csupán a fele érkezett meg.27 1917 ele-

 22 HBML-HF közgyűlés, IX. k. 1916. nov. 29. 319.
 23 HBML-HF polgármester, 86. d. 560/1917. közgyűlési jegyzőkönyv, 1917. nov. 11.
 24 HBML-HF közgyűlés, IX. k. 1916. márc. 12. 276.
 25 HBML-HF közgyűlés, IX. k. 1916. nov. 29. 319. HBML-HF polgármester, 86. d. 

560/1917. közgyűlési jegyzőkönyv, 1917. dec. 28.
 26 Hajdúnánási Újság, 1918. jan. 17. 2.
 27 Hajdúnánási Újság, 1916. aug. 17. 3.
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jén pedig az okozott közfelháborodást, ami azonban nem kapott hivatalos 
fórumot, hogy a leszállított liszt kukacos, illetve ehetetlen volt.28

A városi vezetésnek az élelmiszerkérdésen, valamint a különféle bü-
rokratikus teendőkön túl más területeken is szembesülnie kellett a háború 
következményeivel. A társadalmi szolidaritás jegyében különböző gyűj-
tési, illetve adományszerző akciók indultak meg, melyekből Hajdúnánás 
sem vonhatta ki magát. Egyrészt a tömeges méretű bevonulások a legtöbb 
családot itt is közvetlenül érintették,29 másrészt az efféle kampányokat a 
vármegyei vezetés is erősen szorgalmazta.30 A városi vezetők maguk is 
igyekeztek részt venni az efféle kezdeményezésekben, sőt élükre állni, 
melynek jegyében 1916 novemberében Berencsy polgármester vezetésé-
vel megalakult a nánási hadsegélyező egylet. Ezeknek a kezdeményezé-
seknek az értékét azonban csökkentette, hogy a hatékonyságukat nehezen 
lehetett lemérni: a helyi lakosság nagyon kevés információt kapott arról, 
hogy az összegyűjtött pénz és áru hogyan, milyen elosztásban jutott el az 
érintettekhez. A nánási önkormányzat, bár a hadsegélyezési akciókhoz 
hivatalosan nem járult hozzá, más kezdeményezésekben részt vett. 1914 
őszén kisebb összegű adományokat szavazott meg különböző egyesüle-
tek felhívásaira, majd 1915-ben bekapcsolódott az orosz megszállás alól 
felszabadult Zemplén vármegyei területek újjáépítését célzó országos ak-
cióba. Ennek részeként a Szálnok község javára társadalmi mozgalom 
keretében összegyűjtött 6479 koronát a testület a városi pénztárból 8000-
re egészítette ki.31

Az 1916. évi erdélyi román betörés hatására székelyek tízezrei mene-
kültek az ország belső, biztonságos területei felé. A menekültáradatot a 
belügyminisztérium adminisztratív eszközökkel próbálta meg valamiféle 
keretek közé szorítani, melynek részeként a Csík és Maros-Torda várme-
gyeiek részére Hajdú és Szabolcs lett szálláshelyül kijelölve.32 Bár a helyi 

 28 Hajdúnánási Újság, 1917. okt. 31. 2.
 29 A mintegy 17 ezres lakosságból 3 ezer férfi szolgált katonaként. Buczkó József: „Szállást 

adtunk hűséges, magyar véreinknek.” Székely menekültek Hajdúnánáson 1916–1918. 
Hajdúnánás 2011. 70. (A továbbiakban: Buczkó, 2011.)

 30 HBML-HF közgyűlés, IX. k. 1914. aug. 11. 198.
 31 HBML-HF közgyűlés, IX. k. 1915. szept. 22. 248.
 32 A témát részletesen feldolgozta: Buczkó, 2011. 
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hatóságok előzetesen 800-1000 fővel számoltak, ténylegesen ennél jóval 
nagyobb méretekről volt szó. Az 1917. március 19-i közgyűlés szerint 
addig mintegy 3200-an érkeztek Hajdúnánásra, s a velük való törődést a 
városvezetés is kiemelt feladatként kezelte.33 Elszállásolásuk elsősorban 
társadalmi akció keretében történt, élelmezésükre gyűjtés indult meg, me-
lyet az önkormányzat pénzügyi támogatás megszavazásával segített, de 
ennek a rendezésére külön testület jött létre.34 A menekültek hazakerülése 
ugyan már 1916 végén elkezdődött, de a folyamat igencsak elhúzódott és 
csak 1918 tavaszán ért véget.35

Miután az alföldi térség Monarchia-szerte nagy volumenű mezőgaz-
daságáról és élelmiszer-termeléséről volt ismert, erre építve a háború 
évei ben egyéb, nemzetközi szervezésű szociális akciókra is sor került. 
1917-ben németországi, 1918-ban ausztriai iskolás gyermekek elhelyezé-
sére indult kezdeményezés a városban, abból kiindulva, hogy nekik itt 
jobb ellátásban lesz részük, mint odahaza. A két akció gyakorlati lebonyo-
lítása úgy történt, hogy a gyermekek – önkéntes felajánlások alapján – 
nánási családoknál lettek elhelyezve a nyári szünidőre, akik teljes ellátást 
biztosítottak azoknak, akik hozzájuk kerültek. Ezért utóbb elvileg díja-
zásban részesültek, de ennek összegéről és a kifizetések mikéntjéről nin-
csenek részletes információk. Az úgynevezett nyaraltatások egyébként 
meglehetősen szerény keretekben mozogtak és mindkettő körülbelül 18-
20 gyermeket érintett.36

Pénzügyi téren a legnagyobb terhet a városvezetésnek a hadikölcsö-
nök jelentették. A hirtelen megnövekedett állami kiadásokat a kormány-
zat ugyanis jelentős részben kötvények kibocsátása révén kívánta fedezni. 
Bár eleinte magánszemélyeknek is jó üzletnek tűnt ezekbe fektetni a pén-
züket,37 hiszen viszonylag kedvező kamatozást kínáltak, az erősödő inflá-
ció közepette idővel egyre nyilvánvalóbbakká váltak a hátrányai. Az ön-

 33 HBML-HF közgyűlés, IX. k. 1917. márc. 19. 343.
 34 Buczkó, 2011. 67.
 35 Hajdúnánási Újság, 1918. május 2. 3.
 36 HBML-HF közgyűlés, IX. k. 1917. jún. 6. 358. és 1917 szept. 2. 369. Hajdúnánási Újság, 

1918. aug. 29. 3 és 1918. szept. 26. 3.
 37 A Hajdúnánási Újság szerkesztősége a viszonylag magas, évi 6%-os kamattal próbálta 

csábítani az embereket a jegyzésre. Hajdúnánási Újság, 1914 nov. 12. 1.
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kormányzat számára azonban nem lehetett kérdés a részvétel, hiszen a 
felsőbb hatóságok egyértelműen ilyen irányba presszionálták a helyi ve-
zetést, sőt az egészet egyfajta hazafiságként állították be. Összesen nyolc 
alkalommal zajlott le kötvénykibocsátás, úgy, hogy 1914 végén került sor 
az elsőre, 1918 nyarán – ismereteink szerint – az utolsóra, míg a kettő 
közötti időszakban nagyjából évente kettőt bonyolítottak le. A hajdúnáná-
si testület eleinte nagy buzgalommal vett részt ezekben az akciókban, de 
mivel a város költségvetése nem bírta volna el ezt a plusz terhet, ezért a 
szükséges összegeket rendszerint különféle alapok terhére felvett hitelek-
ből biztosították. A város az első alkalommal (1914 novembere) 50 ezer 
koronát jegyzett részben az árvaszéki tartalék-, részben a kórházalap ja-
vára. A másodiknál (1915 júniusa) már 100 ezres nagyságról volt szó, 
ugyancsak a város kezelésében lévő alapok, záloglevelek és különféle hi-
telek felhasználásával. A harmadiknál pedig (1915 novembere) a Sarkadi 
Juliánna-féle alap mellett a munkássegély-pénztár révén biztosítottak 54 
ezer koronát. Ezt követően azonban csak elszórt és hézagos források van-
nak arról, hogy a város milyen mértékben kapcsolódott be a jegyzésekbe. 
Az, hogy – eltérően a többi hajdúsági várostól – teljesen kimaradt volna 
belőlük, nem valószínű, az viszont joggal feltételezhető, hogy a nánási 
vezetés csökkenő buzgalommal fektette pénzét a hadikötvényekbe.

A kölcsönjegyzések ugyan nem közvetlenül a városi pénztárat terhel-
ték, ami nem azt jelentette, hogy a háborús évek ne jártak volna együtt a 
pénzügyi nehézségek megnövekedésével. A legfőbb gondot az jelentette, 
hogy a bevonulások miatt csökkent a lakosság adózási képessége, és a 
saját kezelésben lévő ingatlanok jövedelmezősége is erőteljesen vissza-
esett. A képviselő-testület számára már 1914 végétől állandó gondot je-
lentett, hogy a különböző épületeik bérlésére alig volt jelentkező, a föld-
bérlők pedig egymás után kérték, hogy vagy csökkentsék az általuk fize-
tendő összeget, vagy tegyék ki őket bérleményeikből. A nehézségeket a 
természeti csapások is fokozták. 1915 tavaszán a nyicky réten a sok csa-
padék következtében olyan magas lett a talajvíz, hogy teljesen tönkretette 
az az évi gabonatermést. Az 1915. június 4-i közgyűlésnek az egyik fő 
témáját az adószedéssel kapcsolatos gondok, valamint az elmaradó bérle-
ti díjak jelentették. A megemelkedett talajvíz 1916 tavaszán is komoly 
gondokat okozott, olyannyira, hogy a város kezelésében lévő téglaégető 
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működését fel kellett függeszteni. A mostoha körülmények, valamint a 
körkemence rossz állapota miatt felmerült annak a lehetősége, hogy egy 
új téglagyár kellene, melynek finanszírozására azonban nem volt pénz. 
Végül – amint az várható volt ilyen körülmények között – maradt a régi 
téglaégető, a fenntartási gondokkal együtt. A terhek növekedése, ponto-
sabban a hagyományos bevételek csökkenésének a bevált módját a pót-
adó kivetése jelentette. A teljesség kedvéért persze hozzá kell tenni, hogy 
a még békebelinek tekinthető 1914. évi költségvetés is eléggé magas 
plusz bevétellel számolt: a földnél 72%-os, egyebeknél pedig 82%-os 
pót adóval.38

Hajdúnánás költségvetése az első világháború időszakában39

Év Bevétel40 Kiadás Hiány Pótadó mértéke
1914 126 217 247 307 121 090 72 és 82%
1915 122 830 259 437 136 606 80%
1916 128 962 282 901 153 939 93%
1917 134 626 305 127 170 500 100%
1918 155 314 332 373 177 059 100%
40

Hajdúnánás városa a súlyos pénzügyi nehézségek ellenére végig fenn 
tudta tartani pénzügyi gazdálkodását, s a kiadási oldalt sikerült stabil szin-
ten tartani: az abszolút számokban megfogható növekedés ugyanis in-
kább az inflációval magyarázható. Kétségtelen persze, hogy a 90-100% 
körüli pótadó már igen súlyos lakossági terheket jelez, ami különösen a 
birtokos parasztság azon részénél volt katasztrofális, ahol a férfiak behí-
vása miatt nem rendelkeztek elegendő munkaerővel, miközben a műve-
letlenül maradt és így hasznot nem hozó földek után is kellett fizetni a 

 38 A pótadó fogalmához és alkalmazásához: Püski Levente: Gazdasági mélyponton – Haj-
dúnánás az 1930-as években. In: Vidék és város: Ellentétek és kölcsönhatások a 20. szá-
zadi Magyarországon. Szerk.: Pallai László. Hajdúnánás 2013. 90–91.

 39 Az összehasonlíthatóság kedvéért minden esetben a vármegye közgyűlés által elfogadott 
keretszámait vettük figyelembe. Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levél-
tára, IV. B. 902/A. Hajdú vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei, 17. k. 116. 18. k. 217. 
19. k. 86. és 119.

 40 Az összegek minden esetben koronában vannak megadva.
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közterheket. A pótadó eleve magas mértéke azonban csak viszonylag 
mérsékelten emelkedett a háború éveiben, különösen annak második felé-
ben. Miután részletes költségvetési kimutatások egyik évről sem marad-
tak fenn, így azt lehet valószínűsíteni, hogy sikerrel jártak a városvezetés 
azon törekvései, miszerint részben új jövedelmi forrásokkal pótolják a 
kieső bevételeket. Erre vonatkozóan a közgyűlés 1915. augusztus végén 
döntést hozott új járulékfajták bevezetéséről. Sajtóforrások szerint a kár-
tya-, a szódavíz-adó stb. mellett a legnagyobb bevételt a későbbiekben az 
ingatlan-átruházási illeték jelentette. Mellettük érdemes még kiemelni a 
város két friss beruházását: a már tárgyalt konyhakertészeti gazdaságot, 
valamint az ugyancsak önkormányzati tulajdonban működő szeszfőzdét, 
mivel mindkettő pótlólagos jövedelmi forrást biztosított.

A háborús évek értelemszerűen kemény és feszített gazdálkodást kö-
veteltek meg a város vezetésétől, illetve az addigi infrastrukturális fej-
lesztéspolitika átrendezését. Elvileg úgy tűnhet, hogy a rossz körülmé-
nyek semmilyen beruházásnak nem kedveztek, a helyzet azonban ennél 
összetettebb volt. A közbirtokosság részére építendő új bikaakolt még si-
került megvalósítani, valószínűleg azért, mert az előkészítő munkálatok 
még a háború kitörése előtt elindultak. Számos más projekt realizálását 
azonban le kellett állítani. Jóllehet már versenytárgyalást is hirdettek a 
villanyvilágítás bevezetéséről, az ügy szép csendben eltűnt a süllyesztő-
ben. A vármegye már évek óta szorgalmazta további tanyasi iskolák épí-
tését, ami hasonló sorsra jutott, az iskolaépítési alapot pedig elnyelték a 
háborús kiadások. Ezt a közgyűlés többsége láthatóan nem különösebben 
bánta, a tervbe vett kórházépítés elmaradásának azonban súlyos követ-
kezményei lettek. A bevonulások következtében csupán egyetlen orvosa 
maradt a városnak, aki nem tudott megbirkózni a megnövekedett munká-
val, a romló életkörülmények, illetve táplálkozás által gerjesztett, egymás 
után megjelenő népbetegségekkel. Már az is jelezte a gondokat, hogy 
1914-ben, még a háború kitörése előtt vörhenyjárvány söpört végig a vá-
roson, melynek következtében egy ideig beteg katonákat sem lehetett el-
helyezni Nánáson.1917-ben tüdővész és bélhurut pusztított, 1918 őszén 
pedig előbb vérhas, majd spanyoljárvány ütötte fel a fejét. Utóbbiak olyan 
súlyos helyzetet teremtettek, hogy a városi orvos valamiféle átmeneti jár-
ványkórház felállítását szorgalmazta. Egy kórház persze önmagában nem 
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jelenthetett csodaszert, de sok helybeli lakos gondolt rá úgy, mint az 
egészségügyi fejlődés egyik kulcselemére.41

A nánási közgyűlésen több olyan elképzelés is felmerült, melyek va-
lós szükségletet céloztak ugyan meg, de az adott körülménynek között 
kivitelezhetetlennek bizonyultak. Miután 1916 tavaszán az enyhe tél mi-
att nem sikerült feltölteni a jégvermeket, a városi közgyűlés megtárgyalta, 
azután elvetette egy helyi jéggyár felépítésének a tervét. 1917 márciusá-
ban a Bocskay utca fásítása, sőt egy halastó építése is napirendre került, 
hogy azután ugyanolyan sorsra jusson, mint a jéggyár. Több sikerrel ke-
csegtetett viszont az iskolahálózat bővítésének a lehetősége, miután la-
kossági részről láthatóan megvolt az igény egy polgári leányiskola elindí-
tására. Úgy tűnik, infrastrukturális téren is rendelkezésre álltak a szüksé-
ges feltételek és az iskola 1918 szeptemberében csak azért nem kezdhette 
meg a működését, mivel a felsőbb hatóságok még nem hagyták jóvá an-
nak szervezési szabályzatát.42 A városvezetés talán legnagyobb szabású és 
pénzügyileg is az egyik legsikeresebb vállalkozásának a szeszfőzde létre-
hozása bizonyult. Egy helyi szeszfőzde létesítésének a gondolatával már 
1916. november 29-i ülésén foglalkozott a képviselő-testület.43 Egyelőre 
nem ismert, hogy milyen tényezőknek köszönhetően sikerült a fejlesztést 
a rendkívüli körülmények ellenére megvalósítani, olyannyira, hogy az 
üzem 1918-ban már működött és nyereséget termelt a város számára, jól-
lehet a beruházás inkább csak távlati üzleti jelentőséggel bírt, hiszen an-
nak jövedelmét egyelőre az építésre felvett kölcsönök törlesztésére kellett 
fordítani.

A sokféle háborús kötelezettség mellett olyan ügyekkel is kellett a 
helyi közigazgatásnak foglalkoznia, melyek igencsak távol álltak a hábo-
rús társadalmi szolidaritás eszményétől. A Hajdúnánási Újság már 1914 

 41 Gál Istvánné még 1916-ban állt elő egy föladománnyal a kórház felépítésének előmozdí-
tására, míg Magyar Gáborné 1918 őszén egyik házát a hadiárváknak vagy a kórház fel-
építésére ajánlotta fel. Berencsy János, a város tiszti ügyésze pedig – 40 éves szolgálata 
emlékére – 2000 koronás alapítványt kívánt tenni a városi közkórház javára. Hajdúnáná-
si Újság, 1918 szept. 19. 2. HBML-HF közgyűlés, IX. k. 1916. aug. 20. 295. HBML-HF 
polgármester, 92. d. 3124/1918.

 42 Hajdúnánási Újság, 1918. ápr. 18. 2. 1918 okt. 3. 3.
 43 HBML-HF közgyűlés, IX. k. 1916. nov. 29. 319–320.
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novemberében az elszaporodó tolvajlásokról panaszkodott,44 melyek idő-
vel egyre tömegesebb méreteket öltöttek. A közbiztonságot a városban 
elsősorban a rendőrség és a részben erre is használható hajdúk jelentették, 
ami előbbinél egy 13 fős szervezetet, utóbbinál pedig hat alkalmazottat 
jelentett.45 (A határban a mezőőrök voltak hivatottak a termények védel-
mére.) A helyzet a világháború második felére fajult el igazán, melyhez a 
tömeges elszegényedés, sőt elnyomorodás, valamint a közerkölcsöknek 
ahhoz társuló romlása mellett az is hozzájárult, hogy a helyi rendfenntartó 
szervek nem tudtak megfelelni a megnövekedett feladatoknak. A ren-
dőrök sorban kapták meg a behívókat – 1914-ben összesen heten kerültek 
hadiszolgálatra közülük – a polgármester azon kísérlete pedig, hogy vala-
miféle polgárőrség felállításával erősítse a közbiztonságot, lényegében 
véve kudarcot vallott. A közgyűlés 1917-ben a csendőrség segítségét kér-
te,46 ami annak ellenére, hogy a debreceni csendőrség egyik őrse a város-
ba került, csak részleges segítséget jelentett. 1918 őszére a közbiztonság 
romlása olyan méreteket öltött, hogy a képviselő-testület felettébb szokat-
lan és drasztikus rendszabályok és intézkedések életbe léptetésével pró-
bálkozott. Annak érdekében, hogy a jelentkezési hajlandóságot növeljék, 
a mezőőrök és szőlőpásztorok bérét duplájára emelték.47 Döntést hoztak 
arról, hogy a szüretnek egységesen megállapított időpontja lesz és tervbe 
vették a szőlőskertek bekerítését is.48 Legfeljebb az jelenthetett némi vi-
gaszt a városvezetés számára, hogy súlyosabb bűncselekményekre a há-
borús viszonyok közepette sem került sor.

A világháború kitörése, majd évekig tartó elhúzódása új és előre nem 
látható feladatok sorozatával szembesítette a városvezetést, pontosabban 
a helyi közigazgatást. Bár az önkormányzatiság legfőbb szerve, a közgyű-
lés továbbra is működött és elvileg a legfontosabb – főleg pénzügyi jel-
legű – döntések ott születtek meg, a város vezetése egyértelműen a tiszt-
viselői kar, illetve a polgármester kezébe került. A képviselő-testületi ta-
gok még azon alkalmakkor is igen gyér számban jelentek meg, amikor az 

 44 Hajdúnánási Újság, 1914. nov. 5. 4.
 45 HBML-HF közgyűlés, IX. k. 1913. jún. 2. 147.
 46 HBML-HF közgyűlés, IX. k. 1917 ápr. 11. 348. 
 47 Hajdúnánási Újság, 1918. szept. 19. 2.
 48 Hajdúnánási Újság, 1918. szept. 26. 3. és okt. 17. 2.
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éves költségvetés tárgyalásáról és elfogadásáról volt szó.49 A Berencsy 
János polgármester vezette apparátus igyekezett megfelelni a több irány-
ból jelentkező követelményeknek. Ennek ellenére a városvezetés munká-
jának a megítélése a lakosság körében nem tekinthető egyöntetűen pozi-
tívnak, ami részben az élelmiszer-ellátás terén tapasztalható zavaroknak, 
valamint annak volt köszönhető, hogy az apparátus felettébb nagy készsé-
get mutatott a felsőbb szervek részéről érkező rendeletek maradéktalan 
végrehajtása, különösen a rekvirálások gyakorlati megvalósítása terén.50 
A polgármester népszerűségét az sem javította, hogy az 1918-as forrada-
lom kitörését követően politikai okokból is szembekerült a forradalmi 
erőkkel. Miután Berencsy – részben saját döntése alapján – távozott a 
város éléről, korábbi tevékenységének a megítélése a mélypontra került, 
és különféle mendemondák kaptak lábra az alatta folyt gazdálkodásról.51 
Bár utóbbival kapcsolatban további kutatások szükségesek, az tagadhatat-
lan, hogy a háború évei alatt a városi költségvetés működőképességét si-
került fenntartani úgy, hogy a pénzügyi terhek inkább csak a háború első 
időszakában növekedtek erőteljesen. Berencsy pedig polgármesterként 
számottevő találékonyságot és ügyességet mutatott fel egyes beruházások 
keresztülvitele – konyhakertészet, szesz főzde –, valamint az árubeszerzé-
sek terén.

 49 Hajdúnánási Újság, 1916. nov. 2. 2. 1918. szept. 19. 2.
 50 Berencsy polgármester és Pákozdy rendőrkapitány 1918 februárjában meg is kapta a 

polgári érdemkereszt 2., illetve 3. fokozatát. Hajdúnánási Újság, 1918. febr. 14. 2. 
 51 HBML-HF közgyűlés, X. k. 1919. jan. 13. 15. Kovács Ferenc főjegyző ellen fegyelmi 
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HARCTÉRI MŰVÉSZET
Egy művészkedő parasztfiú az első világháborúban

Bevezetés

A nagy háború, ahogy nevezték az első világháborút, mély nyomokat ha-
gyott a magyar folklórban és a népi díszítőművészetben is. Megannyi ka-
tonanóta témája az első világháború; anekdoták, verses rigmusok, mesék 
születtek ebben a tragikus időszakban. 

„A világháborút érintő kutatásokhoz további értékes adalékokkal 
szolgálnak a világháborúval foglalkozó parasztkrónikások, önéletrajz-
írók, parasztköltők is.”1 Ilyen fontos forrás a gyomai Papp Zsigmond ön-
életrajzi írása, mely a paraszti életről, az első világháborúról és az utána 
következő időszakról, az egyén szemszögéből, különös részletességgel 
megírt mű. A paraszti írásbeliség a 20. században, az első világháború 
időszakában felerősödött. Ennek oka a különleges helyzet, a válságálla-
pot, az elkeseredettség, a megszokott paraszti közegből való kiszakítás 
volt. 

A népművészet a 20. században már kibújt az arctalanságból és egyén-
hez köthető, jól körülhatárolható alkotókat jelölt. Az egyéni stílus, a sajá-
tos világlátás a bomló paraszti társadalom és a modernizáció között ala-
kult ki. A népi specialistákat nevesítették, és az egyre szaporodó gyári 
dísztárgyak mellett kialakították folklorizált elemeket is beépítő alkotói 
tevékenységüket. Új jelenség ebben a népművészeti hagyományokra épü-
lő, 20. századi paraszti művészkedésben a magas művészetek alkotó for-
máinak megjelenése, az önálló táblakép festészet és a nem helyhez kötött 
funkciójú plasztikák megalkotása. A paraszti világot és világlátást megje-
lenítő naiv művészetet alapvetően meghatározza az átélt élmény. A naiv 

 1 Környeyné Gaál Edit: Az első világháború emlékei a népi kéziratos forrásokban és a 
szájhagyományban. (Studia Folkloristica et Ethnogra phica 15.) Debrecen 1985. 6. 
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művészek a valóságból azt alakítják át alkotássá, amit maguk felfogni 
képesek, ami mélyen bennük van. Amit létrehoznak, azt személyes vallo-
másnak, szabad önkifejezésnek érzik. 

„A magyar naiv művészek – vagy, ahogy Bálint Jenő felfedezőjük és a 
két világháború közötti időben támogatójuk nevezte őket, az őstehetségek 
– első csoportja az I. világháború alatt és után lépett a nyilvánosság 
elé.” 2 

„A parasztfestőink egy része ugyanis megmaradt eredeti foglalkozásá-
nál – földet művelt és csak alkalomadtán festett. Ezeknek a képeknek leg-
főbb értéke az, hogy megörökítették azokat a mozzanatokat, amelyek a 
legfontosabbak voltak a maguk és közvetlen környezetük életében. Igen 
sok valóban hiteles képi ábrázolás maradt ránk a különféle falusi népszo-
kásokról, munkákról, ünnepekről. Igaz, hogy a formai megoldások, a képi 
világ sajátosan „primitív” naiv a hivatalos műkritika szemében, de éppen 
a válogatás hiánya, a részletező pontosság emeli a képek értékét, és teszi 
hitelessé s számunkra értékessé azokat.” 3 

Az első világháború harctéri alkotói többnyire falusi emberek voltak, 
akiknek világlátását a paraszti hagyományok alakították ki. Alkotásmód-
juk és díszítő nyelvezetük a népművészet hagyományos elemeiből épült 
fel. Történetmegjelenítés módjuk, pedig a népi naivokhoz kapcsolja őket. 

Az első világháborúban készült alkotások egyrészt a népi díszítőmű-
vészet hagyományos technikáinak felhasználásával, de a modern, vagyis 
a háborús környezetben beszerezhető anyagokból készültek, melyek ele-
ve a technikai fejlődés legújabb termékei voltak. Másrészt a szobrászat, a 
festészet és az iparművészet ágait művelték – itt a nem hivatalos művé-
szekről beszélünk –, akik a tradicionális paraszti réteg képviselői voltak. 
Azért kell elkülöníteni a harctéri művészet vizsgálata során ezeket a cso-
portokat, mert a világháborúban harcoltak hivatásos művészek is – mint 
például a gyomai Vidovszky Béla festőművész4 –, akik a harcterek ese-

 2 Fouchet, Max-Pol: A naiv művészet. In: A századvég és századelő. Szerk. dr. Aradi Nóra. 
Bp. 1988. 184.

 3 Hoppál Mihály – Küllős Imola: Parasztönéletrajzok – paraszti írásbeliség. Ethnographia 
83. (1972: 2–3. sz.) 284.

 4 Vidovszky Béla: Doberdó című nagyméretű festménye a gyomaendrődi Városi Képtárban 
látható.
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ményeit vagy rögtön a helyszínen, vagy később megörökítették. A mi 
vizsgálódásunk középpontjában nem ők állnak, hanem azok a művészke-
dő parasztfiúk, akik a harctéren egy sajátos alkotói tevékenység és alkotói 
stílus szerint hozták létre műveiket. 

A háborúban megváltozott életkörülmények, az elzártság, a kényszerű 
szabadidő stb. késztették a katonákat a különféle tárgyak készítésére. No-
votny Tihamér munkájában5 az emléktárgyak készítését késztető okokat 
sorolja fel, a szóban forgó háború általánosságában, tipikus helyzetekben, 
tipikus emberi reakciókban. A megváltozott társadalmi berendezkedés, 
illetve a technikai fejlődés gyorsulása életidegen helyzeteket teremtett a 
falusi gyökerű, paraszti származású katonák számára. 

„Ez a társadalom, a háború tipikus és különös megnyilvánulásain ke-
resztül csak olyan alkotásreakciókat kényszeríthet ki az emberből, amilye-
neket már a megelőző békeperiódusban is magában hordozott.” 6 

Tehát az ábrázolási hajlam megerősödése a régi díszítmények újszerű 
felhasználását eredményezte.

Az első világháborús tárgyi emlékek fajtái,
főbb csoportjai

A vizsgálódásunk szempontjából most a harctéri szobrászatot, parképítést 
és a különféle közhasznú épületek tárgykörét nem tárgyaljuk. A számunk-
ra jelentősebb csoportok viszont a használati tárgyak közül kerülnek ki. 

Főbb csoportjai:
– sétapálcák és botok,
– hangszerek,
– öngyújtók és gyertyatartók,
– tükrösök,
– asztali díszek, tintatartók,
– ékszerek,
– vázák, kupák, poharak.

 5 Novotny Tihamér: Az első világháború katona emlékei. Bp. 1987. 
 6 Uő: 11.

Harctéri művéSzet
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Az előbb felsorolt tárgycsoportokat tovább rendszerezhetjük a dísztár-
gyak és használati tárgyak csoportjaira. Pontosabban a „kényelmi” szere-
pet betöltő tárgycsoportok, illetve a használati tárgyak díszített csoportjai. 

Kényelmi funkciójú tárgyak, dísztárgyak. Ebbe a csoportba tartoznak 
a sétapálcák-sétabotok, tintatartók, ékszerek, asztali díszek, tükrösök és 
vázák, kupák. A készítő célja sok esetben a feljebbvaló megörvendezteté-
se, illetve az otthoniak (feleség, szerető, testvér, szülők) részére készített, 
a távol szolgáló katona hazagondolását bizonyító kedves tárgyak, ame-
lyek a hadi eseményektől távolodva is fontos, féltett, fő helyre elhelyezett 
emléktárgyai a családnak. 

Mindennapi használati tárgyak. Ide sorolhatók a borotvatokok, ön-
gyújtók, zsebkések, bicskák, gyufatartók, kanalak, villák stb. A hasz nálati 
tárgyak egy része a díszítményben jelzi a hadi események helyét, idejét, 
életérzését, más részről a tárgy készítésénél felhasznált anyag milyensé-
gét is. Az öngyújtók szinte minden esetben töltényhüvelyből készültek, a 
kanalak, villák, kések pedig valamely, a harctéren, illetve a szolgálati he-
lyen hozzáférhető hadianyag részeiből.

A harctéri művészet tehát a nyugvó időszakokban, a kényszerű szabad-
idő, az unalom és a felfokozott érzelmi állapotok alkotásokban való ki-
élésére szolgáló tevékenység volt az első világháborúban. Sokszor a hát-
országba visszahelyezett, sebesült, lábadozó katonák készítették a harc-
téri alkotásokat. 

Egy művészkedő gyomai parasztfiú a harctéren

Az első világháborúhoz kötődő harctéri művészethez Gyomaendrődnek 
(korábban Gyoma és Endrőd) két parasztművésze is volt. Mind a két pa-
rasztfiú már gyerekkorában tehetséges rajzoló volt és sorkatonai szolgála-
tuk alatt kezdtek olajfestményeket készíteni. Először persze feljebbvalóik 
portréját kellett megfesteniük, majd a harctéri események pontos ábrázo-
lását végezték el. A két parasztművész, az endrődi Uhrin Péter és a gyo-
mai Papp Zsigmond egyaránt gazdálkodtak, és a művészkedést csak sza-
badidejükben, a környezetük megörvendeztetésére művelték. 
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Uhrin Péter 1887-ben született Endrődön, módos gazdacsaládban. 
Különleges rajztudása és tehetsége már kisiskolás korában megmutatko-
zott, de a paraszti családi tradíciók nem engedték kiteljesülni a cseperedő 
gyermek alkotási vágyát. Felnőve ő is gazdálkodó lett, és folytatta édes-
apja birtokának művelését. 1908-ban Kecskemétre vonult be katonának, 
mint honvédhuszár. A katonai szolgálat alatt több szabadideje volt, mint 
otthon, és újra elővette a rajzfüzetét, lerajzolta katonatársait, a kaszárnyát 
és a honvágya enyhítésére az otthoni gazdaságukat. Az első világháború 
kitörésével hadba szólították a férfiakat, így Uhrin Péter az 5. honvéd lo-
vashadosztály törzséhez vonult be. A villámháborúnak indult előrenyo-
mulás hamarosan lelassult és évekig tartó véres öldökléssé vált. 1915. 
szeptember 15-én, a Dnyeszter és Szeret összefolyásánál vívott harcban 
súlyos lábsérülést szenvedett. Erről az eseményről később készített egy 
megrendítő festményt. 1918 elején tért haza szülőfalujába mint hadirok-
kant, és próbálta folytatni a családi gazdálkodást. Az 1920–30-as években 
falusi témákat festett és szoros barátságba került a gyomai őstehetségű 
parasztművésszel, Papp Zsigmonddal.7 

Papp Zsigmond 1888-ban született Gyomán, módos református gaz-
dacsaládban. A festészettel való megismerkedésről így vall önéletrajzi 
írásában:

„Ebben a legénylakásban tanultam meg a festészetet is. Minden segít-
ség nélkül. A legelemibb oktatásban sem részesültem. A festék kezelését is 
a festéküzletben egy segéd mutatta meg.

Legelső munkám egy cégtábla volt.”8

Művészeti tanulmányokba nem kezdhetett, hiába jelentkezett, 1909-
ben a festészeti mesteriskolába nem vették fel, és édesapja sem támogatta 
ilyen irányú elképzeléseit. A festészettel és szobrászattal a sorkatonai 
szolgálata idején kezdett újra foglalkozni. Dorozsmára osztották be a mé-
neskarhoz csődörös katonának, egy Roósz György nevű gyomai fiúval 
vonultak be ketten Gyomáról. 

 7 Szonda István: Uhrin Péter és Uhrin Pál az endrődi parasztfestők. In: Notitiae Iuvenum. 
Tanulmányok Ujváry Zoltán 75. születésnapjának tiszteletére. Szerk. Kiri Edit–Kovács 
László Erik–Szilágyi Judit. Debrecen. 2007. 91. 

 8 Papp Zsigmond: Önéletrajzi írás (kézirat). Gyoma 1948. 10.
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„Megkezdődött a gyöngyélet. Nappal gyakorlat lovon, és gyalogosan, 
később fegyverrel. Éjjel Tóőrségi szolgálat minden második, harmadik 
nap. Szerencsére a Tóőrségi éjjeli szolgálatok alól hamarosan megszaba-
dultam. Bekerültem az irodába írnoknak. Közvetlen főnököm Kovács Já-
nos őrmester lett. Egy igen komoly derék úriember volt. Aludni is az iro-
dában aludtam, egye dül a kassza mel lett, egyúttal ez volt az őrségi szol-
gálatom is. Míg a kiképzés tartott, csak addig jártam a szakaszba, azután 
teljesen irodai munkaköröm volt. Lovagolni azonban még sokáig kellett 
járni.” 9

 Később áthelyezték Pécskára, majd Békéscsabára csődörös katoná-
nak. A katonaélet sok új dolgot hozott a gyomai parasztfiú életébe. A lo-
vakkal való bánásmódot tanulta meg, valamint az állattartás és takarmá-
nyozás korszerű formáival ismerkedett meg a ménes telepen. Ebből az 
időszakból származik a Maestoso Erga nevű ménről készült olajfestmé-
nye (3. kép), valamint a lovas önportréja 1911-ből (2. kép). Sajátos festé-
szeti technikát használt már ezeknek a képeknek a megalkotásánál, 
ugyanis nem tanulmányrajzokat készített, hanem fotó beállításokkal rög-
zítette a kompozíciót (1. kép), melyet ezután átfestett a vászonra. A sorka-
tonai szolgálat befejezése után hamar jött a háború.

„Elérkezett 1914. június. Kitört az első világháború. A cséplőgép ép-
pen hozzám jött. Szombat volt. Hétfőn kezdődött a cséplés, de már nálam 
nélkül. Béresemmel és négy lóval vonultunk be. Anyám, egy kanászgyerek 
és két ló maradt a gazdaságban. Nagyapám már idős ember volt, nem is 
érte meg, hogy hazajöjjek, egy év múlva meghalt. Az ő vállára nehezedett 
minden, közben a községnek is bírája volt. Olyan sírást még nem láttam 
soha, mintha mindenki érezte volna, hogy milyen hosszú nehéz idők követ-
keznek. Temesvárra vonultam be a trénekhez. Rengeteg ember vonult be, 
el sem tudtak bennünket he lyezni. A Bega parton a szabad ég alatt tanyáz-
tunk. Még a közeli falvak is megteltek.”10 

Néhány nap múlva Papp Zsigmondot az élelmezési csapathoz osztot-
ták be szolgálatvezetőnek. Elindultak az orosz harctérre, Galícián keresz-
tül (5. kép) Több napon át meneteltek dalolva, énekelve, csak amikor az 

 9 Papp Zsigmond: i. m. 16.
 10 Uő 21.
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ágyúk dörgése egyre közelebb jött, maradt abba a jókedvű nótaszó – írja 
Papp Zsigmond. Majd elérték a frontot, a fegyverropogás már egészen 
közel hallatszott, hullák feküdtek mindenütt. Az ő alakulatának az volt a 
feladata, hogy az élelmet eljuttassa a megfelelő katonai csoportokhoz, 
visszafelé pedig a sebesülteket kellett átszállítaniuk a frontvonal mögé. 
Nagy kavarodásokról ír és a vezetés tehetetlenségéről. A Rokatini ütközet 
utáni menekülés eseményeiről így számolt be önéletírásában:

„Egyes hídfőknél valóságos harc fejlődött ki. Mindenki első akart len-
ni a menekülésben. A zsidacsovi hídnál állottam, oda lovagolt mellém két 
lovas. Legénységi köpeny volt rajtuk, de észrevettem, hogy az egyiknek 
piros foltos volt a nadrágja. A tisztek éppen akkor kardlapozták egymást 
az elsőbbségért, hogy a hidra mehesse nek. A tábornok összehúzott szem-
mel végig nézett rajtuk és köpött egyet: »ez volt az a hadsereg ahol bezár-
ták az embert, ha nem volt fényes a gombja.« Lovát megfordította, lement 
a vízhez és átúsztatott, pedig a víz mély és erős árjú, sodrású volt.”11

A harctéren Papp Zsigmond is megsebesült, ezért áthelyezték Temes-
várra (4. kép), majd onnan Galíciába ment a hadtestével, majd a bukovi-
nai Csernoviczben táboroztak le (6. kép). A téli időszak unalmas, sok sza-
badidőt jelentetett, ezért hozzáfogott a faragáshoz. Itt készítette el 1916 
decemberében (7. kép) menyasszonyának karácsonyi ajándékba a művé-
szien megfaragott bibliatartót, melynek fedőlapjára ráfaragta a kedvese 
arcmását. 

A bibliatartó cseresznyefából készült, felnyitható tetejű kazetta, mely-
nek fedőlapját művészi faragásokkal díszítette. A kompozíció közepén 
menyasszonya, Kincses Ilona profil nézetből ábrázolt portrédomborműve 
látható (8. kép). Körülötte stilizált könyvkötési motívumok és növényi 
ornamentális díszítés helyezkedik el. A fedőlap alsó részén 1914–1917-es 
dátum van bevésve. A kazetta zsanérjai és a záró kapocs sárgarézből ké-
szült, ezeken karcolt díszítmények láthatók. A könyv formájú doboz ge-
rincén „Az emlékek a nehéz időkből” bevésett felirat olvasható. 

Galíciában táborozva készült el másik alkotása, mely egy hatszögletes 
díszdoboz volt, mind a hat oldalán hadijeleneteket ábrázoló dombormű-

 11 Papp Zsigmond: i. m. 22.
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vekkel. A doboz tetejére a Monarchia csodafegyvereként emlegetett M11. 
30.5 mozsárágyú makettjét faragta meg (9. kép).

A díszdoboz egy része diófából, más részei viszont nem beazonosítha-
tó különféle faanyagok felhasználásával készült. Az alsó hatszögletű do-
boz oldalain időrendben egymást követve jelenítette meg az első világhá-
ború általa átélt életképeit. Az első finoman faragott domborművön az 
Oroszországot jelképező medvét ábrázolta, amint a magyar katonák a lö-
vészárokból tüzelnek felé. A dombormű alsó részén 1914-es szám van 
bevésve. A második képen egy lovas katona vezeték lóval kaptat fel a 
hegyoldalra. Ez a kép az 1915-ös évszámot hordozza. A harmadik ábrázo-
lás 1916-os évszámmal a lövészárokból tüzelő magyar katonák sorát mu-
tatja. Két dombormű évszám nélküli, az egyiken géppuskás katonákat és 
egy harci repülőt láthatunk a Kárpátok hegycsúcsai között, a másik kép 
elkeseredetten harcoló katonákat ábrázol; egyikük egy hatalmas sziklada-
rabot hajít az ellenség felé. Az utolsó kép ábrázolása egy allegorikus, 
megrendítő jelenetet mutat be. A háborúban meghalt hős sírkeresztjére 
egy sas visz koszorút. A mély gondolati tartalmú kép alsó részében 1917-
es dátumot olvashatunk. A pusztító és elkeseredett, végéhez közeledő há-
ború életérzése vetítődik ki Papp Zsigmond alkotásában.

A díszdoboz teteje levehető, melyre elkészítette az M11. 30.5 mozsár-
ágyú arányos makettjét, fából megfaragva. Az ágyú szerkezete körbefor-
gatható és csöve le-felmozgatható. A hagyatékban megtaláltuk azokat a 
fényképeket, melyeket Papp Zsigmond készített a harctéren a mozsár-
ágyúról tüzelés közben (10. kép). Szerszámait a táborban található anya-
gokból készítette, a vésőket díványrugóból csinálta, a csiszolást pedig 
üveglappal végezte. A különleges alkotás nagy elismerést kapott a katonai 
táborban és Papp Zsigmondot 21 nap szabadsággal jutalmazták.

Összegzés

Az első világháború hatása a népi kifejezésmódokra igen nagyarányú volt 
már a háború ideje alatt is, de az utána következő két világháború közötti 
időszakban teljesedett ki. A harctéri alkotások a kényszerű szabadidőben, 
a hosszabb eseménytelen állomásozások időszakában vagy a kórházi lá-
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badozások alatt készült. Szinte minden katona készített valamilyen emlé-
ket a háborúban, melyek ma is megtalálhatók a közgyűjteményekben, 
családi hagyatékokban. A tárgycsoportokat rend szerezve használati és 
dísztárgyakra, valamint művészi gondolatot hordozó alkotásokra bonthat-
juk. A használati tárgyak díszítményei elsősorban a falusi népi díszítőele-
mekből épültek fel. A művészi alkotások pedig egy-egy átélt esemény 
megörökítését hordozzák magukban. A harctéri művészetben, a paraszti 
hagyományú alkotóknál is megjelennek a magas művészet technikái és 
formái. Táblaképek, kisplasztikák, iparművészeti alkotások kerülnek ki a 
hadi alkotók kezei közül. A Békés megyei Gyomáról származó tehetséges 
parasztművész Papp Zsigmond alkotásaiban a népművészeti hagyomá-
nyok és a hivatalos képzőművészeti szemlélet ötvöződését fedezhetjük 
fel. A harctéren készült alkotásainak témái a hadi események mellett, az 
elvágyódást, a karácsony szent ünnepének érzését, a menyasszony iránti 
szeretet megnyilvánulását fejezik ki. Ezekből az alkotásokból átérezzük 
az első világháború elkeseredett életérzését, melyek az 1917-es időszak-
ban már egy elfáradt, békére vágyó, sebeit gyógyító társadalom életérzése 
volt.   

Harctéri művéSzet



123122

1. kép. A lovas önportré fénykép tanulmánya (Pécska 1911)

2. kép. Lovas önportré (olajfestmény, Pécska, 1911)

3. kép. A pécskai mén Maestoso Erga (olajfestmény, Pécska, 1911)

szonda istván

4. kép.
Élelmezési csoport 
Temesváron  

   5. kép.
Hosszú vasúti utazás

az orosz front felé 

6. kép. Felrobbantott híd a fronton 
(Csernovicz 1917. augusztus)
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8. kép A bibliatartó kazetta fedőlapja

7. kép Karácsony a fronton (Galícia, 1916.)
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10. kép  Az M 11. 30.5. mozsárágyú (Fotó Papp Zsigmond)

9. kép Az ágyús díszdoboz
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SzőtS zoltán oSzkár

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ ÉRTELMEZÉSEI
A MAGYARORSZÁGI HISTORIOGRÁFIÁBAN 

1914-TŐL NAPJAINKIG

Bevezetés

A háború okait és következményeit sokféleképpen értelmezték a kitörése 
óta eltelt közel száz évben. Célszerű külön vizsgálnunk a háború alatti, a 
két világháború közötti, az 1945 utáni és az 1989 utáni időszakokat, 
ugyanis ezek a politikatörténeti korszakhatárok az első világháború histo-
riográfiájában is fontos szerepet játszanak.

A háború alatt

A háború alatti hivatalos publikációkban a háborús felelősség kérdéséről 
folytak heves viták. Az Osztrák–Magyar vörös könyvek mellett a Császá-
ri és Királyi Közös Külügyminisztérium további kiadvá nyokat is közre-
adott.1 Néhány példa a teljesség igénye nélkül: „A balkáni eseményekre 
vonatkozó diplomáciai ügyiratok.”2 „Bizonyítékok az Auszt ria– Magyar-

 1 Császári és Királyi Közös Külügyminisztérium: Osztrák–Magyar Vöröskönyv. Diplomá-
ciai ügyiratok Ausztria–Magyarországnak Olaszországhoz való viszonyáról az 1914. évi 
júl. hó 20-ikától 1915. évi máj. hó 23-ikáig terjedő időben. A hivatalos kiadás teljes 
szövege. Athenaeum, Bp., 1915; Császári és Királyi Közös Külügyminisztérium: Oszt-
rák–Magyar Vöröskönyv. Diplomáciai ügyiratok Ausztria–Magyarországnak Olaszor-
szághoz való viszonyáról az 1914. évi júl. hó 20-ikától 1915. évi máj. hó 23-ikáig terjedő 
időben. Athenaeum, Bp., 1916.; Császári és Királyi Közös Külügyminisztérium: Oszt-
rák–Magyar Vöröskönyv. Diplomáciai ügyiratok Ausztria–Magyarországnak Romániá-
hoz való viszonyáról az 1914. évi júl. hó 22-től 1916. évi aug. hó 27-ig terjedő időben. 
Athenaeum, Bp., 1916.

 2 Császári és Királyi Közös Külügyminisztérium: A balkáni eseményekre vonatkozó diplo-
máciai ügyiratok: 1912. augusztus 13.–1913. november 6. Állami Nyomda, Wien, 1914.
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országgal hadat viselő államok által a nemzetközi jogon ejtett sérelmek-
ről.”3 „Diplomáciai akták a háború előzményeinek történetéhez 1914.”4 
„Az olasz háború előzményeiről.”5 Ezen írások elsődleges célja az ideo-
lógiai háború folytatása volt, amely egyúttal elő is készítette az újabb vi-
lágégést.6 A háború idején számos gyűjteményes művet adtak ki. Egy ré-
szük a katonai hősiességet kívánta bemutatni, ilyen volt például a Magyar 
Zsidó Hadi Archivum almanachja,7 vagy a Veltzé Alajos által szerkesztett, 
A mi hőseink. Tisztjeink hőstettei a világháborúban és A mi hőseink. Ka-
tonáink hőstettei a világháborúban című kötetek.8 Utóbbit egyébként a 
Századok folyóirat is recenzálta.9 A cikk írója megállapította, hogy a két 
díszes kötet osztrák mintára készült, célja, hogy a nép széles rétegeiben 
elterjesszék az egyéni hősiesség eseteinek híreit. A kötetek azoknak a fel-
terjesztéseknek az alapján készültek, melyeket a kitüntetendőkről fölöttes 
parancsnokságaik írtak. A recenzens szerint nem szerencsés ez a váloga-
tott kötet. Ehelyett ezredenként külön-külön kéne gyűjteni a hőstetteket, 
és nem a hadi levéltár jelentései alapján kellene megírni a könyvet, hanem 
a szemtanúk előadásai alapján. Végső konklúziója, hogy szükség lenne 
egy önálló magyar hadi múzeum és hadi levéltár felállítására. Az albumok 
egy másik része jótékonysági célokat szolgált. Az első világháború alatt 
Magyarországon nagyon komolyan vették a hadi cselekmények követ-
keztében károsodottak megsegítését. A segítségnyújtás egyik formája a 

 3 Császári és Királyi Közös Külügyminisztérium: Bizonyítékok az Ausztria–Magyaror-
szággal hadat viselő államok által a nemzetközi jogon ejtett sérelmekről. Állami Nyom-
da, Wien, 1915.

 4 Császári és Királyi Közös Külügyminisztérium: Diplomáciai akták a háború előzményei-
nek történetéhez 1914. Állami Nyomda, Wien, 1915.

 5 Császári és Királyi Közös Külügyminisztérium: Az olasz háború előzményeiről. Állami 
Nyomda, Wien, 1915.

 6 Galántai József: Az első világháború. Korona, Bp., 20003. 13–14.
 7 1914–1916. A Magyar Zsidó Hadi Archivum almanachja. Szerk. Polnay Jenő, Patai Jó-

zsef. M. Zsidó Hadi Archivum – Orsz. M. Izr. Közműv. Egy., Bp., 1916.
 8 A mi hőseink. Tisztjeink hőstettei a világháborúban. Szerk. Veltzé Alajos. Franklin, Bp., 

1916.; A mi hőseink. Katonáink hőstettei a világháborúban. Szerk. Veltzé Alajos. Frank-
lin, Bp., 1916.

 9 A mi hőseink. Tisztjeink hőstettei a világháborúban. Bp. 1916. Franklin-Társulat. 1916. 
A mi hőseink. Katonáink hőstettei a világháborúban. Bp. 1916. Franklin-Társulat. 1916. 
Századok, 1916. 7–8. 528–529.
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díszkiadványok közreadása és a jövedelem jótékony célra fordítása volt. 
Ennek egy példája az az emlékalbum, melyet a sáros megyei orosz betö-
rés károsultjainak megsegítésére adtak ki.10 A háború második évétől szá-
mos hadinaplót és hadimemoárt adtak közre, melyeket jól reprezentál két 
munka, Molnár Ferencé és Berend Miklósé, melyeket Hóman Bálint kö-
zös cikkben recenzált a Századokban.11 Szerinte előbbi a haditudósítás, 
utóbbi a hadinapló kimagasló példánya. Molnár kiváló haditudósító, egy 
hibája van, hogy egyes katonák alakjában romantikus hősöket lát, de ez 
nem von le az előadás értékéből. A mű művészi szempontból kifogástalan 
és értékes forrása a szegedi 3. honvéd huszárezred történetének. Berend 
Miklós írása más természetű. A hadorvosként szolgáló Berend nem volt 
hivatásos szépíró, de az átlagot meghaladó írói kvalitással bírt. Az 1914. 
szeptember 16-tól 1915. július végéig tartó időszakot tárgyalja. Nagyrészt 
a 3. debreceni népfelkelőezred szolgálatában állt, majd átkerült az 5. hon-
véd huszárezredhez. Berend könyve Hóman szerint a magyar katona tör-
ténete, mivel mesteri rajzát adja a magyar ember lelkének és érzésvilá-
gának. 

A történettudomány művelői egyébként kifejezetten visszafogottak 
voltak a zajló háború értelmezésében. Hogy miért, azt Lukinich Imre, a 
Magyar Történelmi Társulat főtitkára fogalmazta meg a Társulat 1916. 
évi működéséről írt jelentésében. Lukinich szerint a világháború azzal a 
hatással volt a magyar történettudományra, hogy 1916-ban túlsúlyba ke-
rültek a háborús vonatkozású írások. A harctéri események terjedelmes 
anyagot szolgáltattak a történetíróknak, amit a haditudósítók nagy szám-
ban megjelent naplókiadványai is megerősítettek, melyek közül némelyik 
történelmi forrásértékkel is bírt.

 10 Emlékalbum az orosz betörés által sújtott sárosi nép fölsegítésére. A Sárosi Népet Segítő 
Bizottság, Bp., 1916.

 11 Hóman Bálint: Molnár Ferencz: Egy haditudósító emlékei. Bp., 1916.; Berend Miklós 
Harcztéri naplója. Adatok a magyar honvédség, főképp az 5. honvédhuszárezred törté-
netéből. Bp., 1916. Századok 50. (1916) 403–406.; Molnár Ferenc: Egy haditudósító 
emlékei. 1914. november–1915. november. Franklin, Bp., 1916.; Berend Miklós: Berend 
Miklós harctéri naplója. Adatok a magyar honvédség, főképp az 5. h. huszárezred törté-
netéből. Budapesti Hírlap, Bp., 1916.
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„Ugyanezt elmondhatjuk azokról a nagyobb lélegzetű feljegyzésekről 
is, melyekben katonáink adnak számot csapattestük emlékezetes küzdel-
meiről, sőt azokról a hivatalos adatok alapján összeállított, de itt-ott jog-
gal kifogásolható gyűjteményes vállalatokról is, melyeket a hadilevéltár 
bocsátott közre, többek között magyar átdolgozásban is. Háborús törté-
netirodalmi termékeink java része azonban mennyiség tekintetében napi-
lapjaink és az aktualitásokra berendezett folyóirataink hasábjaira esik. 
Íróik csak elvétve szakemberek, értékük ennél fogva tudományos szem-
pontból nem nagy.” – folytatta. A történészek visszafogottságának okát 
egyrészt abban látja, hogy „történetíróink forráspublikációk s kritikai 
előmunkálatok hiányában hazánk újabbkori történetével s a jelen viszo-
nyok történelmi előzményeivel alig foglalkozhattak,” másrészt abban, 
hogy „akár politikai, akár történeti, nemzetgazdasági, társadalmi vagy 
technikai vonatkozásaiban vizsgálnák is ezt a háborút, s igyekeznének 
magasabb szempontokból, a tárgy természetének megfelelő tökéletesebb 
tudományos eszközökkel kutatni és megállapítani az egyes háborús jelen-
ségeket, éreznék, hogy a rendelkezésükre álló anyag még fölötte hézagos, 
lelkök egyensúlya pedig korántsem annyira megállapodott, hogy biztosan 
számíthatnának ítéletök tárgyilagosságára.” Emellett persze az esemé-
nyek sem fejeződtek be, így messzemenő következtetéseket sem lehet 
levonni belőlük. „Így lesz érthető, hogy szakfolyóirataink, köztük a Szá-
zadok is, legfeljebb csak mint a háborús termékek tudományos vagy iro-
dalmi értékének megállapítói tartanak kapcsolatot a világháborúval, de a 
kérdések önálló tárgyalásától az említett okok alapján egyelőre tartóz-
kodnak.”12

A történészek egy másik csoportja mindent megtett, hogy a háborúra 
vonatkozó valamennyi nyomtatott dokumentum egy helyen legyen meg-
található a békekötés után. A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Szé-
chényi Könyvtára már a hadüzenetek után létrehozott egy világháborús 
gyűjteményt, melyet kiemelten gyarapítottak a háború során. A Múzeum 
alkalmazásában álló tudósok (pl. Fejérpataky László, Holub József, Bajza 
József, Melich János, Sebestyén Gyula) mellett külső beszerzőkkel is dol-

 12 Lukinich Imre: Jelentés a Magyar Történelmi Társulat 1916. évi működéséről. Századok 
51. (1917) 314–318.
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goztak, melynek kapcsolatrendszere a Thallóczy Lajos-féle Deli Büzér 
klubon keresztül behálózta Európát. Munkájuk eredményeképpen egy 
olyan gyűjtemény jött létre, mely 1922-ben, naplóinak lezárásakor 
176 000 könyvtári egységet tartalmazott. Ezek a dokumentumok ma is 
megtalálhatóak az Országos Széchényi Könyvtárban, de az egykori gyűj-
temény már feloldódott a tipológiai alapon szerveződött mai tárakban.13

A két világháború között

A magyarországi történetírás komoly hivatalos támogatásban részesült a 
két világháború közötti időszakban. Fontos szerepet szántak neki a ma-
gyarság kulturális fölényének megőrzésében a Monarchia többi utódálla-
mával szemben, és a revízió elméleti megalapozásában.14 Az 1867 utáni 
évtizedek történetére vonatkozó levéltári anyagot 1945-ig nem lehetett 
kutatni, így ekkor még az első világháború történettudományi értékelése 
sem történhetett meg.15 Ebben az időszakban számos olyan elméleti-ideo-
lógiai munka született meg, mely megpróbálta megmagyarázni a trianoni 
békeszerződéshez vezető utat. Ennek talán legjellemzőbb darabja Szekfű 
Gyula Három nemzedék című könyve.16 Az ideológiai művek mellett sor 
került a háború hadászati értékelésére is neves katonai szakírók által. 17 
Már ekkor világossá vált, hogy a jövőben a politika és a hadvezetés szo-
rosan össze fog fonódni. A háborús vereség okát több katonai gondolkodó 
is ebben látta. A később, a második világháború során a Szovjetunió elle-
ni hadba lépésben kulcsszerepet játszó vezérkari főnök, Werth Henrik 
például így írt erről  Elmélkedés a világháborúról című 1921-es tanulmá-
nyában: 

 13 A gyűjtemény történetéről bővebben: Szőts Zoltán Oszkár: Az Országos Széchényi 
Könyv tár egykori első világháborús gyűjteménye. OSZK–Gondolat, Bp., 2014.

 14 Gunst Péter: A magyar történetírás története. Csokonai, Debrecen, 1995. 170–174.
 15 Gunst. i. m. 191.
 16 Szekfű Gyula: Három nemzedék. Egy hanyatló kor története. Élet, Bp., 1920.
 17 Két kiragadott példa: Mayer-Csejkovits Károly: A nagy háború tapasztalatai magasabb 

katonai megvilágításban. Hadtörténelmi közlemények 29. (1927) 2. 152–187.; Julier Fe-
renc: A háború új alakja. Magyar Szemle 8. (1934) 5. 69–70.
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„A tévedés az volt, hogy a világháború eseményeit tisztán a katonai 
eredmények alapján véltük értékelni, – a helyes pedig az lett volna, ha 
azokat a világra való teljes hatásuk szempontjából néztük volna. Mint-
hogy a háború is végeredményben politikai ténykedés, nem szabad azt 
tisztán csak külső tünetei szerint becsülni, hanem a politikához való viszo-
nyát szem előtt kell tartanunk. A középponti hatalmak ezt azonban elmu-
lasztották. A hadvezérek és a politikai vezetők külön-külön úton haladtak. 
A katonák a harctéren győztek, de a politikusok képtelenek voltak ezeket 
az eredményeket a békéhez való közeledés érdekében kihasználni.”18

Az első világháború hadi eseményeinek feldolgozását a tisztképzés 
szempontjából kulcsfontosságúnak tartották. A hadtörténetírókat az 1925-
ben alakult Katonai Írók Köre fogta össze. Elnöke 1930-ban a második 
világháború előtti legtermékenyebb magyar hadtörténetíró, Bánlaky 
(Breit) József lett, aki egy 1931. február 28-ai rendezvényen az alábbit 
mondta: „Végül tudjuk, hogy a világháború tulajdonképpen nem a fegy-
verek, hanem a toll mérgező hatása döntötte el. Ez világos nemcsak arra 
nézve, hogy ezentúl tisztjeinket kiválóan gyakorolnunk kell a toll forgatá-
sában.”19 Nemcsak a katonai szakírók foglalkoztak ezzel a kérdéskörrel. 
A Magyar Királyi Hadtörténelmi Levéltár 1928-tól kezdte kiadni első vi-
lágháborús sorozatát, mely 1945-ben félbeszakadt.20 Összesen tíz kötet 
készült el, és az első világháború feléig jutottak el. Bánlaky maga is fog-
lalkozott az első világháborúval. Már a hadcselekmények lezárta után 
megírta a Tanácsköztársaság háborúinak,21 majd az 1914. évi szerb hábo-
rúnak a történetét.22 A Hadtörténelmi Levéltár vállalkozásába nem kap-
csolódott be, elkezdett viszont saját első világháborús munkáján dolgoz-

 18 Werth Henrik: Elmélkedés a világháborúról. Magyar Katonai Közlöny 14. (1921) 3. 
143–161. Werth Henrikről bővebben: Dombrády Lóránd: Werth Henrik, akiről nem be-
széltünk. Argumentum, Bp., 2005.

 19 Idézi: Pollmann Ferenc: Oroszlán karddal és lúdtollal. Doberdói Bánlaky József élete és 
munkássága. História Antik, Bp., 2014. 128.

 20 A világháború. 1914–1918. Bp., 1928–1945.
 21 Breit József: A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború 

története. Hadtört. Levéltár, Bp., 1925.
 22 Breit József: Az 1914. évi osztrák–magyar–szerb–montenegrói hadjárat – a tábori akták 

és egyéb levéltári anyag felhasználásával. Hadtörténelmi Levéltár, Bp., 1926.
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ni.23 Bánlaky munkássága, ahogy a többi korabeli katonai íróé is, nem 
mutat túl a szűk értelemben vett hadtörténeten.

Az 1945 előtti harmadik fontos megközelítés kegyeleti alapú volt. 
Nem feledkezhetünk meg arról, hogy az 1912. évi XXX. törvénycikk 
kimondta a hadkötelezettség általánosságát.24 Ennek következményeként 
– különböző becslések szerint – a történelmi Magyarország területéről 
besorozva nagyjából 3,4–3,5 millió katona teljesített szolgálatot. Az 
1924. évi XIV. törvénycikk rendelkezett a Hősök emlékünnepének meg-
tartásáról:

„1. § A magyar nemzet mélységes szeretettel, magasztaló elismeréssel 
és hálával emlékezik meg azokról a hős fiairól, akik az 1914/1918. évi 
világháború alatt a hazáért vívott súlyos küzdelmekben a magyar nemzet-
nek dicsőséget és hírnevet szerezve életüket feláldozták. A nemzet soha el 
nem múló hálája és elismerése jeléül, az élő és jövő nemzedékek örök 
okulására és hősi halottaink dicsőségére minden esztendő május hónap-
jának utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avatja. Ezt az ünnepnapot – 
mint a Hősök emlékünnepét – a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak 
emlékének szenteli.

2. § Ez a törvény kihirdetésének napján lép életbe; végrehajtásáról a 
minisztérium gondoskodik.”25

Nemcsak emlékünnep formában emlékeztek meg a hősi halottakról, 
hanem emlékművek állításával is. Szinte minden településen találhatunk 
köztéri szobrokat, emléktáblákat, emlékműveket, melyek a Nagy Háború-
ra emlékeztetnek. Fontos forrásai ennek az időszaknak az úgynevezett 
ezredalbumok, melyet nagyrészt az életben maradt katonák számára ké-
szítettek.26

 23 Az anyagot nem fejezte be, és nem is került kiadásra. A szöveg a Hadtörténeti Intézet 
Levéltárában kutatható. Bővebben: Pollmann Ferenc: Oroszlán karddal és lúdtollal. Do-
berdói Bánlaky József élete és munkássága. História Antik, Bp., 2014. 145.

 24 Forrás: CompLex Kiadó Kft. 1000 év törvényei internetes adatbázis. Utolsó letöltés: 
2014. október 6.

 25 Forrás: CompLex Kiadó Kft. 1000 év törvényei internetes adatbázis. Utolsó letöltés: 
2014. október 6.

 26 Például: A volt M. Kir. Miskolci 10. Honvéd Gyalogezred világháborús emlékalbuma. 
Szerk. Sassy Csaba. Ludvig, Miskolc, 1939.
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A második világháború után

A második világháború felülírta ezeket a megközelítéseket. Az ötvenes 
évektől kezdve elterjedt az a nézet, amely a szövetségi rendszerek létéből 
fakadó automatizmusokkal magyarázta a konfliktus háborúvá érését.27 
A másik alapvető tézis, amely a pártállami diktatúrák kiépülésével – főleg 
Kelet-Európában – dogmává lett, de a nyugati gondolkozásban is teret 
nyert, Vlagyimir Iljics Lenin megállapítása, mely szerint az első világhá-
ború a világ újrafelosztásáért folytatott imperialista rablóháború volt va-
lamennyi résztvevő részéről.28 Lenin szerint az európai kapitalizmus nagy 
monopóliumokba koncentrálódott, és új piacok meghódításával mind ma-
gasabb profitrátára törekedett. A század elején a gyarmatosítással befejez-
te a világ egységesítését. Ebben, az immár zárt világban a nagy kapitalis-
ta államok között a területek és a piacok kisajátításáért folyó verseny ki-
éleződésének szük ségszerűen az első világháborúhoz kellett vezetnie és 
oda is vezetett. Tehát lényegében úgy látta, hogy a gazdasági automatiz-
mus lehetetlenné tette a tisztán politikai megoldást és mindez a háborúhoz 
vezetett. Lenin állításait legmarkánsabban Mód Aladár közvetítette a ma-
gyar közönség felé. A könyv 1943-as első kiadása mindössze 240 oldal 
terjedelemben jelent meg, és csekély hatást váltott ki megjelenésekor.29 
Nagy jelentőségre tett szert viszont 1945 után, mivel ez volt az egyetlen 
marxista értelmezésű átfogó mű a magyar történelemről.30 Az első kiadás-
ból még hiányzott az első világháború értelmezése, azonban a háromszo-
rosára duzzadt terjedelmű 1954-es hetedik kiadásban már külön fejezetet 
szentelt neki.31 Előadásmódját jól jellemzi a következő idézet:

 27 Pollmann Ferenc: A békebontó felelőssége: Ausztria–Magyarország szerepe a világ há-
ború kirobbantásában. Hadtörténelmi közlemények 116. (2003) 1. 39–46.

 28 Lenin, Vlagyimir Iljics: Az imperializmus mint a kapitalizmus legfelsőbb foka. In: Lenin 
válogatott művei. 1. kötet, Kossuth, Bp., 19804. 437–531. (Eredeti megjelenés: Petrográd, 
1917.)

 29 Mód Aladár: 400 év küzdelem az önálló Magyarországért. Bartsch, Bp., 1943.
 30 Romsics Ignác: Molnár, Révai, Mód: a magyar történelem marxista interpretációi. In: 

Uő: Clio bűvöletében. Magyar történetírás a 19–20. században – nemzetközi kitekintés-
sel. Osiris, Bp., 2011. 347–355.

 31 Mód Aladár: 400 év küzdelem az önálló Magyarországért. Szikra, Bp., 19547.
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„Az ország belesodródása az első világháborúba mennyire szükség-
szerű következménye volt a magyar nagytőke és nagybirtok, valamint a 
német imperializmus összefonódásának és egyben a magyar nagytőke és 
nagybirtok imperialista érdekeinek és törekvéseinek.”32

Az ötvenes évek vulgármarxista osztályszemlélete után a hatvanas 
évektől fokozatosan teret nyertek új irányzatok is a magyar történetírás-
ban. Az első világháborút azonban főként hosszabb történelmi folyama-
tok részeként ábrázolták, önállóan kevesen foglalkoztak vele. Az egyik 
legfontosabb szerző, akit meg kell említenünk, Galántai József. Magyar-
ország az első világháborúban című könyvét 1964-ben adták ki először, 
1974-ben másodszor, majd 2001-ben harmadszor.33 Máig a legalapvetőbb 
hazai első világháborús monográfiának számít. Angol fordítását külföl-
dön is használják.34 Galántai másik alapműve, Az első világháború vala-
mennyi hadszíntérre kiterjedően mutatta be az eseményeket. Szintén há-
rom kiadást ért meg, 1980-ban, 1988-ban és 2000-ben.35 E művek rend-
szerváltás utáni továbbélése mindenképpen érv hasznosságuk mellett. 
Galántai átfogó munkái mellett számos, főként politikatörténeti részlet-
kérdés is tisztázásra került, köztük jó néhány olyan minőségben, hogy a 
rendszerváltás után sem avult el.36 Elmondhatjuk, hogy tudományos szin-
ten az első világháború kutatása nem maradt el a nyugat-európaitól.37 Ezt 
az állítást talán leginkább az első világháborúval kapcsolatos folkloriszti-
kai kutatások támasztják alá. Vizsgálták a paraszti írásbeliség kapcsán 
keletkező dokumentumokat, azaz a verseket, naplókat, önéletírásokat.38 

 32 Mód Aladár: 400 év küzdelem az önálló Magyarországért. Szikra, Bp., 19547. 455.
 33 Galántai József: Magyarország az első világháborúban. Gondolat, Bp., 1964.; Galántai 

József: Magyarország az első világháborúban. Akadémiai, Bp., 19742. Galántai József: 
Magyarország az első világháborúban. Korona, Bp., 20013.

 34 Galántai József: Hungary in the First World War. Akadémiai, Bp., 1989. Hivatkozza: 
Keegan, John: Az első világháború. Ford. Molnár György. Bp., 20142. 629.

 35 Galántai József: Az első világháború. Gondolat, Bp., 1980. Galántai József: Az első vi-
lágháború. Gondolat, Bp., 19882. Galántai József: Az első világháború. Korona, Bp., 
20003.

 36 Például Szabó Dániel: A magyar álláspontok helye a Szerbiával szembeni hadicélok 
rendszerében (1915–1918). Akadémiai, Bp., 1976.

 37 A hazai történettudomány összességére hasonló megállapítást tesz: Gunst: i. m. 199–201.
 38 Hanák Péter: Népi levelek az első világháborúból. Valóság 16. (1973) 3. 62–87.; Hoppál 

Mihály – Küllős Imola – Manga János: „Emlékül hagyom az unokáknak, dédunokáknak, 
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A korszak komoly hiányossága az volt, hogy számos jelentős nyugat- 
európai munka nem jelenhetett meg magyar nyelven, amit csak a rend-
szerváltás után igyekezett pótolni a honi könyvkiadás.39

1989 után

A rendszerváltás után nagyobb közfigyelem irányult az első világháború-
ra, mint korábban. Több első világháborús kiállítást rendeztek a kilenc-
venes években40, továbbá több ilyen témájú könyv is megjelenhetett. 
A könyvpiac állami ellenőrzésének fokozatos megszűnése pozitív és ne-
gatív hozadékokkal is járt. Pozitív volt, hogy megjelenhettek olyan fordí-
tások, amelyek korábban nem. Megismerhette a magyar közönség A. J. P. 
Taylor, John Keegan vagy Eric Hobsbawm első világháborúval kapcsola-
tos munkáit.41 Negatívumként meg kell említeni, hogy számos lektorálás 

lássák, hogyan éltünk, s hogy az ő életük szebb legyen egyszer…” Önéletírások. Gondo-
lat, Bp., 1974.; Környeyné Gaál Edit: Az első világháború emlékei a napi kéz iratos for-
rásokban és a szájhagyományban. KLTE, Debrecen, 1985. E kutatásokat Landgraf Ildikó 
úgy értékeli, hogy ezek a paraszti társadalom kiemelkedő képességű, írni-olvasni tudó, 
fogalmazni tudó tagjaira koncentrálódnak és nem vizsgálják, hogy nézeteik mennyire 
általánosak. (Landgraf Ildikó: „Ferenc Jóska – még én is annak a katonája vótam” – Fe-
renc József-folklór, Rudolf-mondák és az első világháború. A Hadtörténeti Múzeum ér-
tesítője = Acta Musei Militaris in Hungaria 12. [2011] 105–112.)

 39 Voltak természetesen kivételek, például Eric Hobsbawm, akit már a hatvanas években 
olvashattak magyarul az érdeklődők, noha nem az első világháború kapcsán. Hobsbawm, 
Eric: A forradalmak kora. 1789–1848. Ford. Litván György. Kossuth, Bp., 1964.

 40 Pl. Csák Zsófia: 80 éve kezdődött az első világháború. A Savaria múzeum első világ-
háborús gyűjteménye. Vasi Szemle 48. (1994). 4. 544–559., de érdemes megemlíteni az 
Országos Széchényi Könyvtár és a Hadtörténeti Múzeum közös Ember az embertelenség-
ben című 1994-es kiállítását is.

 41 Taylor, A. J,. P.: Az első világháború képes krónikája. Ford. Békés András. Akadémiai, 
Bp., 1988. Keegan, John i. m. és Keegan, John: A csata arca. A közkatonák háborúja, 
1415–1976. Agincourt, Waterloo és a Somme. Ford. Kőrös László. Aquila, Debrecen, 
2000. Hobsbawm, Eric: A szélsőségek kora : a rövid 20. század története, 1914–1991. 
Ford. Baráth Katalin. Pannonica, Bp., 1998.
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és kontroll nélküli munka is piacra kerülhetett.42  Elmaradt sajnos az új 
átfogó, magyar szempontú monográfia megjelentetése, melyet Galántai 
köteteinek új kiadásai bizonyítanak. Ez nem jelenti azt, hogy részterüle-
tek kutatása kapcsán ne születtek volna publikációk, ahogy azt sem, hogy 
átfogóbb művekben ne elemezték volna az első világháború kitörésének 
okait, vagy hatását, sőt azt sem, hogy nem születtek volna fontos tanul-
mánykötetek vagy forráskiadások.43

A részterületek kutatása során elsőként a Hadtörténeti Intézet és Mú-
zeum első világháború referenseinek, Balla Tibornak és Pollmann Fe-
rencnek a munkáját kell kiemelnünk. Balla Tibor publikációi számos kér-
dést tisztáztak, így például a Sajtóhadiszállás munkáját is ő mutatta be.44 

 42 Szemléltetésül: Westwell, Ian: Az I. világháború napról napra. Hajja, Debrecen, 2001. 
A könyvből nemcsak a jegyzetek vagy a bibliográfia hiányzik, de a fordító neve is, lektor 
pedig végképp nincs. Természetesen lehet arra hivatkozni, hogy ez egy ismeretterjesztő 
mű, de így ez akkor is komolytalan. Egy másik példa: Balogh Rudolf első világháborús 
panorámaképei. Szerk. Baki Péter. Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, 2006. 
A kötet a Magyar Fotográfiai Múzeum kiadványa, ami dicséretes dolog, azonban a ké-
pekről mindenfajta dokumentáció hiányzik, így gyakorlatilag nem sok haszna van, pedig 
a fotók gyönyörűek, és Balogh Rudolfról leírják a bevezetőben, hogy a Vasárnapi Újság 
fotóriportereként vett részt a há borúban. Az arra való hivatkozás, hogy ezek ismeret-
terjesztő művek, nem helytálló, mert egy ismeretterjesztő műnek is rendelkeznie kell 
bizonyos kritériumokkal. Mintául szolgálhat a Hadtörténeti Múzeum és Intézet a vi-
lágháború kitörésének 90. évfordulójára megjelent kötete, amely kifejezetten ismeret-
terjesztő jelleggel, az intézet munkatársait felvonultatva (és pontosan dokumentálva sze-
mélyüket) szerzőgárdaként mutatja be az első világháborút. „Boldogtalan hadiidők” 
Avagy: ami a „boldog békeidők” után következett. 1914–1918. Szerk. Ravasz István. 
Petit Real, Bp., 2004.

 43 Ilyen például Az első világháború, 1914–1918. Tanulmányok és dokumentumok. Szerk. 
Németh István. L’Harmattan, Bp., 2014.; Magyarország az első világháborúban. Főszerk. 
Romsics Ignác. Kossuth–Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2010. vagy Az első világ há-
ború. Szerk.: Szabó Dániel. Osiris, Bp., 2009. 

 44 Balla Tibor: Az osztrák–magyar sajtóhadiszállás szervezete és tevékenysége az első vi-
lágháborúban. Hadtörténelmi közlemények 118. (2005) 1–2. 141–151. Balla Tibor mun-
kájának fontos kiegészítése Katona Anikó írása, mely a hadifestők és a Sajtóhadiszállás 
kapcsolatát vázolta fel. Katona Anikó: A háború képe. A hadifestők és a Sajtóhadiszállás 
viszonya az első világháborúban – a bécsi Állami Levéltár iratai alapján. In: Esemény és 
narratíva: történetiség, elbeszélés(ek), interpretáció. Szerk. Kötél Emőke – Rainer M. 
János. OSZK–Gondolat, Bp., 2013. 270–287.
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Megkerülhetetlen munkája a Nagy Háború osztrák–magyar tábornokait 
bemutató kötet, mely hiánypótló jellegű.45 Pollmann Ferenc megírta Bán-
laky József és Tersztyánszky Károly életrajzát46 és komoly történetfilo-
zófiai munkásságot fejtett ki a háborúk, illetve a hadtörténelem kérdései-
ről.47 Javasolta, hogy a hadtörténet, mint diszciplína érvényességi körét 
tágítsuk ki addig, hogy valamennyi, a háború idején történt eseményre 
érvényes legyen, mivel a háború nemcsak a harctérre szorítkozik.48 A szű-
ken vett hadtörténetnél maradva meg kell említeni a Nagy Háború Kuta-
tásáért Közhasznú Alapítvány szerzőit, Pintér Tamást, Rózsafi Jánost és 
Stencinger Norbertet, akik a hadszíntérkutatásban és az ezredtörténetek 
területén tettek le értékes munkát az asztalra.49 

Politikatörténeti szempontból a legtöbb szerzőt olyan kérdések foglal-
koztatták, hogy miért tört ki a háború, miért esett szét az Osztrák–Magyar 
Monarchia, mi vezetett a trianoni békeszerződéshez? A háború kitörése 
kapcsán elsőként Francois Furet-t kell megemlíteni, akinek Lenin gazda-
sági alapú érvelésével szemben megfogalmazott tézise Magyarországon 
is visszhangra talált.50 Furet szerint a háború eredete és lényege az európai 
nemzetek közötti vetélkedésben és polgáraik patriotizmusában keresen-
dő, azaz a háború elsődleges kirobbantója a nacionalizmus, és az első vi-

 45 Balla Tibor: A Nagy Háború osztrák–magyar tábornokai. Argumentum, Bp., 2010.
 46 Pollmann Ferenc: Oroszlán karddal és lúdtollal. Doberdói Bánlaky József élete és mun-

kássága. História Antik, Bp., 2014. és Pollmann Ferenc: Balszerencse, semmi más? 
Tersztyánszky Károly cs. és kir. vezérezredes élete és pályafutása. Balassi, Bp., 2003.

 47 Például Pollmann Ferenc: Conrad, Clausewitz és a háború. In: Az értelem bátorsága: 
Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Szerk. Hausner Gábor. Argumentum, Bp., 2005. 
539–544.

 48 Pollmann Ferenc: „Marcona” történelem: hadtörténetírás határon innen és túl. Korall 9. 
(2008) 33. 120–128.; Pollmann Ferenc: Második nekifutásra : még egyszer a „marcona” 
történelemről. Korall 10. (2009) 35. 184–189.

 49 Pintér Tamás – Rózsafi János – Stencinger Norbert: Magyar ezredek a Doberdó-fennsík 
védelmében. Hibernia Nova–Zrínyi, Bp., 2009.; Tamás Pintér, János Rózsafi, Norbert 
Stencinger: Il Monte degli ungheresi : la difesa del San Michele 1915–1916. trad. e in-
trod. di Gianluca Volpi. Stampa e Storia, Monfalcone, 2011.

 50 Furet, Francois: Az első világháború. In: Uő: Egy illúzió múltja, esszé a XX. század 
kommunista ideológiájáról. Ford. Mihancsik Zsófia. Európa, Bp., 2000. 62–107. [Ere-
deti megjelenés: Furet, Francois: Le passé d’une illusion essai sur l’idée communiste au 
XXh siécle. Paris, 1995.]
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lágháború a népek háborúja.51 Horváth Gizella szerint az elmélettel az a 
gond, hogy félreteszi a gazdasági szempontokat, pedig azok nélkül az 
első világháború kitörése értelmezhetetlen.52 A német–angol gazdasági 
rivalizálást tartotta a legerősebb indítéknak Diószegi István is. Szerinte 
Anglia hosszú időn át a világ műhelye, Franciaország pedig a nemzeti 
állam mintaképe volt. Kettejük világpolitikai vezető szerepe a 19. század-
ban megkérdőjelezhetetlen volt. Az erőviszonyok azonban eltolódtak, s a 
két korábban dinamikusan fejlődő tőkés nemzet a stabilizáció elemévé 
változott, akik azonban terjeszkedésük eredményeit meg akarták tartani, s 
ezért elfogadták a kihívásokat. A 20. század elején a demográfiailag és 
iparilag egyaránt nagyon erős Németország jelentette a kihívást. A német 
expanzivitás erős ideológiai és politikai hajtóerővel rendelkezett. Az am-
bíciók kielégítése azonban adott helyzetben csak erőszakkal volt lehetsé-
ges.53 A nacionalizmus és a gazdasági érdekek mellett a mozgósítási auto-
matizmust is többen a háború okaként mutatják be. Majoros István kivá-
lóan magyarázta el ezt, mint mozgatórugót.54 A mindenkori nagyhatalmi 
politikának a biztonság az egyik kulcsszava. Ez jelenti az állami, nemzeti 
lét védelmét, de a hegemóniára, expanzióra vagy a már megszerzett pozí-
ciók védelmére való törekvést is. Ez vezetett az első világháború kitöré-
séhez.55 A kettős kihívás–válasz lélektani láncreakcióként is felfogható. 
A láncreakció kettős: a) német–francia viszonylatban az egyik fél bizton-
ságot erősítő lépését a másik fél úgy ítélte meg, hogy a saját biztonságát 
veszélyezteti, s ezért maga is lépett, azaz erősítette biztonságát; b) a moz-
gás nem maradt meg a két fél viszonylatában, hanem előbb vagy utóbb 
kiterjedt a többi nagyhatalomra is, és a 20. század elején valamennyi 

 51 Joll, James: The Origins of the First World War. Longman, 1984. Idézi: Furet i. m. 64.
 52 Horváth Gizella: A fasizmus és kommunizmus összefüggéseiről – Francois Furet: Egy 

illúzió múltja, esszé a XX. század kommunista ideológiájáról c. könyvéről. Eszmélet 12. 
(2000) 47. 33–44. 

 53 Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada. História – MTA TTI, Bp., 1994. 
240–241.

 54 Majoros István: Párizs és Oroszország. (1917–1919). IPF, Szekszárd, 1999. 8. A továb-
biakban Majoros (1999) és Majoros István: Vereségtől a győzelemig. Franciaország a 
nemzetközi kapcsolatok rendszerében. Eötvös, Bp., 2004. 19. A továbbiakban Majoros 
(2004).

 55 Majoros (1999) 8–9. 
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nagyhatalmat elérte. Ez a mozgás magában hordozta a veszélyt, hogy a 
szövetségek egy-egy tagjának összeütközése a két szövetségi blokk 
konfrontációjává válik, mert nincs olyan fél a rendszeren belül vagy kí-
vül, amelyik leállíthatná a konfliktust. A világháború egyik oka tehát a 
láncreakcióban, illetve a minél nagyobb biztonságra való törekvésben 
keresendő.56 A nacionalizmus, a gazdasági rivalizálás, a katonai kihívás 
és a mozgósítások egyaránt fontos szerepet játszottak az első világhábo-
rú kitörésében, az egész rendszert komplex egészében kell látnunk, ha 
közelebb akarunk jutni az igazsághoz. Ilyen rendszert kínált Majoros Ist-
ván, Galántai József vagy a még nem említett Ormos Mária is.57

Nemcsak az első világháború kirobbanása állt az érdeklődés fókuszá-
ban az utóbbi huszonöt évben, hanem a következményei is, különös te-
kintettel az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlására és a trianoni bé-
keszerződésre. Komoly vitát váltott ki a Monarchia háborús felkészültsé-
ge. Fejtő Ferenc szerint sem volt a Monarchia hanyatlóban 1914 előesté-
jén, a háborús vereség okozta csak vesztét.58 Deák István is olyan vélemé-
nyen volt, hogy a Habsburgok birodalma nem azért bomlott szét, mert 
politikája végzetesen rossz volt, hanem a központi hatalmak háborús ve-
resége miatt.59 Vannak azonban ettől gyökeresen eltérő vélemények is. 
Diószegi István szerint a Monarchiában a nemzeti érdekek és az állami 
érdek diszharmóniában állt egymással, ez csökkentette a külpolitika haté-
konyságát. A Monarchia csak a hatalmi állás klasszikus mutatóival volt 
nagyhatalom, azaz a terület és a népesség szerint. A Monarchia geopoliti-
kai helyzete szintén nem volt stabil, ráadásul jelentős nemzeti kisebbsé-
gekkel rendelkezett, amely a nemzeti ébredés korában határozottan nem 

 56 Majoros (2004) 121. 
 57 Ormos Mária: Az első világháború, 1914–1918. In: Ormos Mária – Majoros István: 

Európa a nemzetközi küzdőtéren. Felemelkedés és hanyatlás. 1814–1945. Osiris, Bp., 
1998. 215–249.

 58 Fejtő Ferenc: A Monarchia szétzúzása. A „Rekviem” előtörténete. Előadás a párizsi 
Magyar Intézetben. Világosság 30. (1989) 5. 363–374.

 59 Deák, István: Comparing Apples and Peas. Centralization, Decentralization and Ethnic 
Policy in the Habsburg and Soviet Armies. In: Nationalism and Empire: The Habsburg 
Empire and the Soviet Union. Ed.: Rudolph, Richard L. and Good, David F. St. Martin’s 
Press, New York, 1992. 225–243.
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volt előnyös.60 A Monarchia legfőbb összetartó erejét a közös hadsereg 
adta.61 Deák István szerint a Habsburgoknál a katonapolitika a minden-
kori belpolitikai helyzettől függött és alapvetően a dinasztia érdekeit szol-
gálta.62 Talán meglepő jelenség volt, hogy a Monarchia morális teljesítő-
képességben nem maradt el a nemzetállamoktól, ugyanis több nemzetiség 
is úgy gondolkozott az oroszokkal kapcsolatban, mint a magyar, így a 
külpolitikai célok közösségéből „nemzeti egység” alakult ki.63

Fontos kérdés, hogy a Monarchia magától, belső feszültségeitől is 
szétesett-e volna, vagy a külső agresszió a felelős ezért? Hajdu Tibor sze-
rint Törökország, Oroszország és az Osztrák–Magyar Monarchia közös 
vonása az volt, hogy az uralkodó nemzet számbeli kisebbsége lehetetlen-
né tette gazdasági és politikai felzárkózásukat Európa nyugati feléhez, 
ezért demokratikus eszközökkel nem tarthatták fent uralmukat a naciona-
lizmus korában.64 Diószegi István szerint a kelet-európai nemzeti átalaku-
lás és a dinasztikus politika kiküszöbölése történelmi szükségszerűség 

 60 Diószegi István: Az Osztrák–Magyar Monarchia külpolitikája 1867–1918. Vince, Bp., 
2001. 10–13.

 61 Balla Tibor: Az első világháborús osztrák–magyar tábornokok életrajzának kutatása. 
Századok 139. (2005) 83–101.

 62 Deák, István: Comparing… i. m.
 63 Diószegi István: A magyar érdekek érvényesülése az Osztrák–Magyar Monarchia külpo-

litikájában. Múltunk 42. (1997) 1. 3–27. A miniszterelnök, Tisza István szerint a kiegye-
zés garantálta Magyarország létét és jövőjét az orosz expanzióval szemben, és hitt Ma-
gyarország vezető szerepében a Monarchián belül. Vö. Vermes Gábor: Tisza István vi-
lágnézete. Történelmi Szemle 43. (2001) 3–4. 287–298. Bertényi Iván, ifj.: Tisza István 
és az I. világháború. In:  Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelem-
ről. Szerk. Romsics Ignác. Osiris, Bp., 2005. 28–86. és Bertényi Iván, ifj.: A századelő 
politikai irányzatai és Tisza István. In: A magyar jobboldali hagyomány, 1900–1948. 
Szerk. Romsics Ignác. Osiris, Bp., 2009. 34–72.

 64 Hajdu Tibor: Oroszország és a Monarchia összeomlása. História 17. (1995) 5–6. 13–17. 
Például 1906 és 1918 között egyetlen magyar kormány sem jutott el arra a felismerésre, 
hogy a szlovák kérdés rendezését csak az egyenrangúnak elismert Szlovák Nemzeti Párt 
képviselőivel kötött megegyezés alapján lehetett volna elérni. Bővebben: Szarka László: 
A szlovák kérdés a magyar kormány nemzetiségpolitikájában. 1906–1918. Történelmi 
Szemle 35. (1993) 1–2. 59–79.
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volt.65 A szakirodalom nagy része amellett van, hogy a Monarchia fel-
bomlása a háborúból következett. Az antant háború alatti, Monarchiával 
szembeni politikáját Romsics Ignác kutatásaiból részletesen ismerjük. 
Franciaországban az 1917. novemberi kormányváltás után lett a felosztás 
a hivatalos külpolitika része. Oroszország kiválásával Franciaország el-
vesztette legfontosabb kontinentális szövetségesét, ráadásul annak forra-
dalmisága veszélyes is volt. A németek és kommunisták elleni kettős 
védelemre az újonnan létrehozandó kelet-európai nemzetállamok tűntek 
a legalkalmasabbnak, és ezért ez lett Franciaország hivatalos politikája.66 
A brit politika az emigrációs nemzetiségi törekvések ellenére is a Monar-
chia létében volt érdekelt, s hadicéljaiban annak fennmaradását jelölte 
meg, lagalábbis 1918 elejéig. A fordulópontot nem a szlávbarát körök be-
folyásának növekedése jelentette, hanem a Monarchia külpolitikájának 
alakulása. Egyrészt a különbéke-tárgyalások sikertelensége, másrészt 
IV. Károly és II. Vilmos megállapodása, mely hosszú távú és szoros po-
litikai szövetséget jelentett Németország és a Monarchia között. Ez 
Ausztria „vazallusi” státuszát jelentette, amely megerősítette a Monar-
chia-ellenes köröket. A Monarchia sorsa ekkor pecsételődött meg Nagy- 
Britanniában, ezután már nem fennmaradása volt a kérdés, hanem az, 
hogy az utódállamok határai hol húzódjanak.67 A fordulópont tehát 1918 
tavasza, ekkorra vált mindkét nyugati antant tagállam hivatalos kor-
mányprogramjává a Monarchia felbontása.68 A trianoni békeszerződés 
megkötésével kapcsolatban Zeidler Miklós végzett meg kerülhetetlen ku-
tatásokat, a szerződéssel kapcsolatos legendákat pedig Ablonczy Balázs 

 65 Diószegi István: A hatalmi politika másfél évszázada. História–MTA TTI, Bp., 1994. 
264.

 66 Romsics Ignác: Détruire ou reconstruire l’Austriche-Hongrie? Franciaország dunai poli-
tikájának dilemmája a XX. század elején. In: Uő: Helyünk és sorsunk a Duna-me-
dencében. Osiris, Bp., 1996. 11–34.

 67 Romsics Ignác: A brit külpolitika és a „magyar kérdés”, 1914–1946. Századok 130. 
(1996) 273–339. 

 68 Romsics Ignác: Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása és a Duna-táj nemzetiségi 
feszültségeinek továbbélése. In: Uő: Helyünk és sorsunk a Duna-medencében. Osiris, 
Bp., 1996. 303–315. 
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igyekezett szertefoszlatni.69 A háború emlékezetét Romsics Gergely fog-
lalta össze több műben.70

Az utóbbi évek fontos hozadéka, hogy az első világháború kapcsán 
előtérbe került a társadalomtörténet, a hátország története és a háborúban 
részt vevő emberek története is. Két nagyon fontos külföldi munkát for-
dítottak le, amelyek – amellett, hogy tükrözték a megváltozóban levő 
érdeklődést – katalizálták is ezt a folyamatot. Az egyik Stéphane Au-
doin-Rouzeau és Annette Becker könyve, Az újraírt háború.71 Alapgondo-
lata szerint a háborúban résztvevők legfontosabb tapasztalata a harctéri 
erőszak átélése volt, amely brutalizálta a társadalmat, előkészítve a társa-
dalom háború utáni teljes átalakulását. A másik ezt alátámasztó fordítás 
John Keegan, A csata arca című kötete, amely felhívta a figyelmet a vala-
mennyi háborúban részt vett katonát érintő harctéri pszichózisra.72

A hátország kutatásának fontos állomásai voltak a Hadtörténeti Inté-
zet és Múzeum által 2008 és 2010 között szervezett konferenciák, me-
lyeknek tanulmányaiból a Múzeum értesítőjének 2011. évi tematikus szá-
ma összeállt.73 A kötetben a háborús szakácskönyvektől a repülőgépgyár-
táson át a Hadsegélyező Hivatal tevékenységéig számos érdekes témáról 
olvashatunk.74 Történetírásunk egyik komoly hiányossága, hogy az első 

 69 Trianon. Szerk. Zeidler Miklós. Osiris, Bp., 2003.; Ablonczy Balázs: Trianon-le gen dák. 
Jaffa, Bp., 2010.

 70 Romsics Gergely: Mítosz és emlékezet : a Habsburg Birodalom felbomlása az osztrák és 
a magyar politikai elit emlékirat-irodalmában. L’Harmattan, Bp., 2004; Romsics Ger-
gely: Nép, nemzet, birodalom : a Habsburg Birodalom emlékezete a német, osztrák és 
magyar történetpolitikai gondolkodásban, 1918–1941. ÚMK, Bp., 2010.

 71 Audoin-Rouzeau, Stéphane – Becker, Anette: 1914–1918, az újraírt háború. Ford. Fisli 
Éva. L’Harmattan–Atelier, Bp., 2006.

 72 Keegan, John: A csata arca. A közkatonák háborúja, 1415–1976. Agincourt, Waterloo és 
a Somme. Ford.: Kőrös László. Aquila, Debrecen, 2000.

 73 A Hadtörténeti Múzeum értesítője = Acta Musei Militaris in Hungaria, 2011. 12.
 74 Ezek közül kiemelten: Saly Noémi: Hadiháztartás, avagy hősnők a konyhában. A Hadtör-

téneti Múzeum értesítője = Acta Musei Militaris in Hungaria 12. (2011) 41–48.; Gondos 
László: Repülőgépgyártás Magyarországon az I. világháborúban. A Hadtörténeti Múze-
um értesítője = Acta Musei Militaris in Hungaria 12. (2011). 291–297.; Tóth Orsolya: 
A Hadsegélyező Hivatal tevékenysége a Hadtörténeti Múzeumban őrzött plakátok tük-
rében. A Hadtörténeti Múzeum értesítője = Acta Musei Militaris in Hungaria 12. (2011). 
167–176.
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világháború hátországáról eddig nem született átfogó jellegű monográfia, 
és jóformán ez az egyetlen modern kötet, amelyből tájékozódni lehet. 
Fontos lenne megírni az intézmények korabeli történetét is modern felfo-
gásban. Ebben igyekeztem elöl járni saját munkahelyem kapcsán.75

Fontos témának számít a harcban résztvevők személyes történetei nek 
bemutatása. Ebben egy internetes portál, a Nagy Háború Blog jeleskedik 
elsősorban, melyet a korábban már említett Nagy Háború Kutatásáért 
Közhasznú Alapítvány üzemeltet.76 A történettudomány újra felfedezte 
magának a naplókat, a memoárokat, a harctéri leveleket, mint a szemé-
lyes történetek fő forrásait, ahogyan azt az utóbbi évek kiadványai is 
mutatják.77

A 2014-es év a közfigyelmet újra az első világháború felé fordította. 
Talán nem túlzás azt mondani, hogy több tematikus konferencia foglal-
kozott idén az első világháborúval, mint az utóbbi húsz évben összesen. 
A készülő tanulmánykötetek és az első világháborús kutatási projektek 
remélhetőleg számos további novumot hoznak majd a magyar történet-
tudomány számára.

 75 Szőts Zoltán Oszkár: i. m.
 76 http://nagyhaboru.blog.hu (Utolsó letöltés: 2014. október 11.)
 77 Egy példa: Liffa Aurél: Pécstől Isonzóig : napló, 1914. szeptember 1.–1916. május 22. 
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