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ELŐSZÓ

Tisztelt Olvasó!
A Történeti emlékezet és rendszerváltások. Hatalmi és politizálási alternatívák a 20. századi Magyarországon című kötetünk a Város Vidék konferencia-sorozat 2019. május 31-én, Hajdúnánáson rendezett
tudományos tanácskozásán elhangzott előadásokból készült válogatott tanulmányokat tartalmazza. A 2012-ben indult konferencia-sorozat és az ahhoz kapcsolódó kötetek mostani, hetedik darabja a 20.
századi magyar történelem politikai, politizálási alternatíváit, hatalmi
váltásait vizsgálja, valamint a történeti emlékezet narratíváit is elemzi
a személyesen átélt történelem közlési eszközei (napló, visszaemlékezés) tükrében. A kötet tanulmányainak történész, hadtörténész, néprajzkutató szerzői politika-diplomácia, gazdaság- és társadalomtörténeti, helytörténeti, valamint hadtörténeti szempontokból elemzik a
20. századi magyar történelem általuk választott szegmenseit. Fókuszaik nem csupán az úgynevezett nagypolitikára, a köztörténetre irányulnak, de fontosnak tartják a helyi viszonyok áttekintését, a személyes történeti emlékezet aspektusait, ezzel is jelezve, hogy a megélt
történelem vizsgálatát a lehető legszélesebb spektrumba kell helyezni.
Kerepeszki Róbert tanulmánya a két háború közötti magyar belpolitikát erősen tematizáló királykérdés alternatíváit, realitásait és illúzióit tekinti át, széleskörű forrás- és szakirodalmi bázisra támaszkodva. A nagypolitika helyi vetületeit elemzi Püski Levente írása, aki
az 1920 nyarán lezajlott hajdúsági és debreceni nemzetgyűlési választások lokális sajátosságait az ellenforradalmiság korkövetelményébe
illeszti. Hasonló vizsgálati szempontokat érvényesít Pintér Zoltán
Árpád, aki Karcag 1919-es állapotainak bemutatása során kitér a
korabeli helyi elitcsoportok jellemzésére és azok konfliktusaira is.
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Uzonyi Anita Újpétery Elemérről szóló írása egy diplomata karrierjén
keresztül mutatja be az 1918 utáni magyar diplomáciai kar új vonásait és azok változásait. Nyakas Miklós hosszabb forrásközlése Fráter
Tibor hadinaplóján keresztül hozza személyesen megélt közelségbe
az első világháborús keleti front négyéves eseményeit, különös tekintettel az 1917–1918 közötti időszakra. Kaló József a 2. magyar hadsereg frontra küldését megelőző német–magyar tárgyalások részletes,
kritikai áttekintésével felvázolja a magyar fél rendkívül korlátozott
lehetőségeit, a mozgásterek és az alternatívák szinte teljes hiányát. Szonda István Tímár Máté versei, és visszaemlékezése alapján plasztikus
képet nyújt egy művelt és tehetséges ifjú magyar katona 1944 és 1946
közötti sorsáról, viszontagságairól, kiemelve a nagypolitika embert
próbáló természetét. Bráda Ferenc Barankovics István 1945 utáni politikai tevékenységének áttekintésével világosan jelzi, hogy milyen korlátozott esélyei voltak a második világháború utáni Magyarországon
egy modern, nyugat-európai típusú kereszténydemokráciának. Csiszár
Imre tanulmánya az 1989-es magyar rendszerváltást a szocialista agrárszerkezet felbomlásának folyamatába ágyazva mutatja be, kiemelve,
hogy az új típusú agrárszerkezet nem zökkenő- és konfliktusmentesen
alakult ki, mert megörökölt számos 1989 előtti problémát. Pallai László írása az 1980-as évekbeli hazai ellenzéki mozgalmak Közép-Európa
fogalom értelmezéseit vizsgálja, jelezve, hogy a magyar rendszerváltozást előkészítő ellenzék programjában és szóhasználatában erőteljesen
jelen volt a közép-európaiság, annak minden specifikumával.
A Város és Vidék konferencia sorozat elmúlt évi konferenciájának szervezői (Debrecen Egyetem Történelmi Intézete, Debreceni
Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, Hajdúnánás Városi
Önkormányzata, MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, Járom Kulturális
Egyesület, Nemzeti Kulturális Alap) és a kötet szerkesztői azzal a
reménnyel adják át ezt a munkát a tisztelt olvasóközönségnek, hogy
ezzel hozzájárulnak Magyarország 20. századi történelmének alaposabb, sokrétű, többféle kutatási irányt, szempontot és újszerű megközelítéseket érvényesítő értelmezéséhez, elősegítve ezzel közelmúltunk jobb megismerését.
A kötet szerkesztői

KEREPESZKI RÓBERT

„TÚL SOK JELÖLT EGY ÖSSZEOMLOTT TRÓNRA…” –
A KÉT HÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYAR KIRÁLYKÉRDÉS
1
MEGOLDÁSÁNAK „ALTERNATÍVÁI”
BEVEZETÉS
„A magyarországi királykérdés csaknem annyira bonyolult, mint
Einstein relativitás-elmélete”. Ezzel a kissé talán szarkasztikus, ám
lényegre tapintó mondattal kezdődött egy washingtoni napilap 1930
augusztusában megjelent véleménycikke, ami a magyarországi belpolitikai viszonyokat foglalta össze.2 Egy laikus külső szemlélő számára – főleg a tengerentúlról nézve – csakugyan ellentmondásosnak
és nehezen értelmezhetőnek tűnhetett az az – 1920-ban még – „ideiglenesnek” szánt, ám a két világháború közötti korszak egészére állandósult „király nélküli királyság”,3 ami Horthy Miklós kormány1

2

3

A tanulmány a NKFI K 120197 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési
és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a K_16 pályázati program finanszírozásában valósult meg.
Boy Fights for a Throne. The Sunday Star (Washington D.C.), August 17,
1930. 3.
A terminus technicus egyébként nem egyedi, alkalmazták a 18. században
történt első felosztása kapcsán Lengyelországra vagy az 1947–1975 közötti
Spanyolországra, ami több szempontból is a magyarhoz hasonló párhuzam. A
kifejezés önellentmondásossága abból következett, hogy Magyarország államformája a két világháború között monarchia volt, aminek élén a király
„helyettese”, majd az 1921-es trónfosztás után az államfő intézményének
„megjelenítőjeként” a kormányzó állt – kodifikáltan is provizórikus jelleggel.
Azonban – ahogy Takács Péter nemrég találóan megfogalmazta – „a monarchia a folyamatosság államformája, a provizórium pedig ideiglenes, átmeneti
állapot”. Takács Péter: A király nélküli királyság. Jogtörténeti Szemle 19.
(2017) 3. sz. 81–82.
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zóvá választása (1920) és az utolsó király, IV. Károly trónfosztása
(1921) után kialakult.
Az ún. „királykérdés” kiindulópontja az Osztrák–Magyar Monarchia első világháború végén történt összeomlásához kötődik, amikor
IV. Károly az 1918 novemberében kiadott eckartsau-i nyilatkozatával lemondott az államügyek intézésében való részvételéről és viszszavonult. Az ezt követő egy évben két olyan államforma (a polgári
demokratikus elveken alapuló – akkori szóhasználattal – „népköztársaság” és a kommunista tanácsköztársaság) következett, amikben az
államfő személyének kérdése – a rendszerek jellegéből adódóan –
nem okozott politikai konfliktusokat. Az 1919/20-as ún. „ellenforradalmi” időszakban azonban újabb rendszerváltozás történt, amelynek egyik eredménye a királyság államformájának visszaállítása lett.
Ez két táborra, a Habsburg IV. Károly, majd az ő 1922-ben bekövetkezett halála után fia, Ottó trónigényét támogató, elsősorban az
arisztokrácia tagjaiból és egyházi vezetőkből álló legitimistákra, illetve a restaurációt elutasító, társadalmilag rendkívül vegyes ún.
szabad királyválasztókra osztotta a magyar belpolitika résztvevőit.
Ekkor a nemzetközi körülményekre és a zilált belpolitikai viszonyokra való tekintettel az államfői pozíció betöltésének problémájára
az a sajátos megoldás született, hogy Horthy Miklós személyében
kormányzó került az állam élére, a trón pedig betöltetlen maradt. Innentől kezdve – ugyan változó intenzitással, de gyakorlatilag végig a
korszak folyamán – mind a hazai, mind a külföldi sajtó számára permanens témával szolgált az a tény, hogy a korabeli Európa szívében
egy királyság létezik – koronás uralkodó nélkül, sőt, élénk érdeklődést volt tapasztalható a kontinens számos országának diplomáciai
életében is.4 De a magyar trón birtoklásának kérdése nem kerülte el
az európai arisztokrácia köreinek figyelmét sem, ami még akkor is
fontosnak számított, ha az egykor szebb napokat látott magyar korona az adott korban az „uralkodás” szempontjából nem feltétlenül a
legvonzóbb vagy a legkönnyebb perspektívát jelentette (volna) egyik
4

Vö. C. Douglas Booth: The Political Situation in South-Eastern Europe: I.
Hungary and Jugoslavia. Journal of the Royal Institute of International
Affairs 8. (1929) No. 4. 325–326.
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dinasztia számára sem. E tényezők miatt a betöltetlenül hagyott királyi méltóság – olykor még a Balkán békéjét fenyegető problémaként
is5 – több meglepő elképzelésre adott lehetőséget nemcsak a hazai,
hanem a nemzetközi politikában is. A trón betöltésére irányuló törekvéseket a hivatalos magyar kormánypolitika a nyilvánosság előtt
végig a korszak folyamán azzal igyekezett rövidre zárni, hogy a királykérdés megoldása „nem aktuális”, amivel nyilvánvalóvá tette,
hogy nem kíván kockázatos „kalandor” tervekbe belebonyolódni
(még ha a „színfalak mögött” a nagy terveket szövögető miniszterelnökök, ambiciózus diplomaták, politikusok – ahogy látni fogjuk –
sosem hagyták „kihűlni” a kérdést).6
Jelen tanulmány alapvetően két kérdéskör megválaszolását tűzi
ki célul. Egyrészt – a korábbiakban elmondottakból következően –
azt, hogy kik és miért jöhettek szóba „lehetséges alternatívaként” a
5

6

Vacant Throne of Hungary Stirs Intrigues Threatening Balkans. New Britain
Daily Herald, July 11, 1930. 18.
Az elmondottakat jól visszatükrözik egy 1937 tavaszán megjelent szarkasztikus hangvételű publicisztika, miszerint: „A magyar királyi trón problémájáról itt-ott elhangzó vélemények csodálatos egyöntetűséggel kanyarodnak viszsza az időszerűtlenség ismételgetéséhez. Ez az időszerűtlen királykérdés folytonos kedélyhullámzást vált ki bizonyos hatalmaknál. A királykérdés olyan
időszerűtlen, hogy az egyik nagyhatalom formálisan fenyegetődző hangon
részletezi a királykérdés felvetésének súlyos következményét. A közép-európai
sajtó tekintélyes részét állandóan foglalkozhatja az időszerűtlen királykérdés.
Nyugat-Európa legnagyobb tekintélyű lapjaiban hitelesnek látszó híradások
jelennek meg a magyar királykérdés eshetőségeiről, a restauráció szükségességéről és a nézeteltérésekről, amelyek e tekintetben Magyarország szempontjából igen fontos, nagy államok között adódtak. Úgy látszik, bármily időszerűtlen is a magyar királyi trón sorsának rendezése, Anglia, Franciaország, Olaszország, Németország, a kisantant-államok és ezeken túl az egész
világ közvéleménye és diplomáciája és sajtója állandóan visszatér erre a
problémára. Valahogy ezek a nemzetek nem akarják tudomásul venni, hogy a
királykérdés időszerűtlen. Sőt, a milliós példányszámú lapokban lenyomtatott
tényállás szerint a királykérdés egyike a fároszoknak, amelyeknek a fényjelzésein keresztül rengeteg vezeték kapcsolja be Magyarországot a világpolitika
áramlásába.” Berényi Sándor: Ottó király „időszerűtlen” trónja. Közgazdasági-Közlekedési Tudósító, 1937. április 21. 2.
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magyar királyi méltóság betöltésére, illetve azt, hogy ezeknek a trónszerzési kísérleteknek milyen realitása lehetett. Látni fogjuk, hogy
ezek a törekvések a külföldi arisztokráciával fennálló – gyakran elég
szövevényes – kapcsolatoktól elválaszthatatlanoknak bizonyultak. Másrészt pedig arra keresi a választ, hogy az alapvetően legitimista magyar
arisztokrácia hogyan fogadta ezeket a „terveket”, voltak-e olyan főnemesek, akik nem IV. Károly, majd Ottó mellett exponálták és reprezentálták magukat, esetleg szóba került-e magyar arisztokrata „jelölt” a trónra, és emögött milyen motivációk húzódhattak meg.

A LEGITIMISTÁK ÉS A SZABAD KIRÁLYVÁLASZTÓK
POLITIKAI MOZGÁSTERE

Az 1920-as évek legelején a „királykérdés” vonatkozásában kialakult két egymástól jól elkülöníthető csoport közül a legitimistákkal,
azok céljaival, jogi és politikai érvrendszerével a korábbi szakirodalom már részletesen foglalkozott.7 A saját egykori társadalmi és politikai tekintélyében, illetve befolyásában bízó legitimista arisztokraták és katolikus egyházi vezetők az említett eckartsau-i nyilatkozat
ellenére IV. Károlyt, illetve később annak fiát, Ottót tartották a magyar korona jogos birtokosának. Egyrészt azért, mert a kiegyezést
követően miniszteri ellenjegyzést követelő királyi nyilatkozatot az
ellenjegyzés hiánya miatt érvénytelennek tartották, másrészt pedig
azért, mert – ahogy több száz éven át – ezt a családot tekintették a területileg egységes magyar állam szimbólumának.8
7

8

A vonatkozó szakirodalomból – a teljesség igénye nélkül – lásd Szalai Miklós: Ifjabb Andrássy Gyula élete és pályája. MTA Történettudományi Intézete, Bp., 2003. 153–182.; Békés Márton: A legitimisták és a legitimizmus. In:
A magyar jobboldali hagyomány, 1900–1948. Szerk. Romsics Ignác. Osiris
Kiadó, Bp., 2009. 214–242.; Fiziker Róbert: A legitimista gondolkodók és a
nagyvilág. A Lajtán (és az Óperenciás tengeren is) túl. Múltunk 58. (2013) 3.
sz. 145–167.; Kardos József: A Szent Korona-tan és a legitimizmus. Gondolat Kiadó, Bp., 2012. 63–95.
Fontos megjegyezni, hogy a katolikus egyházi vezető elit exponáltsága miatt a
„királykérdés” összefüggött a korszak egyik Szekfű Gyula által is azonosított po-
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Az általuk legitimnek tekintett uralkodó trónra juttatását azonban
több tényező is akadályozta. A legsúlyosabbak a nemzetközi körülmények voltak. A környező kisantant országok (Románia, Jugoszlávia, Csehszlovákia), de az európai nagyhatalmak (köztük elsősorban
Franciaország) is számos alkalommal deklarálták, hogy nem tűrik a
Habsburgok visszatérését, és akár katonai úton is hajlandóak ezzel
szemben fellépni (utóbbinak leginkább IV. Károly 1921-ben történt
két visszatérési kísérlete9 idején adtak hangot). Ám azt is érdemes
megjegyezni, hogy az európai politikában nemcsak ellenlábasai, hanem pártfogói is akadtak a Habsburgok visszatérésének. Az 1922ben elhunyt IV. Károly özvegye, Zita igyekezett minden lehetséges
követ megmozgatni fia, Ottó magyar királlyá koronázása érdekében,
ezért a korszak folyamán sorra látogatta az európai dinasztiákat. Ez
mindig élénk érdeklődést (és ezzel együtt – Ottó lehetséges megházasítása miatt – gyakran vad találgatásokat10) váltott ki, ezalatt pedig
maga Ottó egy kifejezetten megnyerő, intelligens és világlátott fia-

9

10

litikai-társadalmi törésvonalával, az ún. katolikus-protestáns konfliktussal, regionálisan nézve pedig az ország (főképp protestáns) keleti és nyugati (katolikus)
részének ellentétével. Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik.
ÁKV-Maecenas, Bp., 1989. 427–434.; Carlile A. Macartney: Magyarország.
Révai, Bp., [1936.] 42–59.; Gergely Jenő: A katolikus egyház története Magyarországon 1919–1945. ELTE-Újkori Magyar Történeti Tanszék, Bp., 1997. 105–
120.; Romsics Ignác: Magyarország(ok) a két világháború között. In: Uő: Történelem, történetírás, hagyomány. Osiris Kiadó, Bp., 2008. 75–80.; Kerepeszki
Róbert: A Vitézi Rend 1920–1945. Attraktor, Máriabesnyő, 2013. 71–73.
IV. Károly visszatérési kísérleteinek hátteréről és körülményeiről lásd Gratz
Gusztáv: Magyarország a két háború között. Osiris Kiadó, Bp., 2001. 51–
124.; Ablonczy Balázs: Teleki Pál. Osiris Kiadó, Bp., 2005. 195–202.;
Romsics Ignác: Bethlen István. Politikai életrajz. Osiris Kiadó, Bp., 2005.
185–205.; Speidl Zoltán: Végállomás: Madeira. Királykérdés Magyarországon, 1919–1921. Kairosz, Bp., 2012.; Ormos Mária: „Soha, amíg élek!” Az
utolsó koronás Habsburg puccskísérletei 1921-ben. Baranya Megyei Könyvtár, Pécs, 1990.; Kerepeszki Róbert: A budaörsi csata emlékezete és a királykérdés a két világháború közötti egyetemi ifjúsági mozgalmak politikai gondolkodásában. Múltunk 56. (2011) 3. sz. 36–63.
Pl. Royalists to Discuss Mating Of King Otto. The New York Times, June
17, 1931. 37.
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talemberré serdült, és pártfogókra lelt.11 Azonban az 1930-as években már – a kisantant országok mellett – egyértelműen a náci Németország is ellene volt a magyarországi Habsburg restaurációnak,
amire a magyar politikai köröknek is tekintettel kellett lenniük.12
A nemzetközi körülmények mellett a belső viszonyok sem kedveztek a legitimista célok megvalósításának. Egyrészt azért, mert a
mozgalom legfőbb bázisának és vezetőjének tekinthető magyar főnemesség – noha továbbra is jelentős anyagi javakkal rendelkezett –
nagymértékben veszített korábbi társadalmi presztízséből. Számos
szakirodalmi munka rámutatott már arra, hogy emiatt az arisztokrácia egyre inkább visszaszorult a politikai és diplomáciai életben,13 il11

12

13

Ezt igazolja például a bécsi magyar követ 1936 januárjában tett jelentése, hogy
„III. Lipót belga király személyes sympathiából [sic!] élénken támogatja” a „királyfi trónra jutását”. A bécsi magyar követ jelentése a külügyminiszternek.
Bécs, 1936. január 17. Közli: Diplomáciai iratok Magyarország külpolitikájához
1936–1945. I. A Berlin–Róma tengely kialakulása és Ausztria annexiója 1936–
1938. Öá. Kerekes Lajos. Akadémiai Kiadó, Bp., 1962. 72. – Habsburg Ottó életéről röviden lásd Kardos J.: A Szent Korona-tan, i. m. 206–217.
Jól szemlélteti ezt Erdmannsdorff budapesti követ 1937. decemberi levele,
amiben beszámolt egy Horthyval folytatott megbeszéléséről. Ennek folyamán
a kormányzó kifejtette, hogy „Habsburg Ottó meghívása a magyar trónra” –
a fiatalember tapasztalatlansága, illetve a családtagjainak juttatandó főispáni
és egyéb pozíciók nagy száma mellett – azért sem lehetséges, mert „egy ilyen
megoldás Németország és a kisantant ellenállásán is hajótörést szenvedne”.
Erdmannsdorff budapesti követ levele Weizsäcker külügyminisztériumi osztályvezetőhöz. Budapest, 1937. december 1. Közli: A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933–1944. Öá.,
s.a.r. és bev. Ránki György–Pamlényi Ervin–Tilkovszky Loránt–Juhász Gyula. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1968. 247.
Pritz Pál: Arisztokraták a magyar külügyi szolgálatban (1918–1944). In: Uő:
Magyar diplomácia a két háború között. Magyar Történelmi Társulat, Bp.,
1995. 19–36.; Gyáni Gábor–Kövér György: Magyarország társadalomtörténete
a reformkortól a második világháborúig. Osiris Kiadó, Bp., 2001. 223–236.;
Püski Levente: Helykeresés. Arisztokrácia és politika az 1920-as években. In:
Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. Szerk. Angi János–Barta János. Multiplex Media – DUP, Debrecen, 2000. 435–454.; Püski Levente: Arisztokrácia a 20. századi Magyarországon (II.). Korunk 19. (2008) 10. sz. 97–107.;
Barta Róbert: Egy történelmi osztály hanyatlása. Arisztokrácia és a politikai
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letve – ahogy Bódy Zsombor egy néhány éve megjelent tanulmányában találóan megfogalmazta – a „hagyományos” főnemesi elit „újabb
generációjában a történelmi hivatástudat ethosza is elenyészőben
volt, sokan nem érezték már kötelességüknek […], hogy őseik miatt
igényt tartsanak vezetői szerepre a közéletben”.14 Ehhez hozzájárult
az is, hogy a két világháború közötti rendszer vezető elitje ellene volt
a legitimizmusnak, és bár a pártjaikat, szervezeteiket nem tiltották, de
– mint a „fennálló politikai berendezkedésre veszélyes tényezőket” –
rendszeresen és szigorúan ellenőrizték.15 Emellett – különösen az
1930-as évek folyamán – gyakran előfordult az is, hogy a legitimizmust ellenző politikai csoportok tüntetésekkel vagy más erőszakos
cselekményekkel zavarták meg az Ottó-párti rendezvényeket.16
Noha bizonyos szemszögből nézve a legitimistákkal szembenálló
szabad királyválasztó tábor – látszólag – nagyobb politikai platformmal rendelkezhetett, mégsem képezett olyan egységes tábort,
mint a Károly- és Ottó-pártiak. Ennek magyarázata abban kereshető,
hogy ezt a sokkal képlékenyebb és heterogénebb csoportot gyakran
egymással is torzsalkodó-versengő személyek alkották, akik nem
rendelkeztek olyan koherens érvrendszerrel és célokkal, mint a legitimisták. Igazából csak két dologban értettek egyet. Egyrészt abban,
hogy az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásával megszűnt az

14

15

16

elit 1919 után. In: Arisztokrata életpályák és életviszonyok. Szerk. Papp Klára–Püski Levente. DE Történelmi Intézet, Debrecen, 2009. 191–203.
Bódy Zsombor: Elitek a két világháború közötti Magyarországon. Századvég
85. (2017) 3. sz. 23.
Pl. Magyar Nemzeti Levéltár (a továbbiakban MNL OL), K 149, 157. csomó,
1934–4–2944. Szigorúan bizalmas jelentés a Szent István Bajtársi Egyesület
zártkörű táncestélyéről. Budapest, 1934. január 27.; MNL OL, K 149, 175.
csomó, 1936–6–8654. Heti összesítés a jobboldali mozgalmakról. Budapest,
1936. július 31.
Pl. MNL OL, K 149, 154. csomó, 1933–6–8994. A m. kir. rendőrség vidéki
főkapitányságának jelentése a legitimista és szabad királyválasztó egyetemi
hallgatók állítólagos véres szegedi verekedéséről. Budapest, 1933. november
7.; MNL OL, K 149, 166. csomó, 1935–4–10815. A m. kir. rendőrség debreceni kapitányságának bizalmas jelentése a legitimista-ellenes tüntetésről. Debrecen, 1935. szeptember 28.
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1722/23-ban elfogadott Pragmatica Sanctio „oszthatatlanul és elválaszthatatlanul” elve, és a királyválasztás joga visszaszállt a magyar
nemzetre, amely – ha az idő elérkezik – szabadon választ új uralkodót magának.17 Másrészt pedig abban, hogy ennek az új királynak
olyannak kell(ene) lennie, aki kapcsolataival, tekintélyével elő tudja
segíteni Magyarország legfontosabb külpolitikai céljának elérését, illetve megteremti az ország belső politikai stabilitását és gazdasági
prosperitását. Ezt a korszak egyik „újságíró-fejedelme”, a korábban
egyébként legitimista meggyőződésű Rákosi Jenő az egyik – későbbiekben még bemutatásra kerülő – „királyjelölt” kapcsán a következőképpen fogalmazta meg 1928 őszén: „Magyarországnak olyan király kell, aki minden kvalifikációja mérlegelése szerint legalább is
olyan nagy, minő ennek az országnak a balsorsa. Király, aki hatalmával területeinket a lehetőségig visszaszerzi – ezért van junktim a
revízió s a királykérdés közt. Király kell, aki az ország erkölcsi és
gazdasági regenerációjának képességeiben, jellemében, és anyagi
erejében a feltételeit hozza magával. Végül modern király, akinek tekintélyét nem az udvari etikett és a testőrség biztosítja, hanem az,
hogy a most induló új világ számára van lelkileg, szellemileg és
anyagilag felfegyverkezve.”18 Viszont amíg a legitimisták következetesen IV. Károly, később Ottó mellett sorakoztak fel, addig a szabad
királyválasztók között nem alakult ki konszenzus abban, hogy kit
tudnának ilyen „ideális” új királyként elfogadni, ezért a köreikben –
leggyakrabban valamelyik külföldi dinasztiával összefüggésben –
több személy neve is felmerült lehetséges jelöltként. Ez pedig –
ahogy látni fogjuk – hiteltelenné tette őket, végső soron pedig inkább
szűkítette a hazai és nemzetközi mozgásterüket.
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A korabeli jogi értelmezésekhez és vitákhoz lásd még Szabó István: A király
trón betöltése körüli viták a két világháború közötti Magyarországon. Iustum
Aequum Salutare 2. (2006) 1–2. sz. 171–189.
Rákosi Jenő: Harmsworth királysága. Pesti Hírlap, 1928. október 24. 1–2. –
Rákosi pályájáról lásd Sipos Balázs: Az (ellen)propaganda. Rákosi Jenő és a
„keresztény kurzus”, 1919–1942. Múltunk 50. (2005) 3. sz. 3–37.
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HABSBURG KIRÁLYJELÖLTEK – NEM-„KIRÁLYI” ÁGBÓL
Érdekes módon a korszak legelején és az 1920-as évek folyamán a
szabad királyválasztók között is a Habsburg-család bizonyos tagjait
emlegették legsűrűbben lehetséges új magyar uralkodóként. A leggyakrabban szóba került két „jelölt” – Habsburg–Lotaringiai József
Ágost főherceg (akit a magyar közéletben leginkább csak József főhercegnek neveztek) és Habsburg–Tescheni Albert Ferenc (a közbeszédben csak Albrecht) főherceg – egyike sem tartozott az egykori
uralkodó szűkebb családi környezetéhez.19 Kettőjük közül az idősebbik, a Habsburg–Lotharingiai ház ún. magyar nádori ágából20 származó, 1872-ben Alcsúton született József főherceg már a korszak
19

20

Érdemes megemlíteni, hogy az 1920-as évek folyamán József és Albrecht főhercegeken kívül – noha hozzájuk képest jóval ritkábban – a Habsburgdinasztia két további tagja is felmerült magyar „királyjelöltként”. Először IV.
Károly 1922 áprilisában bekövetkezett halála után cikkeztek arról a lapok,
hogy a trónért való „versenyfutásba” – állítólag – bekapcsolódott a Szarajevóban meggyilkolt Ferenc Ferdinánd legidősebb fia, Hohenberg Miksa herceg, valamint az elhunyt ex-uralkodó öccse, Habsburg-Lotharingiai Miksa
Jenő főherceg is. Kettőjük közül az előbbi (és támogatói köre) volt aktívabb.
Az 1920-as évek közepén több sajtóhír szólt arról, hogy a Csehszlovákiában
működő monarchista csoportok célja az országuk királysággá alakítása, aminek élére Hohenberg Miksát szánták volna. Ezzel párhuzamosan Ferenc Ferdinánd fia az osztrák legitimisták között is felmerült a dinasztia ausztriai restaurációja kapcsán, illetve a magyar trón vonatkozásában is szóba került az,
hogy az egyébként Bécsben élő herceg „pályázik” az uralkodói címre (egyes
cikkek szerint egyébként Ferenc Ferdinánd a halála előtt azt tervezte, hogy
nem koronáztatja meg magát magyar királynak, ezt a méltóságot Miksának
szánta, ami hivatkozási alappal szolgált a herceg és környezete állítólagos
terveihez). Lásd Ottó, Albrecht vagy Miksa? Ellenzék, 1922. április 30. 6.; A
legitimisták négy csoportja áll szemben egymással. Reggeli Hírlap, 1922. június 25. 5.; Szabadkirályválasztás [sic!] esetén Hohenberg Miksa herceg, néhai Ferenc Ferdinánd legidősebb fia is pályázik a magyar trónra. Miskolci
Napló, 1925. augusztus 2. 4.; Habsburg Károly bitorló volt! Ottó áltrónkövetelő. Népszava, 1927. február 27. 3.; Ferenc Ferdinánd ütközőállamot akart
teremteni Elzász-Lotharingiából… Magyar Hírlap, 1928. augusztus 14. 1–2.
József Ágost főherceg nagyapja, József nádor I. Ferenc császár és király testvére volt. Utóbbi Ferenc József nagyapja, IV. Károly ükapja.
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kezdetén sem volt ismeretlen a magyar közéletben. Aktívan részt
vett a Nagy Háborúban, 1918 őszén – ún. „homo regiusként” – ő helyettesítette és képviselte IV. Károlyt Budapesten, a Tanácsköztársaság bukása után, 1919 augusztusában pedig – az említett korábbi pozíciójára való hivatkozással – „kormányzóvá” nyilvánította magát,
ám ezt csak rövid ideig (bő két hétig) birtokolhatta.21
József főherceg egyes források szerint a társadalom bizonyos
csoportjaiban is viszonylag „közkedvelt” személyiségnek számított,
amiről ő maga is meg volt győződve.22 Ezt a „népszerűséget” (és
emellett a főherceg alkalmasságát, illetve képességeit) azonban több
forrás is árnyalja. Például Harry Hill Bandholtz tábornok, az 1919
augusztusától Budapesten állomásozó Antant-misszió amerikai tagja
összességében nem festett hízelgő képet Habsburg Józsefről. „A főherceg maga azt bizonyította” – írta Bandholtz az egyik emlékeztetőjében –, „hogy mihelyt diplomáciáról, politikai kérdésekről és kormányirányításról van szó, még mindig pólyásbaba [sic!] jelleget ölt.
[…] Mindent figyelembe véve alighanem egész népszerű Magyarországon, de népszerűsége sem nem olyan széleskörű, sem olyan gyökerei nincsenek, mint ahogyan azt ő képzeli. Az járja róla, hogy bizalmasai félrevezették, és elhitették vele, hogy ő a magyar nép majd21

22

Pályájáról lásd részletesen Nánay Mihály: Habsburg József főherceg. A katona és politikus 1914–1924. Unicus Műhely, Bp., 2018.
Egy 1920 augusztusában keletkezett francia diplomáciai irat szerint Habsburg
József az akkor legerősebb politikai erőnek számító (és nem mellesleg főleg
szabad királyválasztó álláspontot képviselő) kisgazdapártban, valamint a hadseregben és a „parasztok között” örvendett „nagy népszerűségnek”. Ennek
oka elsősorban az volt, hogy a „magatartásában keresetlenül egyszerű és szabadelvű” főherceget „származása dacára” nem tartották Habsburgnak, és a
„nép szemében” olyan személyt testesített meg, „aki mindvégig az osztrák
uralom ellen [!] küzdött, és soha nem hagyta el az országot, a háborúban
együtt harcolt a katonákkal a lövészárokban, és osztozott a bolsevik forradalom idején bebörtönzött honfitársai sorsában”. Saint-Sauveur grófnak, a Schneider-Creusot-cég igazgatójának Paléologue francia külügyminisztériumi főtitkár részére készített jelentése. Párizs, 1920. augusztus 4. Közli: Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről 1920–1921. (a továbbiakban
Francia diplomáciai iratok 1920–1921.) Szerk. Ádám Magda–Ormos Mária.
Akadémiai Kiadó, Bp., 2006. 30.
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nem egyhangúlag kiválasztott képviselője.”23 Kissé ugyan árnyaltabban, de ugyancsak óvatosságra int Habsburg József „népszerűségének” értékelése kapcsán a Budapestre akkreditált francia főbiztos,
Maurice Fouchet is. Ő 1920. november elején úgy fogalmazott a hazája külügyminiszterének írt levelében, hogy a Magyarország „következő királyaként gyakorta emlegetett” főherceg „megfontolt, közepes értelmi képességű, ám előrelátó, nézeteiben inkább szabadelvű, talpig becsületes és kötelezettségeit híven teljesítő”, „ebben az
országban mindig is kizárólag magyar hercegnek” tekintett személy,
de ezen kívül „a vidéki lakosság meg a városi középosztály körében
élvezett népszerűségének nincs is más alapja”.24
Egyes források szerint Habsburg József magyar királlyá koronázásának gondolata bizonyos „ellenforradalmi” körökben már 1919
tavaszán, a Tanácsköztársaság időszakában felmerült. Kelemen Béla, a diktatúrával szemben Szegeden megalakult ellenkormány belügy-, majd vallás- és közoktatásügyi minisztere a kommunizmus
alatti szervezkedéseket megörökítő 1923-ban kiadott nagyszabású –
naplórészleteket, korabeli újságcikkeket, jegyzőkönyveket tartalmazó – dokumentumgyűjteményében több helyen is utalt arra, hogy a
főherceg trónigényét állítólag a franciák támogatták.25 Ez azonban
valószínűtlen, és inkább arról lehetett szó, hogy József királlyá választásának hívei – a főherceg francia családi „vonatkozásaival” alátámasztva (József édesanyja I. Lajos Fülöp francia király unokája volt)
– ezzel szerették volna megnyerni a céljuknak a szegedi ellenkormányt. A francia „támogatásnak” azonban több körülmény is ellentmondott, leginkább a háború alatti Habsburg-ellenes francia politika.26
23

24

25

26

Harry Hill Bandholtz: An Undiplomatic Diary by the American Member of
the Inter-Allied Military Mission to Hungary, 1919–1920. Columbia University Press, New York, 1933. 25.
Fouchet budapesti francia főbiztos Leygues francia miniszterelnöknek és
külügyminiszternek. Budapest, 1920. november 6. Közli: Francia diplomáciai
iratok 1920–1921, 105–106.
Kelemen Béla: Adatok a szegedi ellenforradalom és a szegedi kormány történetéhez (1919). Naplójegyzetek és okiratok. Szeged, 1923. 174, 223, 225.
Kelemen szerint a szegedi ellenkormány miniszterelnöke, gróf Károlyi Gyula
József főherceg francia támogatottságát „már magában merő lehetetlenség-
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Ebben némi változásra nem 1919-ben, hanem inkább 1920-ban
látszott esély, amikor Georges Clemenceau-t új miniszterelnök váltotta fel, és elindult egy óvatos magyar–francia közeledés is.27 Az
ekkoriban több kormányváltás miatt bizonytalan francia belpolitika a
nemzetközi kapcsolatokra is hatást gyakorló ingadozásaival alighanem József is tisztában volt, amit alátámaszt az, hogy nem sokkal
később a Magyarországon tartózkodó francia diplomatákat személyesen igyekezett maga mellé állítani. Fouchet főbiztos a már idézett
1920. novemberi levelében részletesen kitért a főherceggel folytatott
beszélgetésére is, ami során a diplomata számára „egyértelműen kiderült, miféle becsvágy fűti” Józsefet. Fouchet szerint a főherceg a
következőképpen fogalmazott: „úgy vélem, hogy ebben az országban csak akkor lesz újból rend, ha a királyi hatalmat visszaállítottuk.
Csak a királyi hatalom lesz képes az országot a jövőbe vezető úton
elvezetni. És vajon ki legyen a király? Habsburg király kell, mert
mást nem akarnak az emberek. A legtöbben rám gondolnak. A nép,
főleg a vidéki lakosság engem akar. Sok főnemes, persze nem mind –
a legitimitás elvére hivatkozva – inkább unokafivéremet, Károlyt
szeretné a trónon látni. Egyszóval, ha Franciaország föloldaná a
Habsburgokat sújtó tiltást, csaknem bizonyosan állíthatom, hogy én
leszek a király.” A főherceg ehhez – nem kevésbé ambiciózusan és

27

nek” tartotta, „mert hisz a franciák a republikánusok”. Az ehhez fűzött jegyzetében Kelemen egy meg nem nevezett „francia politikus” véleményének
idézésével igyekezett bizonyítani a terv képtelenségét, ami a következőképpen hangzott: „mi telebeszéltük minden francia paraszt fejét azzal, hogy a
Habsburgok és Hohenzollernek az okai a háborúnak; most nem mehetünk
mindegyikhez oda, hogy azt magyarázzuk, József főherceg voltaképpen nem
igazi Habsburg és más tekintet alá esik”. Uo. 189–190. – József francia támogatottságának az is ellentmondott, hogy 1919 augusztusában épp a francia
diplomácia is hozzájárult ahhoz, hogy a főhercegnek meg kellett válnia a saját maga által kinyilvánított „kormányzói” tisztétől. Vö. Ormos Mária: Padovától Trianonig 1918–1920. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1984. 338–347.;
Nánay M.: Habsburg József, i. m. 210–226.
Vö. Ablonczy Balázs: Távol Párizstól. A magyar–francia kapcsolatok 1920 és
1944 közötti történetéhez. In: Magyarország helye a 20. századi Európában.
Szerk. Pritz Pál et al. Magyar Történelmi Társulat, Bp., 2002. 65–78.
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naivan – hozzátette: „Cseh-Szlovákiára nézve megbízható forrásból
tudom, hogy Masaryk elnök jó szemmel nézné trónra lépésemet. Ezt
bizton állíthatom, mégpedig azon megnyilatkozásai alapján, amelyeket egy szlovák barátomnak tett, akit tudta nélkül küldtem hozzá, azzal a kéréssel, hogy puhatolja ki a véleményét.”28 József elszántságát
mutatja az is, hogy Fouchet-n kívül más országok diplomatáit is
igyekezett meggyőzni a magyar királlyá választásáról.29
A főherceg törekvéseire IV. Károly két visszatérési kísérlete
érezhetően hátráltatóan hatott. Ugyanis ha lett volna is valamiféle
„enyhülés” a Habsburgokkal szemben bármelyik európai ország politikai életében,30 ez – az egykori uralkodó nemzetközi szempontból
előkészítetlen akciói következtében – még a korábbinál is kategorikusabb elutasításba fordult át. Ennek már az 1921 tavaszán történt
első visszatérési kísérlet után is számos jele volt, a második után pedig erőteljes nemzetközi nyomás nehezedett a magyar kormányra,
aminek az eredménye 1921 novemberében a IV. Károly „uralkodói
28
29

30

Lásd 24. jegyzet.
Például a már említett Bandholtz amerikai tábornok azt jegyezte fel a naplójában, hogy 1919. augusztus végén József főherceg Mombelli tábornoknak,
az Antant-misszió olasz tagjának a következőket fejtegette: „ő személyesen
nagyon szereti Károly unokatestvérét, de aligha hiszi, hogy Károly meg tudna
felelni az elvárásoknak. Majd azzal folytatta: úgy érzi, ő (József főherceg)
népszerű egész Magyarországon és hogy őt kellene felruházni a királyi méltósággal.” Bandholtz: An Undiplomatic Diary, i. m. 48.
Ezzel kapcsolatban érdekes a már idézett Fouchet 1921 júliusában (tehát IV.
Károly két visszatérési kísérlete között) íródott levele, amiben a francia főbiztos meglepetten arról számolt be, hogy a budapesti román követ – „miután
több hónapon keresztül ismerkedett a magyar viszonyokkal” – arra az elhatározásra jutott, hogy „a királyság kérdésére a legjobb megoldást József főhercegnek a trónra való jelölése adná”, amiről tájékoztatni is szándékozott a bukaresti kormányt. „Román kollégám véleményét meglehetősen érdekesnek
tartom” – jegyezte meg ezzel kapcsolatban Fouchet –, „tekintettel arra, hogy
a kisantant mind ez ideig határozottan elzárkózott attól, hogy Budapesten
bármelyik Habsburg is visszatérhessen a hatalomba”. Fouchet budapesti
francia főbiztos Briand francia miniszterelnöknek és külügyminiszternek.
Budapest, 1921. július 13. Közli: Francia diplomáciai iratok 1920–1921,
184–185.
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jogainak és a Habsburg Ház trónörökösödésének megszüntetését”
kimondó törvény elfogadása lett.31
Az ambiciózus, kifejezetten hiú és önhitt József gyaníthatóan sértődötten vette tudomásul az események alakulását. Azonban későbbiek során sem mondott le arról, hogy a rangjához szerinte megfelelő pozíciót szerezhessen Magyarországon, noha a vezető politikai
elit számos gesztust gyakorolt felé. Például a Horthy által alapított
Vitézi Rendbe elsőként őt vették fel, később a Magyar Tudományos
Akadémia elnökévé választották, a korábbi katonai szerepvállalásai
miatt pedig végig a korszak folyamán a Nagy Háborúra irányuló emlékezetpolitika egyik meghatározó állandó reprezentatív szereplője
volt.32 Mindezek ellenére József végig féltékenyen figyelte Horthy
kormányzói hatalmát, és noha a nyilvánosság előtt vagy direkt konfrontáció formájában sosem vállalta fel az ambícióit, a színfalak mögött azonban kifejezésre juttatta ezeket. A korszak végéről is említve
példát jól mutatja ezt, hogy 1941/1942-ben, amikor a kormányzóhelyettesi méltóság létrehozásának gondolata aktuálissá vált, még
Horthynak is kifejtette, hogy a poszt őt illetné.33 Sőt 1944 őszén a
nyilasok hatalomra kerülése után (csakúgy, mint korábban az őszirózsás forradalmat követően létrejött polgári demokratikus rendszernek34) hűségesküt tett Szálasinak, sőt buzgón tevékenykedett is az
érdekében a megmaradt felsőházi tagok megszervezése és vezetése
révén, amiben a Horthy lemondatása után újra felerősödött becsvá31

32

33

34

1921. évi XLVII. törvénycikk IV. Károly Ő Felsége uralkodói jogainak és a
Habsburg Ház trónörökösödésének megszüntetéséről. Ezer év törvényei,
online: https://net.jogtar.hu/ezer-ev-torveny?docid=92100047.TV&searchUrl
=/ezer-ev-torvenyei%3Fpagenum%3D39 (letöltve: 2020. június 14.)
Kerepeszki R.: A Vitézi Rend, i. m. 105.; Püski Levente: A világháborús emlékezés reprezentatív személyisége a Horthy-korszakban: Habsburg József
főherceg. In: A „Nagy Háború” és emlékezete. Speculum Historiae Debreceniense 22. Szerk. Püski Levente–Kerepeszki Róbert. Debreceni Egyetem
Történelmi Intézete, Debrecen, 2015. 233–242.
Csíky Balázs: Serédi Jusztinián, Magyarország hercegprímása. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, MTA–PPKE
Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport, Bp., 2018. 346.
Nánay M.: Habsburg József, i. m. 196.
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gya mellett a következetes szovjetellenessége is közrejátszott. Azonban a nyilas államtól sem kapta meg azt a megbecsülést és pozíciót,
amit elvárt volna.35
Hozzá hasonlóan a másik Habsburg (ön)jelölt, az 1897-ben az alsó-ausztriai Badenben született Albrecht főherceg is a szélsőjobboldalhoz való orientációtól remélte ambíciói megvalósulását a korszak
folyamán, ám ő egy kicsit más úton jutott el idáig. Bizonyos források
szerint az ő királlyá választása is már 1919 tavaszán felmerült,36 ám
inkább az 1920-as évek közepén került előtérbe különösen a fajvédő
jobboldali radikális körökben, akik – egyes sajtóhírek szerint – V.
Béla (!) néven akarták őt trónra ültetni.37 Erre az adhatott alapot,
hogy Albrecht édesanyja, Izabella hercegnő a Croy-Dülmen család
tagja volt, ami az (állítólagos) eredetét az Árpád-házhoz vezette viszsza (erre a családi szálra a későbbiekben még visszatérünk).38
Azonban a főherceg nagyon hamar hiteltelenné vált a közéletben,
annak ellenére is, hogy – Józsefhez hasonlóan – tagja lett a törvényhozás második kamarájának, az 1926-ban létrehozott Felsőháznak,
tehát politikai szempontból végig „tűzközelben” maradt. A hitelvesztés oka – a szélsőjobboldali kapcsolatai és szimpátiája mellett –
egyrészt az volt, hogy ő is érintett lett az 1925/26-os évek politikai
35

36
37

38

Püski Levente: A magyar Felsőház története 1927–1945. Napvilág Kiadó,
Bp., 2015. 149.
Kelemen B.: Adatok, i. m. 146.
1924 őszén belpolitikai botrány is volt abból, hogy a kormánypárt egyik
nemzetgyűlési képviselője, Wild József nyílt levélben „teregette ki”, hogy a
Gömbös Gyula vezette fajvédők puccs útján Albrechtet kívánják trónra segíteni. Wild „színre lépésének” hátterében gyaníthatóan az állhatott, hogy a
kormány ezzel kívánta hitelteleníteni Gömböséket, akik alig egy héttel korábban jelentették be a jobboldali radikális politikát képviselő önálló ellenzéki pártjuk megalakulását. Könnyen elképzelhető, hogy az egész mögött Bethlen miniszterelnök állhatott, akit Gömbös a legnagyobb politikai riválisának
tartott. Lásd Wild József nyílt levelének ügye a Nemzetgyűlésen. Az Újság,
1924. október 28. 1–2.; A puccs és társai. Pesti Napló, 1924. október 28. 1–2.
Albrecht és Ottó híveinek marakodása. Friss Újság, 1925. november 21. 1–2.
– Albrecht szélsőjobboldali kapcsolatairól lásd még Bánffy Miklós: Egy erdélyi gróf emlékiratai. Emlékeimből – Huszonöt év. Helikon, H. n., 2013. 312.
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közbeszédét alapjaiban meghatározó és Magyarország nemzetközi
helyzetét is megingató frankhamisítási botrányban (egyes szóbeszédek szerint az ügy központi figurája, Windischgrätz Lajos herceg
Albrecht trónra segítését kívánta finanszírozni a hamis francia frankok beváltásából származó igaziakkal).39 Másrészt a magánélete is
ellene szólt, mivel ahelyett, hogy az ambícióinak megfelelő párt választott volna magának valamelyik európai dinasztiából (a sajtó leggyakrabban Viktor Emánuel olasz király egyik lányát emlegette),
kétszer is rangon aluli (mésalliance) házasságot kötött az 1930-as
évek folyamán, amik nemcsak az arisztokrácia, hanem más politikai
csoportok köreiben is megbotránkozást váltottak ki.40
Albrecht az 1930-as évek folyamán egyre növekvő szimpátiával
figyelte a német nemzetiszocializmust, személyesen is jó kapcsolatot
ápolt több náci politikussal és a magyarországi szélsőjobboldali csoportokkal, különösen Imrédy Béla és Szálasi Ferenc pártjaival. Azt
várta tőlük, hogy hatalomra kerülésüket követően elősegítik az uralkodói ambíciójának beteljesedését, ezért fel is ajánlotta nekik a szolgálatait (például Albrecht segített 1943-ban az újvidéki vérengzésben megvádolt katona- és csendőrtisztek Németországba szökésében
39

40

Ablonczy Balázs: A frankhamisítás. Hálók, személyek, döntések. Múltunk 53.
(2008) 1. sz. 34. – Albrecht érintettségéről részletesebben Bern Andrea: A
frankhamisítás és a magyar királykérdés 1925/1926. Napi Történelmi Forrás,
Online: https://ntf.hu/index.php/2017/12/23/a-frankhamisitas-es-a-magyarkiralykerdes-19251926/ (letöltve: 2020. július 13.)
Emil Lengyel: Hungary Seeks a Wife for a Monarch – Marriage of Archduke
Albrecht and Princess Giovanna of Italy is Proposed. The New York Times,
January 23, 1927. 4. – Albrecht 1930 augusztusában házasodott először
Brightonban, ekkor egy elvált protestáns nőt, Lelbach Irént vette feleségül,
aki egy kamasz fiú édesanyja volt. Házasságukat 1937-ben felbontották. A
következő év májusában került sor a második házasságára Bocskay Katalin
tanítónővel. Tóth Krisztina–Tuzsor Péter: Inventarium Vaticanum I. A Budapesti Apostoli Nunciatúra levéltára (1920–1939). MTA-PPKE „Lendület”
Egyháztörténeti Kutatócsoport–Gondolat Kiadó, Budapest–Róma, 2016. 176,
193, 296.; Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata 1918–1945. S.a.r., bev.
és jegyz. Perneki Mihály. Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1983. 108, 169.; Csíky
B.: Serédi, i. m. 91.
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is).41 Ám valójában mind a német, mind a magyar szélsőjobboldal
prominens tagjai lenézték és csak a céljaik eléréséhez szükséges eszközök egyik kis elemét látták a Habsburg főhercegben. Noha 1941/
42 folyamán az Imrédy vezette Magyar Megújulás Pártja egyértelműen őt favorizálta az államfő fiával, Horthy Istvánnal szemben az
újonnan létrehozott kormányzó-helyettesi tisztség betöltése kapcsán,
maga Albrecht is nagy anyagi áldozatokat hozott a poszt megszerzése érdekében, ám ennek valójában semmilyen realitása nem volt,
csak még komolytalanabbá, illetve hiteltelenebbé tette őt a rendszer
vezető politikusai és Horthy környezete előtt. A kormányzóhelyettesi méltóság megszerzésében elszenvedett „fiaskó” a főherceget sértődötté tette,42 és noha Horthy István 1942 augusztusában bekövetkezett halála után még aspirált az üresen maradt posztra, a
kormányzó továbbra is elfogadhatatlannak tartotta a személyét.
Minden nyilasok felé mutatott elköteleződése ellenére a német megszállás és Szálasi hatalomra kerülése sem hozta el számára az általa
várt megbecsülést, a második világháború után pedig – József főherceghez hasonlóan – emigrációba kényszerült.43

41

42

43

Gratz G.: Magyarország, i. m. 322, 326, 330.; Faragho Gábor tanúkihallgatása, 1945. december 31. Közli: Az Endre-Baky-Jaross per. S.a.r., szerk. Karsai
László–Molnár Judit. Cserépfalvi, H. n., 1994. 375.
Ez a sértődöttség jól visszatükröződik egyrészt abban, hogy a felsőházi tag
Albrecht el sem ment a kormányzó-helyettesi méltóság létrehozásáról szóló
törvény országgyűlési vitájára és szavazására, másrészt pedig abban a levélben, amit Horthy István megválasztása után írt a kormányzónak. Albrecht királyi herceg levele Horthy Miklóshoz. 1942. február 20. Közli: Horthy Miklós titkos iratai. S. a. r. és jegyz. Szinai Miklós–Szűcs László. Kossuth
Könyvkiadó, Bp., 1972. 321–322.
Shvoy Kálmán titkos naplója, i. m. 235.; Carlile A. Macartney: October
Fifteenth. A History of Modern Hungary. Part I. Edinburgh University Press,
Edinburgh, 1956. 455–456.; Olasz Lajos: A kormányzóhelyettesi intézmény
története (1941–1944). Akadémia Kiadó. Bp., 2007. 120–122.; Imrédy Béla a
vádlottak padján. Szerk. Sipos Péter. Osiris Kiadó–Budapest Főváros Levéltára, Bp., 1999. 50–51.; Paksa Rudolf: Szálasi Ferenc és a hungarizmus. Jaffa
Kiadó–MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Bp., 2013. 98–99.; Püski
L.: A magyar Felsőház, i. m. 132, 136.; Csíky B.: Serédi, i. m. 345, 355, 363.

26

KEREPESZKI RÓBERT

AZ EURÓPAI DINASZTIKUS KAPCSOLATOK ILLÚZIÓI
A többi szóba került „királyjelölt” kapcsán is vissza kell kanyarodnunk a két világháború közötti korszak legelejére, mivel a forradalmak okozta káosz miatt is a legtöbb „alternatíva” ekkor merült fel.
Ez nem is meglepő, hiszen ekkor még ingatagnak tűnt az ország belpolitikai helyzete, ami nemcsak számos, esetenként titkos kezdeményezésre adott lehetőséget, hanem arra is, hogy bizonyos politikai
körök épp a „királycsinálással” reméljenek közéleti előrejutást, a „jelöltek” pedig nemzetközileg is értékelhető megbecsülést.
Mai szemmel nézve már egyértelműen, de vélhetően az akkori
többségi vélemény szerint is elképzelhetetlennek tűnik az az egyik
lehetségesként felvetett korabeli „alternatíva”, miszerint Magyarországnak az Ausztriától való elszakadás után valamely másik környező országgal kellene perszonálunióba lépnie. Az erre vonatkozó tervek körvonalai már 1919 folyamán felmerültek Románia és a formálódó délszláv állam vonatkozásában. Az egyik tényező, ami erre alapot adhatott, az volt, hogy a politikai berendezkedését tekintve gyökeresen eltérő Csehszlovákiával szemben Magyarország keleti és déli szomszédja is monarchikus államformában működött.44
A kettő közül leggyakrabban a Ferdinánd román király uralkodásával létrejövő román–magyar perszonálunió terve kerül szóba, különösen 1919/20 folyamán, amikor Magyarország jelentős része román megszállás alatt állt. Egyes források szerint ekkor a román fél

44

Cseh politikusok a szerb–magyar personálunió tervéről. Pesti Hírlap, 1919.
január 17. 3.; Kelemen B.: Adatok, i. m. 429, 453.; Ablonczy Balázs: A csehszlovák minta (A masaryki demokrácia és szimpatizánsai a két világháború
közötti Magyarországon). Valóság 51. (2008) 7. sz. 66. – A román–magyar
és a jugoszláv–magyar kapcsolatokról összefoglalóan lásd még Romsics Ignác: Olaszország és a román–magyar megegyezés tervei, 1918–1938. Valóság 36. (1993) 6. sz. 65–72.; Marchut Réka: A magyar–román viszony és a
német külügyminisztérium az 1920-as években. Századok 153. (2019) 4. sz.
769–802.; Hornyák Árpád: Magyar–jugoszláv diplomáciai kapcsolatok
1918–1927. Századok 137. (2003) 6. sz. 1307–1332.
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akarta kikényszeríteni a két ország egyesülését,45 viszont mások
(köztük még az amerikai lapok is) arról szóltak, hogy prominens
magyar közéleti személyiségek, mint például a megszállás alatti miniszterelnök, Friedrich István, a későbbi kormányfő gróf Bethlen
István vagy a tiszántúli református egyházkerület püspöke, Baltazár
Dezső is pártolták az elképzelést.46 Az ezt támogató magyar oldal álláspontja mögött racionális gondolat húzódott meg: (az akkor még)
várhatóan súlyos területi elcsatolásokat szerették volna minimálisra
csökkenteni, és főként a legfontosabb Erdélyt megmenteni. Azonban
a közös román–magyar királyság jelentősen felborította volna azt a
kelet-közép-európai status quo-t, amit a győztesek a versailles-i békerendszerrel szerettek volna kialakítani a térségben. A terv realizálódása ellen szólt az általános magyar közgondolkodás is: azok után,
hogy Románia ellenség volt a világháborúban és a megszállás idején
jelentősen kifosztotta Magyarország keleti felét, teljesen elképzelhetetlen volt a román uralkodó alatti egyesülés (még úgy is, hogy Ferdinánd nem egy román, hanem a Hohenzollern–Sigmaringen család
leszármazottja volt), ami idővel valóban a magyarság politikai súlyának visszaesésével járt volna.47 Mindezek ellenére az elgondolás
45

46

47

Bandholtz amerikai tábornok már idézett naplójába 1919. augusztus 11-i keltezéssel jegyezte fel a József főherceggel folytatott megbeszélését, ami a román kormány ultimátumáról szólt. Ez többek között a következőket tartalmazta: „Magyarországnak […] végül bele kell egyeznie a Romániával való
politikai unióba, amelynek esetében Románia királya lenne Magyarország
uralkodója, ugyanolyan módon, mint a korábbi Osztrák–Magyar Monarchia
keretében”. Bandholtz: An Undiplomatic Diary, i. m. 3–4.
Hungary may Propose Union with Rumania. The New York Times, September 10, 1919.; Romsics I.: Bethlen, 133–135.; Tarján G. Gábor: A sokat támadott Baltazár Dezső református püspök. Valóság 41. (1998) 12. sz. 33–35.
Ezzel kapcsolatban például a jobboldali radikális Magyarság vezércikk-írója
1926 novemberében a következőképpen fogalmazott: „Valamikor Széchenyi
István vegyesházasságnak nevezte az Ausztriához való viszonyunkat. Az a házasság, amit a magyar politika kötne a románnal, nem is vegyesházasság
volna, hanem nősülés rangon alul, mésalliance. Már pedig nem vagyunk
olyan szerelmesek beléjük, hogy a vak szenvedély hevében ilyen meggondolatlanságra ragadtathassuk magunkat.” A bukaresti parthie. Magyarság, 1926.
november 6. 1.
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nem esett teljesen kútba, hanem meglepő módon a későbbiekben is
felmerült: 1926 őszén egyes hírek arról szóltak, hogy Bethlen miniszterelnök a korábbi külügyminiszterét, az erdélyi származású gróf
Bánffy Miklóst küldte Romániába tárgyalni erről,48 a kormány éléről
történt távozása után, az 1930-as évek elején pedig – állítólag – ő
maga egyeztetett ebben a kérdésben a román királlyal. Sőt a Magyar
Távirati Iroda külföldi lapszemléi szerint főként a román, de az angol és az amerikai sajtóban is újra fel-felbukkant a román–magyar
perszonálunió ötlete. A különböző orgánumok szerint leginkább az
akadályozta az egyesülést, hogy Károly román uralkodó nem katolikus vallású volt, és Magyarországon csak katolikus jöhetett szóba királyként. Valójában azonban ekkor a két ország közötti súlyos konfliktusok (elsősorban az optáns-kérdés, az időközben bevezetett román földreform miatt birtokaikat elvesztő erdélyi magyar arisztokraták problémája) tették teljesen irreálissá az elképzelést.49
A korszak kezdetén felmerülő másik rövidéletű dinasztikus terv
egy kisebb európai monarchiával hozta összefüggésbe a magyar „királykérdés” megoldását. 1920/21 folyamán egyes források szerint a
magyar főnemesi körökben felmerült az, hogy II. Lipót belga király
másodszülött fia kerüljön a trónra.50 Az ezzel kapcsolatos hírek a
48

49

50

Ekkor állítólag a tervet megerősítendő szóba került Habsburg Albrecht házassága Ilona román hercegnővel, ami a külföldi sajtóban is megjelent. Egyébként
Ilona később valóban egy Habsburg főherceg, Habsburg–Toscanai Antal Ferenc
felesége lett. Lásd Dolgozik-e Bánffy gróf a magyar–román perszonálunió érdekében? Esti Kurir, 1926. október 20. 8.; Külpolitikai szenzációk napja. Friss Újság, 1926. október 29. 1.; Olasz részről szívesen látják Albrecht főherceg és Ilona román hercegnő házasságát. Magyarság, 1926. november 23. 3.; Tells of
Marriage to Link 2 Thrones. The New York Times, November 18, 1926. 3., Csapody Miklós: Bánffy Miklós hazatérése (1926). Korunk 26. (2015) 4. sz. 86–88.
Lásd például MNL OL, K 428, f) sorozat, MTI Lapszemle, 1930. május 30.,
1930. június 11., 1930. június 20., 1930. június 24., 1931. december 9., 1932.
március 17., 1932. április 9.; Carol and Bethlen Have a Secret Talk. The New
York Times, December 7, 1931. 10.
Fontenay belgrádi francia követ Millerand francia miniszterelnöknek és külügyminiszternek. Belgrád, 1920. február 24. Közli: Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről 1919–1920. Szerk. Ádám Magda–Ormos
Mária. Akadémiai Kiadó, Bp., 2004. 205.
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külföldi sajtóban is megjelentek. Például a „vörös gróf”, Károlyi
Mihály nővére, gróf Pappenheimné Károlyi Erzsébet müncheni tartózkodásáról beszámolva azt írta testvérének 1921 januárjában, hogy
egy francia újságban találkozott a belga uralkodó fiának magyar királlyá koronázásának ötletével, aminek a franciák szerint a „legtöbb
kilátása” lehetne.51 Az elképzeléshez az adott némi alapot, hogy a
Kongói Szabadállam könyörtelen uralkodójaként is elhíresült, 1909ben elhunyt II. Lipót belga király felesége Mária Henrietta osztrák
hercegnő, Magyarország nádora, Habsburg József lánya volt. Két
egymással részben összefüggő tényező azonban teljesen irreálissá
tette ezt a tervet. Az egyik az volt, hogy II. Lipót magyar „királyjelöltként” emlegetett másodszülött fia nem ebből a házasságból született (Mária Henrietta három lányt és egy fiút szült a belga királynak,
utóbbi azonban tíz éves korában meghalt). Az 1902-ben megözvegyült Lipót ugyanis nemcsak gyarmattartóként volt hírhedt, hanem
igazi „szoknyavadászként” is, ami egyébként a magyar közvélemény
előtt sem volt ismeretlen.52 Csupán néhány nappal a halála előtt vette
el a nála közel 50 évvel (!) fiatalabb polgári származású szeretőjét,
Caroline Lacroix-t, aki egyes források szerint korábban prostituáltként élt Párizsban. Viszonyukból két fiúgyermek született, és közülük az idősebbik, Lucien Philippe volt az, akit magyar „királyjelöltként” emlegettek a források. Noha Caroline-t Lipót arisztokrata
címmel ruházta fel (Vaughan bárónője), ezzel a származási háttérrel
meglehetősen kínos lett volna őt elfogadtatni a magyar közvéleménnyel, és az ország nemzetközi megítélésének is komolyan ártott

51

52

Károlyi Erzsébet levele Károlyi Mihályhoz. München, 1921. január 7. után.
Közli: Károlyi Mihály levelezése II. 1921–1925. Szerk. Hajdu Tibor. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 21–24.
Például a Pesti Napló II. Lipót 1909-ben bekövetkezett halálakor megemlékezett arról is, hogy az elhunyt uralkodót „sok szemrehányással illették” a
„családi élete miatt is”, és „Belgiumnak, de egész Európának sajtója nem
győzte följegyezni a király számtalan szerelmi kalandjait, amelyek színhelye
leginkább Paris volt”. Lipót király meghalt. Pesti Napló, 1909. december 18.
8–10.
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volna, ha egy szintén botrányairól híres egykori kurtizán53 fiának fejére került volna Szent István koronája. Ez pedig elvezet a másik tényezőhöz, nevezetesen ahhoz, hogy egy ilyen hátterű király minden
bizonnyal nem elősegítette, hanem sokkal inkább hátráltatta volna a
revíziós törekvések megvalósulását, amit – láthattuk korábban – a
hazai közélet egyértelműen elvárt volna az uralkodótól.
Ebből a szempontból nézve a korszak elején már felmerült és végig a két világháború között fel-felbukkanó másik tervnek, nevezetesen az olasz Savoyai-házzal történő dinasztikus kapcsolat kialakításának sokkal több realitása volt. Ennek jelentőségére a francia diplomácia is felfigyelt. Fouchet budapesti főbiztos korábban már idézett 1920. novemberi levelében a következő figyelmeztetést fogalmazta meg kormánya számára: „[egy korábbi] táviratomban […]
célzást tettem egy olasz hercegre, akinek személyéről egyelőre semmit sem tudok, de […] meglehet, ez a sakkhúzás […] kétségkívül befolyásunk igen gyors hanyatlását idézné elő. A helyzetet elég súlyosnak látom ahhoz, hogy sürgős vizsgálatnak vessük alá. Magyarország végleges politikai orientációja – amelyről rövidesen döntés születik – Közép-Európa egész jövője szempontjából meghatározó jelentőségű lesz, és a trón kérdése nagyban befolyásolja ezt az irányválasztást. Vajon ha a még mindig bizonytalankodó Magyarország
végre hajlandó lesz elfogadni a mi védelmünket, miért ne tehetnénk
meg, hogy egy olyan hercegnek egyengessük az útját, akinek a trónra jutása számunkra a legkevesebb kockázattal, hogy ne mondjuk
azt, hogy a legtöbb biztosítékkal jár? Egy ennyire nyugtalan országban, mint ez, az események nagyon könnyen fölgyorsulhatnak. Magyarországot most kell megszerezni. […] Figyeljük vigyázó szemmel,
hogyan érvényesül az olasz befolyás, amelyet rövid idő elteltével
képtelenek leszünk majd Németország befolyásától elkülöníteni!”54
53

54

Vaughan bárónő botránya. Pesti Napló, 1914. május 24. 8., Vaughan bárónőről. Pesti Hírlap, 1915. március 20. 13.
Ennek jelentőségére a francia diplomácia is felfigyelt. Fouchet budapesti főbiztos korábban már idézett 1920. novemberi levelében a következő figyelmeztetést fogalmazta meg kormánya számára: „[egy korábbi] táviratomban
[…] célzást tettem egy olasz hercegre, akinek személyéről egyelőre semmit
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Noha ekkor még csak ködös utalás („egy olasz herceg”) formájában
jelent meg ez a lehetőség, a következő évben viszont már több forrás
is egyértelműen Aosta hercegét, Emanuele Filibertot, III. Viktor
Emmanuel király unokaöccsét, a spanyol király fiát emlegették emlegette magyar királyjelöltként.55
A későbbiek folyamán is gyakran előtérbe került ez a megoldás,
különösen azután, hogy Bethlen István miniszterelnök a belpolitikai
konszolidáció befejeztével aktív külpolitikába kezdett, és ennek egyik
legfontosabb része a nagyhatalmi státusszal bíró fasiszta Olaszországgal való kapcsolatok elmélyítése volt. Már a magyar kormányfő 1927es római látogatása után a külföldi lapok több variációt is felvázoltak a
magyar–olasz dinasztikus kapcsolat kiépítése kapcsán (az aostai her-

55

sem tudok, de […] meglehet, ez a sakkhúzás […]kétségkívül befolyásunk igen
gyors hanyatlását idézné elő. A helyzetet elég súlyosnak látom ahhoz, hogy
sürgős vizsgálatnak vessük alá. Magyarország végleges politikai orientációja
– amelyről rövidesen döntés születik – Közép-Európa egész jövője szempontjából meghatározó jelentőségű lesz, és a trón kérdése nagyban befolyásolja
ezt az irányválasztást. Vajon ha a még mindig bizonytalankodó Magyarország végre hajlandó lesz elfogadni a mi védelmünket, miért ne tehetnénk meg,
hogy egy olyan hercegnek egyengessük az útját, akinek a trónra jutása számunkra a legkevesebb kockázattal, hogy ne mondjuk azt, hogy a legtöbb biztosítékkal jár? Egy ennyire nyugtalan országban, mint ez, az események nagyon könnyen fölgyorsulhatnak. Magyarországot most kell megszerezni. […]
Figyeljük vigyázó szemmel, hogyan érvényesül az olasz befolyás, amelyet rövid idő elteltével képtelenek leszünk majd Németország befolyásától elkülöníteni!” Fouchet budapesti francia főbiztos Leygues francia miniszterelnöknek
és külügyminiszternek. Budapest, 1920. november 6. Közli: Francia diplomáciai iratok 1920–1921, i. m. 108. – Más források alátámasztják, hogy ebben az időszakban a trón Olaszországból történő betöltése a magyar diplomáciai körökben is szóba került. The Representative of the Hungarian Government in Rome, Count Nemes, to the Minister for Foreign Affairs, Count
Teleki. Rome, January 3, 1921. In: Papers and Documents Relating to the
Foreign Relations of Hungary II. Ed. Ujváry Dezső. Hungarian Ministry for
Foreign Affairs, Bp., 1946. 11–12.
Részletesebben lásd Bern Andrea: Az aostai herceg és magyar királysága – I.
felvonás: 1921. Napi Történelmi Forrás, Online: https://ntf.hu/index.php/
2017/11/10/az-aostai-herceg-es-magyar-kiralysaga-i-felvonas-1921/ (letöltve:
2020. július 13.)
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ceg magyar királlyá koronázása mellett például azt is, hogy Habsburg
Albrecht elveszi az olasz uralkodó egyik lányát).56
Noha a magyar kormánykörök rendre cáfolták ezeket a gyakran
felmerülő olasz–magyar „kombinációkat”,57 ez a dinasztikus kapcsolat kölcsönösen előnyös lett volna. Egyrészt azért, mert az aostai
herceg személyével nemcsak a nagyhatalomnak számító Olaszországgal, hanem Spanyolországgal is dinasztikus kapcsolat alakulhatott volna ki. Olasz részről is kecsegtető volt a magyar trón betöltésének lehetősége, ezzel ugyanis valóban el tudták volna érni egyik
fontos külpolitikai céljukat, a térségben (a kisantant államokban)
erős francia befolyás ellensúlyozását. Az olasz elképzeléseket erősítette, hogy az 1930-as évek elején, Hitler hatalomra kerülése után
Németország is egyre inkább hatalmi tényezőként jelentkezett KeletKözép-Európában, ezért az olasz diplomácia az Anschluss megakadályozásának egyik lehetséges lépéseként tekinthetett a magyar trón
megszerzésére. Ebben csak annyi változás történt, hogy Emanuele
Filiberto 1931-ben bekövetkezett halála után fia, Amedeo aostai herceg került szóba a sajtóban és informális diplomáciai csatornákon is
lehetséges magyar királyként.
Az olasz dinasztikus megoldás az 1930-as évek legvégén és a
második világháború első felében került ismét szóba a diplomáciai
körökben az egyre erősebbé váló náci Németországtól való függés
ellensúlyozására. Több forrás is említi az aostai herceg királlyá koronázásának lehetőségét, sőt felmerült az is, hogy maga III. Viktor
Emmanuel kerüljön a magyar trónra. Ezek az elképzelések jól viszszatükröződnek az olasz külügyminiszter, Ciano gróf naplójában is,
aki gyakran tett említést a magyar politikusokkal és diplomatákkal
56
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Hírek a magyar trón betöltéséről. Kis Újság, 1927. január 12. 5.; Fantasztikus
kombinációk Bethlen római utazása körül. 8 Órai Újság, 1927. január 13. 1–
2.; „Bethlen miniszterelnök római utazásának nincs semmi szenzációja”. Újság, 1927. január 13. 3–4.; Fantasztikus amerikai híresztelések a magyar trón
betöltéséről. Új Nemzedék, 1927. szeptember 21. 3.
Seek New Candidate for Hungarian Throne. The New York Times, May 29,
1930. 9.; MNL OL, K 428, f) sorozat, MTI Lapszemle, 1928. október 24.,
1928. november 22.;MNL OL, K 428, i) sorozat, MTI Bizalmas értesítések,
1930. január 11., 1930. június 13.
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(gróf Teleki Pál miniszterelnökkel, gróf Csáky István külügyminiszterrel, Villani Frigyes diplomatával) folytatott megbeszéléseiről is.
Azonban éppen az ő feljegyzései mutatják, hogy a térség sorsát illetően ekkor már Németország szava volt a döntő, és Hitler ellenezte a
magyar trónnal kapcsolatos olasz vonatkozású megoldási „terveket”.58

JELÖLTEK A „KÖDÖS ALBIONBÓL”
Az eddigiekből is kiderült, az üres magyar trónt minden áron betölteni igyekvők már a korszak legelején abból a megfontolásból indultak ki, hogy amennyiben Magyarország nem tud nemzeti királyt választani, akkor a koronát valamelyik nagy európai dinasztiának kell
felajánlani. Nézetük szerint ugyanis ez a megoldás növelné az ország
súlyát a kontinentális politikában, ami elősegítheti a területi integritás megőrzését, később pedig a revízió megvalósítását. Ez az érv
szólt az olasz Savoyai-ház mellett, és ugyanezért merült fel a szabad
királyválasztók egyik csoportjában egy másik tekintélyes európai dinasztia, az angol királyi család is.59
A kezdeti híresztelések arról szóltak, hogy Arthur Connaught-i
királyi herceg (Duke of Connaught and Strathearn) a „kiszemelt”,
akiről tudni vélték, hogy Szegeden antant csapatok élén készen áll a
Tanácsköztársaság megbuktatására irányuló offenzívára, sőt már József főherceg második lányát, a húsz éves Zsófia hercegnőt is eljegyezte. Csakhogy mindkét információ minden alapot nélkülözött. Jól
jellemzi az akkori magyar viszonyokat, illetve tájékozatlanságot,
hogy az emlegetett Connaught-i királyi herceg ekkor már a 70. életévéhez közeledett, sőt már a gyermekei is mind családosak voltak
(például legidősebb lánya VI. Gusztáv Adolf svéd király felesége
volt), nem mellesleg pedig a szabadkőműves Egyesült Angol Nagy58

59

The Ciano Diaries 1939–1943. The complete, unabridged diaries of Count
Galeazzo Ciano, Italian minister for foreign affairs, 1936–1943. Ed. Hugh
Gibson. Simon Publications, 2001. 111–112, 124, 195, 226, 517–518.
Vö. Magyar Royalists Active. Some Talk of Duke of Teck or Duke d'Abruzzi
for Throne. The New York Times, November 17, 1919. 17.
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páholy vezetője volt.60 Ezt követően – az egyébként legitimista érzelmű kortárs, Payr Hugó 1919. decemberi megfogalmazása szerint
– „egyszerre, minden átmenet nélkül” egy másik angol herceg „került forgalomba mint trónaspiráns, akit ugyancsak József főherceg
lányával jegyeztek el”. Ez a „jelölt” V. György király feleségének,
Mária hercegnőnek a fivére, Adolf Teck-i herceg volt.61 Erre újfent
egy magyar családi szál adott alapot, ugyanis az angol arisztokrata
nagyanyja Rhédey Klaudia grófnő, az egykori erdélyi fejedelmi család egyik leszármazottja volt.62 Adolf 1920 elején el is látogatott Magyarországra, méghozzá (jellemző módon a külföldi lapok szerint)
Alcsútra (Habsburg József birtokaira), ahová „másfél millió ember [!]
vonult fel”, és „az ország nevében felajánlották a hercegnek a magyar
trónt”, ami így ilyen formában teljesen képtelen állítás volt.63 A magyarországi tartózkodása során találkozott vele többek között gróf
Bánffy Miklós későbbi külügyminiszter is, aki a visszaemlékezésében
meg is örökítette ezt. Ebből egy olyan személy képe rajzolódik ki,
aki „szellemi képességeit” tekintve nem volt okvetlenül erős, állandó
pénzzavarban élt, amit az is mutatott, hogy a magyar származású
dédapja kardját aprópénzen akarta eladni Budapesten. „Ez azonban”
– jegyezte meg Bánffy – „nem valami biztatóan hangzott egy magyar trónkövetelő szájából. Nem is volt többé szó róla”, és az lett a
„budapesti kirándulásának egyedüli eredménye”, hogy bizonyos
magyar körökben megkapta a „Tök herceg” gúnynevet.64
60
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1921-ben is történt egy halovány próbálkozás Arthur megnyerésére, akkor
éppen a szabadkőműves kapcsolatokon keresztül. Lásd részletesen Bern Andrea: Connaught hercege és Szent István koronája – Az angol szabadkőműves
nagymester, mint magyar királyjelölt. Napi Történelmi Forrás, Online: https:/
/ntf.hu/index.php/2017/12/08/connaught-hercege-es-szent-istvan-koronaja-az
-angol-szabadkomuves-nagymester-mint-magyar-kiralyjelolt/ (letöltve: 2020.
július 13.)
Payr Hugó: Ki lesz a magyar király? Pesti Napló, 1919. december 25. 1–2.
Komlóssy Artúr: Az angol királyné magyar rokonsága. Gróf Rhédey Mihály
leszármazói. Turul 28. (1910) 97–99.; Hungarian Strain in British Royalty.
The New York Times, December 1, 1929. 62.
Teck herceg Magyarországra jött. Egyetértés, 1920. február 15. 1.
Bánffy M.: Egy erdélyi gróf, i. m. 238–240, 458.
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Bánffy azonban vélhetően tévedett, ugyanis az 1920-as évek folyamán Adolf személye ismét felmerült a magyar trón lehetséges várományosaként. IV. Károly 1922 tavaszán bekövetkezett halálakor a
New York Times is áttekintette a „jelöltek” listáját, amiben a Habsburgok mellett említésre került egy „angol herceg” is, és bár a cikk
nem nevesítette az illetőt, gyanítható, hogy a Teck-i hercegre gondolhatott a szerző.65 Az évtized közepén a korszak egyik híres angol
újságírónője, Grace Marguerite Drummond-Hay két hetes magyarországi tartózkodás után egy több részből álló cikksorozatot közölt – a
királykérdést is érintve – a magyar belpolitikai viszonyokról a Daily
Express című napilapban, amiben szintén jelöltek közé sorolta Adolf
herceget. A cikksorozatnak a Pesti Napló külön kommentárt szentelt,
miszerint „nem csupán az angol arisztokrácia, de az egész angol
közvélemény rokonszenvvel kíséri ezt a gondolatot”, ami mögött
„gazdasági hátteret” gyanított a magyar lap. „Anglia lehetőleg új területeket és új piacokat akar szerezni ipara és kereskedelme részére”
– magyarázta a Pesti Napló véleménycikke – „s mindenekfölött szeretné gazdaságilag meghódítani a Balkánt, amelynek elérésért legalkalmasabb lenne, ha angol herceg ülne a magyar trónon”. Végső
soron pedig úgy értékelt, hogy „angol gazdasági élet nehézségei
napról-napra nőnek és elsősorban ezért nyer egyre határozottabb
körvonalakat ez a mindenesetre fantasztikus terv”.66
Noha a későbbiekben is felmerült az, hogy a magyar trónra az
angol királyi ház valamelyik tagja kerüljön (Bethlen miniszterelnök
londoni útjai kapcsán Henry glouchesteri herceget, György király
harmadik fiát emlegették, aki a mendemondák szerint II. Imre néven
lett volna magyar király67), mégis több okból valószínűtlen volt ez a
megoldás. Egyrészt azért, mert az angol királyi család tagjai anglikánok voltak, és a magyar katolikus egyház számára teljesen elképzelhetetlen lett volna, hogy Szent István koronáját olyan személy fejére tegyék, akinek a vallását rajta kívül senki nem gyakorolja az országban. A másik probléma az angol külpolitikai gondolkodásban
65
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Hungarian Throne Has Many Seekers. The New York Times, April 5, 1922. 21.
Fantasztikus angol terv a magyar trón betöltéséről. Pesti Napló, 1925. szeptember 10. 9.
MNL OL, K 428, f) sorozat, MTI Lapszemle, 1927. december 29.
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keresendő, hiszen a mindig óvatos, status quo-ra törekvő brit külpolitika számára rendkívül merész, sőt vállalhatatlan lépés lett volna a
magyar trón megszerzése, ami nemcsak a Magyarországot körülvevő országok, hanem más európai nagyhatalmak (Franciaország,
Olaszország) ellenérzését is kiváltotta volna. Ehhez járult még az a
körülmény is, hogy az angol királyi család tagjai kevéssé voltak tájékozottak a magyar belügyek tekintetében.
Mindezek ellenére az 1920-as évek második felében még egy szigetországi „jelölt” neve kezdett közszájon forogni, és ennek körülményei is rendkívül jellemzőek voltak a valóságtól és a racionalitástól
olykor teljesen elrugaszkodó, minden áron koronázni akarók gondolkodására. 1927-ben Anglia egyik legnagyobb sajtómágnása és harmadik leggazdagabb embere Sidney Harold Harmsworth, közismertebb
nevén Lord Rothermere az egyik bulvárjellegű lapjában, a Daily Mailben egy terjedelmes cikket közölt Hungary’s Place in the Sun (Magyarország helye a nap alatt) címmel. Ebben az írásában állást foglalt
a trianoni békeszerződés igazságtalansága ellen, illetve a területi revízió szükségessége mellett, és a későbbiek folyamán is lelkes támogatója volt a „magyar ügynek” (például ő finanszírozta Endresz György
és Magyar Sándor óceánrepülését 1931-ben, bő egy évvel később ő
készíttette és ajándékozta az országnak a két Magyar Fájdalom címet
viselő szobrot, amelyek közül egyik Budapesten, a másik Debrecenben került felállításra).68 A cikk a hivatalos politikai körökben mérsékelt, a közélet más részeiben és a szélesebb társadalomban viszont
nagy visszhangot kapott, és Rothermere-nek valóságos kultusza alakult ki. Hálalevelek százait kapta, köztereket nevezte el róla, cikke
megjelenésének tízedik évfordulóján emléktáblát avattak a tiszteletére,
és az 1920-as évek legvégén felmerült az is, hogy őt (Ladomér vagy
Radomér néven) vagy fiát, Esmond Harmsworth-t kellene Magyarország királyává választani.69
68
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Kerepeszki Róbert: Trianon emlék(ezet)helye Debrecenben, a Magyar Fájdalom szobra. Debreceni Szemle 18. (2010) 4. sz. 267–272.
Bán D. András: Radomir király. 2000 2. (1990) 10. sz. 56–60.; Romsics Ignác: A brit külpolitika és a „magyar kérdés”, 1914–1946. Századok 130.
(1996) 2. sz. 299–302.; Zeidler Miklós: A revíziós gondolat. Osiris Kiadó,
Bp., 2001. 115–119.
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A Nagy Emil korábbi igazságügyi miniszterhez és a már említett
Rákosi Jenő közismert újságíróhoz kapcsolódó ötlet 1928 őszén heves vitákat váltott ki a magyar közéletben és sajtóban.70 Azonban az
angol lord és fia „jelölése” a legkevésbé sem képezte komoly megfontolás tárgyát a hivatalos politika részéről sem Magyarországon,
sem az Egyesült Királyságban. Jól szemlélteti ezt a londoni magyar
követ jelentése, aki a felvetés kapcsán a következőképpen fogalmazott: „Magyarország itt Angliában, legalábbis egy időre, nevetségessé vált. Ezt lehet tapasztalni a sajtóban és a társaságban, de sajnos
ezt tapasztalom a Foreign Office-ban, ahol sajnálkozó mosollyal és
vállvonogatva beszélnek »Esmond királyról«.”71 Természetesen Rothermere hiúságát kellőképpen legyezgette a személyével és a fiával
kapcsolatos elképzelések, de meg kell említeni ehhez azt is, hogy
nem pusztán szívjóságból vagy együttérzésből lépett fel a „magyar
ügy” támogatása érdekében. A lord számára a revízió felkarolására
az egyik ösztönzést egy rendkívül ambiciózus, egyesek szerint magyar felmenőkkel is rendelkező kalandorhölgy, Hohenlohe Stefánia
adta. Az angol sajtómágnást gyengéd szálak fűzték hozzá, és ő volt
az, aki Rothermere „királyjelölésében” is buzgón kamatoztatta kapcsolatépítő képességeit. A lord ugyanakkor csodálója volt Mussolininak, és Magyarország épp ebben az évben erősítette meg kapcsolatait Olaszországgal. Végezetül a történet teljességéhez hozzátartozik
az is, hogy Rothermere magyarországi hívei rosszul mérték fel és jelentősen túlbecsülték a lord súlyát, illetve befolyását az angol politikában. Emiatt is válhatott „Radomér” királysága teljesen komolyta-
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Lásd például Rákosi Jenő: Harmsworth királysága. Pesti Hírlap, 1928. október 24. 1–2.; Híresztelések Rothermere lord fiának magyar királyjelöltségéről. Magyarság, 1928. október 24. 5.; Rothermere lord királysága. Magyarság, 1928. október 25. 3.; Miről beszél és miről nem beszél Rákosi Jenő?
Nemzeti Újság, 1928. október 25. 1–2.; Túri Béla: Revízió és királykérdés.
Nemzeti Újság, 1928. október 26. 1–2.; Schiller József: Rákosi Jenő. Egy
magántitkár feljegyzései. Káldor Könyvkiadó, Bp., 1933. 251–260.
Idézi Zeidler M.: A revíziós gondolat, i. m. 117.
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lanná, ugyanakkor jellemző színfolttá a magyar „királykérdés” megoldásának történetében.72

MAGYAR „JELÖLTEK”
Amikor Rothermere fia, Esmond Harmsworth 1927 nyarán Magyarországon tartózkodott, az egyik napilap riportere terjedelmes interjút
készített vele, amiben természetesen szóba került a „király nélküli
királyság” kérdése is. A fiatal lord kifejtette a véleményét az angol
királyi család tagjával és a román–magyar perszonálunióval kapcsolatos alternatívákról is. Az előbbiről úgy vélte, hogy „kissé kényes és
nehezen megoldható”, az utóbbiról pedig azt, hogy „túlságosan balkáni politika”, ami szintén nehezen elképzelhető, és hozzáfűzte: „szerintünk a leghelyesebb egy régi magyar arisztokrata-család, vagy
mondjuk a legrégibb magyar arisztokrata-család egyik tagját választani uralkodónak. Ezt az egész világon szimpátiával fogadnák.”73
Az ifjú Harmsworth véleménye jól tükrözi a magyar arisztokrácia
belső viszonyait nem ismerő, külső szemlélő naivitását. Ugyan a
szabad királyválasztók is elsősorban nemzeti uralkodót szerettek
volna az ország élén látni, de ez automatikusan súlyos belső konfliktusokhoz vezetett volna. Ezért kezdtek elsősorban külföldi uralkodócsaládok felé orientálódni, illetve azért is, mert egy magyar arisztokrata kevéssé valószínű, hogy érvényt tudott volna szerezni a revíziós
igényeknek. Jogos szempont volt továbbá az is, hogy melyik magyar
főnemesi család tagja lett volna méltó Szent István koronájának viselésére, illetve milyen legitimációval és mekkora támogatottsággal
rendelkezne más arisztokrata családokkal szemben.
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Uo. 97–100.; Lásd még Bern Andrea: Radomér királysága és a sosemvolt grófnő – Hohenlohe Stefi a magyar revízió titkos Jeanne D’Arcja. Napi Történelmi
Forrás, Online: https://ntf.hu/index.php/2018/01/11/radomer-kiralysaga-es-asosemvolt-grofno-hohenlohe-stefi-a-magyar-revizio-titkos-jeanne-darcja/ (letöltve: 2020. július 13.)
Korda Tibor: „Trianonnak, a tévedések várának össze kell dőlnie…” Újság,
1927. augusztus 28. 3–4.
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E komoly problémák miatt a korszak folyamán az ilyen alternatívák merültek fel a legkevésbé, és mindössze két magyar arisztokrata
jelent meg a korabeli forrásokban „lehetséges” magyar királyként
(ami persze nem zárja ki, hogy mások is dédelgettek ilyen álmokat).
Az egyikük gróf Crouy-Chanel István volt, akiről már 1920 őszén
olyan szóbeszédek terjedtek, hogy francia támogatással agitációt
folytat a magyar királyi méltóság megszerzése érdekében „azon az
alapon, hogy Árpád-házbeli leányágról származik le”.74 A CrouyChanel család származása önmagában is egy rendkívül ködös történet, ami már a 19/20. század folyamán is számos vitát generált és
több szakmai tanulmány megírására ösztönözte a kortárs kutatókat.
A hosszas genealógiai fejtegetést kerülve most csak arra szorítkozunk, amit a két világháború között tudhattak a család eredetéről, hiszen ez jelentette a „trónigény” alapját is. A család állítólagos eredete az utolsó Árpád-házi királyhoz, III. Andráshoz nyúlik vissza. A
hivatalos adatok szerint ő kétszer házasodott, ám a Crouy-Chanel
család eredettörténete szerint a magyar királlyá koronázása előtt már
volt egy fiatalon elhunyt felesége, aki két fiúgyermeknek adott életet. Ez a két fiú Franciaországban nevelkedett fel, az idősebb Félix
volt a Crouy-Chanel ág „ősatyja”, a fiatalabb Márk (vagy Márkus) a
– név használatában is más formát választó és ezzel is elkülönülő –
Croy-Dülmen ágé (említettük, hogy Habsburg Albrecht édesanyja is
ebből a családból származott). Évszázadokon átívelő, több pereskedéssel tarkított huzavona során a család mindkét ágának tagjai igyekeztek a magyar származásukat (ezzel együtt a magyar királyi címer
viselésének jogát) elismertetni Franciaországban. Erre végül 1790ben a grenoble-i királyi törvényszék előtt került sor egy 1279-ben
keletkezett pecséttel ellátott oklevél igazolásával. Erre való hivatkozással a Crouy-Chanel ágból már korábban is felbukkant „trónkövetelő” (Crouy-Chanel Ágoston herceg például az emigrációban élő
Kossuth Lajossal is találkozott azért, hogy tervéhez megnyerje a „turini remetét”, aki azonban ettől nem volt különösebben elragadtat74

Berzeviczy Béla vezérkari főnök előterjesztése Horthy Miklóshoz az aktuális
bel- és külpolitikai kérdésekről, 1920. október 19. Közli: Horthy Miklós titkos iratai, 41.
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va). A család mindkét ágának egyes leszármazottai a 19. század folyamán telepedtek le Magyarországon, az 1920-ban „királyjelöltként” említett Crouy-Chanel István gróf apja már Nógrád vármegyében látta meg a napvilágot.75
1926 januárjában a Világ című polgári radikális napilap hosszabb
interjút közölt Crouy-Chanel Istvánnal, ami egy feltűnően visszafogott, visszahúzódó, ám kifejezetten éleslátású arisztokrata képét mutatta. A korábbi királyi „aspirációval” kapcsolatban a cikk úgy fogalmazott, hogy a gróf „számolva a reális viszonyokkal, teljesen letett minden trónkövetelési ábrándról”, és csak „a magyar királykérdés problémájának megoldását aktuálisnak tartó szélsőjobboldali
csoportoknak” tulajdonította az elképzelést, „még saját érdekében
sem volt hajlandó történelmi családjának nevét jeligéül erre a zászlóra írni”. Az interjú szerint a Nagy Háború előtt „a MÁV kelenföldi
állomásán tisztviselői minőségben kereste kenyerét, a háborút pedig
főhadnagyi rangban szolgálta végig”.76 Az 1920-as évek első felében pedig már a „passzív rezisztenciája révén, teljesen kikapcsolódott a közéleti mozgalmakból és neve mind ritkábban szerepelt” a királykérdés kapcsán felmerülő „kombinációkban”. Ennek ellenére
természetesen neki is voltak elképzelései a magyar trón betöltésével
75
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Érdi János: Magyarországi Crouy nemzetségnek története, nemzékrende és
oklevéltára. Magyar Egyetemi Könyvnyomda, Bp., 1848.; Germain Sarrut–
Théodore Bourg Saint-Edme: Biographie des hommes du jour. In: Le
Plutarque de 1847. Paris, 1847. 371–456.; Nagy Géza: A Croyak. Turul 30.
(1912) 49–54.; Wertner Mór: Kihaltak-e az Árpádok 1301-ben? (Három közlemény egy szövegközti ábrával.) Turul 32. (1914) 26–42, 55–62, 109–127.;
Nyáry Pál: Egy magyar trónkövetelő és ősei. Magyar Családtörténeti Szemle
7. (1941) 11. sz. 241–248.; Egy Crouy-Chanel gróf meghalt – és újra kísért az
Árpád-házi vérrokonság legendája. Újság, 1939. október 3. 4.
Crouy-Chanel István gróf 1914-ben valóban a MÁV Budapest-Kelenföld állomásán dolgozott fogalmazóként. Két évvel később, 1916-ban viszont már
ugyanebben a beosztásban a MÁV V. (díjszabáson kívüli utazási és szállítási
kedvezmények és idegenforgalmi ügyek) osztályának névsorában találjuk,
ami kétségessé teszi, hogy ténylegesen végigszolgálta volna a háborút. Budapesti Czím- és Lakásjegyzék XXVI. Franklin Társulat, Bp., 1914. 397., Budapesti Czím- és Lakásjegyzék XXVII. Franklin Társulat, Bp., 1916. 396.
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kapcsolatban, aminek – állítása szerint – egy korábbi bécsi találkozás alkalmával hangot is adott Apponyi Albert grófnak, a legitimista
politikai tábor vezérének. Kifejtette, hogy „Magyarországon sürgősen cselekedni kell a királykérdés tekintetében”, mert véleménye szerint „ez a kérdés még nagy bajokat fog nálunk előidézni”. Ezt – folytatta – „nemcsak bel-, hanem külpolitikai szempontokból is rendezni
kell, és a legokosabb megoldás az, ha nagy összekötetésekkel rendelkező külföldi embert emelünk a magyar trónra. Ha már mindenáron királyságot akarnak, akkor szervezzék ezt meg angol mintára és
lehetőleg egy külföldi dinasztiát hozzanak be, amely az országnak a
kellő összeköttetéseket biztosítani tudja.” Az 1926-os interjú során
viszont már mindent összevetve úgy vélte, hogy a trón betöltése külföldi jóváhagyás nélkül nem fog sikerülni, és „a magyar királykérdés megoldására egyedül csak a Népszövetség illetékes”.77
A másik magyar arisztokrata „királyjelöltsége” ennél jóval kalandosabb volt. Gróf Széchenyi László, a Kossuth által „legnagyobb
magyarnak” titulált Széchenyi István bátyjának unokája ugyanis
gyaníthatóan nem önszántából került a lehetséges „alternatívák” közé. 1924 nyarán-őszén többször cikkeztek a hazai és külföldi lapok
arról, hogy az ekkor Magyarország Egyesült Államokba akkreditált
nagyköveteként diplomáciai missziót teljesítő arisztokrata ideális választás lenne a magyar trónra – méghozzá a felesége, Gladys Vanderbilt (!) miatt, aki egy holland származású amerikai milliárdos család tagja volt.78 A képtelen ötletnek támogatói is akadtak, akik – a
sajtóhírek szerint – Marczinkó József római katolikus plébános, a
passaici (New Jersey, USA) Szent István római katolikus magyar
templom vezetőjének irányítása alatt szervezkedtek, sőt – állítólag –
77

78

Ifj. Gergely István: Crouy-Chanel gróf, Árpád trónjának vérszerinti örököse,
csak a Népszövetséget tartja illetékesnek a királykérdés megoldására. Világ,
1926. január 17. 7.
Gladys Vanderbiltről lásd legújabban Kertész Tünde Fruzsina: Az arisztokrácia szerepe az amerikai magyar emigráció életében a 20. században Kállay
Miklós kapcsolati hálóján keresztül. In: A magyar arisztokrácia társadalmiközéleti kapcsolatai és szerepvállalása. Speculum Historiae Debreceniense
26. Szerk. Papp Klára–Püski Levente–Novák Ádám. Debreceni Egyetem
Történelmi Intézete, Debrecen, 2019. 293–295.

42

KEREPESZKI RÓBERT

egykori különítményesek révén valamicske katonai erővel is rendelkeztek. Az egész elgondolásnak a mozgatója egyértelműen a Vanderbilt-vagyon volt. Egy 1924 augusztusában megjelent sajtócikk nyíltan ki is jelentette, hogy ha „egyedüli hivatott trónigénylő” (!) Széchenyi lesz „a magyar király, az amerikai milliárdosok vagyona
Magyarországon találhat elhelyezkedést és felvirágoztatja az országot”. Egy másik 1924. novemberi írás szerzője szerint az egész elképzelés „kiindulási pontja, gerince és befejezése mindenütt a dollár”, „de sokszor átüt ezen az amerikaiakat jellemző naivság is”.
Széchenyi gróf számára meglehetősen kínos lehetett ez az ügy, természetesen a „jelöltségének” semmi realitása nem volt, ahogy az utóbb
idézett cikk szerzője találóan megfogalmazta, a történetnek „propaganda értéke nincs, de mint kuriózum érdemes a felemlítésre”.79
IV. Károly 1922-ben bekövetkezett halála után a szabad királyválasztók körében még egy jelölt szóba került, akinek a megkoronázása vagy egyik családtagjának trónra segítése időről időre felmerült.
Többen ugyanis úgy vélték, hogy Horthy Miklós a leghivatottabb
személy arra, hogy Magyarországon betöltse a királyi méltóságot. A
kormányzó 1950-es években, az emigráció időszakában íródott viszszaemlékezésében megemlítette, hogy már 1922 augusztusában gróf
Ráday Gedeon volt belügyminiszter vezetésével egy delegáció kereste fel őt, hogy a „nép minden rétege nevében” felajánlják neki
Szent István koronáját. Horthy azonban elhárította magától a felkérést, ahogy az emlékirataiban fogalmaz: „Megköszöntem tanúsított
bizalmukat, de kijelentettem, hogy felhívásuknak nem tehetek eleget.
Mert mi ad nekem bátorságot és erőt ahhoz, hogy romban álló hazánk újjáépítésében részt vegyek? Csakis az az érzésem, hogy kormányzóvá választásom alkalmával azért nyilvánult meg velem szemben a bizalom, mert tisztességes és becsületes férfinak tartanak. Ha
79

American Woman May Become Queen. The Gazette (Montreal), August 26,
1924. 15.; Amerikában gr. Széchenyi László királyjelöltsége mellett agitálnak. Ellenzék, 1924. augusztus 29. 5.; Marcinkó hadsereget akart szervezni
Horthyék ellen a Széchenyi trónra ültetésére. Új Előre, 1924. szeptember 11.
1–2.; Amerikai álom Széchenyi László gróf magyar királyságáról. Miskolczi
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a korona után nyúlnék, nem lennék többé sem önzetlen, sem tisztességes, és már másnap szembefordulnának velem a tulajdon édestestvéreim. Én tehát semmilyen körülmények között, még egyhangú népszavazás esetén sem fogadnám el soha a királyi méltóságot.”80
Noha Horthy máskor is hasonlóan foglalt állást, a későbbiek folyamán mégis többször előfordult, hogy személyét vagy családja valamelyik tagját összefüggésbe hozták a „királykérdés” megoldásával, még az államfő felekezeti (református) hovatartozása ellenére is.
Ezek hátterében alapvetően két döntő tényező húzódott meg. Az
egyik a kormányzó személye körül már a korszak elején kialakult,
majd fokozatosan kiteljesedő, új elemekkel bővülő és állami szintre
emelt kultusz volt. Ez számos olyan elemet tartalmazott, ami Horthyt
a régmúlt magyar királyaihoz hasonlította (például gyakran állították
párhuzamba Hunyadi Mátyással vagy – „új honalapítóként” – IV. Bélával), sőt olyan is, ami – minden alapot nélkülözően – a származását
egészen az Árpád-házig vezette vissza.81 Ezek révén a kormányzó
szimbolikus értelemben az „alkotmányos uralkodó” szintjére emelkedett, és innentől pedig már csak egy lépés kellett ahhoz, hogy többek
fejében kialakuljon Horthy tényleges királlyá választásának gondolata.
A másik – a kultuszhoz is szervesen kapcsolódó – tényező a kormányzó jogköre volt. Noha ez bizonyos szempontból sosem érte el a
korábbi „apostoli király” szintjét (például a főnemesi cím adományozásának és a katolikus egyházi vezetők kinevezésének jogában), ám
ennek folyamatos törvényi bővítése is azt erősítette, hogy Horthy alkotmányos uralkodóként áll a nemzet élén. Nem véletlen, hogy a királlyá választásával kapcsolatos ötletek leggyakrabban vagy a személyéhez kapcsolódó (tehát a kultuszépítés szempontjából is fontos) évfordulók során, vagy a jogkörbővítések kapcsán merültek fel.
A legsarkalatosabb példával az 1937-ben történt jogkörbővítés
szolgált, ami után a kormányzót a külföldi sajtóban is „koronázatlan
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Horthy Miklós: Emlékirataim. Európa Könyvkiadó, Bp., 2011. 166–167.
Részletesebben lásd Turbucz Dávid: A Horthy-kultusz, 1919–1944. Magyar
Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2015.
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királyként” emlegették.82 A rendszer stabilizálásának szánt újabb jogkörkiterjesztést az ellenzéki mozgalmak többsége idegenkedéssel fogadta, mivel az államfői hatalom ilyen szintű megerősítésében nemcsak a politikai rendszer konzerválását látták, hanem a kormányzó
dinasztia-alapítási szándékait is. Válaszreakcióként 1937 októberében a Horthy jogkörének bővítésére legérzékenyebben reagáló konzervatív legitimista tábor szokásos éves körmendi nagygyűlésén
formális összefogás született a Habsburg-restauráció elvi lehetősége
mellett az ezt korábban mereven elutasító liberális, kisgazda és szociáldemokrata pártok részvételével. Ennek hatására egy másik politikai erő is aktivizálódott: a nyilasok az 1937. novemberi debreceni
nagygyűlésükön I. Miklós néven „királlyá kiáltották ki” a kormányzót. A lépés mögött az a motiváció húzódott meg, hogy a szélsőjobboldali vezérek a befolyásuk megnövekedését és politikai ellenfeleik háttérbeszorítását remélték, hiszen ha Horthy elfogadta volna a
koronát épp tőlük, azzal legitimálta, sőt minden más politikai mozgalom elé helyezte volna őket. A „királyválasztó” akció természetesen kudarccal végződött. Horthy a nyilvánosság előtt is élesen elutasította a nyilasok „gesztusát”, és nyomatékosan kérte „az egész magyar társadalmat, hogy ne tegyék a királyság ősi intézményét politikai küzdelmek játékává”.83 Az ügy két egyenes következménnyel
járt: egyrészt azzal, hogy Horthy nyilasokkal szembeni ellenszenve
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Horthy – Uncrowned King. The Sunday Star (Washington D.C.), August 8,
1937. 3. – Ekkor a korábban kodifikált határozatlan idejű megbízatás azzal
párosult, hogy Horthy már kétszeri halasztó erejű vétójogot kapott, a törvények aláírására, illetve a kihirdetésre mindkét alkalommal hathónapnyi gondolkodási idő állt a rendelkezésére, megszűnt a felelősségre vonásának lehetősége (!), illetve – az életkorára való tekintettel – utódajánlási jogot kapott,
ami nemcsak a magyar történelemben, hanem nemzetközi összehasonlításban
is egyedinek számított. Az államfő jogköréről összefoglalóan lásd Olasz Lajos: A kormányzói jogkör. In: A magyar jobboldali hagyomány, 1900–1948.
Szerk. Romsics Ignác. Osiris Kiadó, Bp., 2009, 102–137., Takács P.: A király nélküli királyság, i. m. 84.
Horthy Rejects Kingship. The New York Times, December 21, 1937. 17.; A
kormányzó szózata a magyar nemzethez. Pesti Napló, 1937. december 21.
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még jobban elmélyült, másrészt azzal, hogy az épp ekkor formálódó
szélsőjobboldal egysége azonnal felborult.84
Azonban ezek után sem merültek teljesen feledésbe a Horthy és
családja körüli tervek, és különösen Horthy István kormányzó-helyettes 1942 augusztusában bekövetkezett halála utána kerültek ismét napirendre. Kállay Miklós miniszterelnök szeptember 1-én egy
hosszabb levélben foglalta össze a kialakult helyzetre vonatkozó alternatívákat. Az egyik ezek között a kormányzó unokájának, az egyéves Istvánnak a királlyá koronázása volt. Kállay szerint ezt az „ország széles rétegei örömmel fogadnák”, „a szélsőjobboldali körök és
pártok szintén, mert szerintük teljes szakítást jelente a legitimizmussal, feudalizmussal és a konzervatív körökkel, sőt bizonyos vonatkozásban a nyugati hatalmakkal, továbbá, mert ezáltal Főméltóságodat maguknak megnyerni remélik, másrészt a hosszú interregnum
ismét sok lehetőséget nyújtana az ő törekvéseiknek”. A miniszterelnök ugyanakkor úgy vélte, „ha mégis ma koronázni akarunk, azt
csak Főméltóságod fejére teheti az ország”, ami „tényleges megalapozása [lenne] a nemzeti királyságnak”. Ám ennek módját Kállay
részletesen nem fejtette ki, mert Horthy erre többször (!) elutasítóan
reagált (tehát már többször szóba került).85 A kis István megkoronázását ekkor elsősorban Lukács Béla, a kormánypárt akkori elnöke és
a kormányzó-helyettes feleségének, Edelsheim-Gyulai Ilona grófnőnek a mostohaanyja, a „nemzet anyósának” csúfolt Rothkugel Ella
hangoztatta leginkább, utóbbi – Barcza György diplomata visszaemlékezése szerint – „nyílt titkolózással suttogta néha ismerőseinek,
hogy »nem sokára koronázunk«, amivel a kormányzónak csak ártott,
önmagát pedig nevetségessé tette”. Végül Horthy – menye vissza84
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A „királyválasztás” esetéről lásd részletesen Kerepeszki Róbert: „Éljen I.
Miklós, Magyarország királya!” – Egy politikai gyűlés háttere és körülményei. In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerk. Kovács
Zoltán–Püski Levente. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen,
2010. 135–152.
Kállay Miklós miniszterelnök levele Horthy Miklóshoz a Horthy István kormányzóhelyettes halála után kialakult helyzetről, 1942. szeptember 1. Közli:
Horthy Miklós titkos iratai, i. m. 326–329.
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emlékezése szerint – Lukács javaslatát is „felháborodva, kereken
visszautasította”. Ennek ellenére hosszú ideig beszédtéma volt a
közéletben a kis István királlyá választása olyannyira, hogy a magyar katolikus egyház – koronázásra egyébként jogosult – vezetője,
Serédi Jusztinián a kérdés tisztázása végett fel is kereste Horthyt és
Kállayt. Ezt követően – a második világháború sodrában – a koronázás kérdése már nem került komolyan napirendre.86

ÖSSZEGZÉS ÉS KONKLÚZIÓK
A kivétel nélkül kútba esett, olykor csak légből kapott, többségükben
is rendkívül gyenge alapokon és háttéren nyugvó elképzelések kudarcaiból – Rákosi Jenő korábban idézett „elvárásait” felhasználva
és kiegészítve – körvonalazható az, hogy az akkori speciális helyzetben milyennek kellett volna lennie Magyarország „ideális” királyának. Olyan személynek, akinek
– hatalomra kerülését a valamilyen szintű belpolitikai konszenzus, legitimáció,
– valamint a nagyhatalmak jóváhagyása is eredményezi,
– katolikus vallású, hagyománytisztelő (hiszen egy ezeréves állam koronája kerülne a fejére),
– ámde a korszak viszonyaihoz mérten modern szemléletű is,
– amennyiben külföldről érkezik, lehetőleg ismernie illene a
magyarországi viszonyokat,
– és ami a legfontosabb, kellő tekintéllyel rendelkezik Trianon
revíziójának felvállalásához és sikerre viteléhez.
Ilyen személy megtalálása gyakorlatilag megoldhatatlan képletet
jelentett, és láthattuk, hogy már a legelső szemponton előbb-utóbb
elbukott minden kezdeményezés, hiszen egyik említett „jelölt” körül
sem alakult ki belpolitikai konszenzus. Nyilvánvalóan azért sem,
86
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mert a legitimista oldal sosem engedett az álláspontjából, sőt kifejezetten lenézően kezelte a különböző „koncepciókat”. A legitimista
érzelmű Payr Hugó már idézett 1919. decemberi vezércikkében úgy
vélte, a „jelöltek” keresése arra vezethető vissza, hogy „sajnos, középosztályunk annyira, rászokott a mástól való függésre, önállótlanságra és idegen támogatásra, hogy fantáziája külföldi nevek után kutatott”.87 A legitimista arisztokrácia vezéralakja, gróf Apponyi Albert pedig 1928 végén azzal söpört félre minden elképzelést, hogy
„igazán sajátságos szerepet játszana az a nemzet, amely ezeréves alkotmányának birtokában a trón betöltésének ebből, az alkotmányból
folyó módjának biztos tudatában koronájával, Szent István ezeréves
koronájával egy újdonsült kis balkáni állam módjára házalni menne
az európai udvarokhoz”.88
A konszenzus hiányát tekinthetjük a felmerült alternatívák legfontosabb közös pontjának, de érdemes még néhányat megfogalmaznunk. Értelemszerűen mindegyik elképzelés csak az aktuális körülményekre fókuszált, ezekre akart megoldást találni, és egyik sem
számolt a távlati jövő kérdésével. Egy korabeli félig-meddig anekdotikus „alternatíva” jól szemlélteti az ebből fakadó problémát. 1919
végén állítólag létezett egy olyan többé-kevésbé tréfásnak szánt elképzelés is – ismét Payrt idézve – az „örökké cinikus kávéház-város”
Budapesten, hogy „egy amerikai milliárdost kell meghívni a magyar
trónra, aki hajlandó ezért egy milliárdot kifizetni”. „Akkor kifizethetjük összes adósságainkat” – szólt a fáma – „és a korona rögtön másfél frankot ér, s Magyarország lesz a világ legjobban szituált állama” (azt most ne firtassuk, hogy mit szólt volna egy Egyesült Államokból származó magyar királyhoz a köztársasági érzelmű amerikai
politika és közvélemény). Payr a fejtegetést azzal zárta le: „Mindezen felül pedig lesz egy pepitanadrágos királyunk… – akit egy év
múlva Friedrich [korábbi miniszterelnök] úgyis elkerget, s akkor aztán majd újra lehet kezdeni a Károly, József, Ottó, Albrecht és még
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Payr H.: Ki lesz a magyar király, i. m. 1.
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vagy tíz név közötti válogatást…”89 Az akkori körülmények miatt
érthető módon szkeptikus szerző gondolatát folytatva megalapozottan gyaníthatjuk, hogy valójában egyik alternatíva sem hozott volna
tartós, hosszú távú belpolitikai stabilitást. Látens módon épp ez az
egyik fontos oka annak, hogy a kezdetben alkotmányos „patthelyzetet” jelentő „király nélküli királyság” konzerválódjon. Ehhez párosult az, hogy a későbbiekben az államfői hatalom egyre inkább Horthy személyére szabottá, illetve személyétől függővé vált. Ebből a
két tényezőből következően pedig a rendszer olyan alkotmányos és
politikai csapdába került, amit lényegében a korszak körülményeire
és kihívásaira ad hoc választ adó jogalkotók és politikusok idéztek
elő. Ebből is következett az, hogy a rendszer második világháború
utáni továbbélésére semmi esély nem lehetett.
Az említett elképzelések között volt olyan, ami csak ideig-óráig
tartotta magát, mások szinte a korszak egészét végig kísérték, de
megjelenésük vagy felerősödésük mindig valamilyen eseményhez
kapcsolódott. Láthattuk, hogy a korszak rendkívül eseménydús kezdetén merült fel egyszerre a legtöbb jelölt90, ami valahol érthető is,
hiszen ekkor még instabilak és képlékenyek voltak a belpolitikai viszonyok. A királykérdéssel kapcsolatos viták (egyúttal az alternatívák) gyakran az egykori uralkodóhoz vagy családtagjaihoz kapcsolódó események során váltak még „akuttá”. Ilyenek voltak: IV. Károly visszatérési kísérletei 1921-ben, majd a következő évben bekövetkezett halála, Ottó a Habsburg-család tradícióinak megfelelő ural89
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A KÉT HÁBORÚ KÖZÖTTI MAGYAR KIRÁLYKÉRDÉS MEGOLDÁSA

49

kodói korúvá, majd tényleges nagykorúvá válása (1928 és 1930).91
Az elképzelések számára hasonlóan erős indukáló hatással bírtak bizonyos belpolitikai változások, fejlemények is,92 amik között központi szerepet foglaltak el a Horthy személyéhez vagy a kormányzói
intézményhez kapcsolódó történések (évfordulók, jogkörbővítések, a
kormányzó-helyettes megválasztása és halála). Végül pedig bizonyos nemzetközi események is kiválthatták a királykérdés „felmelegítését” a hazai és külföldi közvéleményben egyaránt (például Bethlen olaszországi vagy angliai útjai, Rothermere lord fellépése). Ezek
önmagukban is azt mutatják, hogy bármennyire nem volt realitása a
magyar trón betöltésének, a végig nyitottnak tűnő lehetőség komolyan foglalkoztatta a közéletet, amiből az is következik, hogy a probléma felszínen tartásában a mindig szenzációra éhes hazai és nemzetközi sajtó központi szerepet játszott.
A magyar királykérdés történetében a második világháború jelentette az utolsó fordulópontot. A háború közismert kimenetelét követően ugyan voltak még a királyság államformájának és ekkor már
csak Ottó megkoronázásának hívei Magyarországon (mint például
Mindszenty József bíboros), ám a szovjet segítséggel formáló új hatalom és az 1946-ban kodifikált újabb rendszerváltozás végérvényesen elvarrta a királykérdés különböző megoldási „lehetőségeinek”
szálait.
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Otto’s Age Revives Magyar King Issue. The New York Times, November
18, 1928. 3.; Otto Comes Of Age – Hapsburgs At Fete. The New York Times, November 20, 1930. 7.
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AZ ELLENFORRADALMISÁG JEGYÉBEN:
NEMZETGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK
A HAJDÚSÁGBAN ÉS DEBRECENBEN 1920 NYARÁN

A forradalmi érát követő zűrzavaros helyzetben a politikai viszonyok
stabilizációjának első lépéseként került sor 1919. november 24-én
Huszár Károly vezetésével egy átmenti, koalíciós kormány megalakítására. A folyamat következő állomását az 1920. január végén
megtartott parlamenti választások jelentették. A kampány, majd a
szavazás során a sokféle politikai csoportosulásból két nagy tömörülés emelkedett ki, az Országos Kisgazda és Földmívespárt, valamint
a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja: a választási harc is nagyrészt jelöltjeik rivalizálásáról szólt, s a mandátumok túlnyomó részét
– közel 94%-át – ők szerezték meg. Abszolút parlamenti többséget
azonban egyikük sem tudott szerezni, melynek következtében egy
koalíciós kormányzás létrehozása, majd fenntartása mellett döntöttek. Ennek jegyében kezdte meg tevékenységét február közepén a
nemzetgyűlés és március közepén került sor a Simonyi–Semadam
Sándor-kormány létrehozására.
A két nagy párt egymás elleni küzdelme azonban ezzel nem jutott
nyugvópontra, sőt igen hamar ismét kiéleződött, melynek apropóját
a román hadseregnek a Tiszántúlról való kivonulása adta, nem véletlenül. Az nem volt kérdés, hogy a választásokat itt is záros határidőn
belül meg kell tartani, a vita inkább a körül folyt, hogy ez pontosan
mely területeket érintse. A KNEP azt hangoztatta, hogy csak azon
határ menti, csonka körzetekben legyen voksolás, ahol a választók –
a kerület egészéhez viszonyítva többségben vannak. Továbbá egyes,
Tisza-menti térségekben pedig, arra hivatkozva, hogy most történt
meg a kerület teljessé válása, a korábban megválasztott honatyák
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mondjanak le mandátumukról, és írjanak ki új választást. Ennek az
álláspontnak elég egyértelműen kimutatható a hatalmi logikája. A
párt a határ mentén – a másik tábor nagyobb esélyeivel számolva – a
halasztás mellett foglalt állás, míg a tiszai régióban új szavazást
szorgalmazott. Utóbbinál ugyanis két keresztény párti törvényhozó
megtarthatná a mandátumát, ellenben öt kisgazdapártinak újabb megmérettetésen kellene részt vennie. Természetesen a kisgazdapárti
részről élesen opponálták a fenti terveket: elutasították a már megválasztottak lemondását, míg a határvidéken mindenhol a választások
megtartását szorgalmazták.
Mivel a teljes egészében felszabadult körzeteknél nem volt kérdés a konszenzus, a konkrét döntés nem is váratott magára. A keresztény párti belügyminiszter, Dömötör Mihály április 29-én átiratot intézett a nemzetgyűléshez, melyben felhatalmazást kért arra, hogy az
említett kerületekben elrendelhessék a választást, majd ennek megadása után, május 4-én a vonatkozó rendelet napvilágot is látott.1
(Ezt május 15-én egy újabb rendelet egészítette ki, a fehérgyarmati
kerületben megejtendő választásról.)2 Dömötör a másik kérdésben
egyfajta kompromisszumos megoldással kívánt előállni, ezért május
10-én egy törvényjavaslatot nyújtott be a nemzetgyűléshez, amely
előírta a választások megtartását mind a csonka, mind a kiegészülő
kerületekben. A Kisgazdapárt azonban úgy döntött, hogy nem megy
bele semmilyen egyezkedésbe és akaratát keresztül is vitte. Így már
a közjogi bizottságban az a Kovács J. István református teológus által előterjesztett álláspont kerekedett felül, hogy előbbieknél fölösleges a választás szükségességét külön rögzíteni, utóbbiaknál pedig
nem elfogadható az újabb szavazás megejtése. A bizottsági állásfoglalást végül a plénum is megerősítette, egyben arról is határozott,
hogy a javaslatot leveszi a napirendről.3 A folyamatot végül egy
újabb belügyminiszteri rendelet zárta le, amely – a fentiekhez iga1

2
3

Nemzetgyűlési Napló, 1920–1922. II. k. 374–375. 1920. április 29. (továbbiakban NN) 27291/1920 BM rendelet megjelenése: Budapesti Közlöny, 1920.
május 4. 2.
Budapesti Közlöny, 1920. május. 15. 2. 30273/1920 BM rendelet.
NN 1920–1922. II. k. 497–498.
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zodva – további 14 kerületben intézkedett a választásokról.4 Így a
huzakodás eredményeképp olyan rendeletek láttak napvilágot, melyek alapján, június folyamán a több időpontban megejtendő választásokon összesen 44 mandátum sorsáról kell dönteni.5 Az események
ilyetén alakulása mögött egyébként minden bizonnyal az is számított, hogy a tiszántúli választások ügyével párhuzamosan került a
nemzetgyűlés elé a fővárosi törvényhatósági bizottság újjáalakításáról szóló törvényjavaslat.6 A KNEP tehát a számára fontosabb fővárosi választások mielőbbi lebonyolítása érdekében némi huzavona
után engedett a másik ügyben.
Látszólag kicsinyes küzdelemnek tűnhetett a választások területi
kiterjedtségéről folyó vita, pedig annak nem csekély politikai tétje
volt. A két nagy tömörülés között ugyanis csupán néhány mandátumnyi különbség állt fenn, ha tehát a Tiszántúlon erőteljesen elbillenne a mérleg valamelyikük felé, az jelentősen módosíthatja a meglévő nemzetgyűlési erőviszonyokat. Konkrétan elsősorban kisgazdapárti körökben számoltak nagyobb sikerrel, olyannyira, hogy egyes
sajtóhíradások szerint már április második felében az abszolút többség megszerzését remélték.7 Május végén értelemszerűen teljes gőzzel folyt a kampány, melyben a hajdúsági régió kiemelt szerephez jutott. Nem a számszerű súlya miatt, hiszen a már említett 44 mandátumból csupán 7 tartozott ide (ebből 4 a vármegyére, 3 pedig Debrecenre esett). Sokkal inkább a küzdelem jellege, majd a választás
eredménye indokolja a kiemelt figyelmet.
Bár az előzetes vélemények egészében véve inkább kisgazdapárti
sikerrel számoltak, a KNEP nem eleve feltartott kézzel vágott bele a
kampányba. Debrecen volt az egyik olyan térség, ahol kezdettől
fogva nagy agilitást mutattak és nem véletlenül. Horthy Miklósnak
kormányzóvá választása után az első országjáró útja a Tiszántúlra
vezetett, s mindenhol jól megszervezett, látványos külsőségek köze4
5

6
7

Budapesti Közlöny, 1920. május 19. 1.
29 kerületben június 13-a, Fehérgyarmaton 15-e, a többinél pedig június 20-a
lett kijelölve.
Ignácz Károly: Budapest választ. Bp. 2013. 31–41.
Világ, 1920. április 20. 3.
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pette, ünnepelve fogadták. A frissen megválasztott államfő fellépései
során nagyobb programadás vagy elemzés nélkül, de rendre ellenforradalmi meggyőződésének adott hangot, s többnyire olyan kifejezéseket ismételgetett, mint „a nemzeti hadsereg további erősödése, a
talpra állás és ország gyarapítás, a vörös veszedelem leküzdése”.8
Április 14-i debreceni beszédében az ország összeomlását a belső
front megbomlásával magyarázta, hozzátéve, hogy „ennek köszönhetünk minden bajt”.9 Ugyanakkor bizonyos fokú önmérséklet szükségességét is hangoztatta, amit Debrecenben felekezeti vonalon próbált aktualizálni. „Éppen itt, a kálvinista Rómában akarom hirdetni,
hogy szükséges megépíteni a szivárványhidat Pannonhalma és Debrecen között” – jelentette ki. Ebbe a vonalba volt beilleszthető, hogy
a látogatás előtt Baltazár püspök erőteljes nyomás alá került, annak
érdekében, hogy ne vegyen részt a rendezvényen, a kormányzói kabinetiroda azonban kifejezetten ragaszkodott a püspök jelenlétéhez.
Horthynak a nemzeti összefogásra vonatkozó kívánsága azonban
nem sok meghallgatásra talált, Debrecenen ugyanis a románok kivonulását követően erős ellenforradalmi hullám söpört végig. Ennek
első jeleként nagyarányú letartóztatásokra került sor, elsősorban a
Tanácsköztársaságban való részvétel vádjával, melynek mértékét
egyébként a baloldali szimpátiákkal aligha vádolható, a város konzervatív elitjéhez tartozó Vásáry István is sokallt.10 Sorban alakultak
meg a különféle szélsőjobboldali szervezetek, köztük az ÉME,
amely már március végén zászlót bontott.11 Az ellenforradalmi mozgalom élére prominens értelmiségiek álltak, a helyi sajtó támogatásától kísérve. Komlóssy Imre főszerkesztése mellett egyfajta radikális
kurzuslappá vált a Hajdúföld. Ennél nagyobb jelentőséggel bírt, hogy
a város egyik régi és népszerű sajtóorgánuma, a Debreceni Újság is
8
9
10

11

Pölöskei Ferenc: Horthy és hatalmi rendszere. 1919–1922. Bp. 1977. 332.
Magyar Hírlap, 1920. ápr. 15. 3.
„Százával bocsátottak el munkahelyükről embereket… akik emiatt súlyos
anyagi és erkölcsi kárt szenvedtek. Igazoló eljárás indult valamennyi közalkalmazott, a szakmai és társadalmi egyesületek tisztségviselői ellen.” Veress
Géza: Vásáry István politikai pályája. Debrecen 1999. 28.
Debreczeni Ujság, 1920. márc. 28. 2.
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beállt a sorba, sőt a későbbiekben kifejezetten a KNEP támogatójaként tevékenykedett. Utóbbi pozíciója azért is érdekes, mert a szakirodalomban a lapot működtető Than Gyula inkább egyfajta óvatos,
a nyílt politikai elkötelezettségtől húzódozó személyként vált ismertté.12 Horthy áprilisi debreceni látogatása estélyén az Arany János
Társaság ünnepi ülésén Haendel Vilmos professzor még csak a keresztény-nemzeti gondolat melletti kiállásának adott hangot, a későbbiekben viszont a Hajdúföld rendszeres cikkírója lett. A lap egyébként nemcsak az 1918-as forradalommal és a Tanácsköztársasággal,
hanem az azt megelőző időszak elitcsoportjaival is szembefordult.13
Valójában igen korán, már március végétől erőteljes támadások kereszttüzébe került mind a városi, mind az egyházi vezetés, olyannyira, hogy Vásáry István azzal az egyébként elutasított javaslattal állt
elő, hogy a tisztviselők – a törvényhatósági bizottság támogatását
kikényszerítendő – együttesen mondjanak le posztjukról.
Az indulatok később sem csillapodtak, sőt az államigazgatás oldalról is bizonyos fokú támogatást kaptak. A város és a vármegye főispáni posztját április elején elfoglaló Szomjas Gusztáv április 10-én
a városi valamint a megyei közgyűlésen elhangzott beiktató beszédében ellenforradalmi nézeteinek adott hangot, méghozzá igen erőteljes megfogalmazásban. Állást foglalt a keresztény-nemzeti gondolat mellett, támadta a forradalmi érát, a szociáldemokráciát, „a szabadkőműves-radikális” irányt, s természetesen a kommunistákat, továbbá szigorú felelősségre vonást ígért velük szemben. Támadásait
azonban nemcsak a forradalmi időszaknak, hanem a város tradicionális vezető csoportjainak is címezte, amikor kijelentette, hogy „akik
cselekedeteikkel, nyilatkozataikban, vagy belső érzésükben lelki közösséget vállaltak a rossz rendszer megteremtőivel, azok tűnjenek el
a nyilvános szereplés teréről.” Majd hozzátette, feltétlenül szükséges

12

13

Bényei Miklós: Az 1918–19-es forradalmak debreceni sajtója. In: HajdúBihar Megyei Levéltár évkönyve. 5. sz. Szerk. Gazdag István. Debrecen
1978. 149.
Hajdúföld, 1920. ápr. 21. 1.
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a város vagyongazdálkodásának a felülvizsgálata is.14 Röviddel a beiktatás után a kormányzati szervekkel folytatandó tárgyalásokra városi küldöttség utazott Budapestre, ám feltűnően hűvös fogadtatásban részesült a belügyminisztérium részéről. Szomjas egyébként később is számos jelét adta, annak, milyen változásokat tart szükségesnek, így május 5-én a forradalmakban részt vettekkel szembeni igazoló eljárás lefolytatására szólította fel a polgármestert, amit utóbbi
udvariasan elhárított.
A KNEP pontosan erre az ellenforradalmi hullámra építette a politikáját. Tiszántúli kampányának nyitásaként május 8-án érkezett
meg delegációjuk a városba Haller István vallás és közoktatásügyi
miniszter vezetésével. Legfontosabb eseményként természetesen
bemutatták három debreceni képviselőjelöltjüket: az I. körzetben
Milotay Istvánt, a II-ban Pröhle Vilmost, a III-ban pedig Bernolák
Mihályt. Milotay ekkor a keresztény nemzeti irányzat egyik harcos
és agilis publicistájának számított, ráadásul a Nemzeti Újság főszerkesztői posztját is betöltötte, melynek következtében a lap közvetlenül is agitált munkatársa mellett. Milotay pusztán annyi debreceni
múltat tudott felmutatni, hogy korábban a jogakadémián tanult.
Pröhle Vilmos ismert orientalista tudósnak számított, aki azonban
csupán 1919 óta tanított professzorként a debreceni egyetemen. Bernolák Nándor pedig elismert jogi szakembernek számított, ugyancsak egyetemi múlttal. Ebből a névsorból jól látható, hogy a párt a
keresztény értelmiség illetve középosztály előtérbe tolására helyezte
a súlypontot, melyhez képest a helyi kötődés kérdése másodrendű
szempontnak bizonyult. Bár Pröhle és Bernolák a debreceni egyetem
professzorai voltak, de mindkettő az egyetem létesítését követően
került a városba és később hamar fel is adták egyetemi állásukat
(előbbi 1923-ban, utóbbi 1922-ben).
Természetesen a jelöltek, illetve támogatóik bevetették a politikai
kampányok megszokott eszközeit. Így Milotay nem mulasztotta el,
14

Magyar Nemzeti Levéltár, Hajdú-Bihar Megyei Levéltára. (továbbiakban:
MNL-HBML) IV. B. 902/a. közgyűlési jegyzőkönyvek. 1920. április 10. 20.
k. 2. Debrecen története. 1919–1944. 4. k. Szerk.: Tokody Gyula. Debrecen
1986. 188.
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hogy kitérjen a kollégiumi tanulmányaihoz kötődő szép emlékeire,
Haller pedig egy műgyűjtemény Debrecenbe helyezését ígérte.15
Ugyanakkor a május 8–9-én lebonyolított, kétnapos kampány során
számos nyilvános beszéd hangzott el, melyek bőséges lehetőséget
kínáltak a politikai nézetek kifejtésére. Haller István – mintegy megadva az alaphangot – egyfajta harsány, sőt kifejezetten agresszív ellenforradalmi eszmeiség reprezentánsaként szólalt fel. Többek között ígéretet tett arra, hogy úgymond megtisztítják az országot a belső ellenségtől, a zsidóságnak a nemzeti vagyonból való részesedését
visszaszorítják a számarányának megfelelő mértékre. Hangot adott
annak a reményének, hogy a munkásság elfogadja „az intelligencia”
irányítását és elfordul korábbi „patkánylelkű” vezetőitől. Trianonnal
kapcsolatosan kikerülte az aláírás dilemmáját, s arra helyezte a súlypontot, hogy annak tartalma elfogadhatatlan, egyenesen végrehajthatatlan, s hozzátette: „mihelyt megerősödünk, visszavesszük fegyverrel, ha másképp nem adják ezeréves határunkat”. Azt is félreérthetetlenül kifejtette, hogy helyi szinten radikális változásokat tart szükségesnek. „Új közigazgatást akarunk a városházán, a megyeházán új
embereket és új szellemet”, majd fenyegetően hozzátette: „Benézünk
a teologiákra és a püspöki aulákba is… Benézünk az egyetemi katedrákra is, és onnan is eltávolítjuk az olyan szellemű embereket,
akik részt vettek a nemzet megrontásában.”16Lényegében véve hasonló szellemben nyilatkoztak a jelöltek is. Milotay hosszasan fejtegette a háború utáni összeomlást, annak okait, melynek kapcsán
megmutatkozott erős antiliberalizmusa és zsidóellenessége. Pröhle
ugyancsak a liberalizmust szidta kemény szavakkal és az ezeréves
határok visszaszerzését jelölte meg a fő célkitűzésnek.17 Hozzájuk
képest Bernolák nem állt elő újdonsággal, vele kapcsolatban annyit
lehet megjegyezni, hogy ekkor még ő tűnt a legmérsékeltebbnek.
Ez a hétvége jelentette a KNEP debreceni kampányának a nyitányát és részben a csúcspontját is, főleg ami a szervezettséget, a mozgósítást, valamint a köréje építette sajtóviszhangot illeti. Halleren kí15
16
17

Debreczeni Ujság, 1920. május 11. 1–2.
Debreczeni Ujság, 1920. május 11. 1–2.
Debreczeni Ujság, 1920. május 11. 1.
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vül elment Debrecenbe a párt első számú politikusnője, Schlachta
Margit, továbbá Török Miklós, a Nemzeti Újság főmunkatársa,
Benárd Ágoston miniszter, Avarffy Elek orvos és Székely János a
kereskedelemügyi minisztérium államtitkára. Schlachta értelemszerűen elsősorban a nők megnyerésére koncentrált, illetve ő volt az,
aki egyedüliként azt jósolta, hogy a keresztény oldal mind a három
mandátumot megszerzi majd.18 A figyelem a közalkalmazottakra is
kiterjedt, ennek érdekében külön gyűlést szerveztek a vasutasoknak,
ahol a már említett Székely volt az egyik fő szónok.19 A széles támogatottságot alátámasztandó a küldöttséget fogadók között ott volt
Haendel professzor és Szomjas főispán is.
A keresztény tábor agilitása a későbbiekben sem lanyhult. A május közepétől június közepéig terjedő egy hónap alatt sorozatban
szervezték politikai gyűléseiket. Ezeken elsősorban a két debreceni
jelölt vett részt, de Pestről is érkeztek újabb támogatók, köztük a keresztényszocialista mozgalom egy vezetője, Oláh Dániel, de június
elején Apponyi Albertet is sikerült rábírni egy Milotay-párti nyilatkozatra.20 A beszédek tartalma és hangvétele azonban a nyitórendezvényen már ismert irányt követte. Június elején Oláh Dániel Pröhlével együtt szerepelt egy gyűlésen. Itt előbbi nemcsak hevesen szidta
a bolsevizmust, hanem egyenesen „zsidó szocializmus”-t emlegetett,
majd fenyegetően hozzátette: „azok, akik az állam-eszme ellen izgatnak, azok nem érdemlik meg, hogy bejussanak a politikába, hanem Hajmáskérre valók.” Demagógiája csúcsaként pedig olyan kijelentésre ragadtatta magát, miszerint a bolsevikok hozták „az ország
nyakára az oláhokat.” Pröhle a liberális korszak szidalmazását állította a középpontba, s a várható jövőre utalva hozzátette: „Mi nem a
múltat akarjuk feltámasztani… hanem új épületet akarunk építeni
Magyarország ősi fundamentumán…”.21 Ugyanekkor Bernolák is
buzgón kampányolt és a döntően agrárlakosságú homokkerti választók megnyerése érdekében kiállt egy erőteljes földreform mellett,
18
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Debreczeni Ujság, 1920. május 12. 2.
Debreczeni Ujság, 1920. május 11. 1.
Debreczeni Ujság, 1920. június 12. 1.
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azzal az ígérettel, hogy „a nagybirtok fölosztásánál én nem teszek
különbséget polgári vagy egyházi birtok között.”22
A küzdelem során a KNEP a nyílt konfrontációtól sem riadt viszsza és rendszeresen kifejezetten provokatív támadások hangzottak el
a rivális Kisgazdapárt felé. A nyitórendezvényen Haller maga adta
meg az alaphangot, amikor kijelentette, hogy a földreform nemzetgyűlési tárgyalása során „a keresztény egyesülés pártja sokkal meszszebbmenően fogja képviselni a gazdasági érdekeket, mint a kisgazdapárt maga.” Majd hozzátette, hogy „nem szabad olyan politikát
csinálni, amely egyoldalú, csak egy osztálynak érdekeit szolgálja.”
Rendre olyan vádak köszöntek vissza a keresztény tábor részéről,
melyek kifejezetten rosszindulattól eltelve megkérdőjelezték a másik
oldal társadalmi arculatát.23 A már említett Oláh Dániel később úgy
fogalmazott, hogy „A keresztény nemzeti egyesülés pártja nem barátkozik a zsidósággal, míg ellenben Rubinek Gyulával és többi kisgazdapárti társaival szemben nem egészen alaptalan az a gyanú,
hogy kezet fogtak a zsidósággal, szabadkőművesekkel, melyek forradalmat és felfordulást akarnak.” S hogy Oláh szavai megerősítést
kapjanak, Bernolák szintén zsidóbarátsággal vádolta meg a kisgazdapárti országos vezetőit, hozzátéve, a választásokon azt is el kell
döntenie Debrecennek, hogy „gazdadiktatúrát akar-e.”24 A keresztény oldal szociális demagógiával is megpróbálta a városi lakosságot
maga mellé állítani, amikor – Haller megfogalmazásában – azzal riogatta az embereket, hogy kisgazdapárti győzelem esetén „a gabona
ára olyan magas lesz, hogy az ország nem fogja bírni.”25
A választási agitáció során a KNEP külsőségekben törekedett arra, hogy a küzdelemnek ne adjon felekezeti jelleget, és elhárítsa magától azt a vádat, hogy egyoldalúan a katolicizmus képviselője. Ezt
szolgálta annak hangoztatása, hogy jelöltjeik három különböző felekezethez tartoznak,26 a nyitórendezvényükön pedig Kontra Aladár
22
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Debreczeni Ujság, 1920. június 5. 2.
Debreczeni Ujság, 1920. június 1. 1.
Debreczeni Ujság, 1920. június 5. 2.
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személyében református lelkész is bekerült a szónokok közzé.
Milotay esetében egyébként a képviselőjelöltség elvállalásánál valószínűleg az is szerepet játszott, hogy szabadulni akart a katolikus
egyház részéről meglehetősen szoros kontroll alá került Új Nemzedéktől.27 (Egyedül Bernolák esetében vállalták fel nyíltan a katolikus
hátteret.) Ám országos szinten a KNEP mégiscsak a katolicizmushoz
kapcsolódott, s ezt a képet fokozta, hogy Debrecenben határozottan
szembefordultak Baltazár püspökkel, melynek következtében a református egyházi emberek túlnyomó része legalábbis tartózkodással
viseltetett a párt irányába. Ilyenformán a választási küzdelemnek
mégiscsak volt felekezeti színezete, amit az alábbi eset tovább erősített. Bár Szomjas Gusztáv főispán rendszerint kész volt kiállni egyfajta keresztény-nemzeti vonal mellett, a tény, hogy a Kisgazdapárt
egyik oszlopos tagjának számított, önmagában is kétségesség tette,
mennyire lesz kész exponálni magát a keresztény tábor mellett. Ezért
a belügyminiszter már a május 17-i minisztertanácsi ülésen előhozta
a leváltását,28 ami május végén, illetve június elején – tehát a választási kampány közepén – ténylegesen is realizálódott. Helyére Hubert
Ottó törvényszéki bíró került, s azon túl, hogy a főispáni posztot ezzel – pont Debrecenben – református helyett egy katolikus személylyel töltötték be, hamar nyilvánvalóvá vált, hogy Hubert kifejezetten
elkötelezett támogatója a KNEP politikájának. A Kisgazdapárt felé
bizonyos kapcsolatokat fenntartó Hajdúföld viszonylag óvatosan fogalmazott, a Debreceni Ujság azonban nem fogta vissza magát és
egyenesen úgy interpretálta a történteket, hogy Huberttel „bevonult a
keresztény-nemzeti szellem a városházára.”29 Az új főispán egyik első nyilatkozatában sietett is kijelenteni, azon lesz, hogy az, aki a keresztény-nemzeti iránnyal „ellentétes alapon állva mint az idők szel27
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Sipos Péter: Milotay István pályaképéhez. Századok, 3–4. (1971) 722. Ezt
megerősíti, hogy az Új Nemzedék már április elején arról cikkezett, hogy
Milotay Debrecenben lehet képviselőjelölt. Új Nemzedék, 1920. április 3. 3.
In: adatbazisokonline.hu/adatbazis/minsztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944.
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lemével szemben alkalmatlan, az útból félreállítassék.”30 Végül, némi előre nem kalkulálható segítség is érkezett. Az ellenzéki Keresztény Nemzeti Párt ugyan csak a megyében indított jelölteket, de a
támogatásukra érkező Friedrich István pártvezető május legvégén
Debrecenben is megállt és szavai tejesen egybecsengtek Hallerékkel.
Támogatásáról biztosította a KNEP itteni jelöltjeit, a zsidókérdésben
kitoloncolással fenyegetett, a választókat pedig az egekbe szökő
terményárak lehetőségével ijesztgette.31
Ilyen körülmények között kérdéses volt, hogy a Kisgazdapárt hogyan, milyen eszközökkel, programmal veheti fel a küzdelmet az ellentáborral. Sajtó terén egyértelműen a város másik népszerű lapjára
a Debreczeni Független Ujságra számíthatott. A tradicionális elitcsoportok számára a fentiek fényében kézenfekvőnek tűnt, hogy itt keressenek támaszt maguknak. A városi vezetés már március 25-i bizalmas értekezletén úgy döntött, hogy csatlakozik a Kisgazdapárthoz. A párton belül azonban két irányzat formálódott ki. Az egyik,
melyet a Hajdúföld című lap Jóna–Vásáry csoportként interpretált,
egyértelműen a hagyományos erőkre és a nagy cívis gazdákra kívánt
építkezni, s az ellenforradalmi hullámmal szemben inkább mérsékletet hirdetett. A másik irányzat pedig – Mitrovics Gyulával és Szomjas Gusztávval az élen, de ezt a vonalat támogatta a Hajdúföld is – a
radikalizmus terén versenyre kívánt kelni a keresztény táborral.32 Ez
a megosztottság belső gyengeséghez és elbizonytalanodáshoz vezetett, melynek jeleit a helyi közvélemény is érzékelhette. A debreceni
pártszervezet megalakulására viszonylag későn, május 9-én került
sor, s az esemény a helyi sajtóban egyértelműen háttérben szorult,
annak köszönhetően, hogy időben egybeesett a KNEP kampánynyitásával. Az ülésen a két oldal kölcsönösen támadta egymást – ennek
részeként Magoss György a város tiszti főügyésze megkísérelte kiszorítani Mitrovicsékat a párt éléről,33 – végül sikerült tető alá hozni
a vezetőség megválasztását, amely a gyűlés legfontosabb eredmé30
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Debrecen története, i. m. 190.
Debreczeni Ujság, 1920. június 1. 1.
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nyének tekinthető. Szomjas díszelnök, Kertész Imre elnök, Nagy József társelnök, Jóna István és Mitrovics Gyula alelnökök, Ecsedy
István pedig főtitkár lett. Ez a széles névsor eleve azt a rossz üzenetet közvetítette a támogatók felé, hogy nincs első számú vezető, a személyi összetétel pedig – valamiféle kompromisszumos megoldásként
– eléggé vegyesnek tűnt. Szomjas és Mitrovics inkább a radikalizmust testesítették meg, Jóna, Ecsedy és Nagy pedig a mérsékeltebb
vonalat. Baltazár püspök és köre, valamint az egyetem teológiai kara
erőteljes támadások kereszttüzében állt, ezért a helyi református
egyház óvakodott egyértelműen felsorakozni a Kisgazdapárt mögé,
bár közvetett módon őket támogatta. Ezt fejezte ki Ecsedy etnográfus szerepvállalása, akiről ismert volt, hogy jó kapcsolatban van Baltazárral és erőteljesen kritikus a keresztény-nemzeti kurzussal szemben.34 Ugyancsak jelzésértékű volt, hogy a megalakuláskor Ecsedy
azt emelte ki, hogy szerinte „a Kisgazdapárt ma a leghaladóbb szellemű, legdemokratikusabb párt”.35 A pártvezetés azonban nem lett
egységesebb ezzel a megoldással. Szomjas röviddel az ülés után provokatív módon úgy nyilatkozott, hogy „a szabadkőműveseknek
nincs helyük a pártban.”36 A másik fontos kérdésben, a jelöltek személyét illetően viszont még mindig nem született végleges döntés.
A Kisgazdapárt lapja, az Új Barázda ugyan – eltúlzott optimizmussal – úgy értékelte az alakuló gyűlést, hogy „a város társadalma
lelkesen sorakozik fel a párt zászlaja alá, amelynek győzelme mindhárom kerültben biztosra vezető”,37 az előzetes esélylatolgatás illetően azonban árulkodó tény, hogy tiszántúli kampányukat ők is a rivális táborral egyszerre kezdték el, de Békés vármegyében.38 Küldöttségük a következő hétvégén, május 15-én érkezett meg Debrecenbe,
élükön a párt prominens személyiségeivel, Nagyatádi Szabó Istvánnal, Rubinek Gyulával, Sokorópátkai Szabó Istvánnal, Mayer János34
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sal és másokkal. Valójában ekkor kerültek a közvélemény elé a debreceni jelöltek is. az I. kerületben Polgáry István, a II.-ban Emich
Gusztáv, a III.-ban Nagy József személyében. Bár a város felekezeti
jellege általuk jobban kidomborodott,39 ennél fontosabb volt a helyi
kötődés kihangsúlyozása. Közülük Polgáry a város ismert gazdái
közé tartozott, Nagy pénzügyi igazgatói foglalkozása az értelmiségnek szól, de róla mindenki tudta, hogy a már említett Jóna István veje, míg Emich kereskedelmi miniszter elindítása bizonyos fokig a
város fontosságát volt hivatott demonstrálni. Ugyancsak üzenetértékkel bírt, hogy egyik jelölt sem számított radikális beállítottságúnak és ekkora ejtődött az a korábbi terv, hogy Szomjast indítsák el az
egyik kerületben.
Természetesen ez a párt is önmagát az ellenforradalmi eszmére
építve pozícionálta, s ebben bizonyos fokig igazodott a mási nagy
politikai tömörüléshez. Az igazodás apró gesztusaként Sokorópátkai
javaslatára még márciusban felvették a párt nevébe a keresztény jelzőt.40 Az a tény viszont, hogy a kisgazda küldöttséget Szomjas mellett Márk Endre polgármester fogadta, elővetítette, hogy itt másfajta
hozzáállásra lehet számítani. Rubinek nem hagyott félreértést, mert
már köszöntő szavaiban kijelentette, tudja, hogy Debrecen sok igaztalan vádat kapott, a közelmúlt eseményeit illetően pedig „ami történt, annak úgy kellett történnie.”41 Az irányába való elfogultsággal
aligha vádolható Hajdúföld szerint azt is mondta, hogy egy „visszaesés megakadályozása a hatóságok feladata… de meg kell bocsátani
a megtévedteknek.”42
A május 15–16-i hétvégi debreceni szónokok között Patacsi Dénes ugyan bírálta a szabadkőművességet és a zsidókérdés intézményes megoldását sürgette, de egészében véve nem ez a tematika és
hozzáállás dominált. A fő beszédet Rubinek mondta el, aki kijelentette, hogy keresztény és nemzeti Magyarországra van szükség, de a
hangsúlyokat máshová tette. Kiemelt célkitűzésként jelölte meg a
39
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rend, valamint a tekintélyek tiszteletének a helyreállítását, melyek
kapcsán a kormányzót és a nemzetgyűlést emelte ki. Utóbbihoz ráadásul hozzáfűzte, hogy soha hazafiasabb képviselők nem voltak,
ami bizonyítja az általános titkos választójog sikerét. Állást foglalt
egy nemzeti királyság visszaállítása mellett, de csak valamikor a jövőben, mert – tette hozzá – „az ország szegény és egy dinasztiát nem
tud eltartani.” Elvetette az osztályellentéteket, s pártja fő gondolatának a szociális béke megteremtését jelölte meg. A szükséges intézkedések között a földkérdést kényes, de kiemelten fontos problémának nevezte, s hozzátette, hogy azok kapjanak földet, akik szakértelemmel és némi anyagi erővel is rendelkeznek. Trianon kapcsán elismerte, hogy kikényszerített béke, de ebben a kérdésben legjobb
Apponyi tanácsait követni.43 Nagyatádi és Sokorópátkai egyaránt a
felekezeti béke fontosságát emelték ki. Előbbi kitért a zsidókérdésre
is, s bár elismerte, hogy a galíciaiak bevándorlását meg kell akadályozni, de azok a szavai kaptak nagyobb visszhangot, amikor kifejtette, hogy „én a becsületes, tisztességes zsidót nem kívánom üldözni.” Az előző heti keresztény párti beszédek után nem meglepő, hogy
ezúttal több kisgazda politikus is igyekezett elhárítani az osztályuralom vádját, s legalább pár mondattal kitérni a munkásságra és az „intelligenciára.” Ezek a reagálások azonban inkább cáfoló/védekező
jellegűek s nem támadóak voltak. A hétvégi rendezvényeket az országos vezetők fellépései dominálták, mellettük a helyi jelöltek közül az ugyancsak kormánytag Emich Gusztávnak a gazdaságpolitikai
témákat előtérbe állító beszéde kapott nagyobb visszhangot.44 Bár
egészében véve sokan szólaltak fel sokféle témában, egyértelműen
látható volt, hogy a kisgazdapárti gyűléseken elhangzott felszólalások tartalmukban és hangvételükben is sokkal, visszafogottabbak és
toleránsabbak voltak az ellentáborénál, Rubinekét pedig konzervatív
és demokratikus elemek valamiféle egyvelegének lehetne tekinteni.
Mindez arra utal, hogy a debreceni rendezvénnyel a korábbi bizonytalankodások után a helyi pártvezetésnek a hagyományos városveze43
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téshez kötődő, mérsékeltebb szárnya kapott megerősítést. Ugyanakkor a választók számára az sem vált láthatóvá, hogy a Kisgazdapárt
két meghatározó embere eltérő nézeteket vallott volna, Rubinek és
Nagyatádi beszédei ugyanis alapelemeiben jól illeszkedtek egymáshoz.
A későbbiekben még több gyűlést is szerveztek, ahol a szereplések – a KNEP-hez hasonlóan – alapvetően a nyitórendezvény mentén mozogtak. A párt felső berkeiben Emich-et is az esélyesek között
tartottál számon, aki kampányának erősítése érdekében június elején
ismételten Debrecenbe utazott, s látogatása jelentette a kampány következő nagyobb eseményét. Emich – pozíciójához kapcsolódva –
elsősorban szakemberként kívánta magát megjeleníteni, s a mezőgazdaság fontosságáról, valamint más gazdasági kérdésekről és Debrecen fejlesztéséről szólt. Az elhangzott beszédek viszont láthatóan
megerősítették, hogy a Kisgazdapárt nem kívánja meglovagolni az
ellenforradalmi kurzust és inkább mérséklő politikai erőként szeretne
fellépni. A delegáció tagjaként ment Debrecenben a párt két agilis
tagja Rupert Rezső és Bottlik József. Előbbi azt hangoztatta, hogy ők
1848/49 örökségét képviselik, amely Kossuth politikai, és Széchenyi
gazdasági programját egyesíti magában. Bottlik egyenesen úgy fogalmazott, hogy elsősorban nem a zsidókkal, hanem azzal kell foglalkozni, hogy mi lesz Magyarországgal, hozzátéve: nem ismer el
sem vallási, sem faji gyűlöletet. Nagy József velük összhangban a
konszolidáció és a jogrend megvalósításának a fontosságát emelte
ki, azzal kiegészítve, hogy „becsülünk és szeretünk mindenkit, aki
hazánk felvirágoztatásában részt akar venni.”45
Debrecenhez képest a megye a választási küzdelemben egyértelműen háttérbe szorult, nem véletlenül. Egyrészt a város hangsúlyosabban volt jelen a korabeli közéleti diskurzusban, másrészt ott a
koncentráltabb földrajzi fekvés miatt a választókhoz is könnyebben
lehetett eljutni. A négy megyei kerület mindegyike ugyanis több településből állt, a szoboszlói és a nádudvari pedig egyaránt 6-6 községet illetve város foglalt magába. Ezért a pártok értelemszerűen oda
koncentrálták az erőfeszítéseiket, ahol érdekeltséggel bírtak, illetve
45
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lehetett tétje a küzdelemnek, sőt igyekeztek össze is kapcsolni a rendezvényeket. A Kisgazdapárt küldöttsége így május közepén Törökszentmiklós felől érkezve, előbb Püspökladányba, majd Kabára és
Hajdúszoboszlóra ment.46 Utána – egyfajta csúcspontként – Debrecen következett, majd szétváltak. A fő vezetők helyett már csak Kovács J István ment el Hajdúböszörménybe és Hajdúnánásra, mivel
egyik hely sem igényelt nagyobb erőfeszítést. Sokorópátkai és
Patacsi Dénes pedig a balmazújvárosi választókhoz látogatott, majd
visszatértek, és együtt távoztak el Budapestre.47
A politikai erőviszonyok szempontjából Hajdúböszörmény és
Hajdúnánás némileg sajátos helyzetűnek tekinthető. Böszörményben
a debreceni viszonyoktól némileg eltérő szituáció alakult ki. A város
hagyományos vezetői erői a polgármesterrel az élen egy hozzájuk
hasonló habitusú politikust szerettek volna képviselőnek, s így kérték fel jelöltnek Bethlen Istvánt. Utóbbi esélyeit erősítette, hogy vele
szemben hivatalosan egyik nagy párt sem kívánt ellenjelöltet indítani.48 Bethlennek azonban hamarosan riválisai támadtak, az ellenéki
Keresztény Nemzeti Párt ugyanis megtalálta a maga emberét Tasnádi Kovács József debreceni ügyvéd személyében, aki az 1920 tavaszán megjelent, harsányan zsidóellenes röpiratával hívta fel magára a jobboldali radikális körök figyelmét.49 Tasnádi foglalkozásával
összefüggésben személyesen is számottevő ismertséggel rendelkezett, ez azonban önmagában aligha lett volna elég az esélyességhez.
A román megszállás alóli felszabadulás azonban Böszörményben az
ellenforradalmi áramlatok dinamikus előretörését hozta magával.
Nagy számonkérési akciók indultak el, s május végén megalakult az
ÉME helyi csoportja is.50 Utóbbi jelentős befolyással bírt a közhangulatra, amit erősített, hogy ellenőrzésük alá került az egyik helyi
46
47
48
49

50

Vélhetően a vasúti fővonalat követve.
Új Barázda, 1920. május 16. 1. május 19. 2.
Romsics Ignác: Bethlen István. Bp. 1991. 107.
Írása „Zsidó magyarrá nem lehet” címmel jelent meg, és az Új Nemzedék
című lap gyorsan ismertetés is közölt róla. Új Nemzedék, 1920. április 18. 8.
Nyakas Miklós: Hajdúböszörmény a múló időben. Hajdúböszörmény 2000.
288–291.
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lap, a Hajdúböszörmény és vidéke.51 Ezzel Tasnádi komoly hátteret
szerzett magának, ami kamatozódott is. A szélsőjobboldalivá vált lap
és pártfogoltjuk kortesei vállvetve hevesen támadták az erdélyi grófot, s érveikben demagóg és racionális szempontok keveredtek. Azzal vádolták, hogy nem eléggé nemzeti és keresztény, riogatták a választókat, hogy háborút akar indítani elvesztett erdélyi birtokai viszszaszerzésére, de 1918 előtti politikáját is keményen kritizálták. Arra
viszont nagyon hatásosan mutattak rá, hogy Bethlent – ellenfelétől
eltérően – soha semmi nem kötötte a térséghez, így nem is ismerheti
annak problémáit. Támogatására Friedrich is elutazott a városba, s
beszéde – debreceni szerepléséhez hasonlóan – szintén radikalizmusával tűnt ki.52
Bethlen maga csupán egy ízben látogatott el a városba, a kampány javát támogatói és a mögöttük álló helyi sajtó – a Böszörményi
Ujság – végezték el. Ők az erdélyi gróf politikusi erényeit magasztalták, maga Bethlen pedig az országos kérdésekre fókuszált, de
szélsőséges megfogalmazásoktól mentes módon.53 Így fontosnak tartotta ugyan Erdély sorsának alakulását, de Trianon kapcsán éppenséggel azt mondta, hogy úgymond nem lehet fejjel a falnak menni.
Helyzetét nehezítette, hogy bár pártonkívüliként a két nagy párt közös jelöltjének számított, valójában egyik sem érezte a magáénak.
Pontosabban a KNEP teljesen passzívan viselkedett, a Kisgazdapárt
országos vezetése kiállt ugyan mellette – Kovács J István személyesen is agitált az érdekében54 – de a helyi kisgazda társadalom egy része nem fogadta el a döntést. Sőt, ellenjelöltet állítottak egy ambiciózus helyi gazdálkodó, Földesi Mihály személyében, annak ellenére,
hogy az akció kivívta az országos központ ellenkezését.
51

52

53

54

Nyakas Miklós: H. Fekete Péter kiadatlan sajtótörténete. A Hajdúsági Múzeum Évkönyve X. k. Szerk. Nyakas Miklós. Hajdúböszörmény, 2001. 107–
110.
Friedrich többek között a béke aláírása ellen szónokolt. Nyakas Miklós: Hajdúböszörmény a múló időben. Hajdúböszörmény 2000. 291.
Püski Levente: Bethlen a Horthy-korszak képviselőválasztásain. Rubicon, 9–
10 (2011) 29.
Debreczeni Független Ujság, 1920. június 1. 1. Új barázda, 1920. június 1. 3.
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Hajdúnánáson csupán két jelölt állt egymással szemben, két kisgazdapárti színekben induló, középosztályi hátterű, helyi kötődéssel
bíró politikus. Berencsy János korábban hosszú időn keresztül Hajdúnánás polgármestereként tevékenykedett, míg Hadházy Zsigmond
hajdúhadházi földbirtokos voltán túl főleg ügyvédként szerzett magának ismertséget. Ez a rivalizálás kényes helyzetbe hozta az országos pártvezetést, melynek ugyan Berencsy lett a hivatalos embere,
de taktikusan Hadházyt sem akarták szembefordítani magukkal, így
többnyire hallgatásba burkolóztak.55 Bár Nánáson is elindult egyfajta
szélsőjobboldali szervezkedés, melynek központját a Csorvássy Miklós vezette Keresztény Gazdasági Egyesület jelentette, a források
szűkös volta miatt nem tudunk magyarázatot találni arra, hogy miért
nem jutottak el a jelöltállításig sem. Hajdúszoboszlón és Nádudvaron ellenben az országos rivalizálás képeződött le. A Kisgazdapárt
mindkét helyen indított jelöltet, előbbinél Czeglédy Mihály vármegyei főügyészt, utóbbinál Kiss Ferenc püspökladányi református esperest és püspöki titkárt. Ellenfelekben azonban egyik helyen sem
volt hiány. Szoboszlón Dánér Béla valamint Granstouck Hammersberg személyében a KNEP és KNP is elindult, s mindketten szélsőséges irányt képviseltek, sőt Dánér ekkora már kifejezetten antiszemita publicistaként szerzett magának kétes hírnevet.56 Czeglédy mögött állt a szoboszlói városi elit jelentős része, és általuk a Független
Hajdúság című lap is.57 (Árulkodó módon a kisgazda küldöttséget
maga a polgármester fogadta.) Komolyabb riválisnak Dánér számított, aki a helyi ÉME vezetőjeként agilis szervezkedésbe fogott,
melynek részeként saját lapot is indított Hortobágy néven. Esélyeit
pártja is reálisnak ítélte meg, olyannyira, hogy június elején Haller is
55
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Egyetértés, 1920. május 29. 1.
Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Bp. 2001. 376.
Tasi Miklós: Politikai és pártharcok Hajdúszoboszlón 1919–1944. között. In:
Tanulmányok és dokumentumok Hajdúszoboszló történetéből a Tanácsköztársaság leverésétől a felszabadulásig. 1919–1944. Szerk. Gazdag István. Hajdúszoboszló, 1981. 42. A lap kiadója Borbély Samu a Hajdúszoboszlói Takarékpénztár Rt pénztárosa volt. Bényei Miklós: Hajdúszoboszló sajtója az
ellenforradalmi rendszer korszakában. In: uo. 107.
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támogató kampánybeszédet tartott mellette. A szoboszlói kampánybeszédek egyébként érdemi újdonságot nem szolgáltattak, a kisgazdapárti valamint a KNEP politikusai egyaránt többnyire a máshol is
hangoztatott gondolatokat ismételték. Némi újdonsággal talán csak
Rubinek Gyula állt elő, aki Szoboszlón a közlemúlt ellenforradalmi
értelmezésétől némileg eltérően annak véleményének adott hangot,
hogy ha a nemzet maga dönthetett volna, akkor „aligha ment volna
bele ilyen könnyelműen a háborúba”.58
Nádudvaron sokkal bonyolultabb lett a helyzet azáltal, hogy Kiss
mellett Karsai Eörs személyében még egy kisgazda politikus is elindult, de bekapcsolódott a küzdelembe a KNEP, sőt pártonkívüli jelölt
is indult így összesen négyen versengtek a mandátumért. A kisgazdapárt ismét választás elé került, és – a nánási módon – Karsai Örs
lett a hivatalos jelölt, de Kiss felé is nyitottságot mutattak.
A választási küzdelem Debrecenben és a megyében egyaránt
döntően kétpólusúvá vált, bár a megyében ezt a több kisgazda jelölt,
valamint a Friedrich-párt bekapcsolódása valamelyest árnyaltabbá
tette. Annak ellenére, hogy két, egymással koalícióban álló szerveződésről lehet beszélni, a harc meglepően élesnek bizonyult, nem
véletlenül. A Kisgazdapárt ugyanis esélyesebbnek ítélte meg önmagát a Tiszántúlon, olyannyira, hogy a vezetői a kampányban többször is megerősítették, céljuk a nemzetgyűlési többség megszerzése.
Május végén a nagykállói gyűlésen Rubinek egyértelműen úgy fogalmazott, hogy „a kisgazdapárt tanújelét fogja adni számbeli erejének azzal, hogy a kormányzárt a kezébe veszi.”59 Nagyatádi pedig
állítólag olyan kijelentést tett, miszerint a két kormánypárt eddig
nem tudta megfelelően vezetni az országot, s a tiszántúli választás
dönti el, hogy a Kisgazdapárt egyedül is kezébe veheti-e a kormányzást.60 A választási harc jórészt egy nagy tematikai blokkra fűződött
fel,61 de azt elsődlegesen nem a szociális kérdések, vagy éppen a
58
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Új Barázda, 1920. május. 16. 2.
Az Est, 1920. június 1. 1.
8 Órai Ujság, 1920. május 18. 4.
Vö: Hajdu Zoltán: A 20. századi magyar parlamenti választások választási
földrajzi kérdései. Múltunk, 1. (2006) 139.
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földreform határozta meg, amint várható lett volna, hanem a közelmúlt értelmezése. Másképp fogalmazva, a kampányt az ellenforradalmi
eszme dominálta, melynek kapcsán a KNEP – lényegében Friedrichékkel karölte – egy radikális, élesen zsidóellenes propagandát
folytató és az 1918 előtti érával szemben is rendszerváltó erőként jelenítették meg önmagukat. Ehhez képest62 a Kisgazdapárt ugyancsak
ellenforradalmi alapon, de annak egy mérsékeltebb változataként
vett részt a küzdelemben, Debrecenben és a megyében egyaránt.
Olyan erőként, amely nem annyira a szociális kérdésekre és a paraszti szavazók mozgósítására, hanem a hagyományos helyi – birtokosi, középosztályi – elitcsoportokkal való együttműködésre helyezte a súlypontot. Ezt erősítette, hogy jelöltjeit is többnyire ezekből a
körökből kapta, s ténylegesen kisgazda politikus sehol nem indult el.
Az előzetes esélylatolgatások a korabeli sajtóban inkább kisgazda
siker valószínűsítettek. Még Debrecen kapcsán is olyan állítások láttak napvilágot, melyek egyedül Bernolák győzelmét vették biztosra,
a másik két kerületben legrosszabb esetben is teljesen nyílt küzdelemmel számoltak. Az egyik irányban sem különösebben elkötelezett 8 órai Ujság például Emich és Bernolák győzelmét jósolta, míg
az első kerületben kifejezetten szoros eredményt várt.63 Ehhez képest
a tényleges eredmény némi meglepetést okozott, különösen a KNEP
debreceni győzelme. Bár – igazolva az előzetes latolgatásokat – fölényes sikert valóban csak Bernolák aratott, de a másik két kerületben egyértelmű keresztény párti győzelem született. Mindehhez azt
is hozzá lehet tenni, hogy bár az MSZDP továbbra is bojkottálta a
választást, Milotay még munkás szavazatokat is tudott szerezni. Erre
utal, hogy számottevő arányban nem fordultak elő érvénytelen szavazatok, illetve a választópolgárok túlnyomó része elment voksolni.64
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A radikális-mérsékelt megkülönböztetés a jelöltek és a pártok egymáshoz való viszonyában kap jelentőséget.
8 Órai Ujság, 1920. május 15. 4.
Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza. 1920–2000. II.
k. Bp. 2001. 26.
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Választási eredmények
Debrecenben és Hajdú vármegyében65
Kerület neve

Megválasztott
jelölt/szavazatarány

Második helyen álló
jelölt/szavazatarány

Debrecen I.

Milotay István,
53, 49%

Polgáry István,
46, 51%

Debrecen II.

Pröhle Vilmos
53, 37%

Emich Gusztáv,
46, 73%

Debrecen III.

Bernolák Nándor,
66, 77%

Nagy József,
33, 23%

Hajdúböszörmény/
pótválasztás

Tasnádi Kovács József, Bethlen István,
65, 61%
34, 39%

Hajdúnánás

Hadházy Zsigmond

Berencsy János

Hajdúszoboszló/
pótválasztás

Dánér Béla,
54, 19%

Czeglédy Mihály,
45, 81%

Nádudvar/
pótválasztás

Kiss Ferenc,
egyhangú

Az eredmény azonban, ha nem is ilyen erőteljes módon, de a megyében is kedvezőnek tekinthető a keresztény tábor számára, tekintve, hogy a négyből két mandátumot megszereztek. Miközben a Tiszántúl egészét tekintve a Kisgazdapárt a 44-ből 27 helyhez jutott,
ami 61, 36%-os többséget jelentett. Kézenfekvőnek kínálkozik a felvetés, a régióban a keresztény oldal számottevő mozgósító erővel bírt
az ellenforradalmi eszme szélsőséges interpretációjával, s mindegyik
megválasztott képviselőjüket erre építette politikáját. Ennek hatását
utóbb a Debreczeni Független Ujság is elismerte, amikor utóbb keserűen jegyezte meg, hogy annakidején „az istenkísértéssel volt határos… a kurzus viharával szembeszállni.”66 A Kisgazdapárt azzal,
65

66

Hubai László: i. m. II. k. 25–27. Az egyszerűség kedvéért a táblázat, ott ahol
két fordulóra volt szükség, csak a második adatait jelzi.
Debreczeni Független Ujság, 1922. május 31. 1.
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hogy szociális téren nem tudott/akart merészebb programmal előállni, plusz elsődlegesen mindenhol a helyi konzervatív csoportokra
kívánt építkezni, lehetőséget nyújtott arra, hogy a másik oldal önmagát a változásokat szorgalmazó erőként tüntesse fel. Erre utal burkoltan Pákozdy Sándornak, a vármegye alispánjának az értékelése is.
Pákozdy ugyanis egyoldalúan bár, de úgy látta, hogy a küzdelem
„elsősorban a vagyonosok harca volt a vagyontalanok ellen”. Majd,
hogy világos legyen, hova húz a megyei vezetés, hozzátette, hogy a
megválasztott kisgazdapárti politikusok (Hadházy és Kiss) „teljesen
ismerősek a mi gondolkozásunkkal és viszonyainkkal és az országos
ügyek mellett bizonyára figyelemmel lesznek népünk érdekére is.”67
Természetesen az eredményt számos további sajátos tényező is
befolyásolta. A vizsgálatot megkönnyíti, hogy – amint arra Pákozdy
is utalt – a választások során a végkimenetelt érdemben befolyásoló
atrocitásra, jogsértő akcióra sehol nem került sor, s efféle panaszokkal – néhány kivételtől eltekintve68 – a jelöltek sem álltak elő. Nehezítő tényező jelent viszont a források hiányos volta. Az országos, de
még a debreceni sajtó sem sok figyelmet fordított a vidéki kerületekre, melynek következtében a négy kerületnél még az olyan alapadatok is hiányoznak, mint a jelöltekre lebontott településenkénti szavazatszámok. Leginkább meglepőnek az tűnhet, hogy a fővárosi sajtó
különösebb kommentár nélkül vette tudomásul, hogy Hajdúszoboszlón a szélsőségesen antiszemita Dánér győzött.
Néhány következtés persze így is megkockáztatható. Pákozdi alispán is megerősítette, hogy a végkimenetelben jelentősen számítottak a női voksok, a Debreceni Független Újság pedig azt emelte ki,
hogy a KNEP sokat köszönhetett a nőknek.69 Ugyanakkor a helytörténeti szakmunkák joggal mutatnak rá, arra, hogy Debrecen esetében
a kisgazdapárti kudarcban a megosztottság és a szervezési hiányos67
68

69

MNL-HBML IV. B. 906. 162. 3137/1920. 10.
Debrecenben előfordult, hogy a kisgazdapárti gyűlést a karhatalom megzavarta, míg Nádudvaron Jámbory Kálmán KNEP-politikus panaszkodott arra,
hogy hívei közül többeket kihagytak a névjegyzékből. Debrecen története: i.
m. 188. Nemzeti Ujság, 1920. június 23. 1.
Debreczeni Független Ujság, 1920. június 17. 2.
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ságok, melyek végigkísérték debreceni pártszervezetük tevékenységét, számottevő szerepet játszottak. A Baltazárhoz közel álló Debreceni Protestáns Lap értékelésében elismerte ugyan a felekezeti kérdés jelentőségét, de nem ezt tette az első helyre. Úgy fogalmazott,
hogy amíg a református gazdák szavazatai megoszlottak a jelöltek
között, addig a katolikusok egységesen s KNEP-et támogatták. Ennek hátterét pedig abban látta, hogy az inkább kevert vallású alkalmazotti rétegek és az értelmiség – félve az elszabaduló élelmiszeráraktól – a keresztény tábor mellé állt. Megfogalmazása szerint „a
most jobb megélhetésnek örvendő termelők és a drága pénzen vásárló készpénzfizetésűek” közötti ellentét bizonyult döntőnek.70 Véleményével nem állt egyedül, a KNEP debreceni, s általában véve városi sikereit ugyanis a Magyarország című lap is elsősorban abban
látta, hogy a gabonaárak miatt kiéleződött az ellentét „a gazdák és a
városi lakosság között.”71
A vidéki eredményeknél azonban végképp csupán néhány egyszerű következtetés levonására nyílhat lehetőség. Mindenekelőtt láthatóan nem az adott került székhelyének a támogatása döntött, sőt a
helyi társadalmi háttér sem jelentett garanciát a sikerhez. Hajdúszoboszló inkább Czeglédy terepének számított, míg Dánér fő bázisának Hajdúszovátot tartották.72 Berencsy is alulmaradt, azzal, hogy
támogatói túlnyomó része a nánásiakból került ki, Böszörményben
pedig a helyi nagygazda, Földesi szerepelt a legrosszabbul. Mellesleg Hadházy és Dánér sikerében minden bizonnyal jelentős szerepe
volt a jó szervezőmunkának, legalábbis a sajtóforrások alapján ez
valószínűsíthető. Ha a két nagy tömörülés oldaláról nézzük, akkor az
erők megosztása végső soron nem okozott nagy galibákat. Nánáson
és Nádudvaron ugyan nem a hivatalos kisgazda jelölt győzött, de
mindketten könnyen megtalálták a helyüket a pártban. Nádudvaron
Kiss Ferenc már az első fordulóban is a legtöbb voksot kapta, de itt a
potenciális bázis megoszlott közte, valamint Karsai Örs és Osváth
70
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Debreceni Protestáns Lap, 1920. június 19. 99.
Magyarország, 1920. június. 16. 1.
Tasi Miklós: i. m. 42–43. Debreczeni Független Ujság, 1922. május 30. 4.
Utóbbi Hajdúszovátot egyenes Dánér „oroszlánvermének” nevezte.
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Ferenc között. Miután utóbbiak kiestek a versenyből, s híveik átálltak a talpon maradt kisgazdapárti politikus oldalára, olyan erőfölény
jött létre, hogy ellenfele, Jámbory már értelmetlennek találta az
újabb megmérettetést és visszalépett. A kivételt Hajdúböszörmény
jelentette, ahol a helyi kisgazda politikus visszalépése inkább az
egyébként is erősebb Friedrich-párti Tasnádinak kedvezett.
A választások után a két nagy tömörülés értelemszerűen a számára kedvező elemeket emelte ki. A Kisgazdapárt a tiszántúli mandátumok többségének az elnyerését, a KNEP pedig a debreceni sikert.73 Előbbi nagy célja, az abszolút többség megszerzése, sikertelennek bizonyult – a nemzetgyűlés 208 helyéből 97-et birtokoltak –,74
de gyorsan napirendre tértek fölötte, s a két párt vezetői különösebb
felhajtás nélkül rögzítették a koalíciós kormányzás fenntartását.
Regionális szinten azonban – különösen Debrecenben – nem rendeződött ennyire egyszerűen a helyzet. A sikertől megrészegült keresztény tábor ünneplései inkább provokatívnak hatottak és felekezeti irányban is eltolták a választási eredmény értelmezését. Pröhle kijelentette, ezzel a lépéssel egyértelművé vált, hogy Debrecen „keresztény és magyar akar lenni”. Milotay úgy fogalmazott, hogy az
eredmény a keresztény gondolat diadalát jelenti, Bernolák pedig a
magabiztos jövőt vizionálta: „győzelmi ünnepre majd akkor jövünk
össze, ha elmondhatjuk, hogy megnyertük a háborút, mienk az egész
ország.” Majd a félreértések elkerülése végett a városi közgyűlést és
a gazdálkodást támadta.75 A Hajdúföld című lap pedig ugyancsak
árulkodó interpretációként, úgy fogalmazott, hogy eddig Debrecen
„kálvinista Rómaként és a liberalizmus fellegváraként” volt ismert, a
választás viszont az „intrazingens keresztény politika” szükségességét támasztotta alá.76 Folytatásként újabb szervezkedések indultak,
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A Kisgazdapárt Emich vereségét sem tekinthette nagy kudarcnak, mivel a
miniszter Hódmezővásárhelyen simán mandátumhoz jutott.
Igaz, a január végi választásokon 78 mandátumot szereztek, amihez hozzáadva a mostani 27-et, kijönne egy minimális túlsúly, de időközben több is otthagyták a pártot.
Debreczeni Ujság, 1920. június 17. 1–2.
Hajdúföld, 1920. június 17. 1.
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így új vezetőt kapott a debreceni ÉME szervezet, Iványi Béla egyetemi tanár személyében, majd – Haendel Vilmos elnöksége mellett –
megalakult a Keresztény Nemzeti Liga debreceni osztálya. Ellenpólusként a kisgazdapárti Ecsedy István naplójában keserű szavakkal
értékelte a történteket: „Keresztény nemzeti politikát akarnak, semmi realitás, semmi kiút, semmi mást nem tudnak, mint a zsidót szidni. Ilyen haszontalan követei még nem voltak Debrecennek.”77 A
konfliktusok elsősorban a városi vezetés körül csúcsosodtak ki,
melynek következtében – Hubert Ottó főispán aktív közreműködésével – július közepén sikerült elérni Márk Endre polgármester nyugalomba vonulását, majd hajsza kezdődött a városi főügyész, Magoss György ellen.78 A református egyházi vezetés és a városon belüli, inkább konzervatívnak tekinthető csoportok azonban nem adták
fel a küzdelmet. Augusztus folyamán Vásáryék megnyerték maguknak Degenfeld-Schomburg József egyházkerületi főgondnokot is,
majd az ő közvetítésével Bethlen István nemzetgyűlési képviselőt
mozgósították annak érdekében, hogy elérjék a támadások leállítását. Memorandumuk eljutott a kormányzóhoz és a belügyminiszterhez, bár közvetlen hatása nem ismert.79 Az indulatok a pártpolitikai
szintjére is kihatottak, melynek során a Kisgazdapárt próbálta védeni
a keresztény párti oldalról támadott városi elitcsoportokat. Orbók Attila a nemzetgyűlés 1920. december 22-i ülésén – mellesleg Bernolákkal vitázva – külön interpellációban követelte a társadalmi béke
helyreállítását és Hubert elmozdítását.80 A Teleki-kormány egyik
utolsó lépéseként pedig az immár kisgazdapárti belügyminiszter
szabadságra küldte Hubertet, akit aztán a miniszterelnök-utód, Bethlen István fel is mentett állásából. A debreceni városvezetés részéről
elkönyvelt siker viszont már azt jelezte, hogy a KNEP választási
győzelme nem fog kiteljesedni, nem vezet elitváltáshoz a városban, s
az 1920-ban defenzívába szorult politikai csoportosulások belátható
időn belül stabilizálhatják, illetve megerősíthetik pozícióikat.
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Balogh István: i. m. 33.
Debrecen története: i. m. 192.
Veress Géza: i. m. 31.
NN 1920–1922. VI. k. 316–320.
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AZ 1919-ES VÁLSÁGÉV
ÉS AZ ELLENFORRADALMI RENDSZER
KIÉPÜLÉSE KARCAGON

„1918. évi október utolsó napjaiban Budapesten kitör a forradalom.
Ez a hír nem nagyon döbbentette meg a karcagi lakosságot, természetes dolognak minősítette. Nem is ért rá arra, hogy az ország baja
felett töprengjen, mert magának is elég aggodalmat okozott a frontról hazaözönlő katonák követelő magatartása.”1

I. KARCAG 1918–1919-BEN
1918 őszén, a katonai összeomlást politikai válság kísérte országszerte. Az 1918. november 3-ai padovai fegyverszünet aláírását követő néhány hétben hozzávetőlegesen 3000 katona özönlött haza
szülővárosába, Karcagra. E katonák reintegrációja a hátországi társadalomba óriási gondokat szült. A dologtalan és megélhetés nélkül
maradt, így feszült és fegyelmezetlen, támogatást igénylő katonák az
utcákat róva a városháza előtti téren és a városháza folyosóin korzóztak, a helyzet válságosra fordult.2 1918. november 9. Karcag történetében nagy fordulatokkal járó nap volt. Dr. Szentesi Tóth Kálmán polgármester a belügyminisztériumtól kapott minta alapján a
városi képviselő testülettel még megszavaztatta az Országos Nemzeti Tanács felé leteendő hűségesküt, de 16 évnyi folyamatos hivatal1

2

Szentesi Tóth Kálmán: Karcag R. T. város polgármesterei (Adatok Karcag
város történetéhez). Kertész József Könyvnyomda, Karcag 1928. 57.
Uo. 62.
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viselés után a megváltozott politikai viszonyokra való hivatkozással
leköszönt.3 Helyét az ezt követő válságos időszakban Sántha István
alpolgármester vette át, helyettes polgármesteri megbízatással 1918
decemberéig.
BONYODALMAK A NEMZETŐRSÉG MEGSZERVEZÉSÉBEN
Sántha István helyettes polgármesternek rövid hivatali ideje során
súlyos problémával kellett szembenéznie a Bartha Albert hadügyminiszter által kiadott 32204/918. számú, a karhatalmi alakulatok szervezéséről szóló rendelet miatt. Dr. Olasz Vilmos rendőrkapitány a
rend helyreállítására 500 fős keretű nemzetőrség megszervezését
tervezte, de a nemzetőrök napi 30 koronás juttatása olyan vonzónak
minősült, hogy végül a nemzetőri alakulat november 15-ig 394 fősre, majd néhány napra rá 1108 fősre duzzadt. November közepére
több mint 1200 fő „tülekedett” a testület tagságába. November 20ára 1200 főben kellett maximálni a testület méretét, de az állomány
fizetésére nem maradt pénze a városnak.4 A rendőrkapitány kezéből
a testület irányítása ráadásul átkerült a helyi katonatanács kezébe. A
háborús létszámra duzzasztott zászlóaljnál is nagyobb méretű karcagi nemzetőri alakulat fegyvereit és képzettségét tekintve jól felszerelt, frontszolgálatot megjárt katonákból állt, fegyelmi helyzetében
azonban veszélyesen fellazult képet mutatott. A dolgot csak az enyhítette, hogy világháborút megjárt válogatott tisztek vezénylete alatt
állt megszervezésétől fogva. A legénységi állomány egy része Szentesi Tóth visszaemlékezése szerint olyannyira nem volt megbízható,
hogy Olasz Vilmos rendőrkapitány az állomány gépfegyverét használhatatlanná tette. A városvezetők november 21-én bravúros csellel
érték el többségük leszerelését. Az állomány 2. századának vezetője,
a helyben köztiszteletnek örvendő ügyvéd, a Karcagi Napló főszer3

4

Jász–Nagykun–Szolnok Vármegye Multja és Jelene. Szerk. Scheftsik György.
Szolnok, 1935. (A Karcagra vonatkozó részt írta dr. Soós Adorján). 337., illetve Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 58.
Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 60.
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kesztője és az izraelita közösség megbecsült tagja, dr. Pásztor Géza
főhadnagy találta ki,5 hogy Bartha hadügyminiszter nevében hamis
táviratot olvassanak fel a nemzetőri állomány katonai mozgósításáról. Ezáltal a frontszolgálattól már évek alatt megcsömörlött nemzetőrök jelentős része 1918. november 21. után leszerelt. A maradék, az
állomány fegyelmezetlenebb részéhez tartozó nemzetőrök leszerelése is regénybe illő volt. A nagyszebeni M. Kir. Határrendészet 70 fős
alakulata Tóth Árpád osztagparancsnok vezetése mellett a román
megszállás elől hátrébb vonva kérte elhelyezését Karcagon november 21-én. A forradalom előtti katonai rendben felálló, fegyelmezett
és jól láthatóan a városvezetéshez lojális alakulat látványa a fegyelmezetlen és a polgármester megfélemlítésére készülő nemzetőröket
meghátrálásra késztette, és a már a városházi gyűlésterem előtt ordibáló nemzetőrök többsége szétszéledt. Végül egy megbízható emberekből álló 80 fős létszámban állapították meg az állomány méretét
Karcagon.6 Az így megrendszabályozott nemzetőrség parancsnoka
november 20-a után pár nap erejéig dr. Rimaszombati Imre főhadnagy lett, majd Rimaszombatit dr. Pásztor Géza követte, akinek ebben
a minőségében meghatározó szerep jutott 1919. március 21-e után.
POLITIKAI ZŰRZAVAR ÉS TÁRSADALMI BÉKÉTLENSÉG 1918 VÉGÉN
1914–1918 között a karcagi közélet a háború árnyékában álmos, depolitizált képet mutatott. Akár a nagypolitikában, így helyben is a
választások hiánya, a fiatal és tettre kész férfi lakosság távolléte, a
korábbi politikai elittel való lassú szembefordulás csak 1918-ra érlelte meg olyannyira az eseményeket, hogy a politikai és társadalmi
élet elfordulva a háborútól, felélénküljön, s átesve a ló túlsó oldalára,
már–már kaotikussá váljon. 1918. november 12-én a városi tisztiorvos, dr. Nyitray Pál népgyűlést hívott össze a városi piactérre, ahol
5

6

Herskó Mózes: A karcagi zsidók története. Jeruzsálem 1977. Második, bővített kiadás, kiadja a Karcagi Nyomda, Karcag 2005. 105.
Az eseményeket ebben a formában leírja: Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 61–62.
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megalakították a Karcagi Nemzeti Tanácsot, aminek elnöke Csontos
Imre kisbirtokos, a város egyik virilista képviselője lett. Alelnöke dr.
Szánthó József ügyvéd, titkára Hemző Lajos a református gimnázium tanára.7 Ezzel csaknem párhuzamosan dr. Pásztor Géza elnökletével megalakult november közepén az MSZDP karcagi szervezete,
és Csontos Imre vezetésével az Országos Függetlenségi és 48-as
Gazdapárt karcagi elnöksége.8 1918. november végén, (feltételezhetően november 29-én, pénteken) egy a piacon összeverődött tömeg
KMP-s katonaveteránok vezetésével a nyugalmazott polgármester,
dr. Szentesi Tóth és más városvezetők házára tört, hogy ott bújtatott
élelmiszerek után kutassanak. A tömeget csak a rendőrség és a nemzetőrség együttes fellépése tudta feltartóztatni.9 A Karcagi Napló főszerkesztését10 magára vállaló dr. Pásztor Géza 1918. december 1jén lapjában Népítélet címen a feszült helyzetet remekül érzékeltető
cikket tett közzé:
„Megkezdődött Karcagon a népítélet. Ezekkel a szavakkal hozta
hozzám a hírnök a pénteki nap karcagi eseményeinek a hírét. Minden idegszálam tiltakozik az ellen, hogy ezeket az eseményeket a
népítélet gyűjtőszó alá foglalja valaki. Nem igaz, nem igaz, százszor
is nem igaz! Én ismerem a karcagi népet, állottam előtte, beszéltem
hozzá, ami pénteken volt, nem a nép ítélete volt. A nép ellensége a
jogtalanságnak, gyűlölője az erőszaknak, átkozója az önkénynek...
azt mondják, katonák cselekedték. Nem voltam ott, de nem hiszem,
katonák ilyet nem tehetnek. Fáj a lelkem, ha látom, hogy mint mocskolják be, mint tapossák sárba ezt a szót: Katona. . . Ismertek jól, katonák! Tudjátok, hogy megmondom az igazat felfelé, de megmondom
7
8

9
10

Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 65.
Elek György: Várostörténet ötvenkét tételben. (Karcag város története 1506–
1950 között.) Karcag 2008. 158.
Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 67.
A Karcagi Napló eredetileg 1911-ben indult, de már az indulási évében megszűnt, „hamvába holt” publicisztikai kísérlet volt. Az 1918 őszi zavaros helyi
viszonyok idején dr. Pásztor Géza a helyben megszerveződő szociáldemokrata párt hivatalos lapjává tette, eredetileg hetilap, majd az 1920-as években hetente kétszer megjelenő napilap formájában került nyomtatásra Kertész József Könyvnyomdájában Karcagon.
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lefelé is. Higgyétek el tehát, hogy igazság az, amit mondok: átok lesz
azon a kézen, amelyet idegen vagyon után kinyújtanak, átok lesz
azon az elmén, mely felforgatási terveket kigondol ..."11
A nemzetőri alakulat körüli bonyodalmak, és a korábbi politikai
elittel szembeni lincshangulat nem az egyetlen gondja volt a városnak. 1918 novemberében nagy feladat elé állította a városvezetést a
hadisegélyek fizetése, azaz a még le nem szerelt frontkatonák családjai, özvegyek, árvák és rokkantak szociális támogatása. A mintegy 3000 karcagi katona beérkezése rendkívül veszélyessé tette e
támogatások ki nem fizetését, de akár késését is. A hadisegély tekintélyes összeget jelentett, melyet az államtól kellett volna a városnak
megkapni és kifizetnie, de a budapesti állapotok, a forradalom utáni
politikai átrendeződés és lassú konszolidáció miatt a kiutalás, és az
állampénztár fizetése késett, a sok hadisegélyes azonban nem akart
várni és a hazaözönlő katonáktól támogatva, fellépésük mindinkább
veszélyes lett.12 A városi tanács szorult helyzetbe jutott. Dr. Szentesi
Tóth Kálmán idézi saját művében a kialakult viszonyokat, mely szerint 1918. november 19-én közgyűlés zajlott, ahol a témában a városi
tanács a következő határozatot hozta:
„Felhatalmaztatik Karcag város közpénztára, hogy november
hóban esedékes hadisegélyek kifizetése céljából a- szükséges körülbelül 120 000 koronányi összeget mindenféle címlet terhére, könyvelés nélkül, rövid úton fizesse ki, mert a város közönségének személyi
és vagyoni biztonsága okvetlen megkívánja, hogy ezen fizetés fennakadás nélkül teljesíttessék és a fizetés céljára szükséges pénzösszeg
mindenáron a közpénztár rendelkezésére bocsáttassák. Felhivatik a
pénztár, hogy a fizetések teljesítése után jelentse, hogy melyik címletből mennyit fizetett ki."13
Szintén a nyugalmazott polgármester, dr. Szentesi Tóth számolt
be a város vezetőségének egy karitatív kísérletéről, hogy a novemberi válságos időszak elégedetlenségeit pénzbeli és ruhasegélyek adá11
12
13

Karcagi Napló, I. évf. 1. sz. 1918. december 1. „Népítélet”
Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 63.
A közgyűlési határozat eredeti jegyzőkönyve elveszett. Ebben a formában
közli: Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 63.
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sával csökkentse. November során kezdetét vette egy pénzbeli és természetbeli segélykezdeményezés szerveződése a hadiözvegyek, katonacsaládok részére. Ha a kezdeményezés során hónapok alatt öszszegyűjtött, mintegy 100 000 koronás összeget vesszük alapul, akkor
sikerként értékelhető a mozgalom. Ekkora összeg a világháborús
évek hazafias indíttatású önkéntességét idézte, de egy tényező, mégpedig az önkéntesség jelen esetben való hiánya mégis arra engedett
következtetni, hogy az egyébként adakozásra kész és hajlandó karcagi közösség a háború végére teljesen apatikussá vált a szociális
problémák felé. Ahogyan a nyugalmazott polgármester fogalmazott:
„A gyűjtési akció úgy indult meg, hogy dr. Szánthó József 1918.
nov. 9-én d. u. 4 órakor a városháza nagytermébe népes értekezletet
hívott össze. Az értekezlet az ügy megoldására nézve úgy döntött,
hogy egy nagyobb bizottságot választott, amelynek elnöke Török
Vince és ügyvezető elnöke Fazekas Lajos lett. A bizottság felhívást
bocsátott ki az adakozásra, de ez a felhívás nem sok eredménnyel
járt, úgy hogy a bizottság kiegészítve magát 4 leszerelt katonával, a
tehetősebb polgárokra vagyonuk arányába kivetette azt az összeget,
amelyet tőlük elvárhatott. Ez az eljárás nagyon is önkényes volt és
semmi jogos alappal nem bírt, de sikeres lett, mert a kivetett összegek hamarosan befolytak.”14
Ezt erősítette meg a Nagy-Kunság 1919. február 16-i száma, mely
a települési jegyző és polgármester nevében annyival egészítette ki a
Szentesi Tóth által leírtakat, hogy a jómódú (virilista) polgárok kötelező adományozásának meg nem történte esetén:
„a vármegyei alispán úr által házról házra való rekvirálás tárgyában a végrehajtást elrendelő leiratának megérkezése után a rekviráció
teljes szigorral való keresztül vitelét fogom elrendelni…”15
Ilyen zavaros és nehezen kordában tartható körülmények közepette nem csoda, hogy Sántha István polgármester nem kívánta tovább magára vállalni a méhkasként felbolydult város politikai vezérszerepét. Sántha 1918. november végén a rendes polgármesteri állás
betöltetését és a saját felmentését szorgalmazta a vármegye alispáni
14
15

Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 64.
Nagy-Kunság, XLIV. Évf., 7. sz. 1919. február 16. „Hirdetmény!”
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hivatalánál. A tisztújító közgyűlést dr. Küry Albert alispán 1918. december 7-ére össze is hívta és a képviselőtestület dr. Dobray László
elnöklete alatt helyettes polgármesternek megválasztotta dr. Szánthó
József ügyvédet,16 a Karcagi Nemzeti Tanács alelnökét. Szánthó József polgármestersége már az év elején, önhibáján kívül súlyos működési zavarokba ütközött. A képviselő testületi gyűlések 1919. január 4-én és január 15-én még hagyományosan, a régi összetételben
zajlottak le, de a megváltozott viszonyokat mutatta, hogy a vármegyei főispánt kormánybiztos váltotta fel.17 A kormánybiztos, Darvas
Ferenc a megye rendezett tanácsú városainak képviselő testületeit
március legelején átalakította. Az előzetes, februári tervek szerint
Karcagon a képviselők felét, 46 főt kitevő virilisták kikerültek a politikai vezetésből, helyükre a képviselő testület kinevezettjei és 20
népbizalmi ember került volna.18 Ehhez képest a március 2-án közzétett átalakítás 14 fős karcagi néptanácsot19 hozott létre a polgármester, Szánthó József elnökletével. A 14 fő közül 8-an voltak a
Szociáldemokrata Párt tagjai, s mindössze 3-an a helyben hatalmas
bázisú Kisgazda Párt képviselői.20 A néptanács meghatározó tagja
dr. Pásztor Géza volt, akinek rövid, de kulcsfontosságú vezérszerepe
Karcag életében ekkor kezdett el látványosan felfelé ívelni.

16
17
18

19

20

Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 68.
Uo.: 70.
Nagy-Kunság, XLIV. évf. 5. sz. 1919. február 2. „A városi és törvényhatósági képviselőtestületek halála”
A karcagi néptanács tagsága: Pásztor Géza ügyvéd (MSZDP), Borók István
és Kálmán Imre földmunkás (MSZDP), Borsi Mihály és Mátyus Lőrinc gépész (MSZDP), Buzalka Antal és Kónya József kőműves segéd (MSZDP),
Cs. Nagy Dezső volt városi írnok (MSZDP), Csontos Imre és Mándoki András kisbirtokos (Kisgazda és Földmíves Párt), Stern Dezső nagybirtokos
(Független), Kása József malomtulajdonos (Független), Zucker Izsó malomigazgató (Független) és Simon Aladár társulati mérnök (Kisgazda és
Földmíves Párt). Közli: Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 71.
Nagy-Kunság, XLIV. évf. 9. sz. 1919. március 2. „A karczagi néptanács tagjai”
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A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG KARCAGI ESEMÉNYEI
1918 novembere és 1919 februárja között Karcagon egymást érték a
politikai bonyodalmak. Leköszönt a másfél évtizede regnáló, s a háborús éveket végigkoordináló dr. Szentesi Tóth Kálmán polgármester, felélénkült a helyi ellenzék, a társadalmi feszültség pedig még az
óvatosan fogalmazó sajtóanyagon át szűrve is pattanásig feszült volt.
1919 februárjára a válságfolyamatok helyben ránézésre apadni látszottak. Bár az előző fejezet végén tárgyalt vármegyei közigazgatás
átszervezése ekkor még „lógott a levegőben”, de a helyi sajtó nem
annyira ezzel, inkább aktuális gondokkal, így a közélelmezés nehézségeivel, Ady Endre búcsúztatásával, illetve a népmozgalmi adatok
megélénkülésével, konkrétan a háborús évek miatt elhalasztott házasságok tömeges beteljesedésével foglalkozott. A karcagi anyakönyvi hivatal közléseit tette közzé a város egyik közéleti–politikai
lapja. Ebben beszámoltak a háborúkat kísérő egyik jellegzetes folyamatról, nevesül, hogy a tömegesen hazaözönlő fiatal férfilakosság
túléve a háború borzalmait, tömegesen vette nőül a háború idejére
hátrahagyott, évekig „pártában váró” menyasszonyokat. Karcagon ez
1918 novembere és 1919 tavasza között az idézett cikk közlése szerint napi 5–6 házasságkötést jelentett.21
1919. február 26-án a Párizsban ülésező békekonferencia, egyrészt a román – magyar szembenállás enyhítésére, másrészt a Szovjet-Oroszországgal szembeni intervenció hátországának pacifikálása
céljából a budapesti antant misszió vezetőjének, Fernand Vix vezérkari alezredesnek megküldte hírhedtté vált jegyzékét. A Vix jegyzék
március 20-án került Vix részéről a magyar félnek átadásra. Tartalma szerint a Szatmárnémeti – Nagyvárad – Arad vonalig román előrenyomulást, a Debrecen – Hódmezővásárhely – Szeged vonalig egy
semleges zóna létrehozását helyezte kilátásba. A jegyzéket visszautasító gróf Károlyi Mihály köztársasági elnök – akinek pacifista politikája immár tarthatatlanná vált – kényes helyzetbe került. Berinkey
Dénes miniszterelnök kormánya ugyanis a jegyzéket sem elfogadni,
21

Karcagi Hírlap, XV. évf. 6. sz. 1919. február 9. „Házasodik a fiatalság”
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sem visszautasítani nem merte, így lemondott. Károlyi köztársasági
elnök saját pozíciójának átmentése céljából ezután tisztán szociáldemokrata kormány alakítására tett kísérletet. A szociáldemokraták azonban ilyen helyzetben a kormányzás súlyát egyedül nem vállalták, ezért
március 21. délutánján a köztársasági elnök háta mögött megegyezve
a kőbányai M. Kir. Országos Gyűjtőfogházban őrzött Kun Bélával és
párthíveivel, Károlyi Mihályt megfosztva köztársasági elnöki címétől
kikiáltották a proletárdiktatúrát.22 Karcagon dr. Pásztor Géza e nap estéjére a főtéren lévő Bárány Szállodába összehívta a Szociáldemokrata Párt vezetőségét, illetve a város politikailag meghatározó figuráit, hogy mielőtt a proletárdiktatúra kikiáltásának híre helyben elterjedne, a szükséges intézkedéseket megtehessék. Esetleges fosztogatások megakadályozása céljából elhatározták, hogy a városban a
középületeket dr. Olasz Vilmos rendőrkapitány útján karhatalommal
megszállják, és megállapodott az értekezlet abban, hogy másnap
délután a piacon nagygyűlést tartanak, amelyen proklamálják a proletárdiktatúra életbelépését.23 A városi közvélemény tájékoztatása
azonban valamilyen oknál fogva egy további napot késett, és csak a
Nagy-Kunság 1919. március 23-ai, vasárnapi számában tették közé a
felhívást a városi főtéren való népgyűlésre24 (lásd a függelék képi
mellékleteit), melynek keretében tájékoztatni kívánták a lakosságot
az országos helyzetről és a helyi viszonyok átalakulásáról. Ahogy
Szentesi Tóth Kálmán emlékezett az eseményekre:
„A gyűlés vasárnap délután 3 órakor óriási tömeg részvétele
mellett vette kezdetét. Buzalka Antal kőműves segéd megnyitója után
Fodor József, volt orosz fogoly kőműves segéd lépett az emelvényre,
aki az Oroszországból magával hozott kommunista tanokat olyan lázító módon adta elő, hogy utána már csak a fosztogatás következhetett. (…) A fekete ingben, orosz föveggel fején beszélő, mankójával
hadonászó s vörös érzelemtől átitatott Fodor által elért hatást hogy
szomorú következmények nem követték, az főképen annak köszönhe22

23
24

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. III. kiadás, Osiris
Kiadó, Budapest 2004. 123.
Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 72.
Nagy-Kunság, XLIV. évf. 12. sz. 1919. március 23. „UJDONSÁGOK.”
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tő, hogy Fodor után dr. Pásztor beszélt a néphez a nagy halottról, a
régi társadalmi rendről, amelynek most koporsójánál állanak. A
múltnak a végén és a szebb jövőnek kezdetén, mondá Pásztor, méltóságosnak kell lenni mindenkinek. Hosszú beszéde alatt feledésbe
ment a Fodor izgatása és a gyűlés végén a tömeg rendben eloszlott.
E nap estélyén dr. Pásztor vezetése alatt éjfélig tartó munkás tanácsülés volt a városházánál, amelyen a városi tisztviselők egy részét kicserélték…”25
A tanácsi hatalom kihirdetését kísérő népgyűlésről több fényképfelvétel is fennmaradt. A függelékben szereplő képeken Buzalka Lajos kőműves segéd, későbbi karcagi direktóriumi tag tartotta a karcagi tömegek előtti beszédét,26 alatta dr. Pásztor Géza ügyvéd, későbbi direktóriumi- és tanácselnök, a forradalmi törvényszék ügyésze folytatta fentebb idézet szónoklatát, mellyel mértékletességre intette a tömeget.27 Az 1919 márciusában alakult helyi hatalmi szervet,
a Néptanácsot a proletárdiktatúrát követően egy új közhatalmi szerv
váltotta. 1919. április 9-én Karcagon 48 tagú városi tanács alakult
munkás-, katona- és paraszttanácsi összetétellel, dr. Pásztor Géza elnökletével.28 A Nagy-Kunság 1919. április 9. szerdai száma29 adott
értesítést a politikai hatalmi szerv aznapi felállásáról. Elvben általános mind nemi-, mind vagyoni cenzust nélkülöző titkos és egyenlő
25
26
27
28
29

Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 73.
Györffy István Néprajzi Múzeum Adattára (továbbiakban: GYINMA): 2176 – 86.
GYINMA: T. 82.290.1.
Jász–Nagykun–Szolnok Vármegye Multja és Jelene. i. m. 337.
A Nagy-Kunság hetilap addigi főszerkesztőjét, dr. Nemecz Vilmost 1919.
március 21. után eltávolították a hetilap éléről, és új főszerkesztővel az addigi
vasárnapi megjelenések helyett a Tanácsköztársaság 38 napos karcagi fennállása során szerdánként jelent meg a hetilap. 1919. április 29. után (a román
megszállás időpontja Karcagon) dr. Nemecz visszatérhetett a Nagy-Kunsághoz, és a lap ismét vasárnaponként jelent meg főszerkesztése alatt. Sokáig
nem élvezhette visszanyert főszerkesztői pozícióját, mert mint a Nagy-Kunság egy novemberi cikke arról hírt adott, a román hatóságok egy Nemecz-hez
köthető cikk miatt a főszerkesztőt Kolozsvárra internálták, ahol hadbíróság
előtt kellett megjelennie. In.: Nagy-Kunság, XLIV. évf. 46. sz. 1919. november 23. „Dr. Nemecz Vilmost…”
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helyhatósági választást rendeztek a városban, ahol politikai újdonság
számba ment, hogy a választók közel fele volt nő, és a 48 fős testületbe 2 nő is bejutott. A publicisztika érdekessége, hogy a választás
alkalmával mintegy 100–180 főnyi leadott szavazatott érvénytelenítettek a jómódú birtokos–paraszti és polgári lakosok részéről, azaz
felmerült a választási csalás elkövetésének alapos gyanúja.30
Bár a helyettes polgármesteri megbízásában dr. Szánthó József
pozíciójában maradt, de 1919. március 21. és április 29. között –
amíg a románok meg nem szállták a várost – a Tanácsköztársaság
helyi szervezetének teljhatalmú ura dr. Pásztor Géza ügyvéd volt.
„Dr. Szánthó József polgármestert az új alakulás állásában nem
háborgatta csak a rendelkezési jogot vette el tőle. Hivatalába feljárt,
bár hivatalos helyiségében az úr dr. Pásztor volt.”31
Pásztor a szülővárosához hű, emberséges mentalitásával nagy
szerepet játszott abban, hogy a proletáruralom rövid ideje alatt Karcagon nem történt komolyabb incidens a vörös hatalmi szervek és a
városi lakosság között. Hatalmát egy három tagú Direktóriumon keresztül gyakorolta, mely 1919. március 31-én alakult meg.32 A 38
napi vörös uralom főbb történései elsősorban az új szovjet típusú
közhatalom kiépítésére tett próbálkozáshoz kapcsolódtak. A proletárdiktatúra életbelépésével egyidejűleg rendeletileg mindennemű
fegyvert be kellett szolgáltatni. A közélelmezés címén élelmiszereket, más címen mintegy 300 lovat és 100 szekeret rekviráltak.33 A
pénzintézetek bizalmi férfiak ellenőrzése mellett működtek. Mindegyik pénzintézetnél naponként két-két bizalmi ember jelent meg,
akik különben nem sok vizet zavartak, mert mint munkásemberek, a
pénzügyi dolgokhoz abszolúte nem értettek. Helyi vörösőrség34 és
forradalmi törvényszék alakult, amely a kir. járásbiróságok büntető
30
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Nagy-Kunság, XLIV. évf.. 14. sz. 1919. április 9. „Megejtődött a karczagi
városi tanács választása.”
Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 74.
Nagy-Kunság, XLIV. évf., 13. sz. 1919. április 2. „Felhívás.”
Nagy-Kunság, XLIV. évf., 17. sz. 1919. május 11. „Aki utoljára hagyta el
Pestet.”
Névsoruk fellelhető: GYINMA 1118 – 74.
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ügyeit vette át. Karcagon ez a törvényszék mindössze négy „fegyver
be nem szolgáltatási” ügyben járt el.35 A város különböző társadalmi
és foglalkozásrendi csoportjai szakszervezetekbe tömörültek. A
szakszervezeti tag igazolványt kapott, melynek birtokában könnyen
jutott élelmiszerjegyekhez és egyéb juttatásokhoz. A szakszervezeti
tagoknak meg kellett jelenni a tüntető felvonulásokon. Minden szervezet táblával volt ellátva, amelyen olvasható volt a szakszervezet
neve. A felvonulások zavargássá sohasem fajultak.36
Hogy az éhes tömegeket lecsendesítsék és az elégedetleneket a
fosztogatás gondolatától eltereljék, a direktórium munkaalkalmakat,
tulajdonképpeni közmunka lehetőséget keresett.
„Ezek a munkaalkalmak aztán olyanok voltak, amelyekhez se tudás, se nagy erő, se szorgalom nem kellett. Százan és százan az
uccákal, az árkokat és düllő utakat tisztogatták, lassan, csendesen,
hogy meg ne erőltessék magukat. A munkafelügyelők arra ügyeltek,
hogy a munkások a lassu tempóból valahogy ki ne essenek.”37
E kevéssé produktív foglalatosságért a munkások napi 25 koronát
kaptak. Erre a célra dr. Pásztor Géza a budapesti pénzügyi népbiztostól egymillió koronát kérvényezett, az összeget az Osztrák–Magyar Bank szolnoki fiókja folyósította. Pásztor ezt az összeget a városi pénztárba helyezte el. A munkanélkülieknek ilyen módon való
foglalkoztatása megmentette a gazdákat attól a kötelezettségüknek a
teljesítésétől, amelyre az országos népbiztosság kötelezte őket. Ez a
kötelesség abból állt, hogy minden birtokos, minden 30 hold föld
után köteles volt egy munka nélkül levő embert élelmezni. Dr. Pásztor az általa hozott egy millióból, amikor a románok bejövetelekor a
direktóriumnak menekülni kellett, a városi és állami tisztviselőknek
35
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Dobár Sándor és Hamar György karcagi lakosokat április 7-én 4 darab dinamitlöveg (sic!) felrobbantása miatt 14 illetve 6 napi fogházbüntetésre, Borsos Lajos tanyasi lakost a vadászfegyvere be nem szolgáltatása miatt 100 korona pénzbírságra, Czina Lajos városi lakost (valószínűleg le nem szerelt
frontkatona) M95 Manlicher karabélyának be nem szolgáltatása miatt 500
korona pénzbírságra ítélte. In.: Nagy-Kunság, XLIV. évf., 15. sz. 1919. április 6. „A karczagi forradalmi törvényszék.”
Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 75–76.
Ua.: 77.
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és nyugdíjasoknak 3 hónapra előre kiadta illetményüket. Az ellátatlanok pedig ugyanekkor két hónapi liszt és cukor járandóságukat
szintén előre megkapták.38
1919. április 20-án Szolnokról a vörös hatalom ellenőrei érkeztek
a városba, és sürgették a helyi direktóriumot erélyesebb fellépésre,
vagyonos polgárok közül választott túszok szedésére.39 Dr. Pásztor
tisztában volt azzal, hogy a túszszedés nagyobbrészt felháborítja
majd a helybéliek jelentős részét, így ennek a tőle követelt felsőbb
utasításnak a végrehajtásától szeretetett volna szabadulni.40 1919. április 23-án autón érkezett meg Szolnokról Karcagra a megyében tevékenykedő Szamuely-különítmény egy tagja, Bienenstock Ármin.41
Pásztor ekkor jelezte a Lenin-fiúnak, hogy a túszok beszállítása előtt
táviratilag az igazságügyi népbiztoshoz fordul, és csak a válasz után
fog a túszok előállításáról intézkedni. A táviratot aztán dr. Pásztor
megfogalmazta, átadta az iktatónak azzal a titkos utasítással, hogy ne
küldje el. A távirat nem is lett elküldve, válasz tehát nem jöhetett és
így a túszszedés ezen első kísérlete meghiúsult.42 Április 25-én este
végül mégis megjelent tíz karcagi háznál házanként két bizalmi ember és két–három vörösőrségbeli katona és felsőbb parancsra hivatkozva előállított, illetőleg a járásbírósági börtönbe szállított tíz karcagi polgárt.43 Április 26-án reggel 5–6 óra között értek a túszok a
szolnoki megyeházára, ahol a főispáni lakosztályt elfoglaló megyei
38
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Az esetet gyakorlatilag megegyezően idézte Herskó M.: A karcagi zsidók i.
m. 107., illetve Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 77.
Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 79.
Herskó M.s: A karcagi zsidók i. m. 106.
Bienenstock Ármin 1919-ben harmincegy éves budapesti vasmunkás, ismert
tagja volt a Lenin–fiúk néven elhíresült, Szamuely Tibor vezette terrorkeretnek. A Lenin–fiúk április 20-a után a térségben tevékenykedtek, épp április
24-én végezték ki Hajdúszoboszlón dr. Fekete László polgármestert, Körner
Béla bankigazgatót és Tokay József rendőrfogalmazót.
Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 79.
Csőreg Sándor, Baranyai Balázs, Varga Péter, Kis János birtokosok, Szentannay Sámuel földműves iskolaigazgató, Simon Sándor köteles mester,
Kasitz Pál rendőrfogalmazó, Klein Mór izraelita nyomdász, dr. Rimaszombati István ügyvéd és Hein Antal pékmester. Az esetet és a névsort közli Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 79.
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népbiztos, Bienenstock egyenként kihallgatta őket. Közben telefonbeszélgetéseket végzett Karcaggal. Végül megállapította, hogy a beküldött túszok nem elég vagyonosak és engedélyt adott nekik a Karcagra való hazatérésre.44
Április 26-án a Forradalmi Kormányzótanács nevében Karcag
városba városparancsnokot neveztek ki Szánthó Zoltán személyében. Az eddigi mértékletes forradalmi retorika egy csapásra radikalizálódott, a városparancsnok falragaszok formájában tette közé 1.
számú parancsát a városi lakosság számára,45 mely igen éles fordulatot jelentett az addigiakhoz képest. Szánthó a forradalmi törvényszéket megszüntette, helyébe rögtönítélő bíróságot nevezett ki. A város
elhagyását megtiltotta, este 9 óra után az utcákra kijárási tilalmat vezetett be. Rémhírterjesztésért minden további eljárást nélkülöző főbe
lövést helyeztetett kilátásba. Noha nyíltan nem került kijelentésre,
feltételezhető, hogy a városparancsnok valójában a vörös hatalom
szemében túlzottan liberális dr. Pásztor Géza direktóriumi elnök hatalmát volt hivatott megtörni a városban. Ugyanezt valószínűsítette
Herskó Mózes saját írásművében.46 Mindenesetre sok következménnyel a proletárdiktatúrán belüli hatalmi harc már nem járt, mert a
román hadsereg veszélyesen közeledett Karcag irányába. Április 26án éjjel a karcagi direktórium távozott a városból. Április 27-én és
28-án ugyan még vörös uralom alatt állt a város, de már csak a vörös
őrség helyi szervezete volt jelen dr. Olasz Vilmos egykori rendőrkapitány irányításával, s a városparancsnok vezetésével. A vörös hatalom utolsó intézkedése Karcagon az volt, hogy április 28-án este a
karcagi pénzintézetek készpénzkészletét lefoglalta s beszállította a
városi közpénztárba, és aztán a városi pénzekkel és értékekkel együtt
magukkal vitték Szolnokra, miközben a román hadsereg már a városi határban járt.47
44

45

46
47

Herskó M.: A karcagi zsidók i. m. 106., illetve Szentesi Tóth K.: Karcag R. T.
város polg. i. m. 79.
A falragaszokon terjesztett 1. számú városi parancs szövegét közli: Szentesi
Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 81.
Herskó M.: A karcagi zsidók i. m. 106.
Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 82.

AZ 1919-ES VÁLSÁGÉV ÉS AZ ELLENFORRADALMI RENDSZER KIÉPÜLÉSE

91

A ROMÁN MEGSZÁLLÁS
Karcag a 38 napig, bő egy hónapig tartó Tanácsköztársaság fennállása alatt tulajdonképpen gazdaságilag nem roppant meg, sőt a világháborús szereplés 51 hónapja a helyi anyagi viszonyokat lényegesen
súlyosabban érintette, mint a rövid és – dr. Pásztor Géza „szelíd teljhatalma” által kísért – kevéssé erélyes vörös uralom. 1919. április
29-én, hajnal 6 óra tájban lezajlott48 a román megszállás. A megszállás ideje alatt Karcagon tartózkodott dr. Csiha Márton hajdúszoboszlói főjegyző, aki több társával a Hajdúszoboszlón a vörösök által április 24-én elkövetett vérengzés miatt menekült el a településről, és
talált időleges menedéket Karcagon. Csiha 1920-ban vetette papírra
emlékeit, többek között a Karcagon eltöltött napok élményeiről. Mivel több ponton korrigálta és kiegészítette a korszak elsődleges krónikását, a nyugalmazott polgármester Szentesi Tóth írásművét, ezért
figyelmet érdemlő a leírása a román bevonulásról:
„Karcagra április 29-én, kedden, reggel 6 órakor jöttek be a románok. Ott nem történt semmi baj, mert ellenállásra nem találtak. A
vörös katonák sem bántottak senkit, csupán egy gőzmalom tulajdonost lőttek agyon, mert parancsuknak nem akart engedelmeskedni.
Amint mondták, azért, mert lisztet nem akart nekik adni.
Karcagon való tartózkodásunk alatt természetesen mindig azon
törtük a fejünket, hogy miképpen lehetne hazajönnünk. Hazafelé
azonban nem jöhettünk, mert harc folyt a románokkal. Visszafelé sem
mehettünk most már, mert a városból való eltávozás halálbüntetés
terhe alatt meg volt tiltva. Ez plakátokon közhírré is volt téve Dr.
Szánthó városparancsnok által. Érdekes, a polgármester is Dr. Szánthó s a városparancsnok is az volt. Ez utóbbi azonban névmagyarosítás útján kapta a nevét.
Várnunk kellett tehát, míg vagy erre, vagy arra mozdulhatunk.
Mikor azonban kedden reggel a románok szinte meglepetésszerűen
Karcagra bejöttek, tovább már nem volt mire várni. Felmentünk a
román parancsnoksághoz, megtudakolni, kaphatunk-e utazási iga48

Csiha Márton: Visszaemlékezés 1919. április 24-re. (7. rész). In.: Független
Hajduság, Hajdúszoboszló 1920. július 11.
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zolványt Hajdúszoboszlóra. A parancsnokság az igazolványt a sok
ottrekedt utas közül a mi részünkre állította ki először, mert Dr. Erdős az igazolványt kiállító kapitánnyal románul beszélt s ez láthatólag jól esett neki, hogy egy ilyen színtiszta kálvinista magyar városban, mint Karcag, még valaki románul is tud beszélni.”49
A Tanácsköztársaság helyi fennállása alatt egyetlen vétlen áldozata volt a vörös terrornak. Dr. Szentesi Tóth Kálmán az esetről valamiért nem számolt be, noha nyilván a gyilkosság nagy port vert fel
a városi társadalomban. Mivel az áldozat zsidó származású volt, így
az eset röviden szerepel Herskó Mózes művében:
„Visszatérve a prol. diktatúra napjaira Karcagon, említsük meg,
hogy egy áldozata volt a városnak abban az időben mindössze, az is
zsidó volt a Hungária Hengermalomnak egy Friedländer nevű tisztviselője. Egy csoport katona jött a malomba lisztért, anélkül, hogy
írásbeli kiutalást tudtak volna felmutatni. Friedländer, akire súlyos
büntetés várt volna, ha utólag nem tudja igazolni a hiányt, megtagadta a liszt kiadását, mire az egyik katona nyomban lelőtte.”50
Noha a gyilkosság pontos időpontja sem a helyi sajtóanyagból,
sem Herskó Mózes írásművéből nem derül ki, szerencsére az eset
nem merült feledésbe. A korszak történetével foglalkozó szakirodalom nyújtott támpontot a Friedländer-gyilkosság esetének tisztázásához. A gyilkosság 1919. április 26-án,51 a karcagi Direktórium regnálásának utolsó napján zajlott le. Ezen a napon már a karcagi vörös
hatalom meghatározó alakja nem a mértékletes dr. Pásztor Géza karcagi ügyvéd volt, hanem a Szolnokról érkezett, és destruktív természetéről még aznap kiadott statáriális parancsával tanúságot tevő
Szánthó Zoltán.52 A gyilkosságot Nagy József mészáros, egy Debre49
50
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Csiha M.: Visszaemlékezés 1919. április 24-re i. m.
Herskó M.: A karcagi zsidók i. m. 108.
Váry Albert: A vörös uralom áldozatai Magyarországon (1922.). Szeged,
1993. III. kiadás. 76–77. Idézi: Kerepeszki Róbert: Éberség, Az ellenforradalminak vélt folyamatok „kezelése” a Tiszántúlon. In.: Vörös és fehér. A
vörös és a fehér uralom hátországa – 1919 vidéken. A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 30. Veszprém 2013. 51.
Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 81.
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cenből érkező vörös terrorkülönítmény parancsnoka követte el, aki
Friedländer Miksát, a Hungária gőzmalom igazgatóját közvetlen közelről lőtte főbe.53
A vörös terror alatt lezajlott karcagi gyilkosság ténye értelemszerűen nem került elő 1919. április 29-ig, azaz a tanácsi hatalom végéig (és így a román megszállás kezdetéig) a sajtóanyagban. Ezt követően azonban ismét felmerült egy Budapestről Nagyváradra igyekvő
kereskedő, S. Jenő emlékezetében:
„A Hungária malom igazgatóját, egy Friedländer nevű fiatalembert agyonlőtték, mert a helybeli Munkástanács rendeletére hivatkozva megtagadta a vörösek által követelt lisztmennyiség kiszolgáltatását.” 54
S. Jenőt egyébként Karcagnál szállították le a vonatról április 24én, s mint kizsákmányolót, a vörös törvényszék halálra ítélte. A dr.
Pásztor-féle mértéktartó viszonyokat tükrözi az a tény, hogy a viszszaemlékező halálra ítélt idézi:
„Az ítélet végrehajtása előtt engedélyt kaptam, hogy bemenjek a
városba, hogy ott még egyszer megebédelhessek. Kísérőt azonban
csodálatosképpen nem adtak mellém, és így nem is siettem vissza,
hanem elrejtőztem egy kereskedő ismerősömnél.”55
A Friedländer-gyilkosság ténye 1920 decemberében ismét felmerült
a városban. A Nagy-Kunság tett közzé a gyilkossághoz kötődő újabb
információkat, illetve a gyilkosságot elkövető vörös katona ítéletét:
„Egerből jelentik nekünk, a bíróság Nagy József nevű debreczeni
mészáros legényt, ki a vörös uralom alatt több gyilkosságot követett
el, és aki Karczagon megölte Friedländer Miksa malomtisztviselőt –
kötél általi halálra ítélte…”56
53
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Váry A.: A vörös uralom áldozatai i. m.: 76–77. Közli: Kerepeszki R.: Éberség i. m. 51.
Nagy-Kunság, XLIV. évf.. 17. sz. 1919. május 11. „Aki utoljára hagyta el
Pestet.”
Nagy-Kunság, XLIV. évf., 17. sz. 1919. május 11. „Aki utoljára hagyta el
Pestet.”
Nagy-Kunság, XLV. évf., 80. sz. 1920. december 2. „Friedländer gyilkosát
elítélték”
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Szentesi Tóth Kálmántól tudjuk, hogy a román megszállás előtti,
április 28-i napon délután megszakításokkal este tíz óráig tüzérségi
párbaj volt a vörös hadsereg és a románok között.57 A tüzérségi párbaj hátteréhez kötődik, hogy a székely hadosztály 1919. április 26-i
demecseri kapitulációját követően a Sárrétek irányából rendezetlenül
özönlött hátra a Tisza irányába a vörös hadsereg IV. hadosztálya. A
román intervenciós erők Püspökladánynál bekövetkező támadása
pánikot keltett a IV. hadosztályban, azonban a Vörös Hadsereg parancsnokságának Ecsegfalva–Kisújszállás irányából előrerendelt tartaléka segítségével a visszavonulást sikerült viszonylagosan konszolidálni.58 Nyilván a közbeeső területek, így konkrétan Karcag és táji
környezete e visszavonulásnak esett áldozatul, hisz az arcvonal Kisújszállás környéki rendezése miatt Karcag városát fel kellett adni a
vörös hadsereg csapatainak. Ez a körülmény vezetett végül Karcag
április 29-i román megszállásához. A Vörös Hadsereg eredetileg tartani akarta magát a Hortobágy–Berettyó csatornánál, erre vallott az
is, hogy Böhm Vilmos hadügyi népbiztos, a „Tiszántúli Vörös Hadsereg” főparancsnoka április 28-án Karcagon járt, négy karcagi orvost pedig szolgálattételre a karcagi vasútállomásra rendelt ki.59
1919. április 29-én hajnali 5 óra körül az első román járőr Nádudvar felől a Debreceni úton a városba érkezett. A körülbelül 30 főből álló román rohamsisakos csapat a piacra érve a város vezetősége
után tudakozódott. Dr. Szánthó József polgármestert egy városi haj57

58

59

„A vörösök két ágyúja közvetlen Karcag alatt, a Püspökladányi-úttól balra
állott, nyolc ágyújuk pedig a Püspökladányi- út melletti Ferianc-féle tanyánál, a várostól két kilométernyire. A románok Püspökladány alól lőttek, de
kárt nem tettek. Az ágyútűz 10 óra körül szűnt meg, amikor a vörösök, páncélvonata az apavári megállótól visszajött a karcagi vasúti állomásra s onnan továbbment Kisújszállásra és egyidejűleg a tüzérség is elvonult Kisújszállás felé, úgy, hogy éjfélre nem volt vörös katona a városban.” Közli:
Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 85.
Fogarassy László: A Tiszántúl elvesztése 1919 áprilisában. In.: Szolnok Megyei
Múzeumi Évkönyv (1982–83) Szerk. Selmeczi László, Szolnok 1983. 253.
Dr. Sántha Péter, dr. Ollé József, dr. Friedmann Sándor és dr. Goldberger Izsó
karcagi orvosokat. Megbízatásuk az volt, hogy 29-én hajnalban Püspökladányra menjenek át. Közli: Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 85.
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dú már előzőleg értesítette a román előőrs jöveteléről úgy, hogy alig
érkezett be a piacra a csapat, a helyettes polgármester már előttük állt
és a hozzá intézett kérdésre kijelentette, hogy tudomása szerint a Tanácsköztársaság intézményi és katonai részei a városból eltávoztak. A
csapatvezető a polgármestert figyelmeztette, hogy a románok esetleges bántalmazása esetén életével fog fizetni, aztán a csapat egy része
karcagi önkéntes vezetők irányításával nyugat felé Kunmadarasra,
másik része a Kisújszállásra vezető út felé indult. Szánthó polgármesternek azt a tanácsot adták, hogy a templomok tornyára fehér zászlót
tetessen ki, mert különben egy fél óra múlva a román tüzérség lőni
kezdi a várost.60 A román megszállás végül egy puskalövés nélkül, a
városi vezetés fehér zászlós kapitulációja mellett ment végbe, ahogy
a hajdúszoboszlói Csiha főjegyző idézte, körülbelül reggel 6 óra tájban. A román sereg nagy része megállás nélkül keresztül vonult a városon Kisújszállás, Kunmadaras és Kunhegyes felé. A városban őrség
maradt, melynek parancsnoka Constantin Jonescu százados még április 29-én a következő parancsot plakátoztatta ki városszerte:
„Parancs. – A román királyi hadsereg megszállván Karcag városát,
a következőket rendeli:
1. A város lakossága tisztelettel tartozik a román hadseregnek,
amely azért szállta meg Karcag városát, hogy a bolsevizmust kiirtsa, a lakosság személy- és vagyonbiztonságát megőrizze
azokkal szemben, akik hamis tanok által vezettetve, a rendet és
biztonságot veszélyeztetik.
2. Mindazok, akik akár szóval, akár jelképileg bántanák a román
hadsereg tagjait, szigorú büntetéssel fognak sújtatni.
3. Aki mást bántalmaz, vagy pedig fegyvert használ valakivel
szemben, azonnal főbelövik s vagyona elkoboztatik.
4. Szeszes italok árusitása tilos.
5. Az uccákon való tartózkodás meg van engedve éjjeli 10 óráig.
6. Tilos az uccákon a csoportosulás
60

Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 85.
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1. kép. Karcag román megszállás alatt viselt „románosított”
településneve egy dokumentum („Carte de Legitimatie”)
pecsétjén. A körpecsét felirata: „Cartag, Romania”
Forrás: GYINMA, Karcag.
.

7. Fegyverek mai nap délután 6 óráig a városházára beszolgáltatandók, mert ezen határidő után ház- és személykutatás fog eszközöltetni és akinél fegyvert találnak, azt kivégzik.
8. Tilos gyűlésezni a katonai parancsnokság engedélye nélkül.
9. Azok az egyének, akik utazni akarnak, kötelesek a katonai térparancsnokságtól utazási engedélyt kieszközölni.
10. Mindazok, akik sürgöny vagy telefonvezetékeket rongálnák,
azonnal kivégeztetnek. Amennyiben a tettes kézre keríthető nem
volna, büntetésből a város egész férfi lakossága internálva lesz.
11. Bármely kérelemmel vagy panasszal forduljon a katonai térparancsnoksághoz, mely a városházán székel.
Karcag, 1919. április 29-én a karcagi katonai térparancsnokság.
Constantin Jonescu százados s. k.”61
61

A megszálló csapatok plakátjaiból ismereteim szerit eredeti példány nem maradt fenn. A Parancs szövegét közli: Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város
polg. i. m. 87. illetve Nagy-Kunság, XLIV. évf. 16. sz. 1919. május 4. „A
Karczagon állomásozó román királyi hadsereg parancsnokától. Parancs.”
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A ROMÁN HADSEREG ÁLTAL ELKÖVETETT ATROCITÁSOK
A Nagy-Kunság főszerkesztői állásába visszahelyezett dr. Nemecz
Vilmos a következőképp hódol a román megszállók felé:
„Örömmel kell feljegyeznünk, hogy a városnak már útra készen
volt térparancsnoka, Jordachescu György ezredes és segédtisztje, Popescu György százados Karcagon maradtak és egyelőre továbbra is
itt maradnak. A mindenben oly gálánsan gondolkozó és nobilisen viselkedő két tiszt itt maradásának csak örülhet Karcag város közönsége."62
A román megszállást követő időszak közel sem volt zökkenőmentes. A városban állomásozó román katonákat a városi lakosság
többsége kezdetben felszabadítónak tekintette, de ez az ábránd igen
hamar szertefoszlott. Április 30-án a román királyi családdal kapcsolatosan a görögkeleti templomban a román városparancsnokság ünnepélyes hálaadó istentiszteletet tartott, amelyen a helyőrség tisztikara mellett a román parancsnokság felhívására megjelentek az állami
és városi tisztviselők is. Aznap este a Széchenyi társaskörben a román tisztek bált rendeztek, amelyen a városparancsnok meghívására
a városi értelmiség és a módosabb gazdák is igen nagy számban vettek részt. Május 6-án Constantin Dumitrescu tábornok a Karcagot
megszállva tartó alakulat magasegységének, a román VII. hadosztály
parancsnoka Karcagon járt, beszédet mondott a városháza nagytermében. Kijelentette, hogy:
„a román sereg feladata a kultúrának a magyar földön való megmentése, és a román haderő nem hódítani, csak rendet teremteni jött
Karczagra.”63
E látszólag fegyelmezett és a megszálltakkal szemben toleráns viselkedés mögött azonban számos konfliktus adódott az idegen, fosztogató román katonák, és a bizalmukat elvesztő városi lakosság között:
62
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Nagy-Kunság, XLIV. évf. 17. sz. 1919. május 11. „Tudnivalók. Parancsnokság.”
A látogatás során elhangzó beszédet idézi Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 88., illetve Nagy-Kunság, XLIV. évf. 17. sz. 1919. május 11.
„Rovás a hétről.”
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• 1919. május 3-án hajnalban három román katona bemászott
Boros Ambrus református tanító udvarába és a házba be akartak hatolni. Boros Ambrus 31 éves fia, Jenő ellen állt, mire a
katonák lelőtték.
• Egy 1919. június végi napon D. Varga Sándor 26 éves fiatalember ménlován ülve, a Kunmadaras felé vezető úton igyekezett a tanyájára, egy román csapat azonban a városon kívül feltartóztatta. Varga leszerelt katonaként nem ijedt meg a román
katonáktól, sőt nagyon is fél vállról beszélt velük, úgyhogy
azok közre fogták és már vitték is a madarasi országút mellett a
berekfürdő közeli Tatárülés állomással szemben levő Décseitanyára, ahol a román sereg egyik elosztó parancsnoksága volt.
D. Vargát kémkedéssel gyanúsították és igazolásra szólították
fel annyival is inkább, mert nála revolvert és nagyobb pénzöszszeget találtak. Varga örömmel hivatkozott a Décsei tanyában
szintén lefogva levő ismerősére, Pádár Imre karcagi lakosra,
akivel szinte naponként találkozott, hiszen egy utcában laktak.
Pádár Imre azonban megtagadta D. Vargát, elfordult tőle, mint
olyantól, akit sohase látott. Hiába bizonyítgatta azután D. Varga
Sándor, hogy ő karcagi birtokos fia, a tanyaudvaron agyonlőtték. Apja, a karcagi rendőrség igazolása után, másnap kapta
meg az engedélyt, hogy fia holttestét behozhassa, eltemethesse,
de csak csendben, harangok meghúzása nélkül. A lovat és a D.
Vargánál levő pénzt a románok elkobozták.64
Dr. Szánthó József 1919. június 21-re rendkívüli közgyűlést hívott
össze, mert a nagyszebeni központi román katonai rekviráló parancsnokság 9. számú (karcagi) körletében elrendelték, hogy három nap
alatt szolgáltasson be a város és szállíttasson a vasúti állomásra olyan
mennyiségű gazdasági eszközt, terményt és élelmiszert, aminek teljesítése a város gazdasági megrokkanásával volna egyenértékű. A városparancsnokság helyben végzett felmérése alapján összeállított lista
érdekes módon eltér az eseményről hírt adó nyugalmazott polgármes64

Mindkét esetet közli: Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 87., illetve 105.
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teri írás, és a június 22-i sajtóanyag hasábjain megjelenttől. Dr. Szentesi Tóth írása65 és a Nagy-Kunság66 egészen más mennyiségeket fogalmazott meg a beszolgáltatandó eszközigénnyel kapcsolatban.
1919. június 23-án a városi képviselőtestület előtt számolt be a
polgármester a rekvirálási ügyben Debrecenbe menesztett küldöttség
által elért eredményről. E szerint kedvezményt kapott a város, mivel
a június 21-ei közgyűlésen felsorolt készleteknek csak 50 százalékát
kellett beszolgáltatni. Mivel végül ezt is képtelen volt a háborús évek
és a vörösök alatt kimerült város teljesíteni, július 8-ig a város 200
ezer korona kölcsönt vett fel a követelt eszköz- és terményállomány
teljesítéséhez.67
A románok a közigazgatási hatóságnál bejelentett rekvirálásokon
kívül, mind a város közösségétől, mind az intézményektől igen nagy
összeget kitevő értékeket vittek, tulajdonképpen loptak el. 1919. október 16-án a városi román katonaság ismeretlen számú kocsit és lovat gyűjtött össze a belvárosi városudvarban,68 ezek – csakúgy, mint
az 1919. október 30-án a vármegye Tiszán inneni részére kivetett
3000 vagon elrekvirálandó búzából arányosan Karcagra kirótt 400
vagonnyi mennyisége69 – áldozatul estek a román zabrálásnak.
65

66

67
68
69

12 magánjáró cséplőgép, továbbá 10 emelőgép, 15 aratógép, 150 eke, 80 vetőgép, 120 borona, 15 szecskavágó, 15 fűkasza, 5 vagon búza, 10 hektoliter
alkohol, 1 vagon kukorica, 50 kg cukor, 5 vagon liszt, 1 autó, 15 bicikli, 1 teherautó, 25.000 zsák, 100 ponyva. Ezenkívül június 24-re, du. 17 órára elő
kellett állítani az összes kancát és mént, a teheneknek, ökröknek, juhoknak és
disznóknak pedig 70 százalékát. Közli: Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város
polg. i. m. 91.
18 cséplőgép, 18 mozgó cséplőgép, 20 emelőgép, 60 aratógép, 500 eke, 220
vetőgép, 400 borona, 30 szecskavágó, 2500 lapát, 40 fűkaszáló, 3500 kg festék, 5 vagon búza, 1000 kg alkohol, 1 vagon kukorica, 50 kg cukor, 2000 kg
zsír, 5 vagon liszt, 1 autó, 1 teherautó, 30 bicikli, 120.000 db zsák, 710 db
ponyva. Ezenkívül június 24-re, du. 17 órára elő kellett állítani az összes kancát és mént, a teheneknek, ökröknek, juhoknak és disznóknak pedig 75 százalékát, illetve biztosítani hozzá kísérő személyzetet. In.: Nagy-Kunság, XLIV.
évf. 28. sz. 1919. június 22. „Általános rekvirálás.”
Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 92.
Nagy-Kunság, XLIV. évf., 41. szám, 1919. október 19. „Hirdetmény.”
Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 96.
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„Nem volt a városban és nem volt a külhatárban biztonságban
semmi. Ahol például megsejtették, hogy bor van, oda rendszeresen
jártak nagy fonott üvegekkel úgy nappal, mint az éjnek idején és
hordták a bort fizetés nélkül.”70
A megszálló román csapatoknak ezen felül elterjedt még egy, a városi lakosságtól pénz kicsalására, kizsarolására szolgáló intézkedése.
Lényege, hogy a román városparancsnokság a lakosságot „Carte de
Legitimatie”, névre szóló igazolvánnyal látta el, amelynek darabjáért 4
koronát kellett fizetni. E tulajdonképpeni román személyazonossági
iratok birtokában szabadabb mozgást, a megszállt területek települései
közötti közlekedést, alkalmasint jobb ellátást ígértek a megváltóknak.
A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG VÖRÖS HADSEREGÉNEK
ELLENTÁMADÁSA

1919. július 20-án hajnalban a május folyamán 200 ezer feletti élelmezési létszámra duzzasztott magyar Vörös Hadsereg a szolnoki hídfőből
kitörve, megindította az ország számára utóbb tragikus következményű
tiszántúli offenzíváját. Az I. hadtest Kunmadaras–Karcag–Túrkeve vonaláig viszonylag gyorsan előrenyomult. Július 23-ára visszavették a
románoktól Kisújszállást, és az I. hadtest alárendeltségébe tartozó 7.
huszárezred július 23-án szerda délután már Karcag nyugati előterében
tartózkodott.71 Erről az előretörésről az MTI is hírt adott:
„A Magyar Távirati Iroda Jelenti 1919. július 23-án. Vörös csapataink előnyomulásukat kemény harcok között folytatva a mai napon Kisújszállást elfoglalták és Túrkevét megközelítették. Egyik derék huszárezredünk lovasrohamaival a román lovasságot visszavetve, élével már Karcag előtt áll.”72
70
71

72

Ua.: 94.
A Vörös Hadsereg Hadinaplója, Helyzetjelentés VII/23-án, 723/8. hadműveleti
számnál. Kivonatolva közli: Cseh Géza: Támadás és összeomlás a tiszai fronton. (A Vörös Hadsereg hadműveleti naplójának feljegyzései 1919. július 1–
31.) In.: Zounuk 4. A Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. Szolnok 1989. 407.
MNL Sajtólevéltár, MTI hírarchívum 1887–1919. MTI kiadás 1919. 1919.
július 23. 1.
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A román védelmet a jelek szerint teljes meglepetésben érte a Vörös Hadsereg Karcag környéki felbukkanása, Szentesi Tóth nyugalmazott polgármester így írja le az eseményeket:
„Egy szép június végi reggelen Kisújszállás és Kenderes felől
erős puskaropogás hallatszott be a városba. Előző este már a város
déli részén utcák, udvarok, házak tele voltak a Kisújszállásról
visszahúzódó román katonákkal. A vörös hadsereg átkelt a Tiszán és
a románokat Karcagig nyomta. A román ütegek egy része a Péntekhalom közelében állott, majd bejött a déli temető mellé. Másik üteg a
vásártéren állott fel. Délelőtt 10 óra körül Kisújszállás felől négy
vörös repülő jött Karcag fölé az oláh állások felderítése céljából.
Pár kört tettek a város felett és elmentek Kisújszállás irányába.
Távozásuk után déli 11 óra körül váratlanul ágyúk szólaltak meg. A
tilalmasi részről, a hatházi völgypartról lőttek a városra. A lakosság
a legnagyobb meglepetéssel fogadta az ágyúszót és a lövedékek
robbanásának szokatlan hangját, de a román városparancsnokságot, a tisztikart és a városon keresztül Madaras felé vonuló román
katonaságot nemcsak hogy meglepte az ágyúszó, hanem a legnagyobb
félelembe ejtette. Olyanok lettek, mint a megzavart hangyaboly. Gyalogosok, szekerek, ágyúk tájékozatlanul, megrémülve nagy összevisszaságban rohantak céltalanul, keresve a Püspökladány felé vezető legközelebbi útat. Az ágyúszót megelőzőleg ugyanis fogalmuk
sem volt a románoknak arról, hogy a vörös tüzérség a karcagi
határba érkezett már. Szerintük a vörösöknek még Törökszentmiklós–Kunhegyes határában kellett volna lenniök. A vörös tüzérek
azonban már egészen Karcag alá robogtak s dörögtek az ágyúik.
Néhány lövedék átsüvített a város felett, néhány a levegőben explodált, de több helyen a városba is becsapott, szerencsére emberéletben kárt nem tett. A román városparancsnokság az első ágyúszóra úgy elszaladt, hogy Nagybajomig meg sem állott.”73
A románok átmeneti megtorpanás után július 24-én csütörtökön
délelőtt Karcagtól délnyugatra támadásba mentek át, a VI. román
kir. hadosztály három ezrede és Erdélyből érkező román erősítések
73

Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 104.
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álltak szembe a Karcag nyugati határában lévő I. vörös hadtest 31.
ezredének erőivel.74 Július 24-én délelőtt és kora délután heves harcok dúltak a város határában:
„A délidő elmúlta után órákon keresztül szakadatlanul dörögtek
az ágyúk és kattogtak a gépfegyverek. A bócsai részen szuronyrohamra is került a sor. E tájon, a kenderesi határ közelében, szintén
ártatlanul 9 ember, mezei munkás pusztult el. A dolog úgy történt,
hogy a fütyülő golyó elől az aratási munkából ezek az emberek egy
lakatlan tanyában húzódtak meg. Szerencsétlenségükre ebből a tanyából előzőleg vörös katonák menekültek el, de hátra hagytak egy
gépfegyvert. Amikor aztán az oláhok előnyomultak, ezt a kilenc embert, mert a tanyában gépfegyver volt, azonnal agyonlőtték.”75
Július 24-én 10 óra 45 perckor a magyar Vörös Hadsereg parancsnoksága parancsban közölte a Karcag környékéig jutott I. hadtesttel, hogy az egyébként is visszavonulásra kényszerített, Karcag
nyugati előterében álló 31. vörös gyalogezred és más, Kisújszállás
térségében lévő erők további erősítések beérkezéséig vonuljanak
vissza Fegyvernek – Törökszentmiklós térségébe.76 Mivel a román
ellenoffenzíva megállítása nem sikerült, sőt kihasználva a Vörös
Hadsereg kimerülését, a románok átkeltek a következő napokban a
Tiszán, az 1919. évi Karcag környéki harcok ezen eseményekkel tulajdonképpen véget értek. Ennek ellenére további polgári áldozatok
keletkeztek a 24-i nap során:
„Özv. L. Sántha Imrénének gergelyi tanyáján egy csapat oláh
lovas ment keresztül. Egyikőjük a tanya udvaráról lovat akar elvinni.
A tanyában lakó Vajó Imre azonban ellenszegült és amikor látta,
hogy a szép szó nem használ, felháborodásában és igazsága tudatában a rabolni akaró oláh katonát egy villával leütötte a lóról, aztán
beugrott a kukorica táblába és eltűnt. A lármára a kaszálásból, vál-

74
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76

Cseh G.: Támadás és összeomlás i. m. Helyzetjelentés VII/24-én, 724/2.
hadműveleti számnál. 408.
Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 104.
Cseh G.: Támadás és összeomlás i. m. Helyzetjelentés VII/24-én, 724/8.
hadműveleti számnál. 409.
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lán kaszával, elősietett Vajó Imre testvére, Péter. Az oláhok nyomban agyonlőtték, a tanyát pedig felgyújtották.
A Konta részen Szendrei Pétert terítette le egy eltévedt golyó. A
tanya ablakán nézett ki és a golyó fejét fúrta át.”77
A TÍZHÓNAPOS ROMÁN MEGSZÁLLÁS ANYAGI VESZTESÉGEI
A történelmi országterület jelentős részét megszálló, majd bekebelező román hadsereg országszerte jelentős rekvirálási tevékenységet
fejtett ki. A tulajdonképpeni szabad rablás határát súroló román katonai harácsolás és fosztogatások a megszállt zóna minden törvényhatóságát, települését sújtották, ha lehet is különbséget tenni egyik–
másik település veszteségei és kárai között, az csak a megszállási idő
függvényében változott. Karcag város 1919. április 29. és 1920.
március 3. között kereken 310 napig volt a román haderő birtokában.
A rekvirálások és fosztogatások történetileg megőrződött emlékeiről
korábban már esett szó, a tanulmány jelen részében a rendelkezésre
álló források tükrében próbáltam számvetést adni a keletkezett károk
mértékéről. 1928-ban kiadott művében Szentesi Tóth nyugalmazott
polgármester a károk mértékének taglalásakor hivatkozott egy, a
nemzeti hadsereg bejövetele után készített összegzésre:
„A városi hatóság által összeírt és a városi levéltárban őrzött
kimutatás szerint a 10 178 000 koronányi kár…”78
Mivel az 1944-es harcokban, és az azt követő szovjet fosztogatások, vandalizmus során a városi levéltár addig ismert formájában elpusztult, s csak töredékei kerültek más levéltári gyűjteményekbe, a
román megszállás alatt keletkezett károk összesítése eredeti formájában megsemmisült. A több évszázadra visszanyúló közigazgatási
iratok részbeni pusztulását ugyan semmi nem pótolhatta, de a nyugalmazott polgármester felsorolásszerűen saját munkájában is összefoglalta a károk mértékét.79 E kárbecslés egységes táblázatba szer77
78
79

Mindkét esetet közli: Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 106.
Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 94.
Uo.
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kesztve összefoglalható, így világosabb képet ad arról, hogy a saját
retorikájuk szerint a „rend helyreállítására” törekvő román csapatok
mekkora kárt okoztak a városi lakosság magán- és a városi hatóságok közvagyonában.
1. táblázat: A román csapatok által elrabolt és/vagy elrekvirált
készletek, állat- és eszközállomány összesítő táblázata
(Szentesi Tóth Kálmán adatai alapján szerkesztette a szerző)
Mezőgazdasági termények,
haszonállatok és eszközök terén keletkezett károk:
ló 709 db
birka 570 db
pulyka 527 db
árpa 14257 kg
lószerszám 698 db

szarvasmarha 83 db
libakacsa 3292 db
dara 250 kg
széna 5765 kg
búzakereszt 61 db

sertés 262 db
tyúk-csirke 7404 db
búza 9773 kg
bab 2963 kg
kocsi 255 db

zsír 781 kg
liszt 4838 kg
tojás 2373 db

bor 4711 liter
szalonna 1826 kg

Élelmiszerek:
méz 399 kg
kenyér 1885 kg
túró 373 kg

Ruházati cikkek és háztartási eszközök:
alsó ruha 1207 db
női felsőruha 406 db
női alsó ruha 641 db
egyéb fehérnemű 3827 db
zsebóralánc 39 db
gyűrű 80 db
evőeszköz 766 db
koffer 455 db
cigaretta 42.001 db
fülbevaló 12 pár
bunda 3 db
bolti áruk 8269 kg
kerékpár 2 db
csizma 121 pár
zsák és ponyva 3472 db szappan 220 db
pokróc 66 db
bőr és szíj 647 db
apróbb gazdasági eszközök 2129 kr.

ruha 406 db
zsebóra 105 db
konyhaedény 1197 db
férfi felöltő 680 db
varrógép 1 db
hordó 18 db
cipő 184 pár
kalap 22 db
hintó 3 db
rombolás okozta kár
25 320 kr
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A kutatás során az 1921. évi városi sajtóanyagban leltem rá egy
második kárbecslésre, mely a Szentesi Tóth által közölt kimutatástól
lényegileg eltér. A kérdéses cikk a Statisztikai Hivatal által Karcag
város számára megküldött (hivatalosnak tekinthető) kárösszesítést
tartalmazta. Mivel mind a károkozások fajtái, mind az összegek erősen különböztek, ráadásul szemben a Szentesi Tóth féle becsléssel, a
kérdéses kimutatás a forgalomban lévő korona inflációjával is korrigált, jóval tízmillió korona feletti kárt közölt. Eredeti szövegében kívántam közzétenni a sajtócikket:
„Mennyi kárt tettek Karczagon a románok. (A statisztikai hivatal
kimutatása.)
A statisztikai hivatal most küldte meg a polgármesteri hivatalnak a
várost a román megszállás alatt ért károk pontos kimutatását, mely az
általános összeírás és az egyes bejelentések alapján készült. Négy sűrű
gépírással írt oldalon, százhatvan pontban sorakoznak fel a bocskorosok által elpusztított, elrabolt gazdasági javak véres árnyékai.
Csak a főbb pontok közül: Középületekben 196.350 korona, a
magánépületekben 296.209 korona kárt tettek. Elvittek 7602 mázsa
búzát, 25.302 mázsa árpát, zabot és tengerit. Elraboltak 12.812 drb.
tojást, 19.524 drb. baromfit, 2137 nem tenyész- és 181 drb. tenyészállatot. Az összes károk értéke forgalmi értékben 28.934.592 korona,
teljes értékű valutában 179.004 korona, s az, amit ez összeg helyett
adtak – 37.915 korona értékű bon.”80
A gazdasági és vagyoni természetű károkat tetézte, hogy az 1918
decemberétől számos politikai válságon, hatalmi átrendeződésen átesett város ügyeit a körülményekhez mérten sikerrel irányító dr.
Szánthó József polgármester 1919. december 18-án a képviselő testület néhány tagjának tudtával, de egyébként titokban távozott a városból. Szánthó távozásának okairól kevés a használható információ,
a románok által szigorúan cenzúrázott sajtóanyagban semmi nyoma
az esetnek, az egyetlen rendelkezésre álló forrás a román rekvirálá80

Nagy-Kunság, XLVI. évf. 43. sz. 1921. május 29. „Mennyi kárt tettek
Karczagon a románok.”
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sokkal való szembefordulással indokolta a helyettes polgármester
kényszerű távozását.81 Ami biztos, hogy a nemzeti hadsereg Karcagra érkezése idején, 1920. március 3–4. körül érkezett vissza ő is városába. Ez alatt az idő alatt a helyettes polgármesteri ügykört dr.
Hajnal István főjegyző látta el.

II. A KONSZOLIDÁCIÓ ÚTJÁN: ROMÁN KIVONULÁS,
A NEMZETI HADSEREG MEGÉRKEZÉSE KARCAGRA
„Karczag polgársága – mondotta – jól eső érzéssel látja, hogy az
egész vonalon a konszolidáció szép eredményével találkozunk…”82
„A politikában helyre kell állítani a hazafiságot. A hazafiság nem
egyéb, mint az egyéni érdek alárendelése a nemzet érdekeinek. (…)
Hiszen mi volt a feladat a kommunizmus bukása és a béke megkötése
után? Bármilyen kormány vett e volna kezébe akkor az ország gyeplőjét, két feladat állott volna előtte: az egyik az volt, hogy a nemzet
életét minél gyorsabban alkalmazzuk azokhoz az uj életviszonyokhoz,
amelyeket az erőhatalom reánk kényszerített, a másik feladat pedig
az volt, hogy ezt úgy vigyük keresztül, hogy a nemzet jövőjét soha se
tévesszük szem elől.”83
81

82

83

„Távol maradása okául Dr. Szánthó az 1920. év március 9-én tartott képviselőtestületi közgyűlésen azt is elő adta, hogy a karcagi román rekvirálási parancsnok, Uricescu Péter főhadnagy egy Jordanescu ezredestől származó
táviratot mutatott fel előtte, amely szerint őtet, a rekvirálási parancsnokkal
való szembehelyezkedéséért, vasra verve, gyalog fogják Debrecenbe bevinni.” Közli: Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 103.
Részlet Nt. Török Vincze református lelkész köszöntő beszédéből. A beszéd
1925. május 17. vasárnap hangzott el gróf Bethlen István miniszterelnök karcagi díszpolgári címének átadásakor. Forrás: MNL Sajtólevéltár, MTI „kőnyomatos” Hírek adatbázis, Napi hírek / Napi tudósítások (1920–1944),
1925. május 17. vasárnap / 1.
Részlet gróf Bethlen István miniszterelnök karcagi beszédéből. A beszéd 1925.
május 17. vasárnap hangzott el, mikor a számára odaítélt karcagi díszpolgári
címét átvette. Forrás: MNL Sajtólevéltár, MTI „kőnyomatos” Hírek adatbázis, Napi hírek / Napi tudósítások (1920–1944), 1925. május 17. vasárnap / 2.
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Karcag város 1919. április vége és 1920. március eleje közötti
sorsát alapvetően meghatározták az országos események, melyeknek
több- és jelentős mértékben van helyi kötődése. Az 1919. júliusi tiszántúli vörös offenzíva összeomlása, a románok részben Karcag
térségéből indított ellentámadása és gyors előrenyomulása katonai–
politikai válságot teremtett az országban. A Tanácskormány 1919.
augusztus 1-jén lemondott és Budapesten megalakult a rövid életű,
Peidl Gyula vezette szakszervezeti kormány, majd a románokkal
kollaboráló Friedrich István féle kormány. Augusztus 2-án a románok megszállták Szolnokot, augusztus 3-án a Vörös Hadsereg gödöllői főparancsnokságát kiürítette, és augusztus 4-én – az ellenkező
francia nyomás ellenére – a románok bevonultak Budapestre.84 Augusztus elején a Szegeden működő ellenforradalmi-nemzeti kormány miniszterelnöke P. Ábrahám Dezső – aki 1906 és 1918 között
Karcag város országgyűlési képviselője volt – nevezte ki Horthy
Miklós hadügyminisztert fővezérré. Horthy Miklós fővezérré történő
kinevezése után az ellenforradalmi fegyveres erő megszervezése
nagy lendületet kapott. A fővezér 1919. augusztus 15-én Budapestre
utazott, és tárgyalásokat kezdett az antant képviselőivel és Gheorghe
Marderescu tábornokkal, a román előrenyomulás megállítására, egy
demarkációs vonal kijelölése és egy, az antant által jóváhagyott
nemzeti hadsereg létrehozása érdekében. A Budapesten székelő antant tábornoki misszió hozzájárult, hogy a nemzeti hadsereg fővezérsége 30 000 főnyi haderőt megszervezhetett, illetve hosszas tárgyalások után a megszálló és rekvirálás címen tulajdonképpen mértéktelenül fosztogató román csapatok több ütemben történő kivonása is
kezdetét vette a Dunántúl, a Duna–Tisza köze és végül a Tiszántúl
területéről. 1919. október 9-től kezdődően Budapestig vette birtokba
a nemzeti hadsereg a román megszállási zónát, november 16-án
Horthy híressé vált körülmények közepette bevonult a fővárosba,
november 22-ig a románok a Tisza keleti partjáig hátráltak. Decem84

Suba János: Magyarország területi integritásának helyreállítása 1919–1920.
In.: Rendvédelem–történeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis), a
Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem–történeti Tudományos Társaság kiadványa, XVI. évf. 19. sz. 2009. 108.
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ber folyamán a csehek által törvénytelenül megszállt településekre
vonult be a nemzeti hadsereg a Duna és az Ipoly mentén, így a tiszántúli román megszállási zóna egészen 1920 tavaszáig várt a nemzeti hadsereg felszabadítására. Bár a Nagykunság nyugati része, beleértve Fegyvernek és Kunmadaras előterét, már február 27-re a
nemzeti hadsereg birtokába jutott, Horthy Miklós március 1-i kormányzóvá választása, és a franciák kivonulása Szegedről lassította
Karcag birtokba vételét. Végül március 3-án vonult be Kunmadarason át Karcagra a nemzeti hadsereg, és a későbbi trianoni országhatáron belüli települések majdnem mindegyike felszabadult 1920.
március 30-ig.85
Dr. Szentesi Tóth Kálmán írta le a város átadás-átvételi procedúráját a kivonuló román, a bevonuló magyar csapatok és az antant misszió
megfigyelői között, illetve a március 4-én zajló népünnepséget:
„A város közönsége igyekezett alkalmazkodni a román uralom
által teremtett viszonyokhoz, de állandóan és türelemmel várta a felszabadulás pillanatát. Lelkes öröm vett erőt a lakosságon 1920.
március 3-án reggel, amikor végre az antant bizottság mintegy 40
főnyi magyar nemzeti hadseregbeli csapattal a városba érkezett. A
románok ekkor már eltávoztak a városból, csak egy kicsi, körülbelül
szintén 40 főnyi román katonai csapat maradt hátra, amely a Piactéren volt felállítva. A magyar csapat is a Piac-téren állott fel. Déli
11 óra körül a városháza erkélyéről a román zászlót, mely 9 hónapig
ottan büszkélkedett, bevonták és egyidejűleg nemzeti színű került a
helyébe. Megjelentek a magyar nemzeti színű zászlók a piac házain
is (…). A kis magyar katonai csapat olyan fegyelmezett volt, mintha
dróton igazgatták volna. Nagyon jól esett ezt látni a forradalmi züllés után először, szemben az oláhok pongyolaságával. Az antant katonai misszió végezte a románokkal a város átadásának, illetőleg átvételének formaságát. Déli 11 órára az oláhok utolsó embere is kivonult a városból. (…) A nemzeti hadsereg egy kis csapata az antant
bizottsággal március 3-ikán vonult ugyan be Karcagra, de a na-
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Suba J.: Magyarország területi integritásának i. m. 109–112.
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gyobb létszám másnap délelőtt érkezett meg és az ünnepélyes fogadtatás ekkor volt (…)
…napos tavaszi ég alatt majd egy év óta először keletre mennek a
magyar katonák, zúg, zeng a Kossuth-nóta új formája: Horthy Miklós
azt üzente ... és a távolban már feltünedeznek Karcag karcsú tornyai,
melyek alatt szerető szívvel és fehér kenyérrel várják a hős dunántúli
fiúkat. Reggel 10 óra, mikor a nemzetiszínű lobogókkal, fenyőágakkal
díszített karcagi pályaudvar előtt megáll a katonavonat...”86
Szintén Szentesi Tóth közölt ezen eseményekhez kiegészítést jelentő adalékokat később, 1940-ben keletkezett írásművében:
„A kommunizmus uralmának és az oláh megszállás okozta nyomorúságoknak nagybányai vitéz Horthy Miklós vetett végett. Rendet
teremlett az országban, megvetette alapját a békességes életrendnek.
Karcagra 1920. március 3-án reggel vonult be Kenéz László százados vezetése alatt a nemzeti hadsereg 40 főnyi csapata, és az antant
misszió közvetítésével átvette a várost az oláhoktól. A nemzeti hadsereg nagyobb csapata báró Lehár Antal ezredes vezetésével március
4-én érkezett városunkba s a lakosság kitörő lelkesedéssel ünnepelte
Lehárt és katonáit s gazdagon megvendégelte őket.”87
Jogosan merült fel a fentiek olvasatában egy kérdés. Karcag város vonatkozásában tulajdonképpen mikor is ért véget az I. világháborús szerepvállalás? Érdemes végigtekinteni 1914. július végétől
azt a 68 hónapot, mely során Karcag városa nemzeti-hazafias indíttatásból a hadijótékonyság és hadsegélyezés ezernyi formáján keresztül belefonódott a világháborúba. Majd az azt követő 1918. őszi politikai válságok és hatalmi átrendeződések 1919 kora nyaráig tartó
időszakát. És végül a román megszállás hosszú hónapjait véve alapul, elénk tárul a válasz. A világháborús szerepvállalás vége, a háborús létállapot megszűnte és a „városi társadalom lelkében feltörő békeérzés” nem 1918 őszén, a hazaözönlő katonatömegek érkezése és
pártharcok során, és nem is a tanácsi hatalom, vagy az idegen megszállók kétséges rendteremtése idején állt be, hanem a viszonyok
86
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Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 108–109.
Szentesi Tóth K.: Történelmi Emlékek i. m. Karcag Város Díszpolgárai. VII.
139–140.
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rendeződését elővetítő, a termelés és „társadalomépítés” háborítatlan
viszonyait újra megteremtő ellenforradalmi konszolidáció kezdetén,
azaz 1920. március elején.
AZ 1920. ÉVI NEMZETGYŰLÉSI VÁLASZTÁSOK
ÉS AZ ELLENFORRADALMI RENDSZER KIÉPÜLÉSE KARCAGON
Az új ellenforradalmi rendszer megszilárdulásának egyik legfontosabb aktusa a birtokba vett településeken, helyhatóságokban való
törvényes választások megtartása, és így a széles felhatalmazás birtokában megkezdhető jogalkotási- és szervezőmunka elindítása volt.
Az egykori Osztrák–Magyar Monarchia széthullása, majd a gróf
Károlyi Mihályhoz köthető konszolidációs kísérlet 1919 márciusára
nyilvánvalóvá váló kudarca, végül a Tanácsköztársaság diktatórikus
viszonyai közjogi értelemben fejetlen viszonyokat teremtettek a népképviseletre törekvő magyar belpolitikai életben.
A Tanácsköztársaság bukása és a magyar Vörös Hadsereg katonai összeomlása után az egymást követő, rövid életű Peidl- és Friedrich-kormányok a román megszállás árnyékában törekedtek a belpolitikai élet újjászervezésére. Horthy fentebb említett, 1919. november 16-i budapesti bevonulása nagyban felgyorsította a nemzetgyűlési választások előkészületét. 1919. november 17-én a végnapjait élő
Friedrich kormány tette közzé a választást szabályozó 1919. évi
5894/1919; 5895/1919 és 5896/1919 számú, új miniszterelnöki rendeleteket a nemzetgyűlési, törvényhatósági és községi választójogról.88 Az antant által is legitimnek tekintett, Huszár Károly vezette
kormány az ország románoktól mentes és/vagy addig felszabadított
részein 1920. január 25-re írta ki a nemzetgyűlési választásokat. Az
1922-től állandósult részben nyílt és erősen cenzusos rendszerrel
szemben az 1920-as nemzetgyűlési választások elvben általánosan
és titkos alapon zajlottak. Minden huszonnegyedik évét betöltött ma88

Parlamenti választások Magyarországon 1920–2010. 3. bővített, átdolgozott
kiadás. Szerk. Földes György – Hubai László. Napvilág Kiadó, Budapest
2010. 50–51.
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gyar állampolgár, aki legalább hat éve magyar állampolgár, és legalább fél éve ugyanabban a helységben lakott, és ott ingatlannal bírt
választójoggal rendelkezett. Külön intézkedett arról is, hogy a nőknek a választójog elnyerése érdekében valamilyen hazai élő nyelven
írni és olvasni kellett tudniuk, valamint az életkorbeli cenzus alól
felmentést jelentett, ha a választó 1918. november 1. előtt legalább
12 hetes harctéri arcvonalban eltöltött szolgálati idővel (és így Károly – csapatkereszttel) rendelkezett.89 A választások során kivételt
képezett a Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) mely a
kommunista diktatúra résztvevői ellen lefolyt jogszerűtlen megtorló
akciók miatt bojkottált, és képviselőit visszahívta a kabinetből.90 Az
1920. január végi választáson egyébként abszolút, közel kilencven
százalékos többséget szerzett a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja
(46,34%) és az Országos Kisgazda és Földműves Párt (47,56%) alkotta koalíció.
A román megszállás alól időben később felszabadult tiszántúli
részeken, így Karcagon is 1920. június és július folyamán utólagosan rendezték meg a nemzetgyűlési választásokat. Mivel a Tiszántúl
nagyobb részben hitében protestáns, háború előtti meggyőződésében
függetlenségi beállítódást mutató agrárvidék, és a Tanácsköztársaság
is rövid ideig jellemezte, mivel a román megszállás itt nyúlt ki időben a legtovább, az egyébként is katolikus színezetű kormánypárt
KNEP feladta a politikai agitálást, és inkább a helyi kisgazda szervezetek agrárius meggyőződésű aspiránsainak harcában koncentrált
egy-egy preferált jelölt támogatására.91 A karcagi választókerületben
(a karcagi választókerület összesen két települést, Karcagot és Kisújszállást jelentette a két világháború között) 1920. június 15-én zajlottak a választások, melynek során három jelölt, Csontos Imre birtokos
gazda a Keresztény Kisgazda Földmíves és Polgári Párt, dr. Herczegh Béla kisújszállási ügyvéd az Országos Kisgazda és Földmíves
89
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Párt és dr. Szánthó József helyettes polgármester a Keresztény Nemzeti Egyesült Kisgazda Földmíves és Polgári Párt képviselőjelöltjeként mérette meg magát. A polgári mentalitású KNEP tehát Karcagon az 1920. évi választásokon jelöltet nem indított. A június 15-i
választás a karczagi választókerületben 13.980 leadott szavazattal,
60 főnyi a visszautasítottak jegyzékébe foglalt és 305 érvénytelenített szavazat mellett első fordulóban eredménytelenül zárult. Csontos
Imrére 5859 fő, Szánthó Józsefre 4111 fő, míg Herczegh Bélára
3645 fő voksolt, így általános többséget egyetlen jelölt sem nyert el.
A második fordulót Csontos és Szánthó képviselőjelöltek között
1920. június 20-án rendezték meg. A 15.038 szavazásra jogosult lakosból 91,16%-os részvétel mellett 13.708 fő szavazott, ebből
3,03%-uk, összesen 415 szavazat volt érvénytelen.92 További 4, a
visszautasítottak jegyzékébe sorolt szavazat mellett 7756 fő voksolt
Csontos Imre jelöltre és 5537 fő Szánthóra.93 A második fordulóban
leadott 13 708 szavazat, és a jelöltek kizárólagos kisgazda delegálása
is hű képet tükrözött az I. világháború és az azt követő időszak karcagi politikai viszonyairól. A polgári mentalitású kormánypárt, a
KNEP helyben nem bírt átütő erejű támogatottsággal, míg a három
kisgazda párt94 a szavazásra jogosult lakosság többségét átfogta.
Csontos Imre képviselő győzelme ha nem is kizárólagosan, de nagyban meghatározta Karcag beilleszkedését az újólag felálló hatalmi
rend, a Horthy–rendszer viszonyai közé.
A helyi politikai élet 1920 és 1921 során zajló megszilárdulásának véleményem szerint három sarokköve van. Az első fűződik
Csontos Imre nemzetgyűlési képviselővé válásához, aki haláláig, 11
éven keresztül képviselte a várost az országos politikában. A máso92
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Hubai László: Magyarország XX. századi választási atlasza (1920–2000). II.
k. Választókerületi adattár. Budapest 2001. 27.
Magyar Nemzeti Levéltár Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Levéltára (a továbbiakban: MNL JNSZML) XV. 7. 56. Karcag nemzetgyűlési képviselőválasztás iratai 1920. illetve: Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 126.
Az első fordulóban kiejtett dr. Herczegh Béla jelölt egyébként az 1920-as választásokon a kunhegyesi választókerület jelöltjeként bejutott a Képviselőházba. Közli: Jász–Nagykun–Szolnok Vármegye Multja és Jelene. i. m. 168.
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dik a kormányzó jónak mondható karcagi kapcsolataihoz (ez a kapcsolat a vitézi rend helyi kötődései és Horthy 1920-as évek során tett
karcagi látogatásai során mélyült el). A harmadik a helyi politikai viszonyok megszilárdításához, azaz az 1921. évi polgármester választáshoz kötődik.
A VITÉZI REND HELYI MEGSZERVEZŐDÉSE
Az első világháború hatásai közül a Horthy-korszakot leginkább
meghatározó jelenségeinek egyike a Vitézi Rend létrejötte, és a kiformálódó régi–új rendszerben a vitézek, a vitézi telkek adományozásán keresztül egy új társadalmi elit felemelkedése volt. A lovagkori külsőségeket idéző vitézi címet kizárólag a kormányzó adományozhatott olyan, az első világháborúban hősinek tekintett haditettet
végrehajtó frontkatona veteránoknak, akik kérvényezték az Országos
Vitézi Széken keresztül felvételüket. A jelölteknek rendelkezni kellett a leszerelési ranghoz előírt katonai kitüntetésekkel és érdemjelekkel (legénységi jelölteknél arany vitézségi érem egyszeres vagy
nagyezüst kétszeres birtoklása, tiszteknél Vaskorona Rend, törzstiszteknél, főtiszteknél Lipót-rend lovagkeresztje, etc.), igazolni kellett a
tevékenységüket az 1918–1919-es évek során, továbbá a főkapitány
(Horthy kormányzó) személyes jóváhagyása volt a jelölési procedúra utolsó meghatározó feltétele.95 Karcag városának a vitézi hagyományok megteremtéséhez igen fontos adalék jutott, nevezetesen a
vitézi telkek adományozásának szokása.
Karcagon a románok 1920. március 3-i távozása után a visszatért
polgármester, dr. Szánthó József elnökletével 1920. március 15-én
tartottak képviselőtestületi ülést. Ezen ülésen született egy indítvány,
hogy a két héttel korábban kormányzónak kinevezett Horthy részére
„a nemzeti eszmék, és a hősi vitézség kiváló képviselőjének megju-

95

Kerepeszki Róbert: A Vitézi Rend 1920–1945. Attraktor Kiadó, Máriabesnyő
2013. 24. illetve: Cseh G: I. világháborús haditettleírások i. m. 509–510.

114

PINTÉR ZOLTÁN ÁRPÁD

talmazására”96 Karcag határában felajánlanak száz hold földet, továbbá a kormányzó személyét a város díszpolgárának választják.97
Horthy a felajánlott 100 hold föld megköszönésére és a díszpolgári oklevél átvételére 1920. április 13-án érkezett Karcagra. A díszpolgári és földadományozási oklevél városi díszközgyűlés keretében
került átadásra. A közgyűlési terembe a kormányzót dr. Szentesi
Tóth Kálmán vezette be, és a városháza gyűléstermébe lépő Horthyt
a közönség lelkes éljenzése közepette fogadta dr. Szánthó József
polgármester és dr. Hajnal István főjegyző.98 Horthy a díszközgyűlésen beszédet tartott, melyben részletes indoklását adta az adományba
kapott földterület feletti rendelkezésnek, nevezetesen a vitézi címhez
adományozott vitézi telkek létrehozásának. A beszédet hiánytalan
formában dr. Szentesi Tóth nyugalmazott polgármester közölte:
„Kedves Polgármester Úr! A legnagyobb örömmel tettem eleget
a meghívásuknak, hogy ezen díszközgyűlésen megjelenjek, amelyen
Karcag város képviselőtestülete egy olyan hazafias tényről tett bizonyságot, amely a történelemben s a jövőben arany betűkkel lesz
bejegyezve. Ezt az áldozatkészséget a legnagyobb örömmel fogadom
el, mert egy régi vágyam, egy régi álmom beteljesülése kezdődik ezzel. Mi bár mindig lábbal voltunk letiporva, mindig büszke faj voltunk, egy olyan értékes faj, amelytől még ma is reszket minden szomszédunk, bár ők szinte végtelen erőkkel rendelkeznek, hazánkhoz hasonlítva. E hazában a jövőben is küzdelmekre számíthatunk, ha
gyöngéknek mutatkozunk. Csak ha erősek vagyunk, akkor jutunk
oda, hogy minden évben rajta ne üssön termésünkön valamelyik szomszéd. Ezért abszolút szükségesnek tartom, hogy a magyarországi legendás hősiességnek kultuszát fejlesszük. Ezt a nevemhez fűződő 100
holdat is arra akarom felhasználni, hogy a jövőben Karcagnak hős
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fiait donációkban részesítsem, és hogy ha az közjogilag keresztülvihető lesz, majoratushoz kötöm. Kitűnő embereket nevelni a hazának
legelső érdeke, akinek dédunokája is emlegesse, hogy ezt a földet
szépapám vitézsége révén szereztem. Karcag ezzel tündöklő példát
statuált az egész ország előtt, ezt akarom mindenek előtt konstatálni.
Hálásan köszönöm ezt a példaadást azon reményben, hogy követőkre fog találni máshol is az országban. Hálásan köszönöm díszpolgárrá való megválasztásomat is és mondhatom, hogy egy ilyen városnak a díszpolgárságát mindig büszkeséggel fogom viselni.”99
A karcagi 100 hold föld felajánlása hatására ezt követően a kormányzó a nagybirtokosokat és a testületeket ingyenes telekadományozásra szólította fel.100 A kezdeti lelkesedést követően azonban viszonylag kevés önkéntes felajánlásra került sor és a telekosztást öszsze kellett kapcsolni a Nagyatádi-féle földreform végrehajtásával.101
Horthy karcagi látogatásáról, a 100 holdnyi földterület adományozásáról és a vitézi telkek rendszeréről az országos sajtó is megemlékezett.102
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ÚJ GENERÁCIÓ AZ 1918 UTÁNI
MAGYAR KÜLÜGYI SZOLGÁLATBAN
– ÚJPÉTERY ELEMÉR PÁLYÁJA

BEVEZETÉS
Jelen tanulmány tárgyát azok a diplomáciai és külügyi változások
képezik, amelyek Magyarországot jellemezték 1918 után. Mindezek
a módosulások olyan körülményeket vontak maguk után, amelyek
végig kísérik Magyarország történetét egészen a második világháború kitörésig – következményei azt követően is tetten érhetőek. A tanulmány aktualitását 100 éve (1920) aláírt trianoni békeszerződés és
az azzal járó külpolitikai változások jelentik. Az első világháború
négy éve politikai, geopolitikai és társadalmi átformálódást jelentett
Magyarország számára. Nevezetesen, 1914-ben az Osztrák–Magyar
Monarchia, mint európai középhatalomként funkcionáló monarchia
deklarálta belépését a Nagy Háborúba, addig a vereség következtében Magyarország 1918-ban önálló köztársaságként fejezte be –
vesztes országként – a világháborút. Az államforma megváltozása
több következményt is vont maga után. Nem pusztán a területi változások voltak velejárói, hanem társadalmi, bel- és külpolitikai, diplomáciai nehézséggel is meg kellett küzdenie az országnak, s mindez
kezdetben teljes külpolitikai elszigeteltségben zajlott.
A tanulmány fókuszába a fentebbi változások okainak és következményeinek bemutatása áll, ezen túlmenően központi problematikáját képezi az új, fiatal diplomáciai kar kialakítása, amely releváns
részét képezi a két világháború közti Magyarország külpolitikájának.
Eddig a magyar történetírás csak néhány tanulmány erejéig tért ki
Újpétery Elemér személyére és bemutatására, és reflektálatlan maradt diplomáciai tevékenysége, karrierje. A problémák és a változások áttekintése mellett az ő életútja is részét képezi a tanulmánynak.
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A változások kapcsán felmerül a kérdés, miért volt szükség új külügyi szolgálat felállítására? Különböző javaslatok és elképzelések
születtek az előállt problémák orvoslására, viszont többé-kevésbé
akadályokba ütköztek, nevezetesen gyakorlati megvalósításuk és az
elképzelések ütköztek egymással. Gyakorlatilag ez a külpolitikai
megoldáskeresés az 1920-as évek első felét teljesen igénybe vette.
1925-től már Újpétery Elemér visszaemlékezéséből is betekintést
nyerhetünk abba, hogyan ültették át a gyakorlatba a diplomáciai,
külügyi változtatásokat – és gyakorlatilag innentől beszélhetünk az
új diplomáciai kar felállásáról. Ennek hátterében is a világháború
okozta változások állnak, hiszen a régi rendszer diplomatái nem kívánták szolgálni az új köztársasági államformát, így többen elhagyták az országot. Ennek okán szükség volt az új diplomáciai kar felállítására és egy új vonásokat mutató, önálló külpolitikai irányvonal
kialakítására. Teljesen új helyzet volt ez az ország külpolitikai vezetése számára, hiszen eddig az OMM-án belül képviselték a magyar
álláspontot, sokszor csekély eredménnyel. Így érdekes maga az a
kérdés is, hogy 1918-ban beszélhetünk-e önálló magyar diplomáciáról, létezett-e önálló magyar külpolitikai irányvonal. A világháborút
követő kényszermechanika volt az, ami a külpolitikai lépéseket indukálta Magyarországon. Ennek hátterében a politikailag és gazdaságilag kialakult elszigeteltség mellett a revízió igénye állt, ami
olyan hatalmas nyomásként volt jelen a korabeli magyar politikai elit
és a társadalom számára, amely minden egyéb kihíváson felülkerekedett. Ezért is volt sürgető a stabil diplomáciai kar kialakítása, hiszen e nélkül az ország aligha tudott külpolitikai lépéseket tenni.
Ilyen körülmények között kezdte el diplomáciai pályáját, kutatásom
alanya Újpétery Elemér is, aki 1927–1945 között volt aktív tagja a
magyar diplomáciai életnek és részese az új diplomata generációnak.
Életét és karrierjét személyes és politikai hagyatékai mellett a szakirodalom és visszaemlékezések felhasználásával tárom fel.
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AZ ÚJ KÜLÜGYI SZOLGÁLAT FELÁLLÍTÁSA
– MEGOLDÁSI KÍSÉRLETEK (1918–1925)
A világháborús vereséget követően az önálló magyar külügyminisztérium felállítása volt az elsődleges feladat. Eddig az Osztrák–Magyar Monarchián belül közös ügy volt a külügy, de innentől kezdve
önállóan kell az országnak ezzel megküzdenie. Magyarországnak
továbbra is célja volt, hogy elérje a 19. században jellemző nemzetközi szerepét és súlyát, amikor aktív résztvevője volt az európai kapcsolatrendszereknek. Ezzel párhuzamosan a két világháború között a
magyar diplomácia bizonyos fokú professzionalizálódásáról is beszélhetünk. Ez elsősorban a külügyminisztérium (KÜM) reformján
érhető tetten. Az 1918-as évet követően több reformjavaslat is született, amelyek arra irányultak, hogy minél hatékonyabbá tegyék a
KÜM működését. Ez több okból is aktuális volt: vesztes ország révén újjá kellett éleszteni az aktív külpolitikát, stabil belpolitikát kellett teremteni és egy egyértelmű külpolitikai irányvonalat kialakítani.
Mindemellett a két világháború között egy olyan nemzetközi politikába kellett beilleszkednie Magyarországnak, amelyet bilaterális,
paktum kapcsolatok jellemeztek. Már az 1920-as évek elején is jól
látszott, hogy Olaszország és Németország segítsége és együttműködése nélkül ez aligha realizálható.
1918 októberében forradalmi körülmények között került sor a
magyar külügyminisztérium felállítására. A forradalmi események
mindinkább megkövetelték a gyors stabilizálást. 1919 februárjában a
külügyminisztériumban már 202 fő dolgozott, közöttük legalább 138 fő
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kinevezett tisztviselő is volt. Voltak, akiket a közös külügyi szolgálati tevékenységüket követően újra alkalmaztak, az ő számuk ekkor
68 volt.
Amennyiben megvizsgáljuk a magyar Külügyminisztérium diplomáciai státusát, feltűnő azoknak a diplomatáknak a nagy száma,
akik vagy már a közös szolgálatban, vagy a magyar szolgálatban
gazdasági tevékenységük lévén és a konzuli pályán szerzett rátermettségük alapján diplomáciai státusba lettek átminősítve. Ide tartozott
például Kánya Kálmán, Apor Gábor, gróf Csáky István, gróf Ambrózy Lajos. A felsoroltak közül az arisztokrata származásúak zömmel és a későbbiekben is magas, exponált pozíciókat töltöttek be. Az
arisztokrata származás a diplomáciai karriert illetően természetes jelenség volt, ezért lesz rendhagyó Újpétery Elemér felemelkedése.
Ambrózy Lajos volt az egyik személy, aki a KÜM reformját illetően
javaslattal állt elő. Előterjesztésében a státuszegyesítést fogalmazta
meg, amelyet a „külügyi igazgatás fogalmazói státusának” nevezett
el. A fogalmazói/segédfogalmazói státusz a diplomáciai karrierút első lépcsőfokát képezte. Az egyesítés következében egységes fizetésbeli osztályok kialakítását célozták meg, amely gazdasági érdekeket
védett. Ugyanakkor az egyesítés hátrányaival is szembe kell nézni,
így Ambrózy egy olasz mintára történő, átmeneti megoldást fejteget,
nevezetesen, hogy a középstátuszt be kell olvasztani a diplomáciai
státusba, a konzuli státusz pedig meg lesz tartva. Bár a későbbiekben
a fogalmazói státusz részét fogja képezni a diplomáciai karrier lépcsőfokainak, ez a tervezet mégis kudarcba fulladt.
Vladár Ervin követi attasé is előterjesztette javaslatát, amely a
külügyminisztérium és a diplomáciai képzés reformját célozta meg.
Tervezetét három részre osztotta: belszolgálat, külszolgálat és a külügyekkel foglalkozó hivatalnoki kar megfelelő kiképzésének lehetővé tétele. A belszolgálati tevékenységet az első lépésnek tekintette,
amelynek sikeres teljesítését a külügyi szolgálat követte. Javaslata
középpontjában a diplomaták képzése állt, amely az önállósulást követően teljes átalakításra szorult. Nem lehet elvárni a tisztviselőktől,
hogy saját költségükön képezzék magukat, a közös külügyi szolgálat
erre korábban megteremtette a financiális hátteret – de az új rendszer
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nem biztosítja ezt a stabil gazdasági hátteret. Vladár Ervin javaslatában minden tisztviselőnek négy évet kell eltöltenie belszolgálatban
és négy évet külszolgálatban. A képzést egy úgynevezett versenyvizsga zárná, amelyet a sikeresen teljesítők megalapozhatják az új,
megfelelő képzettségű diplomáciai nemzedéket. Újpétery Elemér
visszaemlékezéséből kiderül, hogy Vladár Ervin elképzelése részben
megvalósult. Bizonyos radikális előterjesztések is bekerültek a reformjavaslatok közé. A külügyminisztérium minden adminisztratív
részleg működését fel kívánta függeszteni és csak a gyakorlati tevékenységeknek helyet adó osztályokat tartotta volna fenn, vagyis a
politikai, elnöki osztályt és a bírói osztályt. Viszont ez nagy mértékű
létszámleépítéshez vezethet, amit túlzottan radikálisnak találtak, így
nem is valósult meg. Egyéb reformjavaslatok is születtek, amelyek a
KÜM különböző részeinek reformjait célozták, bizonyítandó a helyzet instabilitását.
A két év alatt háromszor bekövetkezett rendszerváltás ellenére a
külügyi szolgálat személyi állománya viszonylag állandó volt, még a
Tanácsköztársaság időszaka alatt is.1 Ekkor első sorban a Monarchia
egykori külügyi tisztviselőiről, azaz nagyhatalmi státuszt és nemzeti
kataklizmát egyaránt megélt, tapasztalt diplomatákról volt szó. A
változást Bethlen István miniszterelnöksége jelentette. Miniszterelnöksége alatt a diplomáciai kar folyamatosan fejlődött. Az 1920-as
évek első fele az önálló minisztériumi adminisztráció, az önálló
ügykezelés kiépítésének időszaka volt, amelynek személyi hátterét
az 1918 előtti, a Ballhausplatzon tapasztalatot szerzett diplomaták
biztosították.„Az 1918 őszén kiépülő magyar diplomáciai szolgálat
ugyanis kezdettől fogva kész volt átvenni a közös külügyi szolgálat
tisztviselőit, hiszen elsősorban ők voltak a szükséges szaktudás birtokában.”2
A későbbiekben a már említett diplomata karrierút kiépítése lett
az elsődleges, különösen az után, hogy Bethlen István foglalta el a
miniszterelnöki széket. Fontos megjegyezni, hogy az 1920-as évek
1
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közepétől Kánya Kálmán is azt hangoztatta, hogy meg kell adni a
lehetőséget azoknak a diplomata pályára készülő fiataloknak is,
akiknek egzisztenciális háttere amúgy nem felelne meg az elvárásoknak. Ennek hátterében természetesen a reformigény állt, de hangsúlyozni kell, hogy a régi rendszer hívei nem akartak egy köztársasági rendszer diplomatái lenni. Egy új generáció váltotta fel őket,
amelynek tagja volt Újpétery Elemér is.

A DIPLOMÁCIAI KAR KIÉPÜLÉSE:
VIZSGA, DIPLOMATÁK, GYAKORLATI MEGVALÓSULÁS
Ahogyan már említettük, az új diplomáciai kar kiépülése már 1918ban elkezdődött. A közös külügyért felelős tisztviselők egy része
disszidált az országból, ám többen maradtak és szaktudások miatt
továbbra is aktív szerepet töltöttek be az önállóan működő magyar
külügyminisztériumban. Mindamellett, hogy megfelelő személyek
kerüljenek a tisztviselői álláskörökbe problémát jelentett taníttatásuk, felkészítésük a diplomáciai feladatokra. „A régi külügyi tisztviselők azonban nemcsak a szaktudást, hanem a magyar politikai közvélemény nagy hányada által olyannyira kárhoztatott „ballplatzi
szellemet” is magukkal hozták.”3 Természetesen ez a felfogás az új
magyar külpolitikai irányvonal, a revízió elfogadásával sok esetben
nehezen volt összeegyeztethető. A KÜM felállítása mellett elkezdődtek a diplomáciai kapcsolatkeresések a szomszédos államokkal,
ám a közös nevező még váratott magára. A diplomáciai kar kiépülése és a magyar külpolitika alakulása több korszakbeli tisztviselő
memoárjából is rekonstruálható. A visszaemlékezések írói más-más
utakat futottak be, közülük ki szeretném emelni Hory András tevékenységét. Ő volt az egyik olyan személy, aki ugyan az Osztrák–
Magyar Monarchia idején betöltött már fontos külügyi pozíciót,
mégsem tudott azonosulni a fentebb említett „ballplatzi-i szellemmel”. Mi volt ennek a lényege? Erre a választ Pritz Pál adja meg
3
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Hory András visszaemlékezésének bevezetésében – mely egyben
egy kiváló külpolitikai összefoglalót is nyújt az olvasó számára:
„Semmi esetre sem az alapvető külpolitikai célkitűzés. […] egyszóval a külpolitikai hangsúlyok kialakításában, az optimális orientáció
megválasztásában azonban lehettek és voltak tetemes különbségek.”4
A megfelelő tisztviselői apparátus személyi összetételében fontos
szerepet játszik a szubjektivitás, de főként a lojalitás a saját külügyi
apparátushoz. Így kapunk magyarázatot arra, hogy a szaktudás mellett, amelyet a régi tisztviselők magukénak tudhatnak, lojalitásuk,
gondolkodásuk vajmi csekély egységességet mutat az újonnan kialakított diplomáciai kar felé.
A revízió nem csak a korabeli politikai elit igényévé vált, hanem
a közvélemény is egyre inkább ezt az irányvonalat támogatta. Hory
András volt az egyik magyar követ, aki Bukarestben 1921–1924 között igyekezett valamilyen módon megegyezni a románokkal. Mellette az 1920-as évek elején olyan személyek láttak el követségi és
konzuli feladatokat, mint Szentirmay Béla, Szilas Emil illetve
Takách-Tolvay József.5 A román felé megtett közeledés mellett természetesen elindultak a tapogatózások egyéb szomszédos államok
irányába is – de jelen tanulmány célja nem a korszak diplomáciatörténetének taglalása, ellenben szükséges egy-egy gondolat erejéig
megállni és egy-egy személy látószögén keresztül szemlélni a diplomáciai kar alakulását.
A diplomáciai eseményekkel párhuzamosan az új diplomáciai kar
felépülése is jó irányba haladt. A már említett Vladár Ervin elképzelésében előreterjesztett vizsga rendszer a gyakorlatban is megvalósult. Az 1920-as évek próbálkozásai, alakításai elérték céljukat, az új
generáció tagjaként a későbbiekben elismert diplomata, Újpétery
Elemér jelentkezésekor már biztos alapon nyugodott a képzés min4
5

Uo. 1987. 29.
Szentirmay Béla főkonzul. 1921 és 1924 között a bukaresti diplomáciai képviselet aktív tagja. Konzuláris teendők elvégzésére osztották be. Szilas Emil
alkonzul. 1921 és 1924 között a bukaresti diplomáciai képviselet aktív tagja.
Konzuláris feladatok ellátására kérték fel. Takách-Tolvay József követségi
tanácsos, mint katonai felügyelő osztották be.
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den része. A vizsgára nem csak kiemelkedő anyagi háttérrel rendelkező személyek jelentkezhettek, származástól függetlenül – akinek
taníttatása ilyesfajta hivatalvégzésre irányult – bárki beadhatta kérelmét. A versenyvizsgákon zömmel 10–15 ember jelent meg az
évente – Újpétery Elemér visszaemlékezéséből kiderül, hogy 1936ban 16 fő jelent meg. A vizsga három napon keresztül tartott, különböző tematikai sorrendet követve. Első napon a francia nyelv állt a
középpontban, mert a korszakban a diplomácia nyelve francia volt,
így aki azt nem tudta tökéletesen, gyakorlatilag biztos lehetett abban,
hogy nem nyer felvételt. A második nap a diplomáciai történetnek
volt szentelve, majd a harmadik napon a gazdasági/nemzetgazdasági
kérdések kerültek a fókuszpontba. Természetesen a leendő diplomaták kaptak felkészülési időt, összesen négy óra állt rendelkezésükre,
hogy jegyzeteiket papírra vessék. A vizsgák többnyire szóban zajlottak és a külügyminisztérium magasabb rangú tisztviselői bírálták el a
„versenyzőket,” az általuk kialakított bizottság döntötte el a későbbiekben, hogy ki lehet tagja a diplomáciai karnak. Általában négy-öt
főt vettek fel – nem volt ez másképp az 1930-as években sem. A
külügyminisztérium egyik elnöki osztályának a vezetője volt többnyire az, aki a versenyvizsga eredményeit prezentálta.
Az 1936-os év releváns számomra – hiszen kutatásom alanya is
ebben az évben jelentkezett hivatali állásra. Rajta kívül még hárman
voltak azok, akiknek bizalmat szavaztak és megkezdhették próbaéveiket. „[…] a külügyminiszter úr hozzájárulásával a következő
négy jelöltet választotta ki próbaévre:
1. Papházay Ferenc (apja tábornok volt a vezérkarnál)
2. Botkay Károly (apja kúriai tanácselnök volt)
3. Hedry Lőrinc (nagybátyja volt a brüsszeli követ, apja Heves
megye főispánja)
4. Újpétery Elemér”6
Jól látszik a felsorolásból, hogy Újpétery Elemér kilóg a sorból.
Természetesen nem tudása az, ami elválasztja őt társaitól, hanem
anyagi helyzete. Ő maga a következőképp fogalmazott, amikor hiva6

Újpétery Elemér: Végállomás Lisszabon. Bp. 1987. 19.
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tásos diplomatává vált: „Valami meleg érzés futott át rajtam. Végül
is nem volt hiábavaló a szorgalmam, a sok tanulás: hivatásos diplomata lettem.”7 Természetesen az 1920-tól folyamatosan zajló a diplomáciai felvételik során többen is bizonyították rátermettségüket és
kiválóan képviselték a magyar álláspontot, lojálisak és felkészültek
voltak, így pótolva a „ballplatzi szellemmel” rendelkező régi diplomatákat. Ilyen volt például Barcza György – aki 1927–1938 között
vatikáni követ volt, majd 1938–1941 között Magyarország londoni
követe. Mellette kiemelem Szegedy-Maszák Aladárt, aki 1937–1942
között a berlini követségen teljesített szolgálatot és nagy szerepet
játszott a Kállay Miklós-féle különbékét célzó titkos tárgyalások lebonyolításában. 1945–1947 között washingtoni magyar követként
tevékenykedett.
Az új diplomáciai kar kialakítását 1920 és 1935 között pozitívan
értékelhetjük. Stabil külügyminisztérium állt fel, majd a diplomataképzésnek köszönhetően megfelelő, a nemzetközi porondon is
helytálló diplomáciai kar jött létre. Ezt jól mutatja a fentebb említett
három diplomata munkássága, akik már az új generáció tagjaként
képviselték Magyarországot. Azt, hogy milyen volt a két világháború között egy diplomata élete, milyen képzéseken kellett túljutnia,
hogy egyáltalán jelentkezhessen és mi volt sikerének oka, mit jelentett a korszakban hivatásos magyar diplomatának lenni, Újpétery
Elemér pályáján és életén keresztül kívánom bemutatni. Újpétery
ugyan nem tartozott a diplomáciai kar első vonalába, életútja mégis
alkalmas arra, hogy az új generációs diplomatákat bemutassuk. Tehetsége mellett embersége, kitartó személyisége volt az, ami mindig
előbbre vitte:„Aztán összefoglaltam a következtetéseket: Sokat dolgoztam, sokat hibáztam, sok minden sikerült. Tizenkilenc nap múlva
70 éves leszek. Tudom, hogy sokan elmaradtak a hosszú úton. Másoknak jobban sikerült külföldön érvényesülni. Én, tanulmányaim,
harcaim, sikereim és balsikereim közepette mindig tulajdonképpen
egyedül voltam. Amit elértem, magamnak köszönhetem. Az ország,
amelyben születtem, és amelyben egyetlen húgom él még családjá7
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val, az ország, amelynek szolgálatába állítottam fiatalkoromban minden erőmet és tehetségemet, 2500 km távolságra fekszik, más lett és
kiesett az emlékezetemből. Úgy éreztem, hogy a magyar voltomnak,
honvágyamnak gyertyája csonkig égett.”8

ÚJPÉTERY ELEMÉR,
A TRIANONI MAGYARORSZÁG HIVATÁSOS DIPLOMATÁJA
Újpétery Elemér 1911. január 19-én született Eszéken és 2001. szeptember 18-án hunyt el Brüsszelben. Eredeti neve Ulakity Elemér
volt. Édesanyja, miután elvégezte a felsőbb leányiskolát hivatalban
dolgozott, édesapja Ulakity György egy hajózási vállalat tisztviselője volt. Apja munkája miatt a család sokat utazott, így Újpétery
Elemér középiskolai tanulmányait több helyen, Pécsett, Budapesten
és Baján végezte.

Újpétery Elemér fiatalkori képei
Forrás: Újpétery Elemér személyes hagyatéka. Albert Sándorné
Újpétery Edit (Újpétery Elemér húga) tulajdonában.
8

Újpétery Elemér: És aztán… (Visszaemlékezésének folytatása.) H. n. 1991.
178.
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Újpétery 1929-ben érettségizett le Baján, ahol későbbiekben élt
családjával. Nem volt nemesi származású, de tehetségével és szorgalmával igyekezett előbbre jutni. Ezt bizonyítják iskolai eredményei is, kiválóan teljesített minden területen és ezen felül egyéb elfoglaltságokat is keresett magának. Önképző köri tag volt, az Ifjúsági Segítő Egyesület aktív résztvevőjeként tevékenykedett, több nyelven tanult, későbbiekben hét nyelven tudott beszélni, az iskolai
énekkar tagja volt. Egészen fiatalon kitűnt tehetségével és érdeklődési köre is egyre inkább kirajzolódott, szerette a történelmet, a
nyelveket és a közgazdaságtant. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint
hogy érettségit követően a Budapesti Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának Külügyi és Közigazgatási szakjára járt és elhivatottságának köszönhetően 1934-ben „summa cum laude” minősítéssel doktorátust szerzett. Kiváló eredményeit az alábbi „Érdemjegyekkel” kívánom illusztrálni (ezek a középiskolás eredményei):

Újpétery Elemér középiskolás érdemjegyei
Forrás: Újpétery Elemér hagyaték. Magyar Földrajzi Múzeum, Érd
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Egyetemi évei alatt olyan tudósoktól tanulhatott, mint Teleki Pál,
aki hamar felfedezte, hogy tehetséges diákkal van dolga. Újpétery az
alábbi módon ír egyetemi tanulmányairól és későbbi céljairól: „Nyolc
szemeszter intenzív munka, kollokviumok és szigorlatok. Minden
érdeklődésemet azokra a tárgyakra központosítottam, amelyek a későbbi külügyi felvételi vizsgán segíthetnek. Sok kitűnő tanárom volt
a Szerb utcában. Kettőt szeretnék közülük kiemelni, mert mint emberek, és mint professzorosok az amúgy is magas átlagon felül voltak: gróf Teleki Pált, aki politikai földrajzot adott elő, és ErődiHarrach Bélát, aki a szociálpolitikai tudományok terén mélyítette tudomásomat. Teleki Pál minden szemináriumának – ezek különleges
kurzusok voltak, komoly érdeklődők számára – buzgó hallgatója,
később résztvevője voltam […].”9
Doktori tanulmányait okleveles közgazdászként kezdte meg, két
fő tárgya a nemzetközi jog és a politikai földrajz volt. Itt már teljes
mértékben elhatározta, hogy külügyi pályát kíván választani, nevezetesen hivatásos diplomata lesz. Újpétery sikeresen teljesítette a felvételi követelményeket, így megkezdhette diplomataként próbaévét.
Saját magát mindig outsider-ként (kívülálló) említette, hiszen társai
származásukat tekintve az arisztokráciához, vagy a nemesi-dzsentri,
rétegekhez tartoztak, de visszaemlékezésében kiemeli, hogy befogadták és magukhoz hasonló, teljes értékű tisztviselőnek tekintették.
A próbaidő leteltét követően a külügyminisztérium elnöki osztályára került, de ennél jelentősebb előrelépés karrierjében nem történt. Hetekig munka nélkül volt és 1937. december elején Apor Gábor segítségével került át a protokollosztályra. Ez lehetőséget adott
számára, hogy hétről hétre részt vehessen nemzetközi diplomáciai
eseményeken és találkozhasson fontos pozíciókban lévő személyekkel. Visszaemlékezésében erről csak úgy fogalmaz, hogy ez az osztály a „külügyminisztérium kirakata” volt. Protokoll tevékenysége
1938 elején bővült, eddig csak kisebb dolgok elintézése és a követi
találkozókon való megjelenés volt a feladata, innentől fontos, akkreditált külföldi vendégek, követek kísérete is feladatai közé tartozott.
9

Újpétery E.: Végállomás, i. m. 14.
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Egyre gyorsabban és sikeresebben illeszkedett a korántsem egyszerű
diplomáciai környezetbe. Az 1938-as év fontos fordulópont volt karrierjében. Imrédy Béla miniszterelnök személyi külügyi titkára lett, Kánya Kálmán bizalmába fogadta és áthelyezésékor az alábbi tanáccsal
látta el: „Bizonyos hatalom és nagy kísértések várnak rád a Sándorpalotában. Ne feledd el soha, hogy hivatásos diplomata vagy, és egyszer visszakerülsz ide. Nézz át a belpolitikán, nézz messzebb. Rázd le
magadról már eleve mindazt, amit ott fogsz tapasztalni. Maradj a Sándor-palotában is diplomata. A jövőd nem ott van, hanem itt.”10 Újpétery ezt követő munkája alátámasztotta a fentebbi idézetet. 1942-ig
gyakorlatilag belszolgálatban tevékenykedett, inkább belpolitikai, mintsem külpolitikai ügyekkel foglalkozott. Természetesen Kánya Kálmán
szavait megfogadta és a későbbiekben Csáky István külügyminiszter
mellett eltöltött titkári pozíciójában is a hivatásos diplomatához hűen
viselkedett. A Sándor palotában eltöltött négy év alatt bizalmas viszonyba került a magyar politikai elit számos tagjával, ennek jelzés értékű
eseménye volt, hogy 1940. november 28-án feleségül vette Imrédy
Mária Magdolnát, Imrédy Béla unokahúgát, Imrédy Kálmán lányát.

Újpétery Elemér
és Imrédy Mária Magdolna
esküvői fotója.
Forrás: Újpétery Elemér személyes
hagyatéka.
Albert Sándorné Újpétery Edit
(Újpétery Elemér húga)
tulajdonában.
10
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Újpétery Elemér Lisszabonban
Forrás: Újpétery Elemér személyes hagyatéka. Albert Sándorné
Újpétery Edit (Újpétery Elemér húga) tulajdonában.

Az 1942-es év újabb fordulópont volt Újpétery Elemér életében.
1942. október 9-től a lisszaboni magyar követségen követségi titkárként az volt a feladata, hogy ismertesse, segítse és érvényesítse a
magyar külpolitikai célokat a semleges Portugáliában. Munkája során folyamatosan közvetített a nyugati hatalmak és a magyar kormány között. Kezdetben nem volt könnyű dolga, hiszen külügyi pályája során többen németbarát beállítottságúnak tartották, ezen nem
javított házasságkötése sem, ami miatt sokan Imrédy emberének tartották. Lisszabonba történt akkreditációja külügyi pályájának a csúcsát jelentette. Wodianer Andor nagykövet beosztottja lett, aki eleinte szintén távolságtartó magatartást tanúsított, hiszen ő egyértelműen
az angolszász orientációt képviselte. Újpétery Elemér folyamatos rendszerességgel írt titkári jelentéseket, ugyanakkor a személyes levelezését meg kellett szüntetnie. Húga, Újpétery Edit közlése szerint nekik sem tudott, illetve nem is írhatott levelet. A Lisszabonba került
diplomata élete 1942 után teljesen megváltozott. A politizálási alternatívák és a háborús hatalmi játéktér folyamatosan változó tendenciái között kellett képviselnie a magyar álláspontot.
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Jelentéseiben – főképpen a háború előrehaladtával – a bizakodó
hangulat kezdett háttérbe szorulni és mindinkább az elkeseredettség
és a háborúból való kiugrás esélyeinek latolgatásai kerültek előtérbe.
Érdekes, hogy abban az országban, ahol karrierjének csúcspontját élte meg, ugyanott éli át az elmúlás érzését is, valamint a magyar külpolitika majdnem reménytelen helyzetét:„Szinte bosszankodva lehetne mosolyogni azon, hogy milyen furcsa helyzetben vagyunk.
Amit a tengelynek kellene elhinni rólunk, hogy tudniillik megoldjuk
a zsidókérdést, szívvel-lélekkel harcolunk a keleti fronton, akarjuk
és várjuk az új Európát (az övékét), azt az angolszászok hiszik rólunk. És amit az angolszászoknak kellene hinni, hogy a zsidókkal
szemben relatíve toleránsak vagyunk, öncélú politikát folytatunk stb.
– azt a tengely képzeli rólunk.”11
A második világháborús német hadi sikereket felváltó katonai vereségek nyomán inkább az angolszász orientáció került előtérbe Magyarországon, ezt a vonalat képviselte Újpétery is. Az 1943–1944-es
év fordulóján sikerült teljesen elhárítania magáról a németbarátság
vádját, jelentése sokoldalúak voltak és Wodianer Andor mellett ő is
többször vázolta Portugália helyzetét, álláspontját írásaiban. Ami
azért is releváns, mert egy akkreditált diplomata hozzáállását, munkásságát befolyásolja, segíti, vagy éppen hátráltatja az adott ország
nemzetközi politikai beállítottsága, külpolitikája. Portugália semlegesként, de valójában az angolszász orientációt követve jó terepnek
bizonyult az angolok felé forduló Újpétery számára. 1944. május 1jén készült jelentésében a német–orosz kiegyezés veszélyeit latolgatta az angolok szemszögéből: „Az angolszász vezető körök és a közvélemény nagy része nagyobbodó megrökönyödéssel figyeli az országok előretörését. Szeretne is a maga módján ennek gátat vetni. A
német–orosz kiegyezés lehetősége azonban éles fegyver az oroszok
kezében. […] Sajnos az angolszászok további területi engedményeket tettek Moszkvának. Ezek közé beletartozik az egész Balkán és
Magyarország, mint érdekszféra. […] Informátorom nem tagadja,

11
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hogy későbbiek folyamán az angolszász politikában változás állhat
be és az orosz befolyás visszanyomása várható.”12
Ezeken a Portugália helyzetét érintő jelentéseken túl egyéb eseményekről is beszámolt lisszaboni diplomáciai tevékenysége alatt.
Az esetleges orosz–japán együttműködés is szóba került, elsődlegesen az angolok bizalmatlanságát kiemelve. A lisszaboni magyar követség munkatársai minden kisebb-nagyobb diplomáciai értesülést
kaptak, és ők is folyamatosan igyekeztek kapcsolatot tartani a magyar külügyminisztériummal. A hivatalos magyar külpolitikai törekvések ugyanakkor a lisszaboni magyar diplomaták mozgásterét is megszabták. Újpétery lisszaboni követségi munkája során igen jó kapcsolatot alakított ki a lengyel Kowalevski követtel, akinek véleményét nagyra tartotta. Nem csak Lengyelország jelenével és sorsával volt tisztában, hanem az európai kapcsolatrendszeren is átlátott, így amikor Magyarországon feltették a kérdést, hogy az angolszászok számára nem
nyilvánvaló-e a tény, hogy az ország ki van szolgáltatva a németeknek,
a válasz bár pesszimista mégis tényszerű volt: „Látják. Feladták a lengyeleket is, és azoknak több ütőkártyája volt és van.”13
A világháborús események 1943 közepéről már a lisszaboni magyar követségen is egyértelmű, nyílt lépéseket indukáltak. A következő lépés a magyar külpolitikában, amivel Lisszabonban is tisztában
voltak, az a kiugrási iroda létrehozása volt. Újpétery Elemér egyértelműen támogatta ennek megvalósítását. Ebből következik az a tény,
hogy 1944 végén, a nyilas hatalomátvétel után nem térhetett haza Magyarországra. Lisszaboni diplomáciai tevékenységének befejezését
1946. július 8-án nyílt táviratban közölte, egyben lemondott követi titkári állásáról. Ezután magánemberként Lisszabonban maradt és a későbbiekben kereskedelmi cégek munkatársaként dolgozott.

12
13

1. számú melléklet.
Újpétery E.: Végállomás, i. m. 244.
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KITEKINTÉS – ÚJPÉTERY ELEMÉR ÉLETE 1945 UTÁN
Újpétery Elemér 1945 után befejezte diplomáciai pályafutását. Hét
évet töltött a magyar királyi külügy szolgálatában, ebből közel négy
évet Lisszabonban. Karrierjének ez volt a csúcspontja, folyamatosan
bővülő kapcsolatrendszere segítségével egyre jobban átlátta az európai háborús eseményeket és diplomataként kiválóan tudta elemezni
azokat. Újpétery Elemér munkássága többnyire pozitív benyomást
tett kortársaira. Baján élő húga, Albert Sándorné Újpétery Edit közlése nyomán tudjuk, hogy az, hogy Újpétery Elemér nem jöhetett
haza Magyarországra lelkileg igencsak megtörte, hiszen családját
sem láthatta. Lisszaboni munkássága idején szinte levélváltásra sem
került sor. Kétségtelen, hogy jó emberi természete, szorgalma is előre vitte az amúgy is tehetséges diplomatát karrierjének felépítésében.
A későbbiekben Lisszabont elhagyva kereskedelmi ügynökként tevékenykedett Afrikában, majd első memoárja folytatásaként megírta
az „És aztán…” című visszaemlékezését. Ebben érdekes tényeket
közöl, és plasztikusan leírja – minden politikai és diplomáciai adalék
nélkül – milyen nehézségek vártak rá diplomata életét követően. Életének ez a része nem képezi jelen tanulmány tárgyát, de mindenképp
érdemes a jövőbeli publikálásra.
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1. számú melléklet.
Újpétery Elemér diplomáciai jelentése Sztójay Dömének,
1944. május 1.
Forrás: Magyar Nemzeti Levéltár – Magyar Országos Levéltár
(MNL-MOL) – KÜM politikai iratok, K-55,
Újpétery Elemér követi jelentések.

FRÁTER TIBOR NAPLÓJA
KATONAI SZOLGÁLATÁNAK IDEJÉRŐL
AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN
Közzétette, jegyzetekkel és bevezetővel ellátta

NYAKAS MIKLÓS

A magyar nemzet múltjának kutatói, a nemzet sorsfordító eseményei
iránt érdeklődők nem mindennapi írást vehetnek kézbe. Egy első világháborús csapattiszt naplóját, amelyet menetközben, részint haditudósítói1 szerepet is vállalva, készített. Fráter Tibor már csak származásánál fogva is meglehetősen jól átlátta a korabeli Magyarország
közigazgatási és hadügyi viszonyait, hiszen családja – kis túlzással –
egyidős a magyar nemzet írott történelmével. Egyik távoli őse Nándorfehérvár védelménél, 1521-ben, a Nebojsza2 (Ne félj!) bástya védelménél esett el, majd pedig az ország három részre szakadásánál a
család fontos szerepet játszott az Erdélyi Fejedelemség életében, kiemelkedően a Partium megszervezésében, úgy is, mint Bihar vármegye egyik meghatározó, református családja. Nemesi előnévként általában az Ippi és Érkeserűi előnevet használták, de olykor még a
Bélmezei és Rogozi előnevet is.3
Az első világháborús csapattiszt Fráter Tibor néven látott napvilágot 1889-ben Nagyváradon, édesanyja Jármy Berta, édesapja Fráter Barnabás, a derecskei járás főszolgabírája, majd Bihar vármegye
alispánja, ennek testvére Fráter Gyula, 1918-tól a Berettyóújfalui já1
2

3

A család szíves szóbeli közlése.
Czuczor Gergely – Fogarasi János. Magyar Nyelv Szótára Bp., 1862. Szakály Ferenc: Nándorfehérvár 1521-es ostromához. Egy királyi adománylevél
köztörténeti tanulságai. – Hadtörténeti Közlemények, 1978. 4. sz. 485.
Ipp (románul: Ip) falu Szilágy megyében; Érkeserű = Bihar megyében, Érmihályfalvától délre, Asszonyvására és Éradony között fekvő település. Bélmező = Bihar megye dikális összeírásában, megye ÉK részén, Székelyhídtól
DK-re; Rogoz = település Bihar m. D-i részén Tenkeszéplaktól D–DNy-ra.
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rás főszolgabírája, majd 1926 és 1944 között Csonka-Bihar vármegye alispánja. Fráter Tibor iskoláit Nagyváradon kezdte, majd a Debreceni Református Gimnáziumban folytatta. Nem készült katonai pályára, mérnök akart lenni és a háború kitörésének évében akarta utolsó szigorlatát letenni. Ez nem sikerült neki, a nagy világégés mindent
felforgatott. Eleinte a közös 7. huszárezredben szolgált, de 1914. év
januárjában áthelyezték a zalaegerszegi 6. honvéd huszárezredhez.
Végig a keleti (orosz) fronton szolgált, s szinte minden nap eseményeit külön-külön rögzítette Naplójában. Jó megfigyelő volt. Éles
szemmel – és jogosan – kritizálta a vezérkar egyes döntéseit, rámutatva a frontszolgálat és a hátországi szolgálat különbözőségeire. Jó
szemmel vette észre az ellenséges orosz hadsereg vezetésének hibáit
is, s ugyancsak éles szemmel érzékelte a frontok által érintett civil
lakosság szenvedését. Ha kellett, éles bírálattal illette a vezérkar lépéseit is. Például a kémhisztéria bizonyos döntéseit, amely nem egy
esetben jámbor parasztemberek tényleges „felfüggesztését” jelentette.
Naplójának különösen értékes része az 1917/18-as események leírása. Ekkor Ukrajna részint kétségbeesett harcot folytatott önállóságáért a moszkvai bolsevik kormányzattal, részint osztrák – magyar
megszállás alatt is volt. Fráter Tibor alakulatával részt vett Ukrajna
megszállásában. Naplója e része azért is különösen értékes, mert kevés ilyen jellegű emlékezés maradt ránk. Fráter Tibor egyéni életében is fontos változást hozott az 1918-as esztendő. Gyors átképzéssel repülőtiszt lett, amely fegyvernemre – a huszárság lassú leépítésével párhuzamosan – fényes jövő várt. A keleti front helyzete 1918ban a következőképpen alakult. Május elsején a front északon nagyjából Narva, Pszkov Polock vonalig terjedt. Hamarosan Szevasztopol és Krím félsziget is a központi hatalmak kezébe került. Sőt június elején a Fekete-tengeren is áthajóztak, hogy megvédjék Georgiát (Grúzia). Finnország megmentése érdekében a németek partra
szálltak Helsinkinél, és egyben megtisztították Lettországot az orosz
és finn vörös csapatoktól. Ukrajna déli felének megszállása az osztrák–magyar haderők feladata lett, összesen hat és fél gyalog- és három lovas hadosztállyal vonultak be Ukrajna területére. A Romániával történő békekötés lebonyolítása Ausztria-Magyarország kezébe
került, amelynek eredménye 1918. május 7-én – a bukaresti béke
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lett. Ennek ellenére Mackensen parancsnoksága alatt négy német és
két osztrák–magyar hadosztály maradt román földön a dunai hajózás
biztosítása, s a természeti erőforrások – olajkutak – kiaknázásának
biztosítása végett. Magyarország megmaradt az ezeréves határ biztosításánál, amelyen csak néhány esetben – hadászati szempontok miatt – változtattak.
Új perspektíva miatt a megszálló csapatok a légierő fejlesztése
mellett is lándzsát törtek. Ez Fráter Tibor egyéni életében is fontos
változást eredményezett. Ukrajnában a 18. repülőszázadhoz került, s
az itteni tevékenysége is komoly érvként szolgált ahhoz, hogy 1920
után a Vitézi Rend tagja lehessen. Éles szemű megjegyzései voltak itt
is, például a civil lakossággal szemben folytatott rendteremtéssel kapcsolatban. A vitézi rend magyar alapítású rend volt, amelyet Horthy
Miklós kormányzó hozott létre 1920-ban. Olyan személyeket avattak
a rend tagjaivá, akik a harcokban, vagy esetleg egyéb módon tűntek ki
a magyar nemzet szolgálatában. Magyarországi története és működése
elsősorban a Horthy-korszakhoz kapcsolható, bár a második világháborút követően sem szűnt meg teljesen, hiszen külföldön a rend tagjai
szervezetüket megtartották, s továbbra is együttműködtek. A rendszerváltás után újra alakulhattak a rend eszmeiségét követő szervezetek. A
vitézi rendi tagsággal bizonyos belső háztelek és szántóterület is járt,
amely természetesen Fráter Tibort is megillette, s amely egzisztenciális szempontok miatt is fontos lehetett, hiszen a család anyagi javakkal
csak a történeti Bihar vármegyében rendelkezett, de ez a trianoni határok miatt a Román Királyság területére esett. A háború után vitézi birtokán telepedett le a bihari Sárándon, házat épített, gazdálkodott. Sorstársaihoz hasonlóan az 1947-ben kuláklistára került, ekkor földjét,
eszközeit, házát államosították, s a kommunista rendszerben megtűrtként, lakbért fizetve élt a saját maga által épített ingatlanban.
Visszatérve Fráter Tibor élete alakulásához, az 1930-as évek elején megkezdte mérnöki tanulmányait a Magyar Királyi József Nádor
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építésmérnöki Karán.
Amint naplójából láthatjuk, eredetileg is mérnöknek készült, de a
Nagy Háború az ő sorsát is más irányba vitte. A katonatiszti szolgálatot most sem kerülhette el, s valószínűen nem is akarta. A katonatiszti képzés a népszerűen csak Ludovikaként emlegetett intézmény-
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ben történt, amelynek három területe volt: 1. A magyar királyi honvéd Ludovika Akadémián a gyalogság, lovasság és tüzérség tiszti
képzése folyt. 2. A Magyar Királyi Horthy Miklós Honvéd Repülő
Akadémián a légierő tisztjeit képezték. 3. A magyar királyi Bolyai
János Honvéd Műszaki akadémián a műszaki vonatkozású fegyvernemek és csapatnemek, valamint a csendőrség tiszti sarjadékának
kiképzése folyt. Fráter Tibor esetében értelemszerűen a repülőtiszti
képzés jött szóba, hiszen már Ukrajnában, ebben gyakorlatot szerzett. 1935 októberétől Tapolcára került, ahol az akkor felállított Magyar Királyi 3. Repülő katonai helyőrségének parancsnoka lett alezredesi rangban. 1937 szeptemberétől átvette a bombázó század parancsnokságát is. A II. világháborúban 1942 nyarától a keleti fronton, Ilovszkojéban szolgált, de a doni hadsereg tragédiája után hazarendelték. Idehaza 1943 júniusában megalakult az I. Repülő Hadosztály, amelynek 2. dandárja debreceni székhelyű volt, s parancsnoka
pedig vitéz Fráter Tibor ezredes lett. 1944. július elsejével vezérőrnaggyá léptették elő, de ekkor már (az ország német megszállásától
kezdve) kényszernyugdíjban volt.
1945. után a Magyar Néphadsereg egy ideig még igényt tartott a
nagy tapasztalattal rendelkező repülőtisztekre. Ebben az időben Fráter Tibor Székesfehérváron szolgált és 1948-ban vonult nyugdíjba.
Hazáját nagyon szerette. A nyugatra menekült tiszttársai gondosan
előkészítették számára az ország elhagyását, korabeli szóhasználattal
a disszidálást, erre mégsem tudta rászánni magát. Vállalta sorsát,
amely megfelelt a magyar nemesség évezredes, extra Hungariam4
életérzésének. Ugyanígy fontos volt számára Sáránd, ahol tisztelték,
megsüvegelték, s ahol 1963 óta nyugszik, ma már fiával együtt. A sírjában örök álmát alussza ugyanis fia, Fráter György is (1947–2016).
Emlékét őrzik lányai: Katalin és Margit. A fenti adatokat Dr. Deliné
Dr. Fráter Katalintól kaptam, amelyért köszönetemet fejezem ki.
4

A sokak által gúnyolt mondás így hangzik: Extra Hungariam non est vita. Si
est vita, non est ita. Magyarul: Magyarországon kívül nincs élet, de ha van is,
nem olyan (mint a magyar). Vö. Ledán M. István: Magyarországon kívül
nincs élet – egy szállóige színeváltozásai. 2014. január 10. 10:55. https:
//laudator.blog.hu/2014/01/10/magyarorszagonkivul nincs elet egy szalloige
szinevaltozasai. Letöltve 2020 aug. 23.
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A HÁBORÚ, AHOGY MA MÉG RÁ EMLÉKSZEM
I.
Bevonulás. Élet a pótszázadnál.
Indulás a frontra.
Első járőr. Visszavonulás Eperjesig.
Nem volt sokáig szándékomban megírni háborús naplómat, mert azt hittem,
hogy vagy a 6. vagy a 7. honvéd huszárezred történetét megírja valaki, nálamnál hivatottabb tollal, s így lesz majd egy emlékeztetőm, amely nem engedi bennem a háború összes emlékeit elhomályosulni.
Sajnos az idő múlt és a várva várt ezredtörténetek még mindig késnek és
az én emlékeim is mind halványabbak lesznek. Hozzákezdtem tehát a háborús naplóm alapján megírni azt, ami még a háborúról emlékezetemben
megmaradt. A naplót magam számára írtam és irodalmi sikerekre nem pályázom vele, de nagyon fogok örülni, ha régi bajtársaim közül azt valaki elolvasva, felelevenítve a régi szép időket, azzal a bajtársi szeretettel gondol
rám, amellyel én őket megőriztem. Nem készültem katonai pályára, mérnök
akartam lenni és a háború kitörési évében akartam utolsó szigorlatomat letenni. A közös 7. huszár ezredben szolgáltam és 1914. év január havában
helyeztek át a zalaegerszegi 6. honvéd huszárezredhez, amely ezrednek tartalékos zászlósa voltam.
A háború kitörésének napján tífuszba estem és október hó elejéig; egyfolytában feküdtem. Mihelyt állapotom annyira javult, hogy jártányi erőm
volt, október hó (elején?) bevonultam a zalaegerszegi pótszázadhoz. A pót-
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századnál vegyes érzelmekkel fogadtak. Azok, akik már berendezkedtek arra, hogy a háborút, ha csak lehet, a pótszázadnál szolgálják végig, leplezetlen örömmel fogadtak, hiszen akkor az ezredet főleg lovakban ért nagy
veszteségek folytán a pótlások indulása napirenden volt s így bennem egy
tapasztalatlan ifjút láttak, aki jó médiumnak látszott arra, hogy az első pótlással a frontra útba indítsanak. A másik rész a pótszázadnál olyanokból állott, akik betegség, vagy sebesülés folytán kerültek oda. Ezek között voltak
olyanok, akik bátor kötelességtudó katonák voltak, akik mennél hamarabb
vissza akartak térni a frontra. Nagyobb részük azonban a háború elején kihasználva az akkor egy-egy ütközet után fellépő pánikot, inkább csekély indiszpozíciójuk következtében hagyták ott a frontot. Ezek kifogyhatatlanok
voltak a harci élmények elbeszélésében és hajmeresztő színekkel tudták a
háború borzalmait lefesteni. Úgy tekintették, hogy a háború reájuk nézve
már befejeződött és megélhetnek a továbbiak folyamán az emlékeikből is.
Ezek engem nagyon lesajnáltak magukban, talán frontkerülőnek is tartottak
és valószínűleg ügyes embernek is – kétségbe vonva betegségemet –, aki
hónapokig képes voltam magamat a harcból kivonni.
Őszintén megvallom, hogy a pótszázad levegője nem tetszett, s így nagy
örömömre szolgált, amikor a pótszázad tartalékos öreg zsidó ezredorvosa
arra a csontvázszerű megjelenésre, amit reprezentáltam, azt mondta, hogy
bár gyenge vagyok, de arcvonal szolgálatra alkalmas. Tudtam, hogy napjaim meg vannak számlálva, és a legelső pótlással indulok. Beszereztem tehát
a szükséges dolgokat, helyesebben, amit szükségesnek gondoltam. Mondanom sem kell, hogy ezek legnagyobb része felesleges volt, aminek hasznát
nem vettem és mihelyt lehetett tiszti szolgám igyekezett tőlük megszabadulni. Megtörtént a lovaim kiválogatása is. A választék nem volt nagy, hiszen az elsőrendű, békebeli jó lóállományból már hírmondó sem volt.
Irigykedve néztem a pótszázad tisztjeit, akiknek, még a gazdasági hivatal
századosának is, kifogástalan lovaik voltak. Kiválasztottam tehát a lovakat.
Ösztönszerűleg a kisebbeket választottam és nem is sejtettem, hogy milyen
okosan gondolkodtam. Lovaim között volt egy, amely nagyon kedvemre
való volt, egy arabs szürke, amely a háború végéig hűségesen szolgált és
csodás szívósságával, igénytelenségével, kiváló tulajdonságaival, a legkiválóbb ló anyagnak bizonyult. Hamar rájöttem ugyanis arra, hogy a mi magas
vérű, magas alkatú, hosszúlábú angol-félvér lovaink nem felelnek meg a
háborús célokra. Kicsi, igénytelen, jó természetű, szívós lovakra van szükség, amelyek a terepen, bárhol elmennek és nyugodtak. Ilyen ló anyag az
arabs. Mondanom sem kell, hogy lovam szürke színe miatt elöljáróimtól
sok szemrehányásban volt részem. Sőt a hadosztály parancsnokságom nem
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átalklotta lovam színét a Kárpátokban akkor kifogásolni, amikor éppen
egyméteres hóban tartotta meg szemléjét. Dacára, hogy csaknem összes
járőr szolgálataimat e szürke lóval kellett ellátnom, színének káros hatását
nem tapasztaltam.
November hó 16-án hivatott magához Görgey Viktor százados, a pótszázad parancsnoka és kiadta a parancsot, hogy 20-án reggel indulnom kell
a frontra 186 huszárral. Tisztek ketten voltunk, Csemez hadnagy és én.
Csemez már volt a fronton és így némi tapasztalattal rendelkezett. Hogy az
ezredünk hol van, arról fogalmunk sem volt, mert a pótszázadnál erről csak
a hosszabb retablírozás5 alkalmával szereztek tudomást. Az irányítást az
egyes vasúti gócpontok végezték. Az indulási parancs teljesen ellentétes hatást váltott ki Csemezben és bennem. Míg én égtem a vágytól mennél hamarabb a frontra kikerülni, ő úgy az előkészületek, mint az utazás alatt itt
hagyott családjával foglalkozott és nagyon lehangolt, szomorú volt.
Talán sokan érthetetlennek találják azt, hogy hogy(an) lehet a háborúba
vágyni, hogy(an) lehet a háborút szeretni, reá szeretettel és örömmel emlékezni. Kétségtelen, a háború a sok nélkülözés és borzalmas részleteivel és
következményeivel látszólag nem alkalmas arra, hogy finom lelkű kultúrember lelkében szép emlékeket kelthessen, pedig ez csak látszólag van így.
Mert a háború szép volt, s arra minden olyan ember, aki abban teljes kötelességtudásával, férfias lelkesedéssel vett részt, élete végéig szívesen emlékezik vissza. Rossz emlékeket főleg, csak azokban kelthet, akik az egész
idő alatt, vagy itthon, vagy a front mögött reszkettek és az egész háború
alatt aggodalmas, szorgos tevékenységben merültek ki, hogy tőle mennél
távolabb kerüljenek. Meg tudom érteni azt, hogy a visszaemlékezés ezeknél
nagyon kellemetlen érzéseket kelthet. A háború szép volt, mert benne az
igazi emberi értékek kiemelkedtek, megnőttek. A külső máz, színleges nemes tulajdonságok lehullottak és az ember előtt állott a meztelen lélek. Így
lettek a békebeli fenegyerekekből, vakmerő úrlovasokból, rettegett párbajhősökből reszkető, kétségbeesett jellemroncsok, akik félszemmel mindig a
segélyhely felé kacsintgattak és vagyont tudtak volna egy-egy betegségért
áldozni. És lettek szürke, szerény kis hivatalnokokból sok-sok égbenyúló
világító tornyai az önfeláldozásnak és kötelességtudásnak. Rosta volt ez a
háború, amely szigorúan és részrehajlás mentesen megrostálta az embereket
és kiválasztotta a búzát a konkolytól. Csak egy a csodálatos, hogy ezt a rengeteg véráldozatot követel ő tisztítótüzet az államok nem használták ki arra,
5

Retablíroz = feltöltés, valaminek az eredetire való helyreállítása, rendbe szedése.

142

NYAKAS MIKLÓS

hogy a salaktól legalább a hadseregüket megszabadítsák. Sőt, az történt,
hogy azok az egész férfiak, akiknek nem mulasztom el emlékét szerény naplómban megörökíteni, ma részben meghasonulva, önként hátat fordítottak a
hadseregnek, részint egy teljesen hibás és igazságtalan szelekció folytán el
lettek távolítva, és megakadályozva abban, hogy a szinte felbecsülhetetlen
haditapasztalataikat a hadsereg javára gyümölcsöztessék. És mi lesz a jövőnk, ha az a félretolt, lekönyökölt értékes anyag a jövő háborújában elkeseredve, elkedvetlenedve távol tartja magát, és szintén kibújik a kötelességteljesítés alól. Csak az a szerencsénk, hogy ez nem fog megtörténni,
mert ezek azért találtattak súlyosaknak, hogy megint ott lássuk majd őket,
ahol legnagyobb áldozatot lehet hozni a hazáért, s ahol meg is lehet érte
halni, míg az a stréber, békebeli „mintakatona” újra az a nevetséges figurája
lesz a pótszázadoknak, akit magunkban a múlt háborúban is annyira megbélyegeztünk.
Térjünk vissza megint az eseményekre. Az indulás napja elérkezett. 20án reggel vonultunk ki 186 huszárral a zalaegerszegi pályaudvarhoz, hogy a
helybeli hatóságok ünnepélyes búcsúztatása mellett elinduljanak oda, ahol
akkor még nem gondoltam, hogy teljes négy esztendeig megszakítás nélkül
fogok maradni. Az ezredünkről csak azt tudtuk, hogy valahol a Kárpátokban van, de közelebbit, semmit. Az utazást nem részletezem, részünk volt
abban a sok szeretetre méltóságban, amellyel még akkor a háborúba vonulókat elhalmozták. Eperjesen6 22-én délelőtt közölték velünk, hogy Bártfán
kell kivagoníroznunk és ezredünk Bártfaújfalun7 van. Délután 3 órakor érkeztünk meg Bártfára. Elrendeltük a kirakást, közben belovagoltunk Bártfára és jelentkeztünk az 5. honv. 10. ho. pságnál. A parancsnok akkor báró
Apor Sámuel volt, aki nem valami nagy szeretetnek örvendett a hadosztályunkban. Annyira távol tartotta magát a csapatoktól, hogy sokan még évek
múlva sem ismerték a hadosztályban. A jelentkezés után indultunk el a pótlással Bártfaujfaluba, ami pár kilométerre volt Bártfától. Este volt mikor
ebbe a kis felvidéki faluba érkeztünk. Az ezred parancsnokságság szokás
szerint a paplakban volt és ott volt a tiszti étkezde is. Vacsoránál ültek már
a tisztek. Amikor beléptem a tiszti étkezdébe, máig előttem van az a felejthetetlen kép, amit a tisztikar nyújtott. Gyertyával gyéren megvilágított hosszú
6

7

Szabad királyi város Sáros vármegyében, a Felvidéken. Ma város KeletSzlovákiában, az eperjesi kerület és az eperjesi járás székhelye.
Ma Szlovákiában Bardejovská Nová Ves néven Bártfa része. Bártfa (ma Bardejov, németül: Bartfeld, lengyelül: Bardiów, latinul: Bartpha) része. Bártfa a
trianoni békeszerződésig Sáros vármegye bártfai járásának székhelye volt.
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asztalnál ültek, előttük terítetlen asztalon alumínium tányérok és bögrék. Az
asztal körül csupa nagyszakállas férfi, kivéve egyet, aki borotváltságával
kiütött a társaságból. A segédtiszt, amint beléptünk (báró Podmaniczky Péter) szintén nagy szakállal elibünk jött és a parancsnokhoz vezetett, aki gróf
Batthyányi Béla volt, akit nélküle nehezen tudtam volna a gyéren megvilágított szobában, a szakállas társaságban megtalálni. A jelentkezést elvégezve,
leültünk a tisztek közé, akik ki sem tudtak fogyni a sok kérdezősködésből.
Én nagyon meg voltam hatva, mint tapasztalatlan, harcteret nem járt
ember, nagyon rosszul éreztem magam a sok marcona hadfi között, és már
láttam magamat a közel jövőben lengő szakállal. Aztán egész természetesnek találtam azt, hogy a háborúban biztosan nincs idő borotválkozni és csak
pléh tányérokból lehet enni, még akkor is, ha az ellenség 50 km-re van és a
szomszédban egy Bártfa nevű szép kis város van teljes civilizációjával. Ez a
kép sokszor eszembe jutott később, amikor évek múlva a legelső vonalban
az ellenségtől pár méterre szalon nadrágban jártunk-keltünk, paplanos ágyban aludtunk és porcellán tányérokból és metszett poharakból zongora mellett étkeztünk. Mi volt az, ami ezt a változást lehetővé tette? – Semmi
egyéb, csak a harctéri tapasztalat, amit ma annyira lekicsinyelnek, aminek
pedig a jótékony hatása a harctéri szolgálat ezer helyzetében, rengeteg felesleges fizikai fáradtságtól és véráldozattól kímélt meg bennünket. A vacsora alatt a borotvált tiszt mellé kerültem, aki az ezred egyik zászlósa volt,
Staub Károly, akinek hálás szívvel köszönöm meg, hogy tapasztalatlanságomban, szeretettel és megértéssel avatott be a harctéri szolgálat rejtelmeibe. Ő tőle tudtam meg, hogy a szakállviselet nem kötelező, bár kényelmes
és hogy a harctéri szolgálat alatt mindig van annyi idő, hogy az ember megborotválkozhasson, így maradtam én szakálltalan és később azt tapasztaltam, hogy Staubnak igaza volt.
A pótlás elosztás 23-án történt a falu alatt. Ott állt az egész ezred. De
micsoda lehangoló kép volt ez! 120 elcsigázott gebe képezte az ezredet.
Előttük torzonborz tisztek. Aki látott békében egy huszárezredet, ezer paripájával és fényes tisztikarával, bizony fel sem bírta fogni ezt a változást. De
mikor saját bőrömön tapasztaltam azt a céltalan vezetést, azt az indokolatlan lenyúzását a ló anyagnak, a legképtelenebbnél képtelenebb intézkedéseket olyanoktól, akik elfelejtették, hogy a lovakat néha pihentetni és
etetni is kell, mondom mikor ezt láttam, mindent megértettem. A tisztikar
és legénység kifáradt, a sok sikertelenségtől és érthetetlen intézkedésektől
elfásult társaság benyomását tette. Bizony erre a képre nem voltam elkészülve, valahogy másképp képzeltem el a dolgot. Az elosztás megtörtént. A
186 lovas pótlás nagyon ráfért az ezredre. Én Róth főhadnagy századába
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kerültem, ahol még Feketeházy főhadnagy és Staub zászlós is be voltak
osztva. Feketeházy főhadnagy az ezrednek egyik legbátrabb tisztje volt,
akivel a háború alatt huzamosabb ideig szolgáltam ugyanazon alakulatnál
és állandó, jó hangulatával nagyban hozzájárult ahhoz, hogy jó kedélyem
még a háború legnehezebb körülményei között sem hagyott el.
24-én a századunk 11 h-kor felderítő különítménybe lett küldve. Izgalom vett rajtam erőt, amikor megtudtam, hogy rövidesen az ellenséggel érintkezésbe kerülünk. Engem Róth főhadnagy 10 huszárral Zborón8 át Smerekowiecere9 küldött ki. Feladatom volt Gorlice10 felé felderíteni. Az ellenségről
semmit sem tudtam, csak sejtettem, hogy Gorlice környékén van rá remény,
hogy találkozhatunk. Szorongó érzéssel és teljes tapasztalatlansággal indultam el 10 huszárommal, akik közül 3 tisztes volt, s így az összes karabély
létszám 7. A járőrömben volt egy szakaszvezető is, aki már a háború eleje
óta kint volt, s így hadi tapasztalatokkal is rendelkezett, Ezzel beszélgetve
indultam el a 18°-os hidegben. Estefelé értem el Regetov11 falut, ahol a falu
előtt jól kiépített gyalogsági állásra találtam. Új dolog volt ez előttem, hiszen katonai szolgálatom alatt, még a lövészteknő12 készítését sem ismertem. A drótkerítéssel megerősített állás nagyon megnyugtató volt, meg voltam győződve, hogy az állás bevehetetlen lesz. Valami népfelkelő alakulat
tartotta megszállva. A parancsnoknál értesültem arról, hogy az ellenségről
semmit sem tudnak, és hogy felderítő osztagok előre vannak küldve. Egy
huszárt jelentéssel visszaküldtem a különítményhez és én a falu túlsó végén
az országúttól kb. 120 méterre oldalt egy egyedülálló házba beszállásoltam,
s másnap akartam utamat tovább folytatni. De micsoda szállás volt ez. Aki
nem ismeri a Bártfa vidéki rutén nép szegénységét, el sem tudja képzelni,

8

Zboró a trianoni békeszerződésig Sáros vármegye bártfai járásához tartozott.
Ma Zborov Szlovákiában az eperjesi kerület bártfai járásában található.
9
A Monarchiában Galíciában volt. Ma Smerekowiec Lengyelországban, Gorlice megyében, a kis-lengyelországi vajdaságban, Szlovákia határához közel
található.
10
Gorlice a Monarchiában, Galíciában volt. Ma város Lengyelországban, Krakkótól délkeletre. A gorlicei áttörésről nevezetes.
11
Regetovka Sáros megyei ruszin község. Magyar neve: Regettő. Ma üdülőközpont Szlovákiában az eperjesi kerület bártfai járásában.
12.
A lövészteknő a lövészárok egy fajtája volt. A katonák ásták maguk alatt teknő formára, s arra szolgált, hogy megóvjon a golyóktól.
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hogyan laknak ezek az emberek.13 A ház egy szobából és egy pajtából állott
és mellette az istálló. A szoba, amelyben disznó, nyúl, csirke együtt lakott a
házigazda szépszámú családjával, olyan borzalmas levegőt árasztott, hogy
elképzelhetetlennek tartottam, hogy magunkfajta embernek ott lélegzeni is
lehet. Csak akkor kezdtem csodálkozni, mikor a huszárjaim örömmel helyezkedtek el a földre szórt szalmán, időnként leseperve magukról a nyulakat és tyúkokat, mert szerencsére a disznók az ágy alatt a ketrecben voltak.
Egy huszárt kiállítottam őrnek, a lovakat lenyergeltettem, én pedig bementem a pajtába, ahol 18 fokos hidegben próbáltam elaludni, ami nem sikerült.
Azért arra, hogy a szobába bemenjek elszánni magam képtelen voltam.
Bezzeg pár hét múlva, milyen örömmel helyezkedtem már el én is a disznók között, hiszen örült az ember, ha egy kicsit felmelegíthette magát, de
hát még nagyon bennem volt a civilizált ember előítélete.
Álmatlanul vártam a hajnalt és örültem mikor végre derengeni kezdett.
Úgy határoztam, hogy zabolás14 után indulok a járőrömmel. Kiálltam én is
a ház elé és a szép téli hajnalban próbáltam tájékozódni. Smerekowiec,15
amelyen keresztül kellett mennem, tőlem az ellenség felé kb. 4–5 km-re lehetett, egy dombon túl, amelyet erdő borított és a széle a házamtól kb. 1
km-re lehetett, Alig nézelődhettem pár percig, amikor az erdő szélén két apró lovas jelent meg és az országúton nyugodtan lépésben felénk tartottak.
Kozákok voltak. Az őr, akinek már többször volt alkalma találkozni kozákokkal, rájuk ismert és a szakaszvezetőt kihíva a ház elé, gyors haditanácsot
tartottunk. Közben a két kozák 50–60 méterre kijött az erdőből és kb. 10
kozák követte őket nyugodtan lovagolva felénk. A szakaszvezető, akivel a
haditervet megbeszéltem, azon állásponton volt, hogy valószínűleg csak
egy járőrről lehet szó és megvárjuk, amíg a faluba bemennek, és aztán elfogjuk, illetve megtámadjuk őket. A lovaink nyergelését elrendeltem, én
pedig a szakaszvezetővel és az őrszemmel tovább figyeltem a kozákokat.
Ez alatt a két éllovas velünk egy magasságba kerülve, az országúton lévő
első faluház előtt megállva, a parasztot kihíva nyilván az ellenségről – rólunk – kérdezősködött. Ugyanekkor megjelent az erdő szélén újabb, kb. 40
kozák. A helyzet most már tiszta volt. Ha beengedjük őket a faluba az ered13

14
15

Sáros vármegye lakossága az 1910-es népszámlálás szerint 101 855 (60%)
szlovák, 38 500 (22%) rutén (ruszin), 18 088 (10%) magyar, 9447 (8%)
német. Sáros teljes területe ma Szlovákia része.
A lovak zabbal való etetése, abrakolása.
Smerekowiec falu Gorlice megyében, a kis-lengyelországi vajdaság területén,
Dél-Lengyelországban, közel a szlovák határhoz.
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mény világos. Elvágják a visszavonulási utunkat és el vagyunk fogva, mert
6 huszárnak 50 kozákkal szemben felvenni a harcot nem lehet. Hogy megakadályozzuk a kozákok előnyomulását elhatároztuk, hogy tűzharcot kezdünk ellenük. Én és a szakaszvezető elvettük egy-egy huszár karabélyát és a
két éllovast célba vettük. A többi huszár ez alatt lovainkat nyergelte. Ebben
a pillanatban látjuk, hogy a paraszt felénk mutat és a két kozák sarkantyúba
kapva lovát elvágtat, példáját követi az egész társaság. Mi összes lövéseinket leadva szomorúan állapítottuk meg, hogy a kozákokat elhibáztuk.
Alig telt el azonban pár másodperc az erdőszélétől olyan golyózáport
zúdítottak ránk, hogy fele sem volt tréfa. Nem volt mit tenni, el kellett határozni magunkat a visszavonulásra, mert a környék a védelemre teljesen alkalmatlan volt. A pajta végében felugrottunk a lovakra és a ház védelme
alatt visszafelé vágtáztunk. Ezt látva a kozákszázad, utánunk. Kb. a falu közepéig tartott ez a hajsza, közben a szakaszvezető lovát meglőtték, azonban
szerencsére csak comblövést kapott, így velünk maradt. Végre a falu közepén fedezetet találva le szállhattunk a lóról és megkezdhettük a kozákok
visszaszorítását. Közben egy ulánus16 járőr is csatlakozott hozzánk s így
számunk kb. 15-re szaporodott. Lóról szállva tűzharccal szorítottuk vissza a
kozákokat lépésről-lépésre, mígnem visszavonulva az erdőszélén elhelyezkedtek. Én járőrömmel a falu szélét megszálltam. A kozákok több irányból
megkísérelt előnyomulását visszavertük. Ezen az éjjel teljes készültségben
éjjeleztünk a faluszélén, a kozákok azonban nem támadtak. 26-án reggel
miután úgy láttam, hogy a kozákok visszavonultak, Smerekowicére behatoltam. Itt már a kozákoknak csak a nyomait találtam, 3 szd. kozák éjjelezett a faluban és két napig voltak benn. Megilletődtem, mikor arra gondoltam, hogy mi lett volna, ha két nappa1 előbb Regetovnál reám nem esteledik és én gyanútlanul tovább lovagolva kilenced magammal 180 kozák torkába jutok. Bizony ezzel a pár nap előtt megindult háborús karrierem rövid,
dicstelen véget ért volna. Figyelmeztetés volt azonban ez az eset nekem a
jövőben arra, hogy az ember ne bízzon semmiféle ellenségről kapott jelentésben, csak a saját tapasztalatában bízzon, mert másképp sok kellemetlen
meglepetésben lehet része. Ez az első járőrszolgálatom meggyőzött arról is,
hogy a lovas járőrszolgálat olyan vidéken, ahol az országútról való letérés
szinte lehetetlen, a 1egnehezebb feladatok közé tartozik. Sokszor irigyeltem
gyalogos bajtársaimat, amikor egy-egy szakadékban előnyomulva kis terepfedezet mellett végezhették el feladatukat s ugyanakkor mi lovainkkal több
16

Az ulánus lengyel eredetű könnyűlovas fegyvernem volt (lengyelül ułan). Az
osztrák–magyar haderőhöz 11 ulánusezred tartozott.
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kilométerről kiváló célt mutatva, vártuk egy-egy falu szélén, hogy a bennünket megelőzött ellenség mikor fog valamelyik kerítés mellől pár méterről hasba lőni.
Dél volt már, amikor egy járőr ért utol Monspart István főhadnagy parancsnoksága alatt, azzal a paranccsal, hogy Zboróra vonuljak be. Monspart
István tartalékos főhadnagya volt az ezredünknek, típusa annak a tisztnek,
aki a háborúban a hadsereg legerősebb támasza volt. Tisztafejű, nyugodt,
kötelességtudó, bátor jó bajtárs, akihez az egész háború alatt őszinte bajtársi
tisztelettel és szeretettel ragaszkodtam. Monspart Istvánt még elkísértem
egy darabon és azután elbúcsúztam tőle. És estére bevonultam a különítményhez, akik örömmel fogadtak, hogy szerencsésen átestem a tűzkeresztségen. A különítmény különben nagyobb tüzérséggel is megerősített orosz
erőkre akadt. 27-én a különítménnyel Zboróról bevonultunk az ezredhez,
amely időközben Bártfára ment át. Engem, beosztottak Bakos főhadnagy
századához. Öt napja voltam fent és már a második századnál vagyok. Sajnos a tiszteknek ez az állandó dobálása, amely ezredünknél nem szűnt meg,
megakadályozta az igazi alosztály szellem kifejlődését. 28-án Bártfán Latkóczy százados, Kovács Sebestyén hadnagy, Stolarits zászlós, Schvitzer
hadnagy bevonultak az ezredhez.
29-én Tapolyatarnóra17 mentünk át, ahol egy gyalog dandárnak lettünk
alárendelve. Zeller főhadnagy járőrben megsebesül, átlőtték a karját. 30-án
Tapolytarnón vagyunk, Feketeházy főhadnagy járőre 5 kozákot lőtt le, egyet
elfogott, mi három huszárt vesztettünk. Az eset úgy történt, hogy a járőrt
hirtelen nagy túlerő támadta meg, egy fél kozák század, a gyenge huszár
járőrt elfogták, lefegyverezték Már be akarták őket kísérni, amikor a lerakott fegyvereik közelébe kerülve és azt kézbe kapva, a huszár járőr tüzelni
kezdett a kozákokra és kivágta magát.
December hó 1-én délben Tapolyatarnóról Erdővágás18 felé vonultunk,
útközben tűzharchoz lóról szálltunk. Este ½ 8 h-kor Erdővágásra értünk,
ahonnan Hervatóra19 irányítottak, ahol 11 órakor érkeztünk be.
17

18
19

Tarnó (Tapoly-), falu Sáros vármegyében, Bártfától nyugatra, a Tapoly mellett, amely az Ondava jobb oldali mellékfolyója. Ma szlovákul: Tarnov) község Szlovákiában, az eperjesi kerület bártfai járásában.
Erdővágás, 1899-ig Richwald, szlovákul: Richvald. Község Sáros vármegyében. Ma Szlovákiában, az eperjesi kerület bártfai járásában található.
Hervartó szlovák falu Sáros vármegyében bártfai járásában, Bártfától délnyugatra fekszik. Szlovákul: Hervartov, ma község Szlovákiában, az eperjesi kerület bártfai járásában.
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December hó 2.-án 11 órakor indultunk Gellérre20 és ½ 3 órakor oda
megérkeztünk, beszállásoltunk és szigorú készültségben voltunk.
December hó 3.-án reggel ½7 órakor az orosz állásokig, amelyek Erdővágás alatt voltak előre mentünk, ott kaptunk parancsot, hogy századunk menjen
azonnal Eperjesre, és a hadtestnél jelentkezzen. A Latkóczy századdal tehát
Eperjesre indultunk és este 1/2 8 órakor meg is érkeztünk. A város a közeledő
oroszok hírére teljesen ki volt halva, mi a papneveldében éjjeleztünk.
4-én reggel 9 órakor az 5. dragonyosok21 egy századával Kisszebenbe22
mentünk, ahol a gazdasági iskolába beszállásoltunk.
5-én reggel ¼ 8 h-kor Latkóczy százados parancsnoksága alatt Milospusztára mentünk, ahonnan én járőrbe Lubotinba23 küldettem. Lubotinba ½
2 h.-kor érkeztem meg.
Ott volt a 4. közös lovas hadosztály egy dadára és egy osztrák népfelkelő zászlóalj. A parancsot átadva este ½ 7 h.-kor érkeztem vissza Kisszebenbe. 6-án 10 h-kor indultunk el a dragonyosokkal Lucsinára,24 de délután
visszarendeltek Péchujfalura,25 ahol századunk 5 h-kor érkezett meg. Én és
Staub zászlós Péchy Zsigmondéknál26 voltunk elszállásolva. Az egész falu
20

21

22

23

24

25

26

Gellér (1899-ig Gerált, szlovákul: Geraltov) község Szlovákiában, az eperjesi
kerület eperjesi járásában. A trianoni békeszerződésig Sáros vármegye kisszebeni járásához tartozott.
Eredetileg gyalogoskatonák voltak, akik a csatában lóháton közlekedtek, de
ha harcra került a sor leszálltak, és gyalogszerrel hadakoztak. A világháború
kitörésekor a Monarchia 15 dragonyos ezreddel rendelkezett. Túlnyomórészt
cseh-morva, illetve osztrák területről kapták a kiegészítést.
Kisszeben (szlovákul: Sabinov, németül: Zeben, latinul: Cibinium) város Szlovákiában. A trianoni békeszerződésig Sáros vármegye kisszebeni járásának székhelye volt. Ma város Szlovákiában az eperjesi kerület kisszebeni járásának székhelye.
Lubotény, (szlovákul: Ľubotín) község Szlovákiában, az eperjesi kerület ólublói
járásában. A trianoni békeszerződés előtt Sáros vármegye héthársi járásához
tartozott.
Lucsina magyar neve Hüvész (szlovákul: Lúčina). Ma község Szlovákiában,
az eperjesi kerület eperjesi járásában. 1920 előtt Sáros vármegye lemesi járásához tartozott.
Pécsújfalu (szlovákul Pečovská Nová Ves, németül: Frauendorf) község Szlovákiában az eperjesi kerület kisszebeni járásában. A trianoni békeszerződésig
Sáros vármegye kisszebeni járásához tartozott.
A péchújfalusi nemes és gróf Péchy család Sáros vármegye legrégebbi családjainak egyike. Gáspár, I. Ferdinánd alatt királyi udvarnoka, Lippánál a török ellen vitézül harcolt és testvérével együtt kapta adományul Újfalu sáros
vármegyei helységet, mely azután új birtokosáról Pécs-újfalu nevet nyerte,
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üres volt, az intelligencia elmenekült, mindenki el volt készülve az oroszok
legközelebbi bevonulására.
7-én Péchujfaluba az ezred megérkezett s a mi századunk csatlakozott
az ezredhez.27
II.
Beosztás a Szurmay-csoporthoz. Előnyomulás Tarnowig.
Visszatérés Nagy-sárosra. Bevagonírozás Nagysároson.
Átcsoportosítás Körösmezőre
8-án reggel 1/2 8 h-kor Lubotinba meneteltünk, ahova 10 h-ra érkeztünk meg,
ahol egy osztrák népfelkelő zászlóaljat találtunk, amely a falut teljesen elpusztította. Érdekes tünet volt ez és a háborúba nagyon gyakran előfordult, hogy
amikor csapataink idegen nemzetiségű, saját területre kerültek, mint hódítók
jártak el és sokszor nagyobb pusztítást végeztek, mint maga az ellenség.
9-én délután két órakor Muszinán28 át Witshaus-Hutára29 mentünk, útközben Krinicán30 egy gyönyörű fekvésű lengyel fürdőhelyen mentünk keresztül. Este 10 h-kor érkeztünk meg Hutára, ahol akkor még csak egy pár
gyalog járőr volt. Egyedül egy korcsma helyiség, illetve annak padlása jöhetett tekintetbe beszállásolásra, így tehát mindannyian ott húzódtunk meg.
10-én reggel 1/2 6 h.-kor találkoztunk Szurmay és Nagy generálisokkal,
a 38. hadosztállyal, ahova bennünket, mint hadosztály lovasságot beosztottak. Szurmay31 tábornoknak feladata volt a Krakkó felé előnyomuló ellenséget oldalba támadni.

27

28
29
30

31

ami a család fészke lett. Péchy Zsigmond (Pécsújfalu, 1846. december 26. –
Pécsújfalu, 1930. jún. 30.) földbirtokos, Abaúj-Torna vármegye és Kassa
szabad királyi város főispánja, országgyűlési képviselő volt.
A Kárpátokban folyó harcokra, az orosz betörésre újabban: Janek István: A cári
hadsereg betörése a Monarchia magyarországi területére 1914/15 folyamán és
annak következményei és hatása a szlovákokra. In: Volt egyszer egy Monarchia.
Város és vidék. Szerk. Barta Róbert és Csiszár Imre. Hajdúnánás, 2019. 59–99.
Ma Muszyna a kis-lengyelországi vajdaságban, Lengyelország déli részén, a
szlovák határ mellett.
Galíciában, az akkori magyar határhoz közel.
Ma város Lengyelországban, Nowy Sącz megyében, a kis-lengyelországi vajdaságban. Ez Lengyelország legnagyobb gyógyfürdő városa, és népszerű turisztikai és téli sporthely, amely a Beszkidek (hegység) szívében található.
Szurmay Sándor 1860-ban született a Kassó-Szörény vármegyében fekvő Boksánbánya (1899-ig Román-Bogsán németül Bokschan) városban (ma: Bocşa
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Felemelő esemény volt reggel, amikor Nagy Pál tábornok összehívta a parancsnokokat és előttük magyar nyelven egy lelkes bátorító beszédet mondott,
többek között bejelentve a háború végét is. Azzal fejezte be beszédét, hogy nekünk adatott meg a szerencse, hogy a tejfelt leszedjük. Ez a beszéd a következő 4 év alatt, amelyet a háborúban töltöttem még sokszor eszembe jutott.
Az ezredparancsnok és egy század Szurmay tábornokhoz lett beosztva járőr szolgálatra. Lassan nyomultunk előre, közben az ellenség nehéz tüzérségének tüzébe kerültünk, aminek egy szegény rutén paraszt itta meg a levét, ő volt
ugyanis az állítólag, aki az ellenség figyelmét ránk terelte azzal, hogy két árva
tehenét gyanútlanul legeltette a domboldalon. Micsoda égbekiáltó naivitás!
Előnyomul egy hadosztály egy műúton összes vonatjával és csapatával az ellenség által belátott útvonalon, felettünk az ellenség repülőgépe kering és akkor ez a szegény galíciai paraszt irányítja az ellenség tüzérségét. Később sajnos
sokszor tanúja voltam annak, hogy tág lelkiismeretű, aggodalmaskodó tisztek,
mint kerestek és találtak kémeket gyanútlan, becsületes rutén parasztokban és a
legnagyobb szívtelenséggel és lelkiismeretlenséggel juttatták őket a hóhér kezére. Sok száz kém kivégzésének voltam tanúja a háborúban, de meg vagyok
győződve, hogy egy-két százalék kivételével ártatlan, jóhiszemű, becsületes
emberek estek áldozatul a háború borzalmainak. Talán arra vagyok legbüszkébb, hogy több esetben sikerült ilyen ártatlan ember életét erélyes
közbelépéssel 1-1 megijedt tiszt önbíráskodása alól kiszabadítani.
Montana, Románia). 1882-ben katonai pályára lépett. Szolgálatát a lugosi 18.
honvéd zászlóaljnál kezdte. A Ludovika Akadémia tisztképző évfolyamainak
elvégzése után 1884-ben hadnagyi rangban csapattiszti, majd segédtiszti szolgálatot teljesített a Magyar Honvédség különféle alakulatainál. 1886–87 között elvégezte a Ludovika Akadémia felsőbb tiszti tanfolyamait, és 1887–89 között a
bécsi cs. és kir. Hadiiskolát (K.u.k. Kriegsschule), azaz a vezérkari tiszti akadémiát. 1914 októberében honvédelmi államtitkárrá nevezték ki, de már novemberben harctéri szolgálatra jelentkezett, és átvette a 38. honvéd gyaloghadosztály
parancsnokságát. 1914 novemberének végén kinevezték az Ung völgyében álló,
később róla elnevezett honvéd hadtest (Korps Szurmay) parancsnokává, a további egységekkel megerősített hadtestet valójában hadcsoportként irányította.
Hadcsoportja 1914–15 telén nehéz védelmi harcokat vívott Zboró (ma: Zborov),
és Bártfa vidékén. A Szurmay hadteste novembertől december 5-ig az Uzsokihágónál megállította az orosz betörést. A hegyi harcok terhét főleg a 38. honvéd
hadosztály viselte. Szurmay katonái kegyetlen fagyban, hóviharban, elkeseredett
küzdelemben verték vissza az orosz tömegtámadásokat, amiért később (1917ben) Szurmay altábornagy megkapta a katonai Mária Terézia-rend lovagkeresztjét. 1917 és 1918 között honvédelmi miniszter. 1941-ben magyar királyi vezérezredessé léptették elő. 1945. február 26-án hunyt el Budapesten, 85 éves korában.
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Délután Labováról32 járőrbe küldettem 5 huszárral Kornhaber33 altábor32
33

Labowa ma település Lengyelországban a kis-lengyelországi vajdaságban, az
egykori Galíciában.
pilisi Kornhaber Adolf címzetes gyalogsági tábornok 1856. 04. 02-án született a
galíciai Drohobycz-ban. 1896-ban tért át az izraelita hitről a református vallásra.
Nős volt, három fiú édesapja. Apja altiszt volt. Négy gimnáziumi osztályt, 1872–
74 között katonai kollégiumot végzett St. Pöltenben, 1874–78-ben a katonai
akadémiát Bécsújhelyen, 188–83 között pedig a Hadiiskolát Bécsben. Németül
és magyarul tökéletesen, rutén és lengyel nyelven a szolgálat igényeinek megfelelően, franciául pedig szükségképpen beszélt. Az alábbi osztrák–magyar kitüntetések birtokosa volt: 1878. KM, 1898. 12. 02. MJM98, 1904. 09. 15. MVK3.,
1903. 09. 01. D3, 1908. 12. 02. MJK08, 1909. 04. 15. EKO-R3, 1914. 03. 26.
BMVM, 1915. 01. 18. D2, 1915. 02. 23. LO-R (KD), 1915. 07. 25. MVK2.
(KD), 1916. 09. 13. BMVM, 1918. 07. 15. BMVM (KD), 1918. 09. 19. SMVM,
az első világháború alatt utólag: S z. LO-R (KD), S z. MVK2. (KD). A következő külföldi kitüntetést birtokolta: 1915. 09. 14. Német (Porosz) Vaskereszt II.
osztálya. Az alábbi cím birtokosa volt: 1909. 02. 05. magyar nemesi cím és előnév. 1878-ban Bosznia és Hercegovina megszállásában hadnagyként a következő ütközetben vett részt: 09. 26–28. Livno körülzárása és bevétele. 1878. 08. 18.
hadnagy, 1883. 05. 01. főhadnagy, 1890. 05. 01. 2. osztályú százados, 1892. 11.
01. 1. osztályú százados a cs. és kir. 26. gyalogezredben Esztergom, 1895. 04.
01. a m. kir. 20. honvéd gyalogezredben Nagykanizsa, 1896. 11. 01. őrnagy és a
3. zászlóalj parancsnoka a m. kir. 2. honvéd gyalogezredben Jászberény, 1900.
11. 25. a 4. zászlóalj parancsnoka a m. kir. 24. honvéd gyalogezredben Csíkszereda, 1901. 11. 01. alezredes beosztásában, 1905. 05. 01. ezredes beosztásában,
1905. 06. 08. a m. kir. 5. honvéd gyalogezred parancsnoka Szeged, 1910. 07. 28.
beosztva a m. kir. V. honvédkerületi parancsnokságra Székesfehérvár, 1910. 11.
01. vezérőrnagy beosztásában, 1911. 03. 22. a m. kir. 81. honvéd gyalogdandár
parancsnoka Székesfehérvár, 1912. 08. 07. felmentve, 1913. 03. 01. várakozási
illetékkel szabadságolva Pozsony, 1914. 04. 01. nyugdíjazás Pozsony, 1914. 06.
11. címzetes altábornagy, 1914. 11. 01. altábornagy, aktiválva és beosztva a m.
kir. IV. honvédkerületi parancsnokságra Pozsony, 1914. 11. 22. a Kornhabercsoport parancsnoka az orosz fronton, 1915. 01. 16. a m. kir. 51. gyaloghadosztály parancsnoka az orosz fronton, 1915. 10. 20. felmentve, 1915. 10. 27. a cs. és
kir. 3. hadsereg menetalakulatainak szemlélője a szerb fronton, 1916. 04. 12. a
cs. és kir. 3. hadsereg menetalakulatainak szemlélője az olasz fronton, 1916. 07.
21. a cs. és kir. 11. hadsereg kötelékében az olasz fronton, 1917. 05. 05. a cs. és
kir. hadsereg gyalogsági és vadászcsapatainak továbbá egyéves önkéntes osztagainak felügyelője a temesvári hadtestparancsnokság területén Nagyvárad, 1917.
11. 11. a m. kir. honvédelmi miniszter rendelkezésére Budapest, 1918. 01. 15.
beosztva a m. kir. Honvéd Főparancsnokságra Budapest, 1918. 02. 25. címzetes
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nagyhoz, Szurmay altábornagy egy fontos parancsával. Kornhaber altábornagy nagyon érdekes embere volt a háborúnak, állítólag a hadsereg egyedüli zsidó generálisa és viszont egyik legbátrabb katonája. Áthatva a kötelességtudástól és feladatom fontosságától, lelkesen vállalkoztam arra, hogy
feladatomat mennél hamarabb sikerrel oldjam meg. A feladat kétféleképp
volt megoldható, vagy visszamenni a műúton és Kornhaber tartózkodási helyét hátulról megközelíteni – ez lényegesen nagyobb út volt, vagy átvágni a
hegyeken abban az irányban, ahol Kornhaber csapatait feltételeztük, ez az
út kockázatos volt, de rövidebb. A parancs úgy szólt, hogy a hegyeken
menjek keresztül. A feladat egyszerűnek látszott. Akkor még nem gondoltam, hogy annak teljesítése milyen nehézségekbe fog ütközni.
Délután 4 h-kor indultam el és már alkonyodni kezdett. A hó térdig ért,
csakhamar lekerülve az útról, bejutottam az őserdőbe. Leszálltunk lovainkról, mert másképp képtelenek voltunk előre menni. És a lovakat kézen vezetve botorkáltunk előre. Nemsokára koromsötét lett, mi úttalan-utakon
mentünk iránytűm után. 10 h lehetett, amikor a hegyen átjutva végre egy
fénypontot vettünk észre. Egy kivilágított parasztház volt az erdő szélén.
Sose felejtem el azt az ijedt arcot, amit az a szegény parasztcsalád vágott,
amikor beléptünk. Akkor még nem tudtam megérteni csodálkozásukat, csak
amikor megtudtam, hogy az oroszok háta mögé kerültem. Ezek régóta nem
láttak mást, csak orosz katonát, s így méltán meglephette őket, amikor a rég
nem látott osztrák–magyar hadsereg katonáit látták maguk előtt. A helyzet
kétségbeejtő volt. Kezemben egy fontos parancs, amelyet mennél hamarabb
el kellett volna Kornhaberhez juttatni és én este 10 h-kor 5 huszárral, az ellenség háta megett vagyok és reményem sincs rá, hogy a parancsot átadhassam. Bár szinte kilátástalan volt az ellenség vonalán való áttörés, azonban
én még is ezt választottam, mert nem akartam eredménytelenül visszatérni,
annál is inkább, mert fáradt lovaim ki sem bírták volna. Koromsötét volt, a
tájékozódás teljesen lehetetlen. Elhatároztam tehát, hogy egy rutén parasztot fogadok fel és azzal vezettettem magam visszafelé. Több házat bejárva
végre találtam egy értelmesnek látszó parasztot, aki nagy húzódozások után
végre vállalkozott arra, hogy egy nagy lámpával a kezében elvezet bennünket az orosz vonal felé. Egy patakmeder mellé kerültünk, amikor egyszerre
a paraszt lámpája elalszik, és ő pedig megszökik. Most még rosszabb helyzetbe voltunk, mert most igazán nem tudtuk, hol járunk. Mégis elhatározgyalogsági tábornok beosztásában, 1918. 11. 21. nyugdíjazás Budapesten. 1937.
08. 29-én hunyt el Budapesten, 1937. 08. 31-én temették el a budapesti Farkasréti-temetőben.
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tam, hogy utamat tovább folytatom. Alig mentünk pár lépést, amikor egy
pár méter távolságról harsány orosz kiáltás állított meg bennünket.
Egy pár percig gondolkoztunk, de mikor hallottuk, hogy egy nagyobb
orosz járőr közeledik felénk, hirtelen lóra ültünk és a patak medrében viszszafelé vágtáztunk. Most már megértettem, hogy miért hagyott ott bennünket a rutén paraszt. Amikor az oroszok meghallották, hogy elvágtázunk,
nagy puskatüzet zúdítottak ránk. Csak pár száz métert mentünk vissza és
újból megálltunk. Körülnéztem az emberek között, mind sértetlenek voltak.
Úgy látszott, hogy tervem kivihetetlen lesz. Elhatároztam tehát, hogy megvárom a hold feljöttét, hogy jobban tájékozódhassak és akkor kisérlem meg
újra az átjutást. Visszafelé mentünk tehát a faluba, amikor a falu felől nagy
lódobogást hallunk, biztosra vettem, hogy nagyobb kozák csapattal fogunk
találkozni. Amikor a lovas csapat közelembe ért, nagy meglepetéssel hallottam, hogy magyarul beszélnek.
Megközelítettem a járőrt és kisült, hogy Kornhaber egy tisztje, főhadnagy vezeti a járőrt. Tőle tudtam meg, hogy Kornhaber nem tudott előre
jönni s mi jelenleg kb. 20 km-el az ellenség háta mögött vagyunk. Szerencsém volt, hogy a véletlen ezzel a járőrrel összehozott, mert így tudtam
meg, hogy az ellenségen keresztül való átjutásnak egyedül egy útja van, egy
mély folyómederben való megközelítése az ellenséges vonalnak. Aki látott
már megdagadt hegyi folyót, amely sziklák között folyik, az el tudja képzelni, hogy milyen utunk lehetett koromsötétben a folyó medrében. Egy
ideig lépésben igyekeztünk előre, s amikor az ellenség közelébe gondoltuk
magunkat, megindult a hajsza pár kilométeren keresztül. Több ló elbukott,
szegény huszárok csurom vizesen voltak kénytelenek tovább lovagolni a
csikorgó hidegben. Amikor az ellenséges vonalat elértük, a lódobogásba a
kiállított orosz őrszemek pokoli lövöldözésbe kezdtek. Szerencsére a koromsötétben a célzás lehetetlen volt. S így mi sértetlenül jutottunk keresztül
az ellenségen. Hajnali 4 óra volt, amikor Kornhabert egy rossz parasztházban megtaláltam. Az öreg felöltözve a szalmán feküdt, mellette a sarokban
két telefonista, s a szobában egy asztal volt az összes bútorzat. Nagyon
megörült mikor jelentkeztem és nagyon jól esett nekem, hogy azonnal a
szakácsát hívatta és úgy nekem, mint huszáraimnak vacsorát rendelt.
Kornhaber csoportja támadásra készült, nekem azt ajánlotta, hogy legjobb
lesz, ha még virradat előtt elhagyom az álláspontját, mert az ellenséges
géppuskatűz hatáskörletében áll, s így nappal onnan kijutni teljesen képtelenség. Elindultam tehát, azonban természetesen kerülő úton és 11 h-ra értem vissza Szurmayhoz. A vezérkari tiszt nem valami barátságosan fogadott, azon kezdte, hogy a térképen kiteregette Kornhaber álláspontjának tá-
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volságát, és kiszámította, hogy lóháton mennyi idő alatt lehet azt megtenni.
Természetesen olyan körülmények közt, mint ahogy azt a szolgálati könyvek előírják. Hiába magyaráztam, hogy ahova küldött ott még ellenség van,
és hogy a hegyeken keresztül úttalan úton a számítása nem vág be. Végre
mikor Kornhaber jelentését elolvasta, elhitte, hogy az ellenség csakugyan
sokkal előrébb van, mint ahogy ő gondolta.
A parancsnokságoknak, különösen a vezérkariaknak a csapattisztekkel
szemben érzett bizalmatlanságával sajnos a háborúban nagyon gyakran találkozott az ember, aminek oka leginkább abban rejlett, hogy ezek a tisztek
az ellenséggel közvetlen érintkezésben sohasem állottak, sőt ha csak lehet,
elkerülték, s így fogalmuk sem volt azokról a nehézségekről és veszélyekről, amelyek elé a csapatokat állították. Megértést a háború alatt a csapatok
iránt csak azon vezérkari tisztek részéről tapasztaltam, akik maguk is kitették magukat az életveszedelemnek, s így elkerülhetetlenül kifejlődött bennük a csapatok iránti nagyrabecsülés.
Dec. 11-én ½ 6-kor este indultam Labowára,34 ahova 11 h-kor érkeztem
meg. Este a faluban éjjeleztünk.
December 12-én este Labowáról Kornhaberhez küldettem Kraleva-Ruskára, ahol egy nagy égő tábor közepette találtam meg. Az egész völgy
messziről egy tűztengernek látszott, óriási halmokban égtek a máglyák, körülvéve a tűzbe bámuló katonáktól. Megtudtam aztán, hogy súlyos, nehéz
harcok és sajnos rengeteg véráldozat árán tudott csak Florinkától35 előre
jönni és jutalomképen engedte meg az embereknek a tűzrakást. Csodálatos
volt, hogy mennyire szerettem a tábortüzet. Oka régi, talán még az ázsiai
pusztákból visszamaradt atavisztikus vonás lehetett. Sokszor el-elnéztem
őket, amikor órák hosszáig, szinte üveges szemmel bámultak a tűzbe, tudja
isten mire gondoltak.
Kornhábernek átadva a parancsot, megtudtam, hogy törzsét is nagy
veszteségek érték, Florinkánál elesett az orvos főnöke és hadbiztos főnöke
is, akiket magával vitt az első vonalba.

34

35

Łabowa (ukránul Лабова, Labova) falu Lengyelországban, az egykori Galíciában. Ma Lengyelország déli részén található, a kis-lengyelországi vajdaságban, Nowy Sącz megyében.
Ma falu Lengyelország déli részén a kis-lengyelországi vajdaságban. Ekkor
Galícia.
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Éjjel 12 h-kor érkeztem vissza Novicára, ahol Szurmay éjjelezett. December 13-án bevonultunk Neu-Sandecbe,36 ahol a lakosság nagy ovációban részesített. A háborús emlékek között talán a legfelemelőbbek azok,
amelyeket egy-egy ilyen elfoglalt területre való bevonulás keltett az emberben. Nem tudok szavakat találni arra, hogy leírjam azt az örömet, amely
egy-egy újra visszafoglalt helység közönségét eltöltötte. Síró, imádkozó
öregek és örvendező fiatalok csókolták a tisztek kezeit és ölelték a huszárokat, akiknek még a szavát sem értették.
Kétségtelen, hogy a zsidók voltak azok, akik bevonulásunknak legjobban
örültek. Csodálatos, hogy milyen ellenszenv élt ezekben az emberekben az
oroszokkal, de főleg a kozákokkal szemben, pedig azok a kegyetlenségek,
amelyeket a kozákokra ráfogtak erősen túlzottak voltak. Tény az, hogy a kozákok sok durva viccet engedtek meg velük szemben maguknak, azonban nagyobb kegyetlenkedésekről nem hallottam. A zsidók örömét természetesen
egy-egy visszavonulás után csak fokozta az újabb jó üzlet lehetősége, amelyektől az oroszok őket leginkább eltiltották. Csodálatos volt az, hogy hogyan
tudták megmenteni és elrejteni portékájukat a zsidók egy-egy elpusztított, fölégetett város romjai között. Számtalanszor tanúja voltam annak, hogy egy-egy
föld színével egyenlővé tett fölégetett falu vagy város utcáin, hogy bújtak elő
egymás után portékájukkal és árulták a katonák által legkeresettebb közszükségleti cikkeket pár perccel a helység elfoglalása után. Érdekes volt még ennek
a népnek nagyszerű értesültsége. Szinte hihetetlen, milyen biztonsággal tudták
előre megérezni, vagy talán megtudni a változó hadi eseményeket. Nagyon
sokszor jobban voltak tájékozódva, mint a hadosztály parancsnokság.
Neu-Sandecből37 tovább mentünk és este Bisztricén éjjeleztünk.
December 14-én délben 1 h.-kor újra Kornhaber38 csapatjához küldettem Jamnára. Este Bisztricán éjjeleztünk.
36

37

38

Város a Poprád és Dunajec összefolyásánál, vasút mellett, 1890-ben 4214 lakossal, akik bőrcserzéssel, húsárukészítéssel; bor-, prém-, viaszk-, méz-, vászon- és marhakereskedéssel foglalkoztak. Ekkor Galícia, ma Lengyelországban Újszandec városa. Ld. még 31. sz. hiv.
Ma Nowy Sącz [németül Neu Sandez vagy régebben Neu Sandec; magyarul:
Újszandec) Lengyelországban, a kis-lengyelországi vajdaságban. A város az
északi Beszkideknél fekszik
pilisi Kornhaber Adolf címzetes gyalogsági tábornok, zsidó származású, aki a
magyar királyi honvédséghez történt áthelyezése és 1896. novemberi őrnagyi
előléptetése után vette fel a református vallást, a háborúban hadosztályparancsnokként, valamint a Honvéd Főparancsnokság adlátusaként (magas állású főtisztviselő) vált ismertté. Ld. még a 33. sz. hiv.
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December 15-én Grodekre39 mentünk előre és ott is éjjeleztünk.
December 16-án Zaklicsinbe40 mentünk és ott éjjeleztünk.
December 17-én délután 3 h-kor elküldték Kornhaber és Nagy Pál tábornokokhoz Gromnikba.
December 18-án délben Gromnikban ebédeltünk. Este Siedliszkára41
vonultunk vissza, ahol egy majorban voltunk elszállásolva.
December 19-én este Siedliszkáról járőrbe küldettem ki. Bár erősen alkonyodott, amikor Szurmay tábornok magához hivatott és azt mondta, hogy
a front egy szakaszával megszakadt az összeköttetés és miután a csatazaj
nagyon közelről hallatszik, félő, hogy esetleg az ellenség valahol áttört,
menjek ki pár huszárral és állapítsam meg a helyzetet. Mondanom sem kell,
hogy milyen kellemesek voltak ezek az éjjeli lovas járőr szolgálatok, amelyekben sajnos annyi részem volt a háborúban. Vajon mit is lehet éjjel felderíteni, ezen gondolkodtam, amikor lóról szállva egy paraszt segítségével a
lövések irányába elindultam. Lassan a lövések is elhallgattak és én tovább
botorkáltam a sötétben. Éjfél volt már, amikor egy fedezékbe estem bele és
miután feltápászkodtam, megtudtam, hogy egy tüzérségi állásba jutottam.
Előkerítve az üteg parancsnokát, megtudtam tőle, hogy minden rendben
van. Megírtam jelentésemet és odaadtam egy huszárnak, hogy vigye vissza.
Szentül meg voltam győződve, hogy ez az ember legjobb esetben csak reggelre érhet vissza, de azt tartottam valószínűbbnek, hogy sohasem fogok vele találkozni, hiszen nekem, aki térképpel és vezetővel jártam, a legnagyobb
nehézségembe került a tájékozódás. Nagy volt a csodálkozásom, amikor
hajnalban hazaérve megtudtam, hogy huszárom már rég itthon van és jelentésemet is elhozta. Mindig csodálattal töltött el ezeknek az egyszerű embereknek hihetetlen tájékozódó képessége. Ez valami tudat alatti ösztön lehe39

40
41

Galíciai település, a háború egyik legvéresebb csatájának színtere. Vö. „A szövetséges seregek üldözése elöl a jól megerősített grodeki állásokba vonultak
vissza, hogy onnét akadályozzák meg a szövetségesek céljainak a sikerét. A
szövetséges csapatok azonban már pénteken elfoglalták Grodeket és Komarnot,
a vasárnap kiadott hivatalos jelentés pedig arról számol be, hogy szombaton
ennek a vonalnak a többi részén, a Magierov–Grodek-i csatában a szövetségesek az oroszok fölött „teljes győzelmet" arattak.” Vitéz Czékus Zoltán: Az
1914–18. évi világháború összefoglaló történelme. Budapest, 1930. Lehoczky
Tivadar: Világháborúnk III–IV. rész. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpontjának forráskiadványa. Beregszász – Ungvár 2016. Népszava 1915. június 21. 1. o.
Ma Zakliczin, Lengyelországban. kis-lengyelországi vajdaság. Ekkor Galícia.
Galíciában.
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tett, mert néha szinte elképzelhetetlen nehéz viszonyok között is kiismerték
magukat.
December 20.-án Tuhow42 alá mentünk és estére a törzs Siedliskára
ment vissza.
December 21.-én Siedliskán maradtunk. December 22.-én hívatott újra
Szurmay, kb. 3 h lehetett délután. Notes tábornok43 dandárját kellett megkeresnem és Szurmay parancsát átadni, mely így szólt, hogy „tartson ki az
utolsó emberig.” Szurmay azzal végezte, hogy ez a dandár dél óta eltűnt és
nincs semmi hír róla, s ha egy órán belül jelentést hozok, egy alkalom lesz a
kitüntetésre. Kitüntetés a háborúban soha nem érdekelt különösebben, hiszen kötelességtudásból és nem kitüntetésekért harcoltam, de ez a kijelentés
akkor nagyon lelkesített. Ugyanis eddig egy pár elesett tiszt kivételével ezredünkben még egy tisztnek sem volt kitüntetése. Nagy dolog lett volna, ha
én, mint csak pár hét óta a fronton lévő tiszt, megkapom az elsőt. Nagyjából
meg tudtam állapítani, hogy merre keressem ezt a dandárt és reméltem,
hogy rövidesen meg is találom. A Notes dandárja egy osztrák népfölkelő
dandár volt, csupa öreg, szakállas tanár képű emberekből állott. Notes tábornok maga is nyugalomból lett vissza ténylegesítve. Útközben számtalan
csellengő emberrel találkoztam, akik hazafelé bandukoltak. A legtöbb sápadt, roskadozó, kétségbeesett ember volt, akik minden kérdezősködésre
csak azt válaszolták, hogy „wir wissen nichts, wir sind zersprengt.”44 A
fronthoz közeledve a helyzet mindig kellemetlenebb kezdett lenni. Kedvtelenül lovagoltam előre, s minden utamba eső katonától kérdezősködtem, de
senki sem tudott felvilágosítást adni. Az orosz ütegek egyik a másik után
vettek tűz alá és nyilván bolondnak tartottak, hogy ide-oda vágtatok másod
magammal. Amint közeledtem az első vonalhoz úgy fokozódott a gyalogsági tűz is. Végre mikor az orosz géppuskák is megnyitották a tüzet, jónak
láttam egy félig széjjellőtt házoldal mellett fedezéket keresni. Alig érek a
házhoz, amikor egy generális bújik elő harmadmagával. Jelentkezem és
Notes tábornok felől érdeklődöm. Nagy volt az örömöm, amikor megtudtam, hogy aki velem szemben áll az Notes tábornok. Könnyezve mondta az
öreg, mikor Szurmay parancsát, hogy „tartson ki az utolsó emberig”, neki
átadtam, „jelentsd meg fiam, hogy a dandárom szétszaladt én vagyok az
42

43
44

Tuchów ma egy 6476 lakosú város Lengyelország kis-lengyelországi vajdaságában, Tarnów megyében. A Biała folyó mellett. A távolság Krakkótól 100
km, az akkori magyar határhoz pedig kb. 80 km.
Osztrák népfelkelő tábornok.
„Mi nem tudjuk, miket szétvertek”
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utolsó ember, és már én is megyek.” A beígért kitüntetés hatása alatt azonnal lóra ültem és az oroszok pokoli tüzében visszavágtattam a jelentéssel.
Felesleges mondanom, hogy milyen hatást keltett a jelentésem Szurmayban. Bizony a kitüntetésről is elfeledkezett.
December 23-án Tuhow alá előre mentünk és este vissza Siedliskára.
December 24.-én este Gromnikra visszamentünk és estére a csapatok is
Gromnnikig vonultak vissza. December 25.-én Gromnikon voltunk, karácsonyi istentisztelet volt a görög katolikus templomban.
December 26.-án a hadosztály visszament Krasna-Dolnára. 45 Én reggel a
visszavonulást fedező ezred parancsnokához Huber ezredeshez46 küldettem.
December 27-én egész nap csend volt.
December 28-án 11 h-kor Huber ezredeshez lettem újra kiküldve Gromnikra.
December 29-31-ig Krasna-Dolnán voltunk.
III.
1915.
Január 1-én Jamnára47 mentünk vissza.
Január 1.-től 6.-ig Jamnán voltunk.
Január 6.-án a század Jelsoncvára ment le. Én a törzsnél tovább Jamnán maradtam.
Január 7. – 11.-ig Jamnán voltunk. Január 12-én visszarendelték az ezredet az 5. lovas hadosztályhoz. És visszamentünk Podoléba.48
Január 13-án Altsandecbe mentünk.
Január 14-én Plivaicára mentünk.
Január 15-én Ólublóra49 mentünk.
Január 16-án Héthársra mentünk.
45
46

47

48
49

Krasna falu a Kárpátaljai vajdaság területén, Délkelet-Lengyelországban.
Huber ezredesre: Oroszlány Gábor – Krahm László: A marosvásárhelyi m.
kir. 22. honvédgyalogezred háborús története 1914–1918 1. rész 1. k. Bp.
1931. A kárpáti téli hadjárat.
Ma Jamna Dolna Lengyelország délkeleti részén, a kárpátaljai vajdaságban, a
bieszczadi járásban, közel a lengyel–ukrán határhoz található.
Ma Lengyelországban, Szlovákiához közel.
Szlovákul Stará Ľubovňa, németül Altlublau, lengyelül Stara Lubowla, latinul Lublovia) város Szlovákiában, az eperjesi kerület ólublói járásában. A
trianoni békeszerződésig Szepes vármegye ólublói járásának székhelye volt.
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Január 17-én Megérkeztünk Nagysárosra.50
Január 18.-tól február 8.-ig Nagysároson voltunk az egész hadosztály
ezen a környéken retablírozott.
Február 8-án bevagoníroztunk és elindultunk Kassa felé.
Február 9-én Szolnokig jutottunk.
Február 10-én Királyházáraértünk.
Február 11-én éjjel 2 h.-kor megérkeztünk Kőrösmezőre. Azonnal kivagoníroztunk és a faluban beszállásoltunk.
Előnyomulás Stanislau51 felé. Krasznai ütközet.
Visszavonulás Stanislautól.
Puzsniki-i harcok. Csernowka, Cartoris.
Február 12-én Kőrösmezőről reggel Zabiera52 mentünk és este 8 h-kor
érkeztünk meg oda.
Február 13.-én Zabiéről Ksivorovniá-ra mentünk.
Február 14.-én Ksivorovnián voltunk. Február 15.-én Mikulicsinbe53
mentünk, ahol a pótlást megkaptuk. Itt vonult be Bárdosy és Krisztinkevits
hadnagy, valamint Vekerle zászlós a hadosztályhoz.
Február 16-án Apor tábornok ezredünket megszemlélte.
Február 17.-én Mikulicsinben voltunk.
Február 18-án Delatinba54 mentünk és ott is éjjeleztünk.
Február 19-én Delatinból Szolotvinára mentünk.
Február 20-án Szolotvináról Kraszna fele mentünk előre. Egy erdővágáson nyomultunk előre egy végtelennek látszó fenyőerdőben, mígnem egy
50

51

52

53

54

Nagysáros, (szlovákul: Veľký Šariš, németül: Groß-Scharosch) város Szlovákiában, az eperjesi kerület eperjesi járásában. A 18. század végéig Sáros vármegye székhelye volt.
Ma Іва́но-Франкі́вськ Ukrajnában. Latin betűkkel: Ivano-Frankovsk. Korábban Stanyslaviv, Stanislau Nyugat-Ukrajnában.
Ma Verhovyna Ukrajnában (ukrán: Верховина; 1962 előtt ukrán: Жаб'є).
Lengyel neve: Żabie. Nyugat-Ukrajnában az Ivano-Frankivszki kerületben a
Verkhovyna Rajonban.
Mikulicsin település a Prut folyó medencéjében helyezkedik el. Az Ukrán
Kárpátokban, Ukrajna leghosszabb községe, 44 km hosszú. Korábban Galíciához tartozott.
Deljatin (ukránul: Делятин) városi jellegű település Ukrajna Ivano-frankivszki területén, a Nadvirnai járásban. 1772 után Ausztria része. Az első világháború után Lengyelország stanisławów-i vajdaságához került. 1939-ben a
szovjet hadsereg megszállta, jelentős zsidó közösségét a németek 1941 után
irtották ki.
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erdészháznál megállapodott az ezred. A hadosztály parancsnokság az erdészházban volt és a ház mellett egy hosszú hajú rutén paraszt függött le
egy faágról. Megtudtam, hogy egy, a frontra csak a napokban felkerült tiszt
által vezetett járőr fogta el az öreget az erdőben és ráfogták, hogy ő vezette
az oroszokat. Szegény orosz hadsereg az ilyen jámbor tudatlan parasztok által vezetteti magát. A tiszt mindenesetre büszke volt rá, hogy milyen hőstettet hajtott végre, nekem ez a látvány nagyon elrontotta a napomat. Meg voltam győződve, hogy ártatlanul halt meg. Órák hosszat ácsorogtunk már az
olvadó hóban, amikor kaptuk a parancsot, hogy lovaink hátrahagyásával be
leszünk vetve a gyalogság támogatására. Egy ideig libasorban bandukoltunk az erdőben, az ellenség gyenge gránát tüzében, halvány fogalmunk
sem volt arról, hogy mit akarunk csinálni, mi a helyzet. Nem tudom, hogy a
hadosztály és ezred parancsnokságunk mennyire volt a helyzetről esetenként tájékoztatva, egy azonban bizonyos, hogy mi, csapattisztek a legnagyobb tájékozatlanságban voltunk. Sem az ellenség helyzetét, sem az összetételét, sem a saját, sem az ő szándékukat nem ismertük. Mennyi véráldozatot és pánikot lehetett volna elkerülni, ha a parancsadás alfáját szeme előtt
tartják, és a helyzetről tájékoztatnak.
Én most Latkoczy századában voltam beosztva és rajtam kívül még
Monspart István főhadnagy, Krisztinkovits, Kovács Aladár hadnagyok és
Spolarics zászlós voltak a században. Előnyomulás közben egy gyalogsági
vonalra akadtunk, amelyet magunk mögött hagyva látszólag céltalanul bolyongtunk tovább. Közben meg-megálltunk és parancsnokunk a segédtiszttel a térképet tanulmányozta. Meg voltunk győződve, hogy rossz helyre kerültünk, de nem szólhattunk. Egyszer halljuk, hogy gróf Batthyányi ezredparancsnokunk átadja a parancsnokságot Perczel Mór századosnak, ő pedig
segédtisztjével visszamegy új parancsot kérni. Mi a fák alatt lefeküdtünk
minden elővigyázatosságot elmulasztva, nem is mertük gondolni, hogy az
ellenség közvetlen közelébe vagyunk. Egyszerre minden felől pokoli tüzet
kapunk, amely elől igyekszünk a fák alatt fedezéket találni, alig győztem a
fejemet jobbra-balra kapkodni. Egyszerre megszűnik a tűz és pár száz
orosz, szurony szegezve, hurrázva rohan nekünk. Latkóczy erre kiadja a parancsot a visszavonulásra. Alig tesz azonban pár lépést, amikor nagyot kiáltva összeesik. Oda rohanok és Spolarics zászlóssal karonfogva igyekezünk őt elvezetni. A hatalmas, súlyos embert alig tudjuk cipelni, közben az
oroszok már a huszárokat is elérték és kézitusa fejlődött ki. Én pár huszárt
odarendelve átadom nekik Latkózcyt, akit hátravisznek. A többi huszárokat
összeszedve, tűzzel igyekszünk visszaverni az oroszokat. Ez alatt a gyalogság, amelyet elhagytunk, előre jön és sikerül velük együtt az oroszokat
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megállítani. A vonalban teljes össze-visszaság, egy baka, egy huszár, különböző alakulatoktól. Az oroszok megállnak, elkezdjük rendezni a kötelékeket, és eközben kapjuk a parancsot, hogy az erdőszélén lévő Kraszna
helységbe menjünk tartaléknak. A századunknak sok vesztesége van. Latkóczy százados megsebesült, Krisztinkevics hadnagy idegsokkot kapott, állandóan azt hajtogatta dadogatva, hogy egy orosz őt megpofozta, és ő attól
elégtételt akar kérni. Elvitték. Sose lett belőle egészséges ember, állandóan
dadogott és a háború végén egy enyhe lefolyású influenza áldozata lett.
Spelaricsról később tudtuk meg, hogy fogságba esett. Ugyanis mikor Latkóczyt átadtuk a huszároknak, ő az irányt elvétve az oroszok felé futott.
Este Kraszna55 községben vagyunk a legnagyobb tájékozatlanság közepette. Körülöttünk mindenfelé a legnagyobb harc tombol. Alvásról szó sincs.
Akik a századból megmaradtunk, egy parasztházban beszélgetünk. Körülbelül este 9 h lehetett, amikor tanúi lehettünk a háború egyik legborzalmasabb színjátékának. Alattunk pár kilométerre terült el Perehinszkó56 község.
Egyszerre látjuk, hogy a tüzér erős tüzelésbe kezd, majd rövid szünet után
felgyúl egy-két ház, majd ég az egész falu. Pokoli ordítás hallik hozzánk a
legerősebb gyalogsági tűz közepette. Majd szűnni nem akaró hurrázás és
pár óra múlva elcsendesül minden, később megtudtuk, hogy nagyon sok
emberélet is odaveszett. Nem tudtuk a harc kimenetelét, nem tudtuk ki győzött, a legnagyobb bizonytalanságban néztük az eseményeket, csak másnap,
amikor a falun keresztül mentünk, képzelhettük el az eseményeket, látva a
borzalmas hadszínteret. A bosnyákok támadták meg Perehinszkót a Prónay
őrnagy parancsnoksága alatt álló gyalogosztaggal, és felgyújtva a falut szuronytámadással verték ki az oroszokat. Közben hat ágyút zsákmányolva és
nagyon sok oroszt elfogva. A látvány, ami a faluban elibénk tárult borzalmas volt. Az utcák és udvarok tele voltak megszenesedett polgárokkal,
nőkkel, gyermekekkel, orosz és bosnyák halottakkal, a legelkeseredettebb
kézitusát sejtetve. Azt a sült emberhús szagot, ami ott terjengett a faluban,
soha sem fogom elfelejteni.
Elhagyva Perehinszkót a falu alatt beástuk magunkat, majd lóra ülve
megindultunk Novica felé. Én az előosztag parancsnoka voltam. Lassan
beesteledett. Egyszer csak megállásra kaptam parancsot, az osztagomat,
mely egy szakaszból állott lóról szállítottam és egy kerítés mellett az or55
56

Ma Krasne. Település Ukrajnában.
Perehinske (Перегінське) ma Ukrajnában van. Ekkor a Monarchiához tartozott. A történeti Lengyelország része volt, jelentős jiddis lakossággal. Lengyelül: Perehińsko, héberül :  ) פרהינסקוMa városi típusú település.
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szágút mentén lefektettem. Egy huszárt az országútra állítottam és magam
az országút árkában figyeltem. Egyszer lódobogásra leszek figyelmes és
előttem 8–10 lovas sziluettje jelenik meg pár lépésre. Az őrszem, aki az út
közepén állt megállítja őket, megkérdezve, hogy kicsodák. Erre a járőr beszélgetni kezd egymással. Nyilván meglephette őket az idegen beszéd. Ekkor meglátom az egyik lovas kucsmáját és elkiáltom magam „hiszen ezek
kozákok” erre osztagom, tűz alá veszi őket, akik hirtelen hátat fordítanak, a
következő pillanatban látjuk, hogy az egyik leesik a lóról, s mozdulatlanul
elterül, mi tovább készenlétben várjuk az esetleges orosz támadást. Amikor
a leesett orosz felugrik és elkezd szaladni, az őrszem utána. Elfogja, elveszi
fegyverét és odahozza hozzám. Kisül, hogy a parancsnok esett le a lóról,
amely valószínűleg megsebesülhetett. Egy fiatal kozák zászlós volt, aki
nem volt megsebesülve, csak halottnak tetette magát. Nem sokat nyertünk
vele, mert nagyon konokul viselkedett, egy szót se tudtunk tőle kivasalni.
Visszaküldtük a hadosztályhoz.
Február 22-én Ceniava57 alatt tartalék voltunk, este a faluba bevonultunk.
Február 23-án Ceniavában a tüzérségi állások mögött erős ellenséges
tüzérségi tűzben voltunk egész nap.
Február 24-én főőrség voltunk Ceniavában.
Február 25-én reggel Novica felé mentünk, majd Dobrodlányiba, ahova
az orosz tüzérség egész nap lőtt. Február 26-án Kalusból Bereznicára vonultunk vissza, ahova tüzéreink egész nap a Kalusi állomást lőtték.
Február 27-én Bereznicán voltunk.
Február 28-án reggel Ripiankára58 mentünk, ahol nagyobb kozák erők
akartak betörni, de időközben vissza lettek verve. Mi tehát Bereznicára
visszamentünk, de estére újra Ripiankára lettünk rendelve és ott is éjjeleztünk.
Március 1-jén reggel riadó után gyors ügetésben indultunk kifelé
Ripiankából. A feladatból most sem tudtunk semmit, csak a sietségből következtettünk, hogy nagyobb baj lehet. Én most a Perczel századnál voltam
beosztva. Alig érkeztünk meg a faluba, kapom a parancsot, hogy jelentkezzek a csoport parancsnokságnál, mert egy járőrrel oda vagyok beosztva.
Akkor még nem is sejtettem, hogy milyen szerencsém volt, mert ezzel menekültem meg a biztos orosz fogságtól.

57
58

Ma Ukrajnában
Ma Ukrajnában.

FRÁTER TIBOR NAPLÓJA KATONAI SZOLGÁLATÁNAK IDEJÉRŐL

163

Az ezred lóról száll és a Ripianka alatti hegyeket szállta meg. Ripianka
község egy kb. 40 km hosszú erdő szélén feküdt, amely erdő egész Stanislauig húzódott. Egyetlen út vezetett vissza Stanislauig egy erdővágáson
keresztül. A kiküldött járőrök nagyon nagy orosz erők közeledését jelentették. Különösen tőlünk délre, ahol a gyalogosztag és egy horvát hadosztály
állott. Délelőtt kb. 10 h-kor kezdődött meg az ellenség támadása, amely délre tőlünk áttöréssel végződött, úgyhogy a gyalogosztag is kénytelen volt
visszavonulni. Kb. egy óra múlva Batthyányi ezredparancsnok is kiadta a
visszavonulási parancsot, és a lóra szállást. Azonban a dolog már nem ment
simán. A 6. ezred Perczel századát az ellenség elvágta, úgy hogy kb. 30 huszár éppen az én szakaszom, amelynek Fischer Ferenc hadnagy volt a parancsnoka, az ellenség fogságába került. A visszavonulás se ment olyan
egyszerűen. Az egyedüli visszavonulási útra az ellenség egyszerűen belőtte
magát úgy ágyúval, mint géppuskáival. Ezen az úton, amely méghozzá nagyon meredek is volt, kellett volna visszavonuló ütegeinkkel átmenni. Az
utolsó ágyút az oroszok telitalálata érte, s így kénytelen volt tüzérségünk
otthagyni. Én, gróf Batthyány Béla és báró Podmanitzky Péterrel álltam az
erdő szélén és vártuk, míg az ezred összegyülekezik. Ekkor a mellettem álló
Podmanitzky lova összeesik, és ő szinten elterül a földön. Odamegyünk és
látjuk, hogy egy gyalogsági golyó a combján ment keresztül és a lovát
megölte. Lassan összejött az ezred, kivéve a Perczel századot, amelyről
semmit se tudunk. Sem a megmaradt résszel, sem a vezeték lovakkal nem
tudunk összeköttetést találni, megindultunk tehát Stanislau59 felé. Késő éjjel
volt, amikor megérkeztünk és csak reggelre tudtunk a hadosztály-parancsnoksággal összeköttetésbe kerülni. A hadtestparancsnokságnál, amely Stanislauban volt, óriási riadalom támadt. Hiszen az ellenség és a hadtestparancsnokság között mondhatni semmi erő nem állott. Hallottuk, hogy Apor
tábornok hadosztály-parancsnokunkat a hadtestnél keményen felelősségre is
vonták ezért. A vége az lett, hogy vissza kellett mennünk és ideiglenesen
egy védelmi állást fölvenni. Estefelé pedig kaptuk a parancsot, hogy az
egész hadsereg visszavonul, és mi vagyunk az utóvédje. Este még Stanislauban vacsoráztunk. Stanislau egy élénk, igazán szép galíciai város volt.
Jólesett annyi sok nélkülözés után a stanislau-i fényes kávéházban és vendéglőben egy pár órát tölteni. Az ezred éjfélkor indult el a városból és én
59

Ma Ivano-Frankivszk néven Ukrajnánban található. Ukrán betűkkel: ІваноФранківськ, korábbi nevén oroszul: Станислав [Sztanyiszlav], ukránul:
Станиславів [Sztanyiszlaviv], lengyel nevén: Stanisławów, németül: Stanislau) város. Mai nevét egy költőről kapta.
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voltam az utójárőre, akinek 1 h.-kor hajnalban kellett elindulnom Stanislauból és az ellenséggel érintkezésben, az ezred után lassan visszavonulnom. Érdekes érzés volt így, utolsónak egy városból kivonulni. Különös is
volt egy-egy városnak a helyzete a frontok közelében. Egypár óra elég volt,
hogy viszonyai mondhatni gyökerestül megváltozzanak. Míg az előbb még
Bécs volt a fővárosa és osztrák–magyar váltópénze volt és mindenben a
monarchia törvényei uralkodtak, egy pár óra múlva esetleg Szent-Pétervár
felé kellett orientálódnia és orosz törvényeknek engedelmeskednie. El lehet
képzelni, hogy ez a gyors helyzetváltozás milyen üzleti lehetőségeket rejtett
magában, amit a zsidók ügyesen ki is használtak és inkább vállalták a frontmozgás életveszélyeit és egyéb kellemetlenségeit.
Március 4.-én Lockieven át, Markovcén60 az ezredhez csatlakoztam és
éjjel Molodilovon61 éjjeleztünk.
Március 5-én Corzovon voltunk.
Március 6-án Molodilovról Bohordicsinbe mentünk, ahol az LG.
K.T.D.-vel a Hoszlovról jövő ellenséget feltartóztattuk és éjjel Puznikire
vonultunk.
Március 7-én a hadosztály Puzniki felett állásba került és a hadosztályhoz osztattam be egy járőrrel és Hesztlovra küldettem az összeköttetést felvenni.
Március 8.-án Puznikiról a 10 K. T. D.-hez Kozommircre lettem küldve.
Március 9-étől – március 21.-ig a hadosztály törzsnél vagyok. Érdekes
volt az élet egy-egy ilyen parancsnokságnál. Távolról sem volt olyan kedélyes és bajtársias, mint a csapatnál. A beosztottak nagy része görcsösen ragaszkodott a kényelmes beosztáshoz s így igyekezett minden módon kedvében, járni elöljáróinak, ami sokszor elviselhetetlenné tette a levegőt egy
gerinces csapattisztnek.
Nekünk a hadosztálynál egész jó dolgunk volt, eltekintve naponként
egypár órától, amikor az ellenség a parancsnokságot igyekezett tüzérségével
állásából kilőni. Ez még mindig sokkal kellemesebb volt, mintsem az első
vonalban lenni, ahol csapataink csikorgó hideg téli időben kemény harcot
vívtak, ami bizony nagyon sok véráldozatba is került.
Március 22-én Apor tábornok elment a hadosztálytól, úgy látszik ez lett
a következménye a krasznai visszvonulásnak. A hadosztály dandárrá alakult át.

60
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Markovce, magyarul Márk, ekkor Zemplén megye. Ma Szlovákia.
Település Ukrajnában.
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Március 23-án a hadosztálytól reggel Behorodicsinbe küldettem. Délben
az ezredhez bevonultam.
Március 24-én hajnalban Obertinbe mentünk, ahol a négy ezred két ezreddé alakult át és pedig a 6. és 7. honv. huszár ezred, valamint az 1. és 8.
honv. huszár ezred 1-1 ezreddé.
Március 25-én Obertinből Stafcsánba érkeztünk és parancsnokunk Bertalan őrnagy lett. Ugyanis gróf Battyányi Béla volt ezred parancsnokunk
rühes lett és hazaküldték.
Március 26-án Bojanosukra érkeztünk.
Március 27-én Perczel és Juhász század különítménybe Dobrodlányiba
lett küldve, mi egy majorban éjjeleztünk.
Március 28-án reggel 8 h-kor a falu északi végén figyelőállásban voltunk és délután a Csorni majorba mentünk.
Március 29-én reggel figyelő járőrbe Rubotinba62 küldettem ki, ahonnan
délben az ellenség puska, majd ágyútűzzel visszavonulni kényszerített.
Március 30-án Sárosy őrnagy különítményébe kerülök. Most találkoztam először hadosztályunk e komoly kiválóan képzett, nagy tudású katonájával. Intézkedéseit higgadt meggondolás, következetesség és határozottság
jellemezte. Nagyon jólesett ez a sok felesleges és hiábavaló fél intézkedésektől elfásult lelkünknek. Engem figyelő járőrbe küldött. Feladatom volt a
Dnyesztert figyelni és addig maradni, ameddig fel nem váltanak. Figyelő
helyem jó pár kilométerrel félre esett a főútvonaltól és egy erdős hegyoldalon feküdt, ahonnan beláthattam az egész vidéket.
Gyönyörű szép tavaszi nap volt, egész délutánig csend, csak a Dnyeszter túlsó oldalán lehetett ide-oda lovagló kozák járőröket látni. Délután kb.
3–4 h között heves puskatűz volt hallható, nem messze tőlem, mely nem
sok idő múlva általános hurrázássá változott és utána 1-2 puskalövés volt
hallható, azután minden elcsendesült. Két eset volt lehetséges, vagy a mieink győztek, s akkor nincs baj, vagy az oroszok, s ha ekkor megfeledkeznek
rólam, akkor fogoly vagyok. Kiállítottam egy huszárt a legközelebbi keresztútra, hogy a felváltó járőr könnyebben megtalálhasson. Már erősen alkonyodott, amikor megérkezett Monspart főhadnagy járőrével, hogy engem
felváltson. Ő nem tudott semmiről semmit. Én a felváltás után megindultam
62

Rohatin (ukránul: Рогати́н, lengyelül: Rohatyn, jiddisül:  )ראהאטיןváros Ukrajna nyugati részén, az Ivano-frankivszki területen, a Hnila Lipa folyó partján. A rohatini járás központja. Ekkor a Monarchia része volt. 1914 augusztus
végén súlyos harcok dúltak a város térségében. A két világháború között
Lengyelországhoz tartozott.
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visszafele. A főútvonalon már nem tudtam visszamenni, tele volt ellenséges
járőrökkel, ezért az erdőn keresztül botorkáltam visszafele és késő éjjel volt,
mikor ezredeshez megérkeztem. Ott tudtam meg, hogy általános visszavonulás van. Egy huszáromat azonnal visszaküldtem Monspart főhadnagyért,
hogy értesítsem a beállott helyzetről. Szerencsére Monspart járőrével az általam használt úton, a sötétség leple alatt még be tudott vonulni. A háború
alatt sokszor hálásan köszönte nekem, hogy nem feledkeztem meg róla.
Március 31-én Balamutowka63 fölött készenlétbe álltunk.
Április 1-jén és 2-án Balamutowkán főtartalék voltunk.
Április 3-án a tüzérség rajvonalunkat erősen lőtte.
Április 4-én még szintén rajvonalban vagyunk.
Április 5-én lovainkat visszavitték Jourkucra. Itt váltunk el először
hosszabb időre lovainktól.
Április 6-án Perczel kapitány tiszti szolgáját súlyosan meglőtték abban a
pillanatban, amikor ebédünket akarta kicsomagolni.
Április 7-én estig rajvonalban voltunk.
Aprilis 8-ától 10-ig tartalékba kerültünk a faluba.
Április 11-én reggel 8 h.-kor Verbucra mentünk át.
Április 12-én Vaslucra mentünk át.
Április 12-étől – 16-ig Vaslucon voltunk.
Most kerültünk először Bukovinának64 erre a termékeny, szép vidékére.
A népfaj itt gyönyörű. Ha vasárnaponként végig nézte az ember a templomból festői népviseletben kijövő, szebbnél szebb asszonyokat és leányokat, elcsodálkozhatott, különösen a galíciai népfaj után, amelyet egyáltalán
nem lehetett tetszetősnek mondani. Vasluc különösen kitűnt ezen a téren. S
a háború későbbi folyamán sokszor visszajöttünk ebbe a szép fekvésű kis
bukovinai faluba. Összesen talán hat hónapot töltöttünk itt, időnként, ha a
háború viszontagságai között visszatértünk úgy éreztük magunkat, mintha
hazamentünk volna.
63
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Galíciában található. Itt halt hősi halált 40 Nádasdy – huszár 1915-ben.
Bukovina (románul Bucovina, németül Bukowina) történelmi régió KeletEurópában, amely a mai Románia és Ukrajna között van felosztva. Ekkor a
Monarchiához tartozott. Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásakor,
1918. november 28-án a tartományban élő románok kimondták az egyesülést
a Román Királysággal. Ekkor a román királyi hadsereg bevonult a tartományba, de az északi rész egy ideig a nyugat-ukrajnai nacionalista köztársasághoz tartozott. 1940-ben az oroszok megszállták, de a déli rész megmaradt
Romániának
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Április 17-én szemlét tartott Flanzer Baltin hadseregparancsnok.65
Flanzer Baltin hadsereg parancsnokunk volt, aki kétségtelen kiváló katonai
tulajdonságokkal rendelkező vezér volt. Évekig volt a bukovinai front parancsnoka, nem volt a világháborúban hadvezér, akinek annyi féle csapata
lett volna, mint neki, a sok különítmény, lengyel légió, sok lovasság, mind
más-más természetű, más-más nyelvű és szervezetű csapat. Kemény ember
volt és goromba. Egy szemle alkalmával nagyon leszidta az újra visszatért
Apor tábornokot, a következőket mondva neki: ” Kraszne, Ripianka und die
Geschichte dort is alde gehören nicht zu dem der Ruheszeiten der Division.”66 Nekünk csapattiszteknek ezekhez az eseményekhez nem sok közünk volt. Hiszen vezetni nem vezettek bennünket és parancsnokságaink a
legkritikusabb helyzetekben sokszor cserbenhagytak bennünket, és a legnagyobb tájékozatlanságot mutatták. Flanzernek igaza volt, de mi nem éreztünk lelkiismeret furdalást. Érdekes epizódja is volt ennek a szemlének.
Ugyanis a szemle végén vágtában kellett díszmenetet csinálni a hadosztálynak. A díszmenet a legnagyobb botrányba fulladt, ami természetes is, hiszen belovagolatlan kocsilovakkal bajos vágtában díszmenetet csinálni.
Legalább egy órába telt, amíg a hadosztály a díszmenet után megint
rendbe jött.
Április 18-án Vasloucon vagyunk.
Április 19-én őfelsége, a trónörökös67 megszemlélte hadosztályunkat.
Április 20.-tól-április 23.-ig Vasloucon tartalékban voltunk.
Április 23-án Jankovics őrnagy átvette az ezred parancsnokságot.
65
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Pflanzer-Baltin, Karl Alois Johann Wilhelm, Freiherr von vezérezredes 1855.
06. 01. Pécs (Baranya vármegye) – 1925. 04. 08. Bécs (Alsó-Ausztria) Vallása: római katolikus. Családi állapota: nős Gyermekei: 2. Osztrák nemes. Cím
és előnév az apja után; 1897. 12. 18. Osztrák bárói rang; 1915. 04. 25. Titkos
tanácsos; 1915. 12. 20. a cs. és kir. 93. gyalogezred tulajdonosa; 1916. 05. 18.
A Czernovitzi Egyetem jogi díszdoktora; 1917. 05. 19. Osztrák birodalmi tanács, az Urak Házának élethossziglani tagja; 1923. az „Alt-Neustadt” Egylet
tagja; 1924–1925 a Mária Terézia Katonai Rend rendi káptalanának elnöke.
V.ö. Balla Tibor: A Nagy Háború osztrák–magyar tábornokai. Tábornagyok,
vezérezredesek, gyalogsági és lovassági tábornokok, táborszernagyok. Bp.
2010. 245–247.
„Kraszne, Ripianka und die Geschichte dort is alde gehören nicht zu dem der
Ruheszeiten der Division.” Azaz: Kraszne, Ripianka s az ottan történtek nem
részei a Divízió pihenőidejének.
A későbbi IV. Károly osztrák császár és magyar király (1916–1918).
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Jankovics őrnagy kemény, gerinces, joviális bátor, de kissé becsvágyó
ember volt, akinek megjelenése vegyes érzelmeket keltett az ezred tisztikarában. Azok, akik békében ismerték nem igen örültek neki. Én nagyon
megszerettem, mert igazságszerető, bátor ember volt, aki a legnehezebb
helyzetben sem hagyott cserben bennünket.
Április 24-étől - 28-ig Vasloucon voltunk.
Április 29-én Sadagórán68 át Csernovkára mentünk, ahova este érkeztünk meg. Egy védelmi szakaszt szálltunk meg azonnal megérkezésünk
után. Állásunk egy gyönyörű bükkerdőn vezetett keresztül. Az állások hevenyészettek voltak, amit ezredünk rövid pár nap alatt erődszerűen erősített
meg. Gyönyörű május volt ebben az esztendőben. Sokszor elgondolkoztunk
a világrend furcsaságán ezen a szép helyen. Ott álltunk egy gyönyörű erdőben, szép tavaszi időben, szemben egy ismeretlen néppel, akik bizonyára
éppen úgy gyönyörködtek a természetben, mint mi és mégis elegendő volt
egy szó, egy parancs, hogy ez a szép idillikus állapot s háború borzalmas
eseményévé változzon. És miért? Akkor még kevésbé tudtuk, mint ma. Az
idő nagyon kellemesen telt, az orosznak velünk szemben nem volt tüzérsége és ez a körülmény majdnem nyaralássá varázsolta ottlétünket. Az orosz
csapatok másodrangú népfelkelő csapatok voltak, ócska nagy kaliberű puskákkal felszerelve. Egy nagyobb támadást intéztek ellenünk, bár ennek is
inkább tüntető jellege volt. Tüzérségi előkészítés nélkül hajtották a kozákokat ellenünk, az öreg népfelkelőket, ezek azonban erős tüzérségi tüzünkben
hamar visszaszaladtak. Ekkor történt az a sajnálatos eset, hogy egy felrobbant aknavető csaknem halálra sebezte Schwietzer hadnagyot. Május 1-jén
tartalékban voltunk.
Május 2-án délben kimentünk a rajvonalba.
Május 3-án Marachall tábornagy megszemlélte állásainkat.
Május 4-én tartalékba voltunk.
Május hó 5–10-ig rajvonalba voltunk.
Május hó 11-én Jankovits őrnagy felszólította a rajvonalban lévő századokat, hogy egy önként jelentkező különítményt akar kiküldeni az előttünk
lévő Kalinkovce faluba, mert állítólag az oroszok négy ágyút ott hagytak és
ezt akarta a különítménnyel elhozatni.
Pfeifer hadnagy és én jelentkeztünk önként, bár az ágyukról szóló mesét
egész valószínűtlennek tartottuk. A vállalkozás nagyon merésznek látszott.
Kalinkovce község előttünk feküdt egy völgyben kb. 3 km-re a rajvona68

Sadagóra város Ukrajnában, a Monarchia bukovinai részén. Sadagóra községben a zsidók ekkor a lakosság 76 százalékát tették ki.
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lunktól. Teljesen fedetlenül lehetett csak megközelíteni, attól lehetett tartani, hogy az oroszok látva előnyomulásunkat beengednek a faluba, és azután
elfognak. Éjjel célravezetőbb lett volna a vállalkozás, de hát a parancs az
volt, hogy nappal kell menni. Pfeifer hadnagy egyike volt ezredünk legbátrabb tisztjeinek, kedves szimpatikus jó bajtárs volt, akihez igazi baráti kapcsolat fűzött.
Az előnyomulást végignézte az egész ezred a rajvonalból, és amint később mondták, visszatérésünkhöz nem sok reményt fűztek. Az előnyomulás
alatt kisebb osztagokat hagytunk hátra, akik oldalainkat, voltak hivatva biztosítani. A legkritikusabb volt a helyzet akkor, amikor a falut párszáz lépésre közelítettük meg, minden percben vártuk, hogy valamelyik házból
agyonlőjenek bennünket. De nem történt meg, mert minden baj nélkül bejutottunk a faluba. Ott első dolgunk volt, hogy egy parasztot fogjunk és kikérdeztük az ellenségről. Ez elárulta, hogy az ellenség, amikor közeledtünk
visszavonta előőrseit és a faluba húzódott, nyilván azzal a célzattal, hogy
becsalnak és elfognak bennünket. Ez alatt járőreink már rá is akadtak az ellenségre és tűzharcot kezdtek. Elhatároztuk, hogy tartjuk magunkat alkonyatig, mert a visszavonulás nappal, most már tisztára öngyilkosság lett
volna. Tényleg úgy is történt, estig tartottuk magunkat, alkonyodkor megkezdtük a visszavonulást.
Jankovics bizonyos kedvetlenséggel fogadott, hogy a négy ágyút nem
hoztuk el. De azért nagyon megdicsért, és azt sejtettük, hogy az egészet
csak azért eszelte ki, hogy bátorságunkat próbára tegye.
Május hó 12.-én délután állásainkat hagytuk és Vasloucon keresztül
Kotzmannra69 meneteltünk, ahol az ellenség felé az északi magaslatokat
megszálltuk. Az állásainkat Csernovkán sietve ürítettük ki, akkor még nem
is sejtettük, hogy nagyon gyors visszavonulásról lesz szó, amit úgy látszik
titkoltak előttünk. Lehet, hogy hadosztályunk tudott róla, azonban járőreinkkel sem közölték, így történt aztán, hogy ez a túl óvatos intézkedés ezredünknél három derék tisztünk elfogatását eredményezte. Elfogták Oltay
hadnagyot, Staub és Rőtzer zászlósokat, akik közül az utóbbi fogságban
meg is halt. Gyanútlanul indultak el járőreink, nem is sejtve azt, hogy másnap az arcvonalunk kb. 70 km-el hátrább lesz. S így bekerültek az ellenség
előnyomuló osztagai közé, és fogságba kerültek.

69

Ma Kizman (németül Kotzman) város a Cherniwz-i Oblast-ban, Ukrajnában.
A Prut-folyótól északra, Czernowitz-tól mintegy 20 km-re észak-nyugatra található.
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Május hó 13-án reggel 7 h.-kor Szniatynán keresztül Zalucséra mentünk, ahol rajvonalt alakítva a hadsereg visszavonulását fedeztük. Este Zalucséra visszamentünk.
IV.
Előnyomulás Ghotinig. Balamutovka.
Dobronouc. A Dnyeszter hídfő megszállása. Vaslouc.
Június hó 11.-én éjjel 2 h.-kor figyelő járőrbe küldettem ki és délutánig kint
maradtam. Figyelő helyemről gyönyörű kilátás nyílott Zalescikire, amely
még tele volt ellenséggel. Tanúja voltam itt egy orosz repülő lelövésének is.
A repülőgép a Dnyeszter túlsó partján szállott le, azonban összetört és átfordult. A kozákok a személyzetet körülfogták és elvitték. Látszólag semmi
bajuk sem történt. Délután Jankovics két századdal saját elhatározásából átkelt a Dnyeszteren, hogy Zalesciki megtámadásában részt vegyen. Az én
századom visszamaradt. Ugyanis időközben a hadosztálytól megkaptuk a
parancsot, amely szerint útba kell indulnunk Besszarábiába.70 Jankovicsot
már nem tudtuk értesíteni, úgy hogy csak pár nap múlva találkoztunk vele,
miután az indulási parancsot csak elkésve kapta meg.
Június hó 12-én Jurkoucon át este 8 h.kor Gromestire71 értünk, ott a
hadosztályt biztosítottuk.
Június hó 13.-án 5 h.-kor Ruhotinba mertünk s ott egy újabb parancs
folytán az ezred Czitovce ellen ment, én egy szakasszal és két géppuskával
kiküldettem, hogy támadó csapataink jobb szárnyát fedezzem. Egy erdő
szélén ástuk be magunkat, illetve csak akartuk, de a kemény földben ez nagyon nehezen ment. Előttünk az oroszok megerősített állásokban voltak,
mihelyt megmozdultunk pokoli tüzet kezdtek ellenünk. Egész délután tartott az erős ágyútűz, mígnem egy hirtelen jött erős vihar és zuhogó eső
70

71

Ma jórészt a Moldovai Köztársaság, románul Republica Moldova, a magyar
köznyelvben gyakran használt oroszos nevén Moldávia. 1812-ig a Török Birodalom része volt. 1812-ben Bukarestben békét kötött Oroszország és
Törökország, ennek értelmében Oroszországhoz csatolták a Moldvai Fejedelemség keleti részét, Hotin környékét és Budzsákot (Besszarábiát). Ezt a területet kezdetben az oroszok Moldávia és Besszarábia területnek nevezték, és
jelentős autonómiát kapott. 1828-ban megszüntették önkormányzatát, és felállították Besszarábia kormányzóságot. Az I. világháború után Románia része
lett. Ma önálló köztársaság.
Település Besszarábiában
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megállította. Amilyen nehéz szívvel vesszük, ha egy szép nyári napot elront
a fergeteg, annyira örültünk ennek a háborúban, mert ilyenkor megnyugodott minden. Igaz, hogy vizesek lettünk, de legalább nyugodtan alhattunk.
Június hó 14.-én reggel 7 h.-kor Rokszin ellen mentünk, de este vissza
irányítottak Cseponoszira, ahol egész éjjel rajvonalban voltunk.
Június hó 15.-én reggel állást változtattunk. Állásunk egy erdő szélén,
egy völgyben volt. Előttünk emelkedett a térén és kb. 3-4 km-re tőlünk egy
országút vezetett. Délutánig csend volt, míg egyszer csak egy nagyobb lovascsapat jelent meg az országúton, majd utánuk mind több és több és lassan egy kozák dandár vonult el előttünk, abban az irányban, amelybe nekünk kellett volna visszavonulni. Bár tudtak, hogy ott vagyunk az erdőszélen, látszólag tudomást sem akartak rólunk venni, csak egy üteget állítottak
fel és nyíltan közvetlen lövéssel kezdtek bennünket tűz alá fogni. Csak azt
nem értem, mit csinált ez alatt saját tüzérségünk, milyen nagyszerű cél lett
volna ez a menetelő dandár. Mondanom sem kell, hogy milyen kellemesen
éreztük magunkat, amikor tudtuk, hogy ezredünknél legalább háromszor
nagyobb erő vonult el arra, amerre nekünk kellene visszavonulni. Éjjel kaptuk meg végre a parancsot a visszavonulásra. Bizony Ruhotinnál már hajnalban alig tudtunk a völgyön átkelni az ellenség erősen lőtt bennünket, és
ha pár percet késünk, nehéz harcokba kerülünk.
Június hó 16-án reggel Ruhotinon át Gromesztire mentünk, ahol az erdőben, mint tartalék éjjeleztünk.
Június hó 17-én délben Csernovkán és Toporoucon át Rarancéra mentünk, ahol tartalékok voltunk.
Június hó 18-án 6 h.-kor Csernovkára mentünk, ahol az ezred hadtesttartalék lett.
Június hó 19-én Csernovkán voltunk.
Június hó 20-án az ezred Csernovkán tartalék volt.
Június hó 21-én reggel 3 h-kor riadó volt és az ezred Dobronoucra ment
a hadosztály segítségére, amelyet visszanyomtak. Megérkezésünk után
azonnal bevetettek bennünket és estére sikerült csaknem a régi frontot viszszaállítani. Gróf Lubienszky dandárparancsnokot azonban elfogták.
Gróf Lubienszky János ezredes dandárparancsnok volt hadosztályunknál, egy joviális jószívű tipikus lengyel úr, akinek a későbbi idők folyamán,
amikor orosz fogságból visszatért, huzamosabb ideig parancsőrtisztje voltam. Nagyon szeretett jól élni és mindig csak kastélyokban akart megszállni. Ez volt most is a veszte, véletlenül a kastély beleesett az első vonalba és
ő oda szállásolta el magát. Az oroszok egész kis szakaszon törtek be és
Lubienszkyt a dandár törzsével, báró Dőry parancsőrtisztjével együtt elfog-
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ták. A következő évben aztán egész kalandos körülmények között szökött
meg orosz fogságból. Ekkor az olasz frontra akarták beosztani, nem akarván kitenni egy második fogságba jutás veszélyének, azonban ő ragaszkodott hozzá, hogy a hadosztályhoz visszakerüljön.
Június hó 22-én reggel 4 h-kor állásainkat elhagytuk és tartalékba mentünk.
Június hó 23 és 24-én tartalékok voltunk Dobronoucon.
Június hó 25-én hajnali 2 óra lehetett, amikor óriás puskaropogásra ébredtünk fel, majd világító pisztoly jeleket láttunk és hosszú hurrázást hallottunk, nemsokára aztán minden elcsendesedett. Azonnal tudtuk, hogy baj
van és riadó lesz, felöltözködtünk tehát s akkor lélekszakadva jött egy lovas
küldönc azzal a paranccsal, hogy miután az oroszok Dobronouc72 felett kb.
2 km-re húzódó állásainkat áttörték, azonnal ellentámadást kell csinálnunk.
Én akkor a Perczel századnál voltam és ezredünk balszárnyára kerültem a
támadásnál. Világosodott már, amikor a faluból kiértünk, s közben visszarohanó huszárokkal és lovasokkal találkoztunk, akiket Jankovics őrnagy
megállított és visszazavart. Ezek hozták a hírt, hogy a 7. hu. ezred egy századát és a hadosztály gyalogosztagát részint elfogták, részint megölték.
Jankovics kiadta a parancsot az állás megtámadására. Az én századom előtt
teljesen szabad terület volt, míg jobbra a hegygerinc alatt egy erdő húzódott
el. Nehezen bandukoltunk felfelé a hegyoldalon, természetesen fogalmunk
sem volt, mint rendesen, arról, hogy az állás merre és hol található, és mit
akarunk tulajdonképpen visszafoglalni. Tüzérségünk nagyon sok volt, amit
igénybe tudtunk volna venni a támadásnál, de ezekre vonatkozólag nem intézkedett senki.
A falutól már majdnem 2 km-re haladtunk előre, amikor-előttünk feltűnik az orosz állás és előttem kb. 100 m-re egy sűrű rajvonal kozák. Máig is
előttem van fekete hosszú gallérba burkolt sziluettjük, amikor a fedetlenül
előnyomuló katonáinkra állva tüzelni kezdtek, nemsokára azután géppuská72

Az itteni harcoknak Tápóiószelén élő emlékezete van. A hősi emlékmű avatásán részt vett az 1894-ben született Gömöri Géza honvéd, békében szikvízgyáros, aki behívóját 1915-ben kapta meg, s decembertől az orosz fronton
harcolt „Résztvett a Rarance, Toporuc, Dobronouc, Kirli-Baba és a Magura
hegy körüli harcokban. A Cibo völgyben 1916. szeptember 14-én súlyosan
megsebesült, az egyik szemét lőtték ki. Felgyógyulva a Honvédelmi Minisztériumban teljesített szolgálatot. 1918 júniusában, mint 50%-os hadirokkant
szerelt le. https://www.tapiokultura.hu/index.php?option=com_content& view
=article&id=2800:a-hosok-szobra-tapioszelen Letöltés: 2020. augusztus 18.
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ikkal kezdték meg a tüzet és a hatás borzalmas volt. Az egész egy pár perc
alatt zajlott le. 24 halott és sebesült tisztünk és rengeteg legénységi veszteségünk lett pár perc alatt, hiszen a puszta hegyoldalon nagyszerű célokat
szolgáltattunk az oroszoknak. Az ezred behúzódott az erdőbe és beásta magát. Én körülbelül egy fél századdal az ellenséges állások előtt kb. 100 m-re
lefekszem. Semmi fedezék nincsen, ásni a kemény talajba nem lehet. Egymás után sebesülnek meg embereim, tiszt csak a Bercsényi önkéntes volt
velem. Miután az ezred az erdőbe húzódott, most már az én kis csapatom az
oroszok egyedüli célpontja. Embereim egyre fogynak, úgy gondolom, hogy
innen már nincs semmiféle kiút, hiszen a nyílt terepen, még visszavonulni
sem lehet már. Ekkor a hátam mögött pár száz méterre két saját géppuskánk
szólal meg és erős tűz alá veszi az orosz rajvonalat, fellélegzek, itt van a
szabadulás lehetősége. Kb. ötszáz métert kell nyílt terepen megtenni, hogy
az erdőbe jussak. Egyenként ugrunk fel, próbálunk az erdőbe eljutni, bizony
megmaradt embereim közül így is sok esik el. Végre bent vagyunk az erdőbe. Összeszedem szakaszomat, bizony kb. a fele hiányzik. Azonnal beássuk
magunkat az erdő szélén, és én elmegyek Jankovics őrnagyhoz és kérem
további parancsát. Útközben találkozom Botta hadnaggyal, aki a géppuskások parancsnoka volt. Hálásan megköszönöm neki beavatkozását, mert menekülésemet csak annak köszönhettem. Jankovicsnál tudom meg, hogy elesett Sárosy őrnagy, Morvay és Elekes kapitányok, Molnár főhadnagy és
még sokan mások.
Jankovics parancsa volt, hogy ki kell tartani az utolsó emberig. A helyzet elég vigasztalan volt. Balszárnyunkon egy nagy űr, ahol semmiféle erő
nem volt. Dél felé kaptuk a parancsot a hadosztálytól, hogy vonuljunk viszsza, nekem Görgey Viktor őrnagy közvetítette a parancsot a visszavonulásra. Én nem teljesítettem a parancsot, mert a helyzetet nem találtam teljesen
reménytelennek, viszont biztos volt az, hogy ha állásainkat el hagyjuk, egy
olyan uralgó pontot juttatunk az ellenség kezébe, hogy az egész bukovinai
arcvonal megrendülését maga után vonta volna. A hadosztály visszavonulási parancsát továbbítottam Jankovics őrnagyhoz, aki kiadta a parancsot,
hogy dacára a hadosztály visszavonulási parancsának, tovább ki kell tartani.
Közben az ellenség, amely párszáz lépésre volt előttünk, többször kísérletet tett, hogy újra támadjon. A támadás azonban mindig vissza lett verve.
Délutánig tartott ez a bizonytalan helyzet, amikor egy zászlóalj gyalogság
az összes tüzérségünk támogatásával oldalba támadta az előnyomult ellenséget és elfoglalta az állásokat. A támadás közepette óriási vihar tört ki és a
pokoli gyalogsági és tüzérségi tűzzel párosult menydörgés és villámlás borzalmas hatást keltett. Az egész éjszakát átvirrasztottuk, dideregve a hűvös
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éjszakában, mindannyian nagyon le voltunk verve, hiszen annyi szeretett
bajtársunkat vesztettük el e napon. Este hallottuk meg, hogy a hadosztályparancsnokságunk azt gondolva, hogy az egész hadosztály visszavonult,
megindult Csernovitz73 felé és éppen a Schönburg herceg hadtestparancsnok karjaiba futott, aki keményen felelősségre vonta őket. Schönburg herceg különben hajnalban (felkereste) rajvonalunkat és végig járta, jól esett
ezt a bátor katonát egész az első vonalban látni, bizony a háborúban nem
sok részünk volt ilyen látványban.
Június 26-án reggel Dobronoucra mentünk le és onnan Horosoucra.
Június hó 27-én Horosoucón voltunk.
Június hó 28-án Apor hadosztályparancsnok megszemlélt bennünket és
nagyon megdicsérte ezredünket. Különben a Höffer jelentésbe74 is belekerült ezredünk.
Június 29.-én Verboucon voltunk.
Június hó 30.-án Verboucon tartalékok voltunk.
Július hó 1.-én Pflanzer75 hadsereg parancsnok megszemlélt bennünket
és az ezredet megdicsérte. Elrendelte, hogy jövőben a tisztek váltsák fel
egymást a rajvonalban, miután a nagy tiszti veszteségek feleslegesek és az
egész hadseregre nagyon káros kihatással vannak.
Július hó 2-án Verboucon Speits ezredes veszi át a parancsnokságot
Jankovicstól, és azzal szórakoztat bennünket, hogy nap-nap után béke gyakorlatokat végeztetett Velünk. El lehet képzelni, hogy mennyire lelkesedtünk ezért a csekély nyugalmunkat elvevő gyakorlatokért.
Július hó 3.-ától 12-ig Verbouscon, illetve 9,-étől Eorosoucon vagyunk.
Július hó 13.-án Jankovics elmegy az ezredtől.
73

74

75

Csernovic Nyugat-Ukrajnában. Uukránul: Чернівці,Chernivzi Oblast fővárosa és a hagyományosan Bukovináé is. Bukovina északi részén fekszik.
Románul: Cernăuți, oroszul:Черновцы, Csernovci.
Höfer jelentése az összes harcterekről. Szerk. Höfer altábornagy. A Magyar
Távirati Iroda jelentései.
Pflanzer-Baltin, Karl Alois Johann Wilhelm, Freiherr von (Pécs, 1855. június
1. – Bécs, 1925. április 8. ). Édesapja Wilhelm Pflanzer katonai igazságügyi
főtisztviselő (Generalauditeur), akit 1893. március 20-án az uralkodó örökölhető nemesi rangra emelt, ezután a Wilhelm Edler von Pflanzer nevet viselhette, a cím viselésére április 8-ától fia, Karl is jogosulttá vált. 1916. szeptember 8-án Pflanzer-Baltin „önként” kérte nyugállományba helyezését. Indoklásként egészségügyi okokat jelölt meg. A 7. hadsereg parancsnokságát
Kirchbach lovassági tábornoknak adta át.
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Július hó 16.-ig Eorosoucon vagyunk.
Július hó 17.-én Pohorloucra mentünt át, ahol tartalékok voltunk.
Július hó 18.-án Pohorloucon vagyunk.
Július hó 19.-én reggel riadó után Brodokra mentünk át, ahol a rajvonal
mögött tartalékba kerültünk.
Július hó 20.-án tartalékok voltunk, este a Dnyesztertől északra a 8-as
ulánusokat felváltottuk állásaikban.
Július hó 21.-én az orosz tüzérség egész nap lőtt bennünket, este támadás volt.
Július hó 22-én az ellenséges tüzérségi tűz tovább tart.
Július hó 28-án még mindig állásba vagyunk, amelyet most már egész
szépen kiépítettünk.
Július hó 24–26-ig rajvonalba vagyunk.
Július hó 26-án este felváltottak bennünket és Oknára, a vezetéklovakhoz mentünk vissza. Ez az Okna község akkor egy nagy kolerafészek volt.
A polgárok száz számra pusztultak. Ezredünktől csak egy huszár betegedett
meg, éppen az én tiszti szolgám, aki nem volt kolera ellen beoltva. Nagyszerű hatása volt ennek az oltásnak, teljesen immunissá tette az embert ezzel a rémes betegséggel szemben. Nekem egy délelőtt halt meg a háziasszonyom két gyerekével a szomszéd szobában és én, dacára ennek továbbra is
a házban maradtam. Igazán érdemes lenne tudni, kit terhel azért a felelősség, hogy 1914/15 évben ezer számra haltak meg katonáink és ugyanakkor
már ez a csodás szérum ismeretes volt. Mihelyt a lakosságot beoltották egyszerre megszűnt a betegség a polgári egyének között is.
Július hó 27-étől – augusztus hó 14-ig Oknán voltunk.
Augusztus hó 15-én Jourkucra mentünk át.
Szeptember hó 2-án az egész hadosztály Jurkucról Brodokra és
Sinkovra ment át.
Szeptember hó 3-án hajnalban az ezred a hídfőt megszállta.
Szeptember hó 4-étől – 8.-ig Brodokon én egy járőrrel Brodokon maradtam.
Szeptember hó 9-én este az ezred az első vonal mögé tartaléknak rendeltetett előre.
Szeptember hó 10 és 11-én az ezred tartalékban volt.
Szeptember hó 12.-én felváltottuk a tiszteket a rajvonalban. Este 20 h.kor Dorosucon Cinkeaun keresztül, Kadobestin át dandárunk Potociskára
meneteltünk.
Szeptember hó 13.-án délután 14 h.-kor érkeztünk Potociskára, ahol beszállásoltunk.
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Szeptember hó 14.-én reggel a lovak az előző faluba visszamentek, s mi
tartalékban maradtunk.
Szeptember hó 16-án reggel a dandár 4 h.-kor Kadobestire ment.
Szeptember hó17 és 18-án Kadobestin voltunk.
Szeptember hó 19-én Kulakovcéra mentünk, ahol a Slotéria magaslatokat76 szálltuk meg.
Ez a Slotéria magaslat Galícia talán egyik legvéresebb csatatere volt.
Nagy ütközetek színhelye, alig tett az ember egypár lépést, hogy egy-egy tömegsírra ne talált volna. Sok tízezer ember holtteteme borította ezt a területet.
Szeptember hó 20 és 21-én Slotérián voltunk.
Szeptember hó 22-én visszamentünk Kulakovcéra.
Szeptember hó 23-tól október hó 6-ig Kulakovcén voltunk.
Október hó 7-én reggel 4 h-kor Jurkuc-ra mentünk.
Október hó 8-án Jurkucról Kulakovcéra mentünk.
Október hó 9 és 10-én újra a Slotérián voltunk, mint tartalék.
Október hó 11-én reggel Slotériáról lejöttünk és Serafincére mentünk.
Október hó 12-én Serafincéről Szukovra mentünk, itt lóról szálltunk és
az egész hadosztályt gépkocsira, ültették és gépkocsin vittek bennünket
Bucsacra. Bucsacon az ellenség áttörte a vonalat és az egész galíciai arcvonalunk veszélyeztetve volt. Azonban szerencsére mire odaértünk a front
vissza lett állítva, így semmi dolgunk nem akadt.
Október hó 12-én délben a vezeték lovakkal Osovcéra mentünk.
Október hó 14-én Osovcéról Kujdanovon át Kolosovra mentünk és onnan a lovakkal együtt Madzelovkára.
Október hó 15-én Madzalovkán voltunk.
Október hó 16-án a rajvonalba kerültünk.
Október hó 17-én Madzelovkán voltunk, ahol lovainkkal megint összekerültünk.
Október hó 18-tól – 21.-ig Madzelóvkán voltunk.
Október hó 22-én Koscielnikire mentünk.
Okt óber hó 23.-án Kiseleura mentünk.
Október hó 24-én Verbucra érkeztünk.
Október hó 26-án Flanzer hadsereg parancsnok szemlét tartott.
Október hó 27-én átmentünk Vasloucra.
76

A budapesti sorozású honvéd huszárezred az 1916. évi harcok során szintén
említi a Slotéria magaslatokat, és Okna községet is. Említi Fráter Jenő ezredest, aki 1916-ban az ezred parancsnoka is. Vö. http://mtda.hu/books/m_kir
_budapesti_honved_huszarezred_3_fejezet.pdf. Letöltve: 2020. augusztus 18.
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V.
Szabadság. Tartalékok vagyunk Vasloucon.
A rarancei ütközet. Bevezényelnek a dandárhoz.
Dnyeszter hídfő. Vaslouc.
Október hó 28-án Csernovicba megyek.
Október hó 29-én Csernovicban vagyok.
Október hó 30-án utazom haza szabadságra.
Október hó 31-től – november hó 16-ig szabadságon vagyok Nagyváradon.
November hó 16-án Érmihályfalván keresztül visszamegyek a harctérre.
Este Királyházára77 érkezem.
November hó 17-én éjjel 1 h.-kor Csernovicba érkezem.
November hó 18-án Vásony őrnaggyal és Posztoczky századossal
Vasloucra megérkezem.
November hó 19-én Vasloucon voltunk.
November hó 20-án reggel a hadosztály Szitovcéra ment, ahol a 6. és 7.
ezred a faluban maradt.
November hó 21-én Szitovcén voltunk.
November hó 22-én másfél századunk állások mögé tartaléknak lett kirendelve. Én századommal a fedezékek építésével lettem megbízva.
November hó 24-étől – 29-ig Szitovcén voltunk.
November hó 30-án visszamentünk Vasloucra a vezeték lovakhoz.
December hó 1-től – 20-ig Vasloucon voltunk.
December hó 21-én a hadosztály Csernovkára megy és este vissza
Vasloucra.
December hó 22-étől 1916. január 5-ig Vasloucon vagyunk.
Január hó 5-én reggel Csernovkára, majd onnan Toporucra mentünk.
Január hó 6-án délután Rarancera érkezünk.
Rarance ekkor az orosz front támadásának középpontja volt. Délután 16
h körül érkeztünk meg Rarancera a dandárparancsnokunk Berzevicy ezredes volt. Ezredünkön kívül, még a 7. huszár ezred vett részt ezekben a harcokban. Este a 288. magaslati ponthoz lettünk tartaléknak kirendelve. Én
lázas, súlyos beteg voltam, azonban dacára annak, nem akartam századomat
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Királyháza: 1899-ig Királyháza-Tölgyesfalva. Ukránul Королеве (Koroleve), oroszul Королево (Korolevo). Város Kárpátalján (Ukrajna) a Kemencepatak mellett a Nagyszőlősi járásban.

178

NYAKAS MIKLÓS

otthagyni, gondolva arra, hogy rövidesen úgyis tartalékba kerülünk. Egész
éjszaka ébren voltunk s minden fedezék nélkül feküdtünk a puszta földön.
Január 7.-én reggel a rarancei támpont alá rendeltettünk tartaléknak. Az
ellenség már hajnalban elkezdte állásainkat lőni, mi az alsó állások mögött
körülbelül 1 km-re lehettünk. Parancsnokunk Perczel őrnagy volt és három
századunk vett részt a harcokban. Én a Juhász-századhoz voltam beosztva.
Az ellenség tüzérségi tüze egyre erősödött és lassan egész pergőtűzzé változott. Ez volt tulajdonképpen világháború első pergőtüze.78 Száz meg száz
ellenséges ágyú szórta a gránátot és srapnelt ránk, úgy hogy az ember még a
közvetlen szomszédjának hangját sem hallhatta az óriási csatazajban. A
homokos talajba becsapódó gránátok okozta por- és füstfelhő még nehezebbé tette a tájékozódást. Kb. egy óráig tarthatott ez a tűz, amelyben nekünk is nagy veszteségünk volt. Egyszer csak a hadtestparancsnokság egy
küldönce jelenik meg lóháton vágtában azzal a paranccsal, hogy a támpontba betört ellenséget az ezred ellentámadással vesse vissza.
Perczel őrnagy vette a századunknak az intézkedést az ellentámadásra.
Megindultunk tehát lassan felfelé a domboldalon az ellenség pokoli tüzérségi tüzének közepette. A domb alá érve teljes rendetlenséget találtunk, a
domboldal tele volt visszaözönlő horvát katonákkal, kiknek egy része idegsokkal szinte magánkívül igyekezett vissza a falu felé. Schartner százados
volt a támpont parancsnoka, összeszedte a még használhatónak látszó embereit és azzal a paranccsal jött hozzám, hogy miután emberei az első vonalból visszaszaladtak vigyem azok is vissza az állásukba. Közben azokat,
akik nem akartak engedelmeskedni, revolverrel kényszerítette vissza az állásokba. Ekkor a századomban rajtam kívül Pfeifer hadnagy volt még sértetlen, miután a század, parancsnokom, Juhász százados mindjárt az ellentámadás elején megsebesült, a helyettese pedig Török százados, kinek bátorságát eddig se sokra értékeltük, amikor az ellentámadásra a parancsot
megkaptuk egy egészségügyi katonának azonnal a nyakába esett és valami
görcsökre hivatkozva a segélyhelyre eltávozott. Nem is találkoztam vele
többet a háborúban. A parancs vétele után Pfeifer hadnaggyal és Pünkösdi
zászlóssal, aki egy géppuskás szakasznak volt a parancsnoka indultunk el,
hogy az ellentámadást megindítsuk, illetve, hogy a rajvonalban lévő horvát
gyalogságot megerősítsük.
Schartner százados ugyanis úgy informált bennünket, hogy csapatai tartják a vonalat és legfeljebb egy kis szakaszon törhetett be az ellenség.
Schartner százados feljött velünk a magaslat tetejére és amennyire a rettene78

Pergőtűz alatt folyamatos, állandó tüzérségi tűz értendő.
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tes tüzérségi és gyalogsági tűzben lehetett, tájékoztatott bennünket az állások felől. Egy hosszú futóárkon indultunk el az állások felé. Elől én, mögöttem Pfeifer hadnagy és Pünkösdi zászlós, utánunk a Schartner (százados)
által ránk kényszerített, visszaszökött horvát bakák és azok után a huszárjaink. A futóárok nagyon keskeny volt és nagyrészt már teljesen széjjel volt
lőve az ellenség által. Csak libasorban tudtunk előre menni. Időnként kinéztünk és láttuk, hogy az ellenség már bent van állásainkban, a tüzérsége is
hátra helyezte a tüzét és a betört orosz katonák azzal foglalatoskodtak, hogy
katonáinkat szedték össze és vitték hátrafelé. Tervünk volt egész közelről
megközelíteni őket és akkor hirtelen megtámadva őket visszafoglalni az állásokat. Amikor az ellenséget megközelítettük kiadtam a parancsot, hogy a
szuronyokat tűzzék fel79 és a tüzet kezdjék meg. Az oroszoktól ekkor már
csak pár lépésre voltunk. A parancs kiadása után hátranézek a futóárokba és
a következő látvány tárul elém. A Pünkösdi zászlós mögött álló hosszú sor
horvát baka letette a fegyvert és feltartott kézzel állnak a futóárokban. A
huszárok olyan messze voltak, hogy őket a kacskaringós futóárokban nem
is láthattuk. Egy pillanatra meglepődve álltunk mind a hárman erre a látványra, hiszen nekünk csak revolvereink voltak, azokkal nem sokra mehettünk. Ugyanekkor a huszárokhoz sem tudtunk eljutni, mert a mögöttünk álló horvát bakák zsúfolásig megtöltötték a futóárkot. Nem volt sok idő gondolkodni, mert egy erősebb orosz osztag közeledett felénk. Elhatároztuk tehát, hogy kiugrunk a nyílt terepre és a horvát bakákat megkerülve, keressük
meg huszárjainkat. Kb. 100 lépést kellett vissza szaladnunk a teljesen nyitott terepen, közben az orosz katonák erősen lövöldöztek reánk.
Amikor elértük a huszárokat, megindítottuk a tűzharcot és kb. úgy negyedórányi tüzérségi támogatás után, az erősítésünkre küldött honvéd gyalogsággal együtt megindítottuk a támadást. Közben az ellenség tüzét teljesen reánk fektette és egy borzalmas pergőtűz központjába kerültünk. Amikor helyzet már kibírhatatlan kezdett lenni és veszteségeink mind nagyobbak és nagyobbak lettek, elhatároztuk a szuronyrohamot. Az előttünk levő
állásokat áttekinteni képtelenek voltunk, annyira össze voltak rombolva, tulajdonképpen azt sem tudtuk pontosan megállapítani, hogy melyik a legelső
állás és hol van az ellenség zöme. Óriási hurrázás közepette ugrottunk ki állásainkból, pisztolyomat szorongatva kezemben. Alig szaladtunk, pár lépést
előre, amikor a mellettem szaladó Pfeifer hadnagy súlyos sebet kapva öszszeesik. Ezután már egyedül maradtam tiszt a századomból, mert Pünkösdi
zászlós egy srapneltől a fején súlyosan megsebesült. Kb. 100 lépést szalad79

Tudniillik a puskára a szuronyokat.
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tunk előre, amikor egy haránt állásra80 bukkantunk, amely tele volt oroszokkal olyan sűrűn, hogy én alig tudtam köztük magamnak helyet találni,
amikor beugrottam az árokba. Tőlem jobbra is, balra is öles oroszok álltak
hosszú sorban, de hála Istennek feltartott kezekkel s így ebből állapíthattam
meg, hogy mi vagyunk győzők és ők a legyőzöttek. Valószínűleg éktelen
hurrázásunk ijesztette meg őket, és máig sem felejtem el az ezzel kapcsolatos következő jelenetet. Egy kisebb termetű orosz tiszt furakodott keresztül
az álló soron, odajött hozzám és bemutatkozott és kérte, hogy mutassam
meg, melyik irányban tudnak legkevesebb veszteséggel a front mögé kerülni. Én megmutattam nekik futóárkot, amelyen visszamehetnek, azonban ők
ezt a módot hosszadalmasnak találták, mert egyszer csak azt láttam, hogy az
egész társaság, lehettek vagy 300-an kiugrottak az árokból, és eszeveszetten
rohannak Rarance község felé.
A hadtestparancsnokságnál, amint később megtudtam, ez a látvány óriási ijedelmet keltett, azt hitték, hogy az ellenség betört, amikor a domb élen
lerohanni meglátták őket és egy kis híja, hogy el nem menekültek. A foglyok összegződése után első dolgom volt az ezredet rendezni, ami az összelőtt futóárokban csak nagy nehézségek árán sikerült. Az állások borzasztó
képet mutattak. Teljesen össze voltak rombolva és a megszálló legénységnek egy része a leszakadt fedezékek alatt élve eltemetve nyöszörgött. Miután az ellenség csak pár lépésre volt tőlünk, képtelenek voltunk arra, hogy
szegényeken napvilágnál segítsünk. Az ellentámadás rövid idő múlva újra
megindult, azonban az orosz gyalogságot nem lehetett újra előre kergetni.
Estig voltunk a rajvonalban, amikor egy gyalogzászlóalj váltott fel bennünket. A rajvonal mögé gyülekeztettem az ezredet, amely tulajdonképpen két
századból állott, a harmadik század ugyanis a támadás alatt úgy elkerült tőlünk, hogy a rohamot tulajdonképpen egy olyan állásrész ellen csinálta,
amely nem is volt az ellenség által elfoglalva, ugyanígy járt a 7. ezred is. A
támadást tehát csak két századunk csinálta és a támadás után a két században én voltam az egyedüli tiszt. A veszteség nagyon nagy volt.
Az ütközet után tudtam meg, hogy Pünkösdi megsebesülése egy félreértésre is adott alkalmat velem kapcsolatban. Amikor sárosan és véresen a segélyhelyre elvitték és ezredorvosunk súlyos sebével bekötözte, összetévesztett engem vele. Én rólam állították ki a sebesülési jelentést és a dandárparancsnok, Berzevicy ezredes, aki az apámnak jó ismerőse és rokona is volt,
még külön értesítést is küldött róla az apámnak azzal, hogy állapotom súlyos, de nem életveszélyes. Nagy volt a doktorunknak a megrökönyödése,
80
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amikor másnap reggel találkozott velem, nyilván azt hitte, hogy valami kísértettel találkozik, Másnap reggel az állások mögött tartalékban voltunk. Az
időközben megérkezett tisztekkel egy barakkban kerestem szállást. Máig se
felejtem el ezt a helyzetet! Ez volt az egyedüli férőhely a közelben s ez pedig
tele volt halottakkal. Azért az a körülmény egyáltalában nem akadályozott
meg abban, hogy a legjobb étvággyal ne étkezzünk és aludjunk közöttük.
Az egészségi állapotom közben egyre rosszabbodott, éreztem, hogy 39–
40-os lázam lehetett. Már a támadás reggelén is nagyon rosszul voltam,
azonban a támadási parancs vétele után nem akartam beteget jelenteni, nehogy úgy tűnjön fel, mintha a támadás alól akarnék kibújni. Az orvos megállapította, hogy valószínűleg gyomormérgezésem lehet. Lázam 40° körül
volt. Visszaküldött a vezeték lovakhoz, amelyek Rarancétől kb. 30 km-re
voltak Vasloucon.
Lóháton indultam el a tisztiszolgámmal, azonban kb. 10 km után képtelen voltam tovább lovagolni. A tisztiszolgám által kerített parasztszekéren
mentem aztán tovább Vasloucra.
Az ezredünk ez alatt Rarancén maradt. És 10-én egy újabb támadást vert
vissza, amely azonban korántsem volt olyan véres.
Január hó 8-ától – 25-éig Vasloucon voltunk.
Január hó 25-én reggel 4 h-kor az ezredünk Oknára ment. Én a vezeték
lovaknál maradtam.
Január 25 – 28-ig az ezred Oknán volt.
Január 29.-én az ezred visszajön Vasloucra.
Január hó 29-étöl – február hó 13-ig Vas1oucon vagyunk.
Február hó 13.-án bevezényelnek a dandárhoz parancsőrtisztnek. Szomorú szívvel hagyom ott az ezredet, bár mindent elkövettem, hogy ezt a parancsot megváltoztathassam. Azonban ezt Berzeviczy ezredes jóindulatán
hajótörést szenvedett. Ö ugyanis, mint apámnak jó ismerőse, velem szemben jóindulatot akart ezzel kifejezni, nem is sejtve, hogy mennyire elkeserített a dolog.
A dandárnál lényegesen kellemesebb helyzetbe kerültem, mint a csapatnál, ami a fizikai fáradalmakat illeti. Azonban a bajtársi élet összehasonlíthatatlanul ridegebb volt a parancsnokságnál.
Február hó 14-étől március hó 4-ig Kucsurmikon voltunk.
Március hó 4-én egy török herceg hadosztályunkat megszemlélte.
Március hó 4-étől 21-ig Kucsurmikon vagyunk.
Március hó 21-én Berzevicy ezredes elmegy és a nagybátyám, Fráter
Jenő ezredes veszi át a dandárparancsnokságot.
Március hó 22-től április hó 2-ig Kucsurmikon vagyunk.
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Április hó 2.-án Flohr ezredes bevonul és átveszi a dandárparancsnokságot.
Április hó 3-án a hadosztály állásba megy Vigodától keletre, s én a másik dandárhoz a 19.-hez báró Cech ezredes mellé vonulok be Duninovba.
április hó 5.-étöl – április hó 18.-ig Duninovban vagyok a 19. dandárnál
parancsőrtiszt.
Április hó 18.-án átmegyek Zazulincére.
Április hó 19.-én bevonulok Vaslucra.
Április hó 20.-án Vasloucon megbetegszem.
Április hó 20–22-éig beteg vagyok.
VI.
Szabadságon vagyok. Oknai áttörés. Visszavonulás Magyarországra.
Előnyomulás. Visszavonulás Sztaniszlauig.
Ápri1is hó 23-án indulok szabadságra.
Április hó 23-tól május hó 14-ig szabadságon vagyok Nagyváradon.
Május hó 14-étől 26-ig Vaslucon vagyok.
Május hó 26.-án megérkezik gróf Lubienszky ezredes az új dandárparancsnok. Flohr ezredes elmegy a 11. lovas hadosztályhoz. Rövid pár hónap
alatt ő volt a hatodik dandárparancsnokom. El lehet képzelni, hogy ez a sűrű parancsnokváltozás milyen káros hatással lehetett a csapatokra.
Berzeviczy, Fráter, Cech, Flohr és Lubienszky következtek egymás után.
Cseh ezredes a háború elején az első huszár ezred parancsnoka volt, majd a
gorodoki roham idején az egyik dandáré. Ebből kifolyólag sokáig vizsgálat
alatt is volt és csak a vizsgálat befejezése után jött vissza a hadosztályunkhoz, ahol csak pár hónapot töltött. Ö volt ugyanis az, aki a gorodoki
lovas roham után annyira elvesztette a fejét, hogy Tarnopolban a vezérkari
főnökével vonatra akart ülni, hogy Budapestre utazzon, miután azt hitte,
hogy az egész dandárja elpusztult. Csak az állomástiszt akadályozta meg
ebben, aki jelentette, hogy parancsa van, amely szerint sebesülés nélkül
senkit sem engedhet hazautazni. A gorodoki és szatanovi pánikok különben
jellemzők voltak a lovas hadosztályok tapasztalatlanságára és vezetők gyakorlatlanságára. Górodoknál tulajdonképpen a hadosztály egy ismeretlen
cél ellen, egy állítólagos beásott ellenség ellen intézte a rohamát. Azonban a
rohamot olyan nagy távolságról és olyan felületes felderítés után hajtották
végre, hogy tulajdonképpen az ellenséggel senki a roham alatt közvetlen
érintkezésbe nem került. S az ellenség gyalogsági és tüzérségi tüze azt még
az ellenség elérése előtt összeroppantotta.
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Szemtanúk előadása szerint olyan messziről indultak rohamra, hogy a
lovak az utolsó 100 m-eket a nehéz talajban még lépésben is alig tudták
volna megtenni. A hadosztálynak nagyon nagy vesztesége volt, anélkül,
hogy a legkisebb eredményt érte volna el és az egész támadásnak valami
célja lett volna. A tulajdonképpeni katasztrofális veresége a hadosztálynak
Szatanovban történt, ahol a hadosztály önmagát tette tönkre. Szatanov tipikus oroszországi község volt kacskaringós utcákkal, csupa kőkerítéssel. A
visszavonulás alatt az egész hadosztály, sőt a hadosztály alá beosztott egy
közös lovas dandár összes tüzérségével és vonatával zsúfolódott be a faluba. A pánikot tulajdonképpen valamelyik saját járőr idézte elő, amely hazafelé menet mozgózódást és zajt hallott a faluból, azt hitte, hogy abban ellenség van és kívül a falura kezdett lövöldözni. Ekkor a gorodoki sikertelen
roham által már amúgy is demoralizált katonák saját szakállukra kezdtek
lövöldözni, és a zavart még fokozta az a körülmény, hogy a huszárok és a
közös dandár emberei nem értették meg egymást s így a koromsötétben, azt
hitték, hogy csakugyan ellenséggel állnak szemben. Közben a csapatok a
koromsötétben ki akartak jutni a faluból, azonban a girbe-görbe utcákon
vissza-visszatértek kiindulási helyükre.
Az ezred parancsnokok elvesztették ezredeiket maga a hadosztályparancsnok is egyedül bolyongott. Amikor hajnalodni kezdett, az ezredek
megkezdték a Zbrucson való átúsztatást, ami nem ment simán, mert az elcsigázott lovak nagy része a gyors folyású folyóba fulladt. Ekkor találták
meg egy híd alatt halva Frohreich altábornagyot. Máig sem lehet megállapítani, hogy véletlenül a huszárok lőtték agyon a nagy lövöldözésben,
avagy látva a hadosztálynak pusztulását, ő vetett végett magának. A kép,
ami a Zbrucson túl az ember elé tárult, lesújtó volt, az ezredek nagy része
széjjelzüllött. Az egyik ezredparancsnok például azt hívén, hogy az ellenség
körülfogta, hadi követeket akart az ellenséghez küldeni, hogy a fegyverletételről tárgyaljon.
Később Szatanov község elöljárói jöttek át és kérték a parancsnokokat,
hogy a Szatanovban maradt rengeteg hadi felszerelést, valamint ágyút és
vonatanyagot szállítsák át, mert a faluban egy szál ellenség sincsen. Némelyek ugyan manapság is azt állítják, hogy a faluban polgári ruhás kozákok
voltak és azok kezdték tulajdonképpen a lövöldözést, hogy ezzel pánikot
okozzanak. Én ezt teljesen valószínűtlennek tartom, mert ezt az eljárást az
oroszok a későbbi időben sosem ismételték meg, annál is inkább, mert arra
senki sem gondolhatott előre, hogy egypár puskalövésre az egész hadosztály megszaladjon.
Május hó 27. – Június hó 4.-ig Vaslucon voltunk a vezeték lovakkal.
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Június hó 5.-én kaptuk a hirt az Oknai áttörésről. Érdekes volt a zsidóságot ezekben a napokban megfigyelni. Már napokkal előtte kaftános csoportokat lehetett látni, akik nagy izgalommal tárgyaltak, bennünket is állandóan zaklattak kérdéseikkel, hogy nem tudunk-e valami nagy orosz támadási tervről, azonban mi most is teljesen tájékozatlanok voltunk.
Június hó 5-én kaptuk meg az áttörés hírét és értesültünk az osztrák–
magyar hadsereg katasztrofális vereségéről. Ha akkor az orosz hadseregben
van elég merészség és vállalkozó kedv, úgy befejezhette volna a háborút,
hiszen több száz kilométeren semmiféle erő sem állt volna ellen. Azonban
az orosznak szerencsére meg volt az a rossz, vagy a mi szempontunkból jó
tulajdonsága, hogy sikeres támadás után sohase ment előre, hanem mindig
hagyott elegendő időt nekünk, egyrészt, hogy visszavonuljunk, másrészt,
hogy csapatainkat rendezzük, és újabb állásokat készítsünk. Úgy volt most
is. Bár Vaslouc Oknától 60–70 km távolságra volt, mégis egész 11-ig maradhattunk Vaslucon, dacára az áttörésnek.
Június hó 11.-én a vezeték lovakkal elindultunk a Kárpátokon keresztül
Magyarország felé. Végzetes tévedése volt a hadvezetőségnek, hogy a lovas
hadosztályokat lóról leszállította, és gyalog előre küldte az első vonalba.
Erőt ezek a hadosztályok tulajdonképpen alig képviseltek, hiszen egy-egy
huszárezred gyalogos létszáma egy zászlóalj létszámát sem érte el. Milyen
jó szolgálatot tett volna most az a sok lovas hadosztály, ha az előnyomuló
oroszok előtt a gyalogságunk visszavonulását fedezhette volna. Bizonyára
nem esett volna orosz fogságba az Okna-i áttörés következtében az a kb.
400.000 emberünk és rengeteg hadi felszerelésünk.
A karaván a mellyel Magyarország felé elindultunk elszomorító látványt
nyújtott. Századonként ugyanis egy altiszt maradt csak vissza a vezeték lovaknál, tehát a lóvezető lovasokat a polgári elemekből kellett összeszedni.
Vaslouc nagy zsidó fészek volt, s fiatalabb férfiakat egyedül a zsidók között
lehetett találni, miután a keresztények már mind bevonultak. A zsidókat
fogdosták tehát össze a tábori csendőrök, és ezeket ültették fel a lovakra.
Ezek valószínűleg életükben sohasem lovagoltak, mert még a lovagláson
kívül három lovat is kellett vezetniük. A szalmakalapos, hosszú kaftános
zsidók elszomorító látványt nyújtottak. Visszavonulásunk elképzelhetetlen
lassú volt, mert a zsidók lépésről-lépésre estek le a lovakról és rengeteg időt
vesztettünk azzal, amíg az elszabadult lovakat össze tudtuk szedni és a zsidókat újra felpakolni a nyeregre. Estére Berhometre81 érkeztünk. Június hó
12.-én Berhometröl Kozmatzra mentünk.
81

Berhomet. Település Nyugat-Ukrajnában (románul: Bеrhomet pe Siret, németül: Berhometh, ukránul: Берегомет). A város a Siret folyó mellett fekszik.
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Június hó 13.-án Kozmátzról a Kárpátokon keresztül gyönyörű szép vidéken és időben mentünk át Vorochtára,82 erre a csodaszép határ községbe.
Június hó 14-étöl – 17-ig Vorochtán voltunk.
Június hó 18.-án Vorochtáról előre lettünk rendelve és megindultunk
Delatin felé. Este Delatinba érkeztünk.
Június hó 19.-én Nadvornán át Szolotvinára mentünk.
Július hó 20.-án Szolotvinán vagyunk.
Június hó 21.-én Krasznán vagyunk. Jólesett itt újra feleleveníteni azokat
az emlékeket, amelyeket múlt év tavaszán szereztünk itt, amikor a háború
legborzalmasabb látványában volt részünk, Perehinczkó község éjjeli megtámadásában.
Június hó 2.-án Kalusba mentünk.
Június hó 22.-étöl július hó 1-ig Kalusban voltunk.
Július hó 2.-án elindultunk Sztaniszlauba.
Július hó 3.-án délben Neudorfba érkeztünk.
Július hó 4.-én Bernarofkán vagyunk.
Július hó 5.-én Molodilov felé visszavonultunk.
Július hó 6-án Molodilovban vagyunk.
A vezeték lovakat hátra hagytuk, és gróf Lubienszky tábornok vette át a
dandárparancsnokságot. A vezérkari főnöke Veres százados volt. A másik
parancsőr tiszt pedig Krasznay Miklós. Krasznay Miklós, mint főispáni titkár vonult be, a háború alatt nagyon jó bajtársam és barátom volt, aki pár
hónap múlva, pár nappal arra, hogy a dandár parancsnokságtól a csapathoz
visszahelyezték, Jakobéniben hősi halált halt.
Július hó 6.-ától – Július hó 24.-éig Molodilovon voltunk. Amíg hadosztályunk az Okna-i áttörés után idáig jutott, számtalan támadást kellett viszszavernie. Az orosz ugyanis óriási túlerőben volt, követte a régi taktikáját,
lassan előkészítette a támadást, állásainkat elfoglalta, megállt, s kb. 5-6 nap
múlva támadta meg újra állásainkat.
Július hó 24.-én Molodilovól Grabicsra megyünk, ahol csoport tartalékok vagyunk. Este Hadfy altábornagy hadosztályunkat megszemlélte.
Július hó 25.-én Grabicsról Bortnikira megyünk, ahol a hadosztály a 21.
gy. ho. egy dandárját váltotta fel.
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Vorohta városi jellegű település Ukrajna Ivano-frankivszki területén. Az
Északkeleti-Kárpátok keleti oldalán, a Prut folyó völgyében, 850 m-es tengerszint feletti magasságon fekszik. Állandó lakossága a 2001-es népszámlálás idején mintegy 3800 fő volt. A települést és környékét a hucul népcsoport
lakja.
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Július hó 26. ég 27.-én Bortnikin vagyunk.
Július hó 28.-án délben az oroszok erős tüzérségi előkészítés után áttörik
a mi jobb és balszárnyunkat a 6. lovas és a 21. gy. hadosztálynál. Este 19 hkor Tarnovica-Polnáig vonulunk vissza, ahol a második állást szállottuk meg.
Az egész visszavonulás tulajdonképpen egy hozzánk beosztott fiatal tüzér főhadnagy, Kapocsfy fedezete mellett történhetett meg, úgy hogy oroszlánrésze van neki benne, hogy az áttörés hadosztályunkra katasztrofális nem
lett. Kapocsfy az ütegével teljesen fedetlenül a visszavonuló huszárok előtt
állt fel és vakmerő bátorsággal lőtte az előnyomuló, nálunknál sokkal nagyobb számú orosz tömeget. Veszteségünk, bár nagyon nagy volt, mégis
sikerült a hadosztályt az előkészített tarnovicai állásokba visszavezetni. Engem ez alkalommal a második dicsérő elismerésre terjesztettek fel. Dobronucnál kaptam, mint hadnagy a katonai érdemkeresztet és Rarancénél a legfelsőbb dicsérő elismerést.
Július hó 29.-én Tarnovica-Polnán vagyunk, az orosz tüzérség lövi a falut. A dandárparancsnokság az ellenségtől teljesen belátott faluvégi házban
volt elhelyezve, amit Lubienszky gróf választott ki. Hiába kapacitáltuk az
öreget, hogy menjünk be a faluba, mert ez a hely parancsnokságnak teljesen
alkalmatlan és az ellenség feltétlenül ki fog bennünket lőni. Az összes távbeszélő vezetéket ide építették ki a csapatok, a küldöncök állandóan jöttek
mentek, nyilvánvaló volt, hogy az ellenség rövid időn belül felfedezi álláspontunkat. Tényleg kb. 10 h felé az orosz tűzérség elkezdi parancsnokságunkat tűz alá venni, Lubienszkyt még most sem lehetett kapacitálni, azt
mondta, hogy őt nem fogja a golyó, legyünk csak egész nyugodtak. Természetesen elhallgattunk, hiszen ha a parancsnokunk ott marad, nekünk is maradnunk kellett. Magunkban ugyan elégedetlenkedtünk, mert szükségtelennek tartottuk, hogy amikor párszáz méterre odébb biztonságban lehettünk
volna a háború harmadik esztendejében, ilyen feleslegesen kacérkodjunk a
halállal. A ház körül egymás után dőltek romba a melléképületek, s mi elég
megilletődve ültünk szobában és vártuk a legközelebbi gránátot. Egyszer
csak az öreg Lubienszky mintha csak kígyó csípte volna meg felugrott és
elkiáltotta magát, ''de most már menjünk." Erre az egész törzs, amilyen
gyorsan csak lehetett, otthagyta a házat. Alig mentünk kb. 30–40 lépésre,
amikor a telitalálat a házat széjjelrombolta. Szegény telefonistáink, akiknek
már nem volt idejük elhagyni helyüket, ott pusztultak.
Július hó 30.-án Tarnovicáról nyugatra a második állások mögött helyeztettünk el a dandárparancsnoksággal. A sátorban voltunk elhelyezve, amit
egy domb-él alatt ütöttünk fel. A dombon volt a figyelő helyünk. Mi, parancsőr tisztek, Krasznay és én felváltva a figyelő helyen tartózkodtunk,
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míg a dandárparancsnokság a domb éltől pár száz méterre volt .A látvány
figyelőhelyünkről nagyszerű volt. Az egész el1enséges állást be lehetett látni. Első nap az ellenség álláspontunktól kb. 4-5 km-re, az első vonalunktól
kb. 2 km-re lehetett. Egyetlen hosszú árkot láttunk kiásva. Az ellenség azután nap-nap után előre dolgozta magát.
Reggelre mindig egy csomó futóárkot és összekötő árkot láttunk kiásva,
amelyek nap-nap után jobban közelítették meg állásainkat. Szinte órányi
pontossággal ki lehetett számítani, hogy mikor szándékozik az ellenség állásainkat megtámadni. Figyelő helyeinket is nap-nap után belőtte különböző nagyságú lövegeivel. Huzamosabb tüzérségi tűz azonban figyelő helyünkön sohasem feküdt. Nyilvánvaló volt tehát, hogy az ellenség támadása
esetére előre belőtte ütegeit reánk.
Nap-nap után orosz repülőgép is jelent meg felettünk. Augusztus 8.-áig
voltunk ebben a helyzetben, mikor már nyilvánvaló lett, hogy az ellenség
támadása csak órák kérdése. Este csapataink el is fogtak egypár oroszt, és
azok azt vallották, hogy az ellenség másnap támadni akar és ők a támadás
elől szöktek meg.
Augusztus hó 7-én reggel, amikor kimentem a figyelő helyünkre azonnal
láttam, hogy a támadást az oroszok megindítják. Az orosz állások már kb.
100 m-re voltak a mieinktől és meg lehetett figyelni, hogy az összes futóárkok és állások tele vannak katonákkal. Három orosz figyelő léggömb is volt
felengedve, ami a legbiztosabb jele volt a készülő támadásnak. Kb. 9 h lehetett, amikor az orosz tüzérség megkezdte állásaink lövését. Ugyanekkor
több üteggel figyelő helyünket és a mellettünk lévő tüzér parancsnok figyelő helyét is tűz alá fogta. Ekkor kaptam a parancsot, hogy menjek vissza a
dandárhoz, miután az ütközet alatt szükség lesz rám. Krasznay ugyanis a figyelőben gránátnyomást kapott és idegsokkal szállították le a dandárhoz.
Alig értem vissza, amikor az ellenség áttörte a frontot az első honvéd huszárezred vonalában, s beláthatatlan sorokban kezdett a falun keresztül előre nyomulni Parancsot kaptam, hogy a huszárezredet meg kell állítani és az
előkészített második állást kell megszállniuk. Az ezredet megállítani nem
volt kis feladat. Revolvert rántva igyekeztem az embereket összeszedni,
azonban a több órás tüzérségi tűzben teljesen demoralizált legénységbe nehéz volt lelket önteni. Ha húsz embert megállítottam, mialatt a másik húsz
embert összeszedtem, ezek már sehol sem voltak. Visszamentem a dandárparancsnoksághoz és jelentettem a helyzetet, s azt, hogy a visszavonulást
csak érintetlen csapatokkal 1ehet megállítani. Erre a hadosztály a tartalékban 1évő ezredét, a 8. huszárezredet rendelte ellentámadásra. Ezzel mindenesetre elértük azt, hogy az oroszokat egyelőre a második állásnál megál-
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lítottuk. A dandárnál tudtam meg, hogy Krasznay a figyelő helyen gránátnyomás következtében idegsokkot kapott és már e1 is szállították. Egyedül
lévén parancsőrtiszt csak váltott lovakkal tudtam a sok feladatnak eleget tenni. Délután a tartalékból bevetett gyalogsághoz lettem összekötő tisztnek kiküldve, azzal a feladattal, hogy a dandárt, illetve hadosztályt a harchelyzetről
pontosan tájékoztassam. Éjfélig voltam ott, mígnem megkaptam a parancsot,
hogy általános visszavonulás lesz és egész Sztaniszlauig vonulunk vissza.
Augusztus 8.-án a hadosztály Mikielnitzére megy, ahol tartalék. Délután
azonban a szomszédos németeket áttörik, mire a hadosztály a Sztaniszlautól
keletre lévő út megszállására lesz kirendelve. Augusztus hó 9.-én hajnalban
Sztaniszlaun át Podluzéra megyünk, és a hadosztály megszállja a Podluze
és a 311. magaslati pont közt lévő vonalat.
Augusztus hó 10.-én reggel kimentünk a Podluze feletti magaslatokra. A
csapatok előttünk kb. 2 km-re egy domb-élen voltak. Az oroszok egész nap
lázas tevékenységet fejtettek ki. Tüzérségük állandóan lőtte az állásainkat és
figyelő helyünket, repülőik is többször elszálltak felettünk. Nyilvánvaló lett,
hogy megint támadni akarnak. Délután kb. 17 h-kor az orosz megkezdte állásaink lövését. A tűz mind hevesebb és hevesebb lett. Kb. egy óra múlva
azt az értesítést kaptuk, hogy a bal szárnyunkon lévő német hadosztály viszszavonul. A mieink egy ideig még tartották magukat, de azután erős tüzérségi tűz által megrendítve, kezdték állásainkat elhagyni, hiszen a németek
visszavonulása folytán úgysem soká tudták volna magukat tartani. Ekkor
volt részem a háború egyik legérdekesebb látványában, mert keveseknek
adatott meg, hogy mintegy páholyból nézhessenek végig egy orosz lovas
rohamot. Amikor ugyanis csapataink a lejtőn lefelé kb. 4–500 m-re eredeti
állásaiktól visszavonultak, egyszerre mintha a földből nőttek volna ki, kb.
egy ezred kozák jelent meg lóháton. El voltunk készülve, hogy az egész
hadosztályunk fogságba kerül, hiszen nem is gondoltunk arra, hogy ez a
demoralizált társaság képes lesz ennek a külsőleg imponáló orosz lovasságnak ellenállni. Azonban csoda történt. Alig kezdtek el a dombról lefele vágtázni a kozákok, amikor először egy-két huszár állt meg és fordult ellene,
pár lövést leadva, amikor a többiek látták, hogy minden lövésre 2-3 kozák
fordul 1e a lóról, megállt erre az egész visszavonuló csapat és fegyvert ragadva a rohamozó kozákok ellen fordultak. A látvány borzalmasan szép
volt. Alig tettek meg pár száz métert, a rohamozó kozák ezredből csak kisebb lovas csoportok maradtak. Egy részük elesett, másrészük visszafutott s
az a kis töredék mely még előre jött, rövid idő múlva a vonal előtt keresztben kezdett elvágtázni. Nagyszerű hálás célt mutatva nekünk. A huszárok
annyira lelkesedésbe jöttek, hogy visszafordultak, visszamentek az állásba
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és azt újra elfoglalták. Az ellenség ugyanis saját katonái miatt nem volt képes tüzérségi tüzét újra reánk irányítani. S így lovas rohamával nemhogy a
győzelmet jobban kihasználta volna, hanem még azt is elvesztette, amit
gyalogságával elfoglalt. Érdekes jelenség volt ez akkor az egész vonalon.
Amit mi 1914-ben háborús tapasztalatok híján sokszor ész nélkül megcsináltunk, hogy a gyalogságot lovassággal, lóhátról támadjuk meg, és ami nekünk akkor annyi sok vérveszteségükbe került, 1916-ban az oroszok ugyanezt csinálták meg, egymás után a frontunk különböző szakaszain ugyanolyan eredménytelenséggel, mint mi. Az volt még az érdekes, hogy az ilyen
lovas támadások legtöbbször akkor roppantak össze, amikor velük szemben
lóról leszállt lovasság állott.
Gyalogságunknak ugyanis nagyon imponált az orosz kozákság, akik kétségtelenül a világháború legjobb katonái. Valami nimbusz vette körül őket,
aminek oka bizonyára a kegyetlenkedéseikről elterjedt álhírek voltak. Én a
kozákoknál sohasem tapasztaltam, hogy a kegyetlenkedésekre hajlamosak
lettek volna. Dobronoucnál például, amikor állásainkat elfoglalták, s az állásokban visszamaradt sebesültjeinket már nem volt idejünk visszavinni,
mind szépen bekötözték és védett helyen biztonságba helyezték őket, úgy
hogy mikor az állásokat visszafoglaltuk, sebesültjeinket ebben a helyzetben
találtuk meg. Míg tehát a gyalogságunk előtt a kozákoknak nagy respektusa
volt, addig ezt egyáltalában nem lehet a huszárokra vonatkoztatni. A huszár
ugyanis, mint lovas katona, magáról tudta és tapasztalta, hogy milyen tehetetlen az ember lóháton, hiszen még egy védtelen embert is nehéz lóhátról
harcképtelenné tenni. Egy gyalogos harcos 8–10 huszárt, vagy kozákot
harcképtelenné tehet, addig, míg a közelébe ér. S azután elegendő, ha fegyverét védekezve maga elé tartja, hogy a lovas meg se tudja közelíteni. A
kozákok még hosszú pikáikka1 sem tudtak több eredményt elérni, hiszen
egy enyhe ütéssel ezeket a hosszú, esetlen botokat nagyon könnyű volt irányukból kitéríteni.
A támadás tehát nem sikerült. Azonban még sem tarthattuk magunkat
sokáig, mert éjfélkor megkaptuk a parancsot a visszavonulásra.
Augusztus hó 11-én a dandár tartalékban van Pavelecen.
Augusztus hó 12–15.-ig Pavelecben voltunk. Állásaink közvetlen
Sztaniszlau alatt húzódtak. Ezredeink nagyon kellemetlen helyzetben voltak, mert Sztaniszlauból az egész állásvonalat nagyszerűen be lehetett tekinteni és az állások teljesen fedetlenül feküdtek. Csapatainkat különben is a
hosszú visszavonulási harcok nagyon megviselték. Az ezredeknél alig voltak tisztek.
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Augusztus hó 15-én reggel hadosztály és dandár törzs Podmihálcba
ment. Eleinte nem tudtuk ennek az intézkedésnek az okát, hogy tudniillik
miért választottak el csapatainktól. Később aztán kisült, hogy az összes
osztrák- magyar csapatokat ki akarták ezen a frontrészen vonni és a német
hadsereggel felváltani. A mi elindulásunk tehát tulajdonképpen ennek a felvonulási folyamatnak az első lépése volt.
Augusztus hó 16-tól 24-ig Stratnevisnyire menetel a hadosztály törzs.
Krasznay és Török hadnagyot a csapathoz osztják be. A csapat Lukovára
ment.
Augusztus hó 25-én a hadosztály törzs Sierniginivra megy.
Augustus hó 26-án Kruzsalnicére megyünk.
Augutus hó 27-én, 28.-án Kruzsolnicén vagyunk.
Augusztus hó 29.-én bevagonírozunk és Csapon, Nagykárolyon, Désen
keresztül Besztercére83 érkezünk.
VII.
Betlen, Beszterce, Dornavatra. Harcok Jakobilnél. Csókanesti.
Visszatérek a 7. huszár ezredhez.
Augusztus hó 31-én kivagoníroztunk, a hadosztály Dornakandrényibe megy át.
Szeptember hó 1.-én Kócsra megyünk a vezeték lovakkal.
Szeptember hó 1.-étől 4.-ig Kócson84 vagyunk
Szeptember hó 4-én Betlenbe megyünk, ahol Bethlen Páléknál vagyunk
megszállva, Természetesen a földbirtokosok, úgy Bethlen Pálék, mint Bethlen Istvánék, akiknek itt szép kastélyaik voltak, eltávoztak, úgy hogy hívatlan vendégként írtuk be magunkat vendégkönyveikbe.
Szeptember hó 4–8.-ig Bethlenbe voltunk.
Szeptember hó 8.-án Szeszármára mentünk át. Érdekes község volt ez a
falu, csupa magyar nyelvű magyar nevű emberek laktak, azonban annyira el
voltak oláhosodra, hogy nagyrészük magyarul már egy szót sem beszélt.
Szeptember hó 8. – szeptember hó 17.-ig Szeszármán voltunk.
Szeptember hó 18.-án átmentünk Aldorfba. Károlyi Mihály gróf bevonul
a hadosztályunkhoz és a dandárnál parancsőrtiszt lesz Lubienszkv mellett.
Beadom ténylegesítés iránti kérvényemet, amit Lubienszky semmi körülmények között nem akart aláírni. Azt mondta, hogy bizonyára megbolondultam, hogy a mérnöki pályát a katonaival akarom felcserélni. Azt mondta,
83
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Nagykároly, Dés, Beszterce ma Románia.
Falu Belső-Szolnok vármegyében.
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hogy a békebeli szolgálat nem olyan szép és bajtársias, mint a háborús. Utólag én is meggyőződtem róla, hogy az öregnek ebben is teljesen igaza volt.
Szeptember hó 18.-ától – október hó 31.-ig Aldorfon vagyunk. Dolgunk
alig van, én vagyok a dandár vezérkari főnök és parancsőrtiszt egy személyben, miután Károlyi Mihálynak egyenlőre nem sok hasznát lehet venni.
November hó 1-én a dandárparancsnokságot előre rendelik. Lubienszky
azonban továbbra is Besztercén marad és egyelőre Károlyi Mihály is.
December hó 2.-án kimegyek a 19. dandárhoz Inlinistére. A dandárparancsnok Virányi Ferenc ezredes. Virányi egy ideig a 7. huszár ezred parancsnoka volt, kissé aggodalmaskodó, nem sok háborús tapasztalattal rendelkező tiszt, akivel nehezen fértünk meg. Az öregnek egészen különös bogarai voltak. Többek között például azt kívánta, hogy a dandár törzsnél ne
gramofonozzunk, mert nagy lelketlenségre vall az, hogy amikor frontokon
halnak az emberek, mi gramofont hallgatunk. Megpróbáltam neki megmagyarázni, hogy én már harmadik éve vagyok kint egyfolytában a harctéren,
és bizony néha jól esik nekünk is az a sovány kis szórakozás. Ajánlottam
neki, hogy talán a front mögötti városokba pl. Budapesten kellene neki inkább a mulatóhelyeket beszüntetni, mert mi mégiscsak az első vonalban
vagyunk, míg azok jó párszáz kilométerrel hátrább. Az öreg azért is haragudott, hogy mi teljesen kényelembe téve magunkat aludtunk, ő pedig sohasem mert levetkőzni. Még akkor sem, mikor a front mögött jó pár kilométerre paplanos ágyban aludhatott volna. Ugyanekkor a csapatok az első
vonalban a legnagyobb kényelemben éltek, hiszen máskép nem is lehetett
volna a háború nélkülözéseit kibírni olyan sokáig.
November hó 3.-án Inlinistin vagyunk. Jankovich veszi át rövid időre a
parancsnokságot.
November hó 3. – 7.-ig Inlinistén vagyunk.
November hó 8.-án Lubienszky bevonul a dandárhoz.
November hó 9.-étől – november hó 15.-ig Inlinistén vagyunk.
November hó 16.-án megyek Besztercére, szabadságra.
November 17-én utazom haza.
November hó 18-ától – december hó 5-ig szabadságon.
December hó 6-án hajnalban indulok frontra.
Dcember hó 7-én megérkezem Besztercére.85
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Beszterce románul Bistrița, németül Bistritz, ma Romániában, Erdélyben található.. Egykor Beszterce-Naszód vármegye székhelye volt. Szász település.
Nevét a rajta átfolyó folyóról kapta, és ez a szláv bîstro szótőből ered, jelentése gyors.
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December hó 8-án Besztercén vagyok.
December hó 9-én megérkezem Marosénire.86
December hó 9. – 20.-ig Marosénibe vagyunk.
December hó 21-én 6. és 7. ezredeket felváltják és az ezredek Dornavatrán,87 tartalékok lesznek. A dandárparancsnokság Dornavatra északi
szegélyén van.
VIII.
1917
December hó 22. – január hó 2.-ig Dornavatrán vagyunk. A dandár a város
szélén, egy egyedül álló házban volt elhelyezve. A helye nagyon szerencsétlenül volt kiválasztva. Az orosz tüzérség, miután a főútvonal mellett
voltunk, naponként tűz alá fogta, azonban szerencsés véletlen folytán a házunk, dacára a nagy tüzérségi tűznek épen maradt.
Január hó 3-án délután 13 h.-kor a két ezred menetkészen áll és 16 h.kor a 6. ezred Jakobinire megy, ahol Cokanestire útba inditják. 17 h.-kor a
7. ezredet szintén Cokanesti-re irányítják, ahol a Grécium nevű-falurészben
tartalék lesz.
A 7. ezred Lizancsukon tartalék. Az első állások ugyanis be vannak
nyomva, s általában szörnyű fejetlenség uralkodik. A 8. lovas hadosztálynál, nem tudnak semmi közelebbit. Ebben a helyzetben megint az volt a
szerencsénk, hogy az oroszok hűek maradtak régi taktikájukhoz, és miután
állásainkat elfoglalták, nem nyomultak előre. Pedig ha ezt teszik az egész
frontszakaszt kb. 100 km-re kellett volna visszavenni, hiszen az egyedüli
haránt közlekedési vonalat foglalták volna el.
Január hó 3.-ától – január hó 9.-ig Cokanestin vagyunk. Csudálatosképpen éppen egy olyan házba szállásoltunk be, amely mellett annak idején a
Cokanestén elesett szegény Krasznay Miklós volt eltemetve.
Január hó 10-étöl – január hó 30-ig Cokanestin vagyunk.
Január hó 30-án a 7. huszár ezredet a 2/60 zászlóalj felváltja.
Január hó 30-ától – február hó 16-ig Cokanestén vagyunk.
Január hó 16-án reggel Dornavatrán át Inklinistére megyünk.
Január hó 17-étől – március hó 10-éig Dornakadréniben vagyunk, ahol
Tiba Béla századosnál, az első huszár ezred gazdagsági tisztjénél vagyok
86
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Moroseni Suceava megyében, Romániában található.
Dornavátra, románul Vatra Dornei, németül Dorna Watra) város Suceava
megyében, Bukovinában, Romániában.

FRÁTER TIBOR NAPLÓJA KATONAI SZOLGÁLATÁNAK IDEJÉRŐL

193

beszállásolva. Fogaim ugyanis nagyon megromlottak és a katonai fogászatra kértem a beutalásomat.
Március hó 11-én bevonultam a 7-ik honvéd huszárezredhez. Miután
ténylegesítésem megjött, tovább nem maradhattam a dandárnál és én a 6.
huszár ezredhez való beosztásomat kértem. A 7. huszár ezred parancsnoka
akkor újra Jankovics volt, aki hosszú levélben kért arra, hogy ne a 6. huszár
ezredhez vonuljak be, hanem hozzá, ahol századot kapok és ahol ő örömmel és szeretettel fogad. Az ezred akkor Dornavatra felett elhúzódó gyönyörű szép havas magaslatokon volt állásban. Az ellenség elég távol volt,
az állások erősek voltak, s így a helyzetünk nagyon kellemes volt. Az orosz
tüzérség keveset háborgatott bennünket, inkább a saját tüzérségünk lőtt belénk egypárszor. Ekkor indultak meg először a barátkozások az oroszokkal.
Erre az időre esett a Kerenszky88 forradalom és bár ezután még az oroszok
több ízben erős támadásokat vezettek ellenünk, mégis az orosz front felbomlását ettől az időtől kell számítanunk. A hadsereg-parancsnokság elhatározta, hogy az egész fronton békeköveteket küld az oroszokhoz azzal,
hogy őket külön békére szólítja fel. Nálunk Szentiványi Móric főhadnagyot
szemelte ki Jankovics erre a célra, úgy gondolkodva, hogy miután ő békében Cernin mellett Bukarestben követségi tanácsos volt, tehát részes volt a
háború előidézésében, most ő próbálja meg a békét megkötni. Az egész
fronton egy időben kellett a békeköveteknek az ellenséghez átmenni. Állásainkban érdeklődve figyeltük, hogy milyen fogadtatásban lesz Szentiványinak része. Egy trombitással és két huszárral indult meg az ellenség felé,
kezében egy fehér zászlót lobogtatva. Az oroszok némán tűrték egy ideig
ezt a demonstrációt, azonban mikor állásainkat elhagyta és állásaink között
kb. a fele utat megtette és a trombitás belefujt a trombitájába, az oroszok
olyan pokoli tüzet bocsátottak rá, hogy csak az est beálltával tudott a barátságtalan fogadtatás után járőrével együtt állásainkba, visszalopózni. Az volt
a szerencséje, hogy nem eresztették át, mert a többi frontszakaszon, ahol a
hadikövetek átjuthattak, sehol sem lettek visszabocsátva. Amint hallottuk
azon az egy napon több száz tiszt került így orosz fogságba. Soknak még
nagyon kellemetlen helyzete is lett, miután mindenféle lázító propaganda
iratot küldtek vele át, ami pedig a hadicikkek értelmében igen súlyos beszámítás alá esik.
Március hó 11-től – április hó 11-ig állásban vagyunk. Április hó 12-én
szabadságra megyek.
88

Alekszandr Fjodorovics Kerenszkij (Szimbirszk, 1881. május 4. – New York,
1970. június 11.) orosz mérsékelt szocialista és polgári politikus.
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Április hó 12-étől – május hó 5-éig szabadságon vagyok Nagyváradon.
Május hó 5-én indulok vissza a frontra.
Május hó 6-án reggel megérkezem Dornalandrényibe. Este az ezredhez
bevonulok, ahol a századom tartalékba van.
Május hó 7-étől – 20-áig tartalékba vagyunk.
Május hó 20.-án este a 307. gyalogezred felvált bennünket és mi Argestrulba89 vagyunk.
Május hó 27.-én reggel Argestrulból Jakobénibe megyünk, ahol a 12.
gyalog ezredet váltjuk fel és az én századom tartalékba kerül.
Ez a hadosztály egy tisztára cseh alakulat volt, amely mikor állásait elhagyta, bennünket magyarokat gyalázó feliratokat hagyott vissza, úgy hogy
kénytelenek voltunk őket a hadtestnél feljelenteni. Az eredmény azonban ez
lett, hogy a parancsnokunkat, Jankovicsot, aki kemény gerincűsége miatt a
hadtestnél úgysem volt közkedvelt, visszaküldték a hátországba és mi új parancsnokot kaptunk.
Május hó 27.-étöl – 30.-ig tartalékban voltunk Jakobéni mellett.
Május hó 31-én május hó 31-én Nyárádszeredára indultam, ahova rohamtanfolyamra lettem vezényelve. Rohamalakulatokat akkor kezdték a
csapatoknál német mintára felállítani. Ezeknek a feladata lett volna támadásnál legelőször az állásokba betörni és közelharccal azokat elfoglalni. Válogatott legénységet és kiváló tiszteket osztottak be ezekhez a csapatokhoz,
olyanokat, akik önként jelentkeztek. Ezredünknél én voltam az önként jelentkezős, s így kerültem a németek által vezetett nyárádszeredai roham tanfolyamra
IX.
Nyárádszeredai rohamtanfolyamon.
Előnyomulás Kimpolungig. Kimpolungi harcok.
A roham félezredhez kerülök Kimpolungban.
Június hó 4-én este megérkeztem Nyárádszeredára. Nyárádszeredán volt a
németek által felállított roham tanfolyam, melybe az arcvonalról lett rohamkiképzés céljából vezényelve. A parancsnok egy német őrnagy volt, s
kiképző tisztek és altisztek szintén kivétel nélkül németek. A kiképzés célja
volt csapatokat s a közelharcban, kézigránátdobásban, aknavetésben és
lángszóró használatában kiképezni.

89

Argestru, Romániában.
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Június hó 5-én reggel jelentkeztünk a parancsnokságnál. Az 5. lovas
hadosztálytól egyedül én voltam vezényelve. A kiképzés reggel 6 h-tól
egész délutánig tartott. Keményen be voltunk fogva, úgy hogy az egy havi
tanfolyam után szinte örültünk, amikor visszakerülhettünk a frontra egy kicsit pihenni. Nekünk, huszároknak fogalmunk sem volt dolgokról, úgyhogy
a kiképzés tényleg hézagpótló volt, aminek a háború további tartama alatt
nagy hasznát vettük. Fősúly volt fektetve a lövészetre, úgy géppuskával,
mint kézi lőfegyverrel. Ennek különösen nagy hasznát vettük, mert a lovasságnál a lő kiképzés bizony eléggé elhanyagolt állapotban volt. Volt eset,
amikor olyan huszárokat kaptunk a frontra, akik soha életükben egy lövést
sem adtak le ez ideig. Sőt, még a fegyverrel sem tudtak bánni. El lehet képzelni, milyen kicsi volt ezeknek a morális értékük és idegrendszerük éppen
akkor mondta fel a szolgálatot a roham alatt, amikor a gyalogság a támadásokat a legnyugodtabban és könnyűszerrel verte vissza, bízva lőfegyvereinek hatásában.
Június hó 5.– június hó 30.-ig Nyárádszeredán voltam.
Július hó 1-én indultam vissza a frontra.
Július hó 2-án este megérkezem Kosznára, Jakobéni mellett.
Július hó 3-án Kosznán vagyok.
Július hó 4-én bevonulok az ezredhez.
Az ezrednél századom tartalékban volt. Egy gyönyörű szép hegyoldalban
fenyvesek között voltak a tartalékállások, az ellenségtől kb. 5–600 méterre.
Állásainkat az ellenség nem láthatta, így célzott tüzérségi tűznek nem igen
voltunk kitéve, csak az állásunk mögötti területre szórt tüzérségi lövedékeket
kaptuk. Azonban ezekből éppen eleget. Katonáim között főleg az ellenséges
gyalogsági lövedékektől történtek sebesülések. Ezek a távol lövések voltak
tulajdonképpen a legkellemetlenebb hatást kiváltó ellenséges tevékenységek.
Az ember a kilövés hangját nem is hallotta, olyan messziről lőttek, csak a füle
és feje mellett elsüvítő golyók dongószerű dünnyögését hallotta.
Július hó 4-étől – 29-éig voltunk ezekben az állásokban.
Július hó 29-én este parancsot kaptam, hogy másnap reggel az ellenséges
állásokat ezredünk előtt rohamszázadommal meg kell támadni. Támadási tervet pontosan kidolgoztam és elhatároztam, hogy közvetlen napfelkelte előtt
indulok el. A századot járőrökre osztottam és ezek voltak hivatva arra, hogy
ezredünk arcvonala előtt az orosz állásokba először törjenek be.
Este 20 h. után az ellenség hirtelen erős ágyútűzbe kezdett, az egész
arcvonalunkat tűz alá vette Ugyanekkor a gyalogsági tűzzel is az egész vonalunkat lefogta. Nyilván azt hitték, hogy támadni akarunk. Lassan elcsendesedett a tűz.
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Reggel terv szerint indítottam el járőreimet, én magam az arcvonal közepe táján pár száz lépésre a járőrök mögött indultam el az ellenség felé kb.
egy szakasznyi tartalékkal. Már pár száz méterre közelítettük meg az ellenséges állásokat, és nagy volt a csodálkozásunk, amikor azt láttuk, hogy az
állásokban már egyetlen orosz katona sincsen. Úgy látszott, hogy az előző
napi nagy tüzérségi tűz csak visszavonulásuk leplezésére szolgált. Az orosz
katona különben is a visszavonulás mestere volt. Ahogy az orosz hadsereg
nagyon nehezen és vontatottan tudott előre nyomulni és képtelen volt arra,
hogy az elért előnyöket gyorsan kihasználja, olyan csodálatosan tudott
csendben és észrevétlenül visszavonulni. Míg nálunk a visszavonulások
után még akkor is, ha az a legnagyobb körültekintéssel nyugodtan és az ellenségtől háborítatlanul történt is, rengeteg hadi anyag maradt vissza, addig
az oroszok a legnagyobb gyorsasággal végrehajtott visszavonulásaik alkalmával sem hagytak el semmit. Ennek oka feltétlenül abban keresendő, hogy
az orosz kozákság, amely hivatva volt az orosz gyalogság visszavonulását
fedezni, tényleg komolyan vette feladatát és kitartott az utolsó emberig.
Amikor az ellenséges állásokat századommal megszálltam, megindult
az ezred is és utána az egész hadosztály Az ezred parancsnokunk akkor már
Éder ezredes volt. Éder ezredes csaknem minden harctéri tapasztalat nélkül
jött fel a háború harmadik évében, s így míg a tapasztalatokat megszerezhette bizony elég sok véráldozatokba került. Az előnyomulás nem ment simán. A kozákok már a legközelebbi útszorosnál lezárták az előnyomulás
útját. Az út Kimpolung90 felé, amerre elő kellett nyomulnunk egy mély
hegyszoroson vezetett, s így egy-egy kisebb kozák járőr elegendő volt ahhoz, hogy a hadosztály előnyomulását egy-egy órára megállítsa. Sok időbe
telt ugyanis, amíg ezeknek a járőröknek visszaűzésére a kiküldött járőreink
felmásztak az átmenti, alig járható hegyekre.
Július hó 31.-én délután Valeputnára érkeztünk, ahol ezredünk tartalék
volt.
Augusztus hó 1.-én Pozorita felé mentünk előre, amely község Kimpolungnak elővárosa volt. Pozorita előtt vonult be hozzánk gróf Csáky Károly
ezredes és átvette az ezred parancsnokságot. Pozorita előtt kaptuk a parancsot, amely szerint nekem századommal a Gall századot kellett felváltanom
és én lettem az elővéd elő osztag parancsnoka. Csáky ezredes hozzám csatlakozott, s így együtt mentünk be vele Kimpolungba. Kimpolung egy mély
90
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völgyben feküdt elég magas hegyektől körülvéve. Az ellenség a városban
már nem volt benn, azonban a környező hegyek tele voltak velük, amit látcsővel nagyon jól kilehetett venni. Én minden ellenállás nélkül jutottam el
Kimpolung túlsó végére, amikor a vasúti állomásról erős fegyver és géppuska tüzet kaptam. Jobban felderítve a helyzetet megállapítottam, hogy az
ellenség a Kimpolungból levezető utat az azokat környező magaslatokról
elzárta. Ezt azonnal jelentettem a hadosztálynak. A vasúti állomás teljesen
nyílt terepen feküdt és megtámadása a város felől teljesen lehetetlennek látszott. Dacára ennek a hadosztály azt a parancsot adta ki, hogy a vasúti állomást a város felöl, támadjam meg, és az abban elhelyezett gépfegyvereket
emeljem ki.
Személyesen mentem erre vissza a hadosztályhoz és a vezérkari főnöknek megmagyaráztam a helyzetet, aki a parancsot úgy változtatta meg, hogy
a város felett fekvő, s majdnem a vasúti állomásig húzódó erdőn keresztül intézzem a támadást. Alig értem fel az erdőbe, amikor, amit előre sejtettem, bekövetkezett. A hadosztályunk ugyanis összes vonalával, tüzérségével időközben bevonult a városba. Nem véve tekintetbe azt, hogy az ellenség a környező
hegyekről minden mozdulatát megfigyelheti. Óriási tüzérségi tüzet zúdított a
városra, melynek egy része pár perc alatt kigyulladt és a hadosztály csak nagy
veszteségek arán tudott a városból a környező hegyekre elvonulni. Én ez alatt
az ellenségtől teljesen fedve, észrevétlenül nyomultam előre és sikerült minden veszteség nélkül a város szélén fekvő hegyeket elfoglalni. A hadosztály
azután a tőlem jobbra és balra fekvő magaslatokat szállta meg.
Augusztus hó 2-án az elfoglalt állásokban vagyok.
Augusztus hó 3-án még mindig a Kimpolungtól keletre levő állásokban
vagyok.
Augusztus hó 4-én reggel az oroszok éppen úgy, mint pár nappal ezelőtt
Jakobéninél, észrevétlenül kiürítették állásaikat. Este óriási puska és tüzérségi tüzet bocsátottak reánk, úgy tettek mintha támadni akarnának. Reggel
az állásokat üresen találtuk. Én egy századdal, két gyalogsági ágyúval és
egy géppuskás századdal különítménybe küldettem a Magura-Kailor elfoglalására. Előnyomulás közben nemsokára az ellenséggel összetalálkoztam.
Járőreim megállapítják, hogy az elfoglalandó hegy lábánál védelmi állást
vettek fel. Egyik járőröm egy huszárja meg is sebesült, egy pedig ellenséges
fogságba került. Elhatároztam, hogy az ellenséget előretolt állásából ki fogom űzni, úgy terveztem a dolgot, hogy én egy félszázaddal a géppuskák és
gyalogsági ágyuk fedezete mellett az ellenséget megközelítve ki fogom
vetni állásaiból. A géppuskákat egy magaslatra állítottam fel, elrendelve,
hogy a tüzet csak akkor nyissák meg, amikor én arra jelt adok és felettem
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előre addig tartsák az állásokat tűz alatt, ameddig ez a mi veszélyeztetésünk
nélkül megtörténhetik. Lassan észrevétlenül közelítettük meg az ellenséget,
ami a nehéz terepen elég sok időt vett igénybe. Körülbelül 50 méterre lehettünk az ellenségtől, amikor az észrevett bennünket. Óriási gyalogsági és
géppuska tüzet bocsátottak ránk, azonban a terep alakulása olyan volt, hogy
a lövedékek-nem érhettek bennünket. Ekkor adtam meg a jelt a géppuska
tűz megindítására. Saját géppuska tüzünk fedezete mellett közelítettük meg
az ellenséget, kézigránátdobás távolságra. Embereim is, de magam is nagyon jó kézigránátdobó voltam, hiszen a roham alakulatoknál a kiképzésnél
erre fektették a fősúlyt. Az egyszerre nagyszámmal eldobott kézigránátok
nagyszerűen feküdtek az ellenségen. Mindannyian eldobtuk összes gránátjainkat kb. vagy 100 db-ot, s akkor betörtünk az állásokba. Az ellenség az
előretolt állásait feladta. A támadást esztelenség lett volna tovább folytatni,
hiszen 40–50 emberemmel egy megerősített állás ellen támadni lehetetlen
1ett volna. Megírtam tehát jelentésemet a hadosztálynak, jelentve azt is,
hogy a hegy elfoglalása egyelőre nem lehetséges, azonban összeszedve egész
különítményemet másnap hajnalban a sötétség leple alatt fogom megpróbálni. A hadosztály a jelentésemnek nagyon megörült, annál is inkább, mert
a különítmények közül egyedül az enyém tudott idáig tért nyerni.
Augusztus hó 5-én különítményem egyik járőrét felküldtem a MagoraKailora és azt rövid harc után elfoglalta, miután az ellenség az állásokat kiürítette és egész gyenge utóvédet hagyott benne.
Augusztus hó 6-án az 1. és 6. ezred az Arzita Kaprit91 támadják. A támadás azonban az ellenség ellenállásán meghiúsul. Csodálatos dolog volt
az, hogy dacára annak, hogy az orosz hadsereg már ebben az időben már
felbomlóban volt, milyen szívós ellenállást tudtak tanúsítani. Az ArzitaKapri egy kiemelkedő magaslat volt őserdővel borítva, s ezt kellett az l. és a
6. ezrednek tulajdonképpen minden tüzérségi előkészítés nélkül megtámadni. Az előnyomulás ebben a rengetegben a katonáktól szinte ember feletti
erőfeszítést kívánt, azon kívül tájékozódás is nehéz volt. Elég volt egy pár
percnyi figyelmetlen menet, hogy az ember a képességét teljesen elveszítse.
Egységes támadásról persze ebben a helyzetben szó sem lehetett, hiszen
10–20 lépésre sem látott el az ember, így egységes vezetés teljesen ki volt
zárva. Minden egyes dolog az emberek kötelességtudásán és akaratán fordult meg.
Augusztus 7-én a 7. honv. huszár ezred az Arzita-Kaprit nagy veszteségek árán elfoglalja.
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Én augusztus hó 8-án este vonultam be az ezredhez, amikor az ezred
már tartalék volt.
Augusztus hó 9-én az Arzita-Kapri keleti lejtőjét megszálljuk. Ekkor
kapja az ezred a parancsot, hogy másnap egy új támadást kell indítani egy
magaslat ellen. Gróf Csáky ezredes jelenti a hadtestnek, hogy csapatai nagyon ki vannak fáradva, így képtelen a támadást végrehajtani. A hadtest erre felelősségre vonja Csákyt, aki beteget jelent és otthagyja a frontot. Állítólag, amint másnap hallottuk, a hadbírói vizsgálatot is megindították ellene.
Csáky tulajdonképpen az egész háború alatt a honvédelmi minisztériumban volt és annak egyik osztályát vezette, s bizonyára meglephette őt,
hogy itt a fronton egyszerű ezred parancsnok lett, akinek bizony minden fölülről jövő parancsot minden kritika nélkül kell végrehajtania.
Este Éder ezredes vette át újra a parancsnokságot, amely szerint századomnak az állásokban a 8. huszár ezred századát kell felváltani, amelyik
egy támadást lesz hivatva végrehajtani. Amint elfoglalom az állást, jelentkezem Perczel századosnál, aki örömmel fogad és úgy intézkedik, hogy a
neki kijelölt célt én támadjam meg és foglaljam el, ő pedig továbbra is az
állásokban marad. Sok időbe került, míg megmagyaráztam, hogy én nem
vagyok neki alárendelve és nekem az a parancsom, hogy az állásokat ő tőle
átvegyem, és ő aztán csinálhat, amit akar.
Augusztus hó 11-én este az ezred az Arzita-Kaprira92 megy tartaléknak
és Éder ezredes kiadja a parancsot, hogy az 1178 méteres magaslatot másnap meg kell támadni. És én, mint osztályparancsnok három századdal fogom a támadást vezetni. Osztályom két századból és egy géppuskás századból állott.
A terv az volt, hogy még hajnalban elfoglaljuk a készenléti helyzetet.
Augusztus hó 12-én reggel 3 h.-kor átmegyünk az 1048-as magaslatra, hogy
onnan a megbeszélt időpontban a tüzérségi tűz befejezése után rohammal az
1178-as magaslatot elfoglaljuk. Teljesen a térképre voltunk utalva, mert az
őserdőszerű rengetegben semmiféle támpontunk nem volt. Csak kb. tudtuk
megállapítani iránytű után, hogy merre lehet az a magaslat, amelyet el kell
foglalni. A távolsága is csak térképről volt megállapítható. Felállítottam a
századokat és elhatároztam, hogy én is a támadó századokkal megyek, mert
másképp az összeköttetés létesítését lehetetlenségnek gondoltam.
Álláspontomból a telefonvonalat az ezredparancsnokságig kiépíttettem,
bár meg voltam győződve, hogy ebben a rengetegben a telefon összeköttetés fenntartása a tüzérségi tűz megkezdése után teljesen képtelenség lesz.
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Hiba volt, amit később keservesen sok véráldozattal fizettünk meg, hogy az
ellenséges állásokat nem közelítettük meg jobban, s így a tüzérségi tüzünk
befejezése után az állásoktól még olyan messze voltunk, hogy az ellenségnek bőven volt ideje arra, hogy egyrészt morálisan rendbe jöjjön, másrészt a
védelemhez te1jesen felkészüljön.
Délután kezdődött meg a tüzérségi előkészítés, amely alatt az ellenséges
tüzérség hatalmas tüzet fektetett a vonal elé. A hatása abban az őserdőben
borzalmas volt. A gránátok által kidöntött évszázados fenyőfák jobbra-balra
recsegtek-ropogtak, a robbanást százszorosan verték vissza. Az előnyomulás megkezdődött, én Wenninger géppuskás századparancsnokkal, a telefonistával és egy pár küldönccel mentem az előnyomulók mellett. Alig haladtunk azonban párszáz métert, a századaimból már alig láttam valamit. Ebben az őserdőben az összeköttetés létesítése teljesen lehetetlennek látszott.
Közben tisztjeim is egymásután sebesültek meg. Tisztekben akkor különben is nagy hiány volt már, hiszen én, mint fiatal főhadnagy az osztálynak a
parancsnoka voltam. A századparancsnokok hadnagyok, a szakaszparancsnokok altisztek vagy önkéntesek voltak. Röviddel az előnyomulásunk után
egyik századparancsnokomat, Lehety zászlóst súlyos haslövéssel hozták
vissza, ami ezen a járhatatlan terepen biztos halált jelentett, ami be is következett, mielőtt a kötöző helyre érkeztek volna vele. Más körülmények között, ha nem kellett volna szikláról-sziklára a hordágyon hurcolni, talán
megmenthető lett volna. Pár száz méter előnyomulás után a géppuskás szakaszparancsnok esik el fejlövéssel. Századaimban most már csak altisztek
és önkéntesek voltak. Amint közeledtünk az ellenséges állásokhoz, az én
csapatom mindig gyengébb lesz, már szinte keresni kell a huszárokat, olyan
messze vannak egymástól. Előre láttam, hogy ilyen gyér rajvonallal frontális támadást ezen a terepen, megerősített ellenséges állások ellen csinálni
nem lehet. Elhatároztam tehát, hogy egyik legmegbízhatóbb altisztemet,
Labanc őrmestert, az egyik századommal az ellenség oldalába küldöm. Úgy
határoztam, hogy a maradék századdal és géppuskásokkal, akiket használni
úgy sem tudtam, mert semmi kilövésük nem volt, megvárom, míg az oldalt
támadó század tért nyer, és akkor indítom meg a támadást. Pár percnyi várakozás után Labanc őrmester betört az állásokba és a támadást mi is megindíthattuk. Az oroszok elkeseredetten védekeztek, egészen az utolsó pillanatig lőttek és csak a sebesültek adták meg magukat. Az állás képe az elfoglalás után borzalmas volt. Ez az állás ugyan is már napokkal ezelőtt a mi
kezünkben volt, egy osztrák dragonyos ezred által volt megszállva. Az oroszok ezeket az állásokat rajtaütéssel foglalták el és a megszállók nagy részét
lemészárolták. Ezek a több napos hullák még mindig ott feküdtek az állá-
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sokban, elképzelhetetlen szagot árasztva az augusztusi forróságban. Az ember csak azon csodálkozott, hogy hogyan voltak képesek az oroszok ezt a
borzalmas légkört napokig kibírni. Ez alatt a hadosztály többi része is tért
nyert, és estére az egész magaslat a mi kezünkben volt. Én a századommal
éppen a hegytetőre kerültem, amelyet igyekeztem a sötétség beálltáig úgy
megerősíteni, hogy az ellenség támadása kivédhető legyen. Még be sem sötétedett, amikor az ellenség a hegygerincet újra tűz alá fogta. Ekkor egy ellenséges nehéz gránát közvetlen közelemben csapva le, feldobott és a légnyomástól és gázoktól egy pár percre elvesztettem eszméletemet. Az egészségügyiek hordágyra téve vittek a segélyhelyre, ahol ezred orvosunk,
Purjesz doktor megállapította, hogy gránátnyomásom van és haza akart küldeni. Elszállítottak Dornakandrinibe93 az ottan lévő eü. intézetbe, itt kértem
a doktorokat, hogy ne küldjenek haza, mert pár nap alatt kiheverem az egészet, és akkor visszamehetek az ezredhez.
Augusztus 13-án 16 h.-kor kerültem le a segélyhelyre és augusztus hó
27-éig voltam a hadtest egészségügyi intézetben.
Augusztus hó 28-án indultam vissza a frontra.
Augusztus hó 29-én Jakobénibe érkeztem.
Augusztus hó 30-án Kimpolungba érkeztem.
Augusztus hó 31-én Kimpolungban vagyok.
Szeptember hó 1-én felmentem az ezredhez és jelentkeztem az ezredparancsnoknál, aki akkor Jankovits volt. Jankovits csodálkozva fogadott, mert
az ezrednél azt hitték, hogy már régen odahaza vagyok. Azért, hogy egypár
napi nyugalmat biztosítson nekem, leküldött pihenni Kimpolungba.
Szeptember hó 3-ától – 9-éig Kimpolungban voltam.
Szeptember hó 9-én elmentem az ezredhez, amelyik újra rajvonalban
volt. Egy fenyőerdővel borított hegygerincet szálltunk meg, ahonnan gyönyörű szép kilátásunk volt. Az ellenség elég messze volt, állásunk beláthatatlan, így tehát a tüzérségi tűz elől biztosítva voltunk. Az osztályparancsnokom Olasz Ödön százados volt, aki mellett nagyon kellemesen szolgáltam, mert jó humorával állandóan gondoskodott mulattatásunkról.
Szeptember hó 9.-étöl 16.-áig voltam az állásokban. Ebben az időben
vette tervbe a hadosztály, hogy egy egész külön roham alakulatot állít fel,
válogatott tisztekből és legénységből. A 7. ezred részéről én voltam századparancsnokul kiszemelve. A parancsnokunk Valentini Leó, 8-as huszárszázados volt, aki egyike volt a hadosztály legbátrabb és legkiválóbb tisztjeinek.
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Szeptember hó 17-én tényleg megkaptam a parancsot, hogy kb. 30 embert és megfelelő altisztet kiválaszthatok az ezredtől és levihetek magammal a roham alakulathoz. Elképzelhető a századparancsnokok harca, amit
kifejtettek, hogy ez a parancs végre ne legyen hajtva, hiszen jogom lett volna a legjobb embereket kiválasztani az ezredből. Megtörtént a kiválasztás és
én szeptember 19.-én egy igazán válogatott társasággal jelentkeztem a parancsnokságnál, Kimpolungban. Én lettem a parancsnok helyettes, mint Valentini után a legidősebb tiszt és ő engem bízott meg a kiképzés vezetésével.
Örültem ennek a megtisztelő beosztásnak és minden igyekezetemmel nekiláttam, hogy felhasználva amit Nyárádszeredán tanultam, ebből az új alakulatból egy minta fél ezredet csináljak. A beosztott tisztek, mind kiváló harctéri tapasztalattal rendelkező, bátor emberek voltak, tele ambícióval. Öröm
volt velük dolgozni. Kimpolungban egész október hó 27-éig maradtunk. Ez
alatt az idő alatt a századok kiképzése befejeződött. Az eredményes munkát
elősegítette az a körülmény, hogy a rohamfélezred a hadosztály parancsnokságnak közvetlenül alá volt rendelve, s így minden tekintetben erős támogatásban részesítettek bennünket. A kiképzésbe bele nem igen szóltak,
ami az eredmény gyors elérését csak elősegítette.
Szeptember hó 19-étől – október hó 27-éig voltunk Kimpolungban. Ekkor a hadosztályt román frontra Brosténibe94 vitték át, így mi is átkerültünk
oda.
Október hó 22-én mentünk át Dornavatrára.
Október hó 28-án Koverkára érkeztünk.
Október hó 29-én Dormocsán vagyunk.
Október hó 30-án megérkeztünk Brosténibe. Október hó 31-től – november hó 4.-ig
Brosteniben voltam. Brosteni ennek a vidéknek egyik legvadabb, de
legszebb vidékén fekvő községe volt. A román királynak volt itt nyaralója
és a falubeliek bemondása szerint évente több időt töltött itt.
November hó 5-én indulok haza szabadságra.
November hó 6.-án Kimpolungban vagyok.
November hó 7-én Dornavatrára érkezem.
November hó 8-án megérkezem Nagyváradra.
November hó 9-től – december hó 2.-ig. Indulok vissza a frontra.
December 5-én – Dornavatrára és december hó 6-án Brosténibe érkezem.
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Broşteni Suceava megyében, Moldvában, Romániában található, a megye déli részén helyezkedik el, a megyeszékhelytől, Szucsávától 100 km-re a Bistriţa (Aranybeszterce) folyó mentén.
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Egész úton már beteg voltam s így az utolsó szakaszt Dornakandrényitől Brosténig, ami kb. 60 km lehetett, lóháton kellett megtennem. Ezt az
utolsó szakasz még inkább siettette betegségem kitörését, úgy hogy megérkezésem után nagy lázzal az egészségügyi intézetbe szállítottak. Itt ért az
örömhír, hogy a 3. o. vaskorona-renddel95 lettem kitüntetve az 1178. magaslat elfoglalásáért.
December hó 10-étöl – 23-ig Brositini-ben az eü. intézetben vagyok.
December hó 24-én Dornakandrényibe megyek, ahova időközben a roham félezredet is áthelyezték.
December 24-étől – 1918. évi március hó 28.-ig Dornakedrényibe vagyunk. Az időt kiképzéssel töltjük. Harcba bevetve nem lettünk, csak egyszer volt arról szó, hogy a román békekötés előtt az egész hadosztály
Besszarábiába indul. A támadás azonban elmaradt. Ebben az időben az
orosz fronton mindenütt folytak a barátkozások és az orosz békekötés, illetve fegyverszünet megkötése már csak hetek kérdése volt.
X.
1918/19.
Március hó 29-én szabadságra megyek és április elején érkezem Nagyváradra.
Április hó l-től – április hó 27-éig szabadságon vagyok. Szabadságom
alatt tudtam meg, hogy a hadosztály Ukrajna megszállására, Jekaterinoszlávba lett útba indítva.
Április hó 28.-án érkezem meg Csernovitzba.
29-én Dsernovitzból kimegyek Vaslouora.
Április hó 30-án Csernovitzból elindulok Ukrajnába. Az utazás nagyon
kalandos volt, tekintettel arra, Oroszországban már rendes vasúti forgalom
nem volt. A vonatokat alkalomszerűen indították és néha egy-egy csatlakozó állomáson fél napot is kellett várni, amíg tovább jutottam. Az érintkezés a polgári egyénekkel Oroszországban nagyon nehéz volt, mert németül
a zsidókon kívül alig beszélt valaki. Az intelligencia franciául tudott.
Május hó 1.-én érkeztem meg Mohilevbe.
Május hó 2-án Szmerinkára érkeztem.
95

Az osztrák kitüntetést három fokozattal alapították 1815. április 7-én. A rend
kitüntetése a nemesség elnyerését is eredményezte. Az Osztrák–Magyar Monarchia 1918-as felbomlásával, az Aranygyapjas renden kívül az összes rend
megszüntetésre került.
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Május hó 3-án Birzulára érkeztem.
Május hó 4-én Znavinkára érkeztem.
Május hó 5-én végre majdnem egy heti utazás után érkeztem meg
Jekaterinoszlávba.96 Jekaterinoszláv nagyon szép Dnyeper menti város volt,
kb. 200.000 lakossal. A környéke tele volt ipartelepekkel és hadosztályunkat éppen azzal a célzattal tették ide, hogy a város környékét megtisztítsa a
bolsevikoktól és lefegyverezze a lakosságot. A lakosság bennünket különböző érzelmekkel fogadott. A parasztság nem nézett ránk jó szemmel, mert
a földosztást, amit a bolsevizmus életbe léptetett mi megszüntettük, és a
földeket visszaadtuk eredeti tulajdonosuknak. Az intelligencia haragudott
ránk, mert ezek zöme háborús párti és a franciákkal rokonszenvező elem
volt, akik egyáltalában nem örültek a mi jövetelünknek. Úgy mint Galíciában, őszintén itt is csak a zsidók örültek nekünk, akikkel a német nyelv miatt az érintkezésünk is könnyebb volt. A félezred Jekaterinoszlávban egy
üres, modern iskolaépületben helyeztetett el, mi tisztek pedig szétszórva helyezkedtünk el a városban. Egész szokatlan volt nekünk ez az új szolgálat.
Eddig az arcvonalban nyíltan szemben álltunk az ellenséggel, tudtuk, hogy
hol vannak és ismertük négy éves háborús tapasztalataink alapján a velük
szemben alkalmazandó harceljárást. Most az ellenség körülöttünk volt mindenütt és mégsem tudtuk pontosan, hogy hol. Csodálatosképpen vezetőségünk a bolsevizmus irányítóit a parasztságban kereste, s leginkább az orosz
urak szívtelen és rövidlátó bemondása alapján ezeket vonta felelősségre,
pedig a felbujtók a városban lakó intellektuel zsidók voltak, akik mindig
ügyesen a háttérben tudtak maradni.
Érdeklődéssel hallgattuk az orosz szemtanuk előadását a forradalom
borzalmairól, akkor még elképzelhetetlennek tartottuk, hogy egy pár hónap
múlva saját bőrünkön fogjuk tapasztalni annak borzalmait. Egyelőre dolgunk nem igen volt. Kiképzéssel foglalkoztunk és azzal a gondolattal, hogy
a háború befejezése után többen átlépünk az ukrán hadseregbe, mert annyira megszerettük ezt a népet. Nem hinném, hogy akadna másik nép, amely
annyi szép és szeretetre méltó tulajdonsággal rendelkezik, mint az ukrán.
Az ukrán férfi őszinte, becsületes, jóhiszemű, olyan, mint egy nagy gyerek,
talán lassú, de rendszeres gondolkozású, különösen nekünk.

96

Város Ukrajnában. Neve Jekatyerinoszlavként indult, Nagy Katalin cárnő
tiszteletére, I. Pál Novorosszijszkra nevezte át, de alig öt év múlva 1926-ig
ismét Jekatyerinoszlavként nőtt naggyá. 1926-ban Dnyipropetrovszk lett az
ukrán neve, oroszul Dnyepropetrovszk.
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Az ukrán nők jelleme talán még megnyerőbb, mint a férfiaké. Az ukrán
nőknél a fenti szép jellemtulajdonságon kívül megtalálható az ukrán férfiaknál sokkal elevenebb észjárás, szellemesség és olyan bájosság, ami egészen biztosan megfog minden idegen nemzetiségűt. Feltűnő még az ukrán
leányoknál, a férfiaknál sokkal nagyobb iskolázottság. A jobb körökhöz tartozó leányok majdnem mind nyolc gimnáziumot végeztek. Franciául majdnem mindegyik beszél.
Mialatt mi szórakoztunk, a bolsevista propaganda tovább dolgozott. Milyen egyszerű lett volna ügyes diplomáciával megnyerni és megszervezni
nekünk ezt az országot, úgy hogy az orosz bolsevizmus megdöntésére induló támadás bázisa lehetett volna. Próbáltunk mi egy ukrán államot megszervezni, de valahogy olyan szerencsétlenül választottuk ki a vezető politikusokat és katonákat, hogy sem az államforma, sem az ukrán hadsereg nem
volt életképes.97
Így például Jekaterinoszlávban felállítottunk egy ukrán repülő hadosztályt, azonban oly ügyetlenül válogattuk ki a tisztikart, hogy egy része, amikor repülőgépet kapott, azonnal átszökött az orosz bolsevistákhoz, úgyhogy
a megalakulás után egy pár héttel nekünk magunknak kellett a hadosztályt
leszerelni és a hangárt bezárni. Már a megszállás alatt is nehezen lehetett
fenntartani ezt az összetákolt hadsereget, amikor pedig a lábunkat kihúztuk
Ukrajnából, felborult az egész.
A közbiztonsági állapotok Jekaterinoszlávban egész jók voltak, bár állandóan óva intettek bennünket attól, hogy egyedül a külvárosban járjunk.
Dacára annak, hogy nap-nap után járkáltam egyedül, egyenruhában elhagyott utcákon, soha meg nem támadtak. Érdekes és szokatlan volt a kiállított orosz rendőr őrszemeknek a viselkedése éjjel. Ezek ugyanis időnként,
még a forgalmas utcákon is, szolgálati fegyverükből lövéseket adtak le a levegőbe, minden ok nélkül. Ezzel valószínűleg az önbizalmukat akarták növelni, nekünk nehéz volt egy ideig ezt a módszert megszokni.
Egész kellemesen telt az időnk és életem végéig sem kívánhattam volna
jobb beosztást, ha később, mint rohamalakulat parancsnokát az úgynevezett
büntető expedícióba be nem osztottak volna, és el nem vették volna a kedvemet ettől a szolgálattól. A büntető expedíciókat az tette szükségessé,
hogy előfordult több ízben, hogy egyedül, parancs nélkül kóborgó, vagy kiküldött katonákat a vidéken eltették láb alól. Meg vagyok győződve, hogy
ezeknek az atrocitásoknak elkövetői, kóbor elbocsátott katonák lehettek,
97

A korabeli ukrán, orosz, lengyel problematikára lásd: Miroszlac Szumilo: A
varsói csata 1920. Rubicon. 2020. 8. szám
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akik az orosz hadsereg szétbomlása után, a vonatközlekedés szünetelése
miatt haza menni nem tudtak és bandákba verődve terrorizálták a vidéket.
Egyes nyomozó közegek közreműködésével, egy-két század csendőrrel ki
lehetett volna irtani őket rövid idő alatt, azonban a rendteremtésnek semmi
esetre sem az volt a módja, ahogy azt mi csináltuk. Az előbbi esetben kiérdemeltük volna a lakosság háláját, így pedig csak elkeseredést váltottunk ki
a sok igazságtalansággal. Két ilyen büntető expedícióban vettem részt. De
az elég volt ahhoz, hogy megérlelje bennem azt az elhatározást, hogy a repülőkhöz átmenjek, s ettől a szolgálattól megszabaduljak.
Érdekes tünete volt a hadosztályunk kellemes beosztásának még az is,
hogy egyszerre nagy számban jöttek a hadosztályhoz olyan tisztek, akiket
addig a háború négy évében nem is láttunk. Ezek az urak ezt a békés szolgálatot aztán összetévesztették a háborúval és olyan kegyetlenkedéseket fejtettek ki a békés polgársággal szemben, hogy minden jó érzésű arcvonalbeli
tiszt megbotránkozását kivívták. Egy nap parancsot kaptam a hadosztálytól
hogy egy rohamszázaddal és egy géppuskás századdal vagonírozzak be, és
Verhidnyeperovszk vasúti állomáson kiszállva a következő nap egy orosz
mezővároskát közelítsek meg, s ott Éder ezredesnél jelentkezzek, aki a büntető expedíció parancsnoka lesz. Kiszállva a vonatból gyalog menetben indultam el a tőlem kb. 20 km- re fekvő orosz városba. Estig egy tanyáig jutottam el, amely alkalmas volt arra, hogy az egész századot elhelyezzem.
Az ilyen megszállásszerű harceljárásnak az az alapja, hogy a meglévő erőt
úgy kell állandóan együtt tartani, hogy az bármikor azonnal akcióba tudjon
lépni. Ezeket a fegyelmezetlen bandákat, legyen számuk bármilyen nagy is,
nagyon kevés fegyelmezett emberrel féken lehet tartani, hogyha a rendelkezésünkre álló erőt együtt tartjuk. Ennek az elvnek félreismerése sajnos az 1.
huszárezred két derék tisztjének és 70 huszárjának rettenetes lemészárlását
vonta maga után.
Az eset úgy történt, hogy Heinrich hadnagyot egy tiszttel és 70 huszárral egy szekereken mozgó, összeverődött banda megfékezésére küldték ki.
Ezek a bandák ugyanis előszeretettel használták a szekereket közlekedési
eszköz gyanánt, mert így egyrészt a rablott holmit el tudták szállítani, másrészt gyorsan el tudtak menni üldözőik elől. Heinrich huszárait szintén szekérre ültette, így indult üldözésükre. Több falun keresztül üldözte őket,
amíg beesteledett. Ő elhatározta, hogy a faluban éjjelezik, s a huszárok elszéledtek a faluban, még a legkisebb óvatossági rendszabályokról is megfeledkeztek. Éjjel a banda visszaszivárgott a faluba, s egymás után rajta ütött
a házakon, amelyekben a huszárok elhelyezkedtek. Lassanként összefogdosták az egész századot és bezárták őket egy nagy uradalmi csűrbe, s azu-
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tán azt felgyújtva a kapun kimenekülő huszárokat egymás után agyon ütötték. A századból senki sem maradt életben. Hogy hasonló sorsra ne jussak a
legszigorúbb rendszabályokat léptettem életbe.
Az uradalom, amelybe beszállásoltunk, el volt pusztítva. A kastélyok fel
voltak égetve és kirabolva, az uradalmi állatok gazdátlanul kóboroltak a
mezőn. A volt cselédség nyugodtan gazdálkodott az uraság földjéből kihasított egy pár hold földjén. Az uradalom gazdája estefelé megérkezett és Éder
ezredes parancsára hivatkozva követelte, hogy azokat, akik földjéből valamit elfoglaltak fogassam el, botoztassam meg és a főbűnösöket végeztessem ki. Én magamhoz hívattam az embereket és megmagyaráztam, hogy a
bolsevizmusnak vége van, adják vissza az uraság földjét és megfenyegettem
őket arra az esetre, ha nem engedelmeskednének. Emberséges eljárásomért
az orosz földbirtokos fel is jelentett Éder ezredesnek, aki felelősségre is
vont érte. Reggel a századokkal megindultam a város felé. Éder ezredest
bent találtam a városban, ő már hozzákezdett a rendcsináláshoz. A rendcsinálás abból állott, hogy egyszerű feljelentésre, csaknem kihallgatás nélkül
lövette agyon az embereket. Míg nekem egy-egy kivégzésre átadott ember
agyonlövetése, hogyha bűnösségéről meg is voltam győződve, a legkeservesebb szolgálati kötelesség volt, addig voltak tisztek, akik rajongtak ezért a
csúnya szolgálatért. Érdekes, hogy éppen azok, akik a háború négy esztendejében, amikor fegyveres ellenséggel állhattak volna szemben, mindig hátul igyekeztek maradni.
Én mikor a sok ártatlan ember kivégzését láttam, megborzadtam egyes
emberek tág lelkiismeretén, amikor nyomozás, kihallgatás és sokszor nevüknek a megkérdezése nélkül állítottak a falhoz az embereket. Mindig
csodálkoztam ezeknek az embereknek a gondolkodásán, lelkiismeretlenségén, akik egy-egy ilyen tömeges kivégzés után nyugodtan tudtak aludni.
Miután parancsnokunk kb. 20 embert agyon lövetett, és két lányt felakasztatott, tovább folytattuk utunkat. A szomszéd falu előtt parancsot kapok, hogy álljak meg, ugyanekkor egy fél üteggel az Éder különítményhez
beosztott hadnagy arra kapott parancsot, hogy a faluból menekülő bolsevikokat, akik állítólag szekéren menekülnek, vegye tűz alá. Előveszem a távcsövet és tényleg 4 -5 szekeret látok a faluból kifelé menni. Nézem a tüzérségi hatását, a lövedékek elég közel csapnak be, de nem találnak. A bolsevikok, ha azok voltak, elmenekültek, bár csodáltam parancsnokom éleslátását, aki pár kilométerről megállapította a szekerező társaság mentalitását.
Amint bemegyek a kisvárosba, egy idős úri emberrel találkozom, aki egy
sebesült gyermeket vezet. A felső gazdasági iskola igazgatója volt, aziránt
érdeklődött, hogy miért lövöldözünk ágyúval védtelen emberekre és közöl-
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te, hogy a faluban többen megsebesültek. A szekerező társaság ugyanis,
amelyet tűz alá vettünk, egy lakodalmas menet volt, amely a szomszéd faluba igyekezett a paphoz. Amikor tovább mentünk, találkoztunk is velük.
Még akkor is reszkettek a félelemtől, s az első szekéren egy óriási szentképet cipeltek. Ezzel akarták magukat a további tüzérségi tűz ellen biztosítani.
Az ágyúzást majdnem minden faluban megismételtük. És mikor parancsnokomat megkérdeztem, hogy miért lövet, azt mondta, hogy „mit gondolsz
miért adták nekem ezt a két ágyút.” A következő falu előtt, ahova estefelé
érkeztem, parancsot kaptam két ember elfogatására és a községházán való
elzárására. Parancsom volt arra is, hogy tudjam meg a bírótól, hogy mit követtek el. A bíró azt mondta, hogy konkrét bűneikről nem tud, olyan izgága
emberek. Reggel elindulás előtt megkérdeztem a parancsnokot, hogy mi
történjék a két emberrel és jelentettem azt is, hogy a bíró semmi konkrét
vádat ellenük felhozni nem tud. A válasz, amit erre kaptam megdöbbentett:
„A hadosztálytól most kaptam a parancsot, hogy szigorúan járjak el, a két
embert lövesd agyon.” Erre jelentettem, hogy még egyszer visszamegyek a
bíróhoz és megkérdem, hogy nem tévedett-e. A bíró most se tudott semmi
újat mondani. Jelentettem Eder ezredesnek, aki most sem állt el parancsától
és a két ember agyonlövését elrendelte. Közben az embereket a huszárok
előhozták. Két fiatalember volt és most láttam őket először. Egyiknek az
anyja, a másiknak a menyasszonya is jelen volt. Kiadtam a parancsot
Hanny hadnagynak, hogy az Éder ezredes parancsát hajtsa végre. Hanny
hadnagy az embereket a falu végén kivégeztette, s ott hagyta őket eltemetetlenül. Amint kivonultunk a faluból, természetesen az egész falu kicsődült a hozzátartozók siránkozására.
Elszörnyülködve az emberi lelketlenségen, hálát adtam az Istennek,
amikor a hadosztály parancsa megjött, hogy a századokkal vonuljak be Jekaterinoszlávba. Bevonulásom után jelentkeztem a hadosztály vezérkari főnökénél, elmondottam, hogy véleményem szerint ez az eljárás egyáltalában
nem alkalmas arra, hogy az orosz lakosság bizalmát megnyerjük, és igazságos eljárásunkról meggyőzzük őket. Pár hét múlva újra egy büntető expedícióra lettem egy századdal és egy géppuskás szakasszal kirendelve. A feladat szerint öt, l-es huszárnak a halálát kellett megbosszulni, akiket a bandák elraboltak, egy ideig magukkal hurcoltak és azután megölték. Milyen
egyszerű dolog lett volna ezeket kinyomozni és a bűnösöket felelősségre
vonni. Ehelyett újra a falu ellen mentünk, amelyben a bűntényt elkövették.
Egész ezreddel vettük körül a falut és kb. egy óra hosszat lőttünk géppuskával. Itt történt az a sajnálatos eset is, hogy a faluból a csapatok elé, a pap
vezetése mellett kivonuló processzió öreg zászlóvivőjét egy, a hadosztály-
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törzshöz beosztott százados, lekapva egy huszár karabélyát, saját maga lőtt
ki a sorból. A bevonulás után kb. 40 ember lett hirtelen kivégezve, s azután
egy órás szabad rablás elrendelve. Első esetben voltam tanúja a világháború
alatt ennek a vandál és igazságtalan eljárásnak, de azt tartom, hogy a csapatok fegyelmére veszedelmesen bomlasztó hatással van. Én a századaimnak
meg is tiltottam, hogy a rablásban részt vegyenek. A kivégzések és kisebb
bűnösök megbotozása után tovább mentünk a faluba. Útközben egypár feljelentett embert fogtunk el, köztük egy nagyon szép orosz leányt is, aki ellen az volt a vád, hogy orosz bolsevista agitátor.
Az elfogott embereket lassan útközben kivégeztette a parancsnokunk, s
mire befejeződött az expedíciónk, csak a leány volt életben. Elképzelhetetlen, amit ez a szegény teremtés elviselhetett, amikor végig kellett nézni,
hogy társait miként lövik agyon. S mire az utolsó is elfogyott mellőle, szinte
már félőrült volt. Végre rá is sor került és Vladár ezredes, aki a különítmény
parancsnoka volt, kiadta a parancsot a kivégzésére. Sok kérés és könyörgés
után tudtuk csak az ezredest a változtatásra rávenni és mire elbocsátottuk a
leányt, az elszenvedett borzalmaktól szinte félőrült volt. Még egy pár kivégzés és az expedíció befejeződött. Ekkor érlelődött meg bennem az elhatározás, hogy bár négy éve szolgáltam már a hadosztálynál megszakítás
nélkül, mégis mindent megteszek, hogy ettől a szolgálattól megszabaduljak.
Pár hét múlva kapóra jött a hadsereg parancsnokságnak a felhívása,
amely szerint a repülőkhöz jelentkezni lehet közvetlenül a hadsereg-parancsnokságnál. A jelentkezés ilyen módon való megoldása praktikus volt,
azért, mert eddig a jobb tisztek jelentkezését a szolgálati úton rendesen
megakasztották. Beadtam én is a kérvényemet, s amikor a hadosztálynál
megtudták, a vezérkari főnök magához hivatott és szememre vetette, hogy a
hadosztálytól, dacára hogy ők sokra becsülték szolgálatomat, mégis elgravitálok. Én jelentettem, hogy rosszul esik nekem is négy év után itt hagyni a
sok kedves bajtársamat, azonban ez a rendőri szolgálat, amelyet most teljesítünk, véleményem szerint nem fér össze a katonai szolgálatról alkotott véleményemmel.
A hadseregnél nem nagy volt a jelentkezési hajlam. Ketten jelentkeztünk, én és egy zászlós, aki azonban az Odesszában megtartott orvosi vizsgán már azt kérte, hogy nyilvánítsák repülő szolgálatra alkalmatlannak,
mert megbánta a jelentkezést. Az orvos főnök engem is kapacitálni akart,
hogy lépjek vissza és érthetetlennek találta, hogy a kényelmes szolgálatból
a legveszélyesebb szolgálatra jelentkezem. A veszteségi százalék a repülőknél akkor már ijesztően nagy volt. Az orvos végre alkalmasnak talált és
így repülő lettem. Jelentkeztem a hadsereg repülő parancsnokánál, aki Ger-
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gye József98 százados volt. Ő megkérdezte, hogy melyik századhoz akarok
kerülni, én a jekaterinoszlávit választottam.
Bár a parancsnokot, Mayer századost nem valami kedvező színbe festette le, mégsem változtattam meg elhatározásomat. Másnap bevonultam a repülő századhoz. 1918. június 26-a volt.
A század tisztikara elég vegyes volt, volt két magyar, azon kívül osztrák, cseh, lengyel, délszláv, egyszóval a Monarchia csaknem minden nemzetisége képviselve volt.
Bár hadi kitüntetéseim bizonyos tekintélyt kölcsönöztek nekem, mégis
úgy láttam, hogy itt mindent újra kell kezdeni, hiszen a legfiatalabb hadnagy is többet értett a repülő dolgokhoz, mint én. A században alantas tiszt
lettem, igaz, hogy rangban a századparancsnok után következtem, azonban
mégis egy félezred parancsnok helyettesi beosztást cseréltem fel az alantas
tiszti hellyel. A századparancsnokom kemény katona volt, aki megkövetelte
a szolgálatot, de én nem féltem attól, hogy nem tudok majd vele kijönni. A
század tisztjei között nemigen volt valami nagy bajtársiasság, mindenki
ment a maga üzlete és szerelme után.
Az üzleti lehetőség ugyanis itt korlátlan volt. A jekaterinoszlávi árak és
az anyaországbeli árak között olyan nagy különbségek voltak, hogy elég
volt valakinek egyszer megforgatni a pénzét, hogy esetleg megtízszerezze
azt. Sokan a tisztek közül ki is használták ezeket a lehetőségeket.
Én igyekeztem mennél többet repülni és tanulni, a század urai szívesen
engedték nekem át a repüléseket, így emiatt nem lehetett panaszom. A század parancsnokom lassanként megszeretett, én lettem legbizalmasabb embere, s mikor szabadságra ment, bár még megfigyelő kiképzésem sem lett
befejezve, mégis nekem adta át a század parancsnokságot. Repülő beosztásom alatt, több apró feladaton kívül két nagyobb repülést is végeztem, mind
a kettőt Jekaterinoszlávból Mariupolba.99 A repülő századnak a fele ugyanis
Mariupolban volt elhelyezve, ahol egy hadtestparancsnokság is volt.
Egyszer megtörtént, hogy az Azovi-tenger túlsó oldaláról, amely nem
volt megszállás alatt, bolsevikok jöttek át hajón, és a tengerparton levő Mariupolt meglepetésszerűen körülzárták. Ekkor kaptam a parancsot a hadseregtől, hogy egy repülőgépet sürgősen vigyek át Mariupolba. Elindultam egy
altiszti pilótával egy eléggé elavult típusú repülőgépen, az út távolsága kb.
300 km volt és a kényszerleszállás, ha sikerült volna is, feltétlenül végünket
98
99

Dr. Csonkaréti Károly: A császári és királyi légierő. Bp. 2008. 66.
Délkelet-Ukrajnában található, az Azovi-tengernél. Ma Ukrajna tízedik legnagyobb városa.
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jelentette volna, miután az elfogott egyes katonákat a polgári lakosság majdnem mindig eltette láb alól. Így ölték meg a jekaterinoszlávi német repülő
század egy megfigyelőjét és pilótáját, akik ezen az útvonalon kényszerleszállást hajtottak végre. A géppel szerencsésen megérkeztem, és ekkor a
Mariupolban összevont csapatok az ellenségtől a vidéket megtisztították.
A másik utam szintén Mariupolba volt, amely szintén szerencsésen végződött. Ezután csak kisebb repüléseket végeztünk és október első napjaiban
hazamentem szabadságra. Az oroszok, akiktől elbúcsúztam, mindannyian
azt mondták, hogy biztosan nem jövök vissza, mert a bolsevizmus kitörése
nálunk is órák kérdése. Jót mosolyogtam ezeken a jóslásokon, hiszen a csapatok viselkedéséből erre egyáltalában nem lehetett következtetni és az az
érdekes, hogy az oroszoknak mégis igazuk lett. A forradalom első jelenségei csakugyan az ukrajnai hadseregnél is jelentkeztek. Odesszában a 10-es
huszárok tagadták meg először az engedelmességet. Azután átterjedt az engedetlenség az összes ukrajnai csapatokra. A tisztek, amint hallottam, hiába
igyekeztek a legénységgel megértetni, hogy legalább a fegyvereiket ne
hagyják el, mert így hosszú útjuk alatt hazatérőben feltétlenül ki lesznek
szolgáltatva az összeverődött bandáknak. Sajnos a figyelmeztetés nem használt semmit, a legénység fegyvereit elhagyta, az engedelmességet megtagadta. Így történhetett meg az a szégyenletes esemény, hogy a színtiszta
magyar és bátor katonákból álló 5. lovashadosztályt, és ugyanígy az ukrajnai megszálló hadsereg többi alakulatait is egypár galíciai szökevényből
összeállított banda kirabolhatta. Pénzüket, ruhájukat, fegyverüket elszedték.
Visszamenni már nem tudtam a frontra, s így Nagyváradon a karhatalom parancsnokánál jelentkeztem. Pár napig, amíg a vonatok nem közlekedtek, karhatalmi szolgálatot teljesítettem.
Közben egy Várad környéki faluba ki lettem küldve, abból a célból, hogy
Nagyváradról gróf Tisza István temetésére kiment küldöttséget, amelyben
az apám, bátyám és sógorom is részt vettek, a falusi támadások ellen megvédelmezzem.100
A közlekedés megindulása után felmentem Budapestre és jelentkeztem
a várban székelő Légierő parancsnokságánál. Megbíztak azzal, hogy menjek vissza Nagyváradra és egy Nagyáradon létesítendő repülő század részére szemrevételezzek elhelyezést és repülőteret. Az előkészületek és megbeszélések, amelyeket Kratochwill tábornokka1 folytattam, egészen Karácsonyig tartottak, amikor azt a parancsot kaptam, hogy vonuljak be az időköz100

Tisza István temetése a család ősi birtokán, Geszten történt 1918. november
3-án.
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ben Debrecenben felállított és a székely hadosztályhoz beosztott repülő századhoz. Egészen márciusig voltam a századhoz beosztva, közben több kisebb felderítő repülést végeztem a román front felett. Márciusban, a kommün kitörése után még pár hétig Debrecenben voltunk. Közben a románok
egyre közeledtek és április hó 1-én közvetlen Debrecen előtt álltak.101 Éppen egy felderítő repülést kellett volna végeznem és vártam a hozzám kirendelt gépkocsit, amellyel a repülőtérre kellett volna kimennem. A gépkocsit hiába vártam és megindultam gyalog a repülőtér felé. Amikor gyalog a
városba érek feltűnt nekem, hogy a város teljesen kihalt és egy katonát sem
lehet látni. Egy rendőrnél kérdezősködtem, hogy mi történt a városban. Elmondta, hogy csapataink kiürítették Debrecent, a székely hadosztály letette
a fegyvert és a románok kb. 10 óra tájban bevonulnak a városba. Csodálatos, hogy a polgári publikum, főleg a zsidóság a legnagyobb örömmámorban úszott. Annyira gyűlölt volt a kommunista uralom, hogy minden becsületesen gondolkozó ember örült, hogyha ilyen drága áron is, de megszabadul tőle. Én felkerestem a repülőszázad parancsnokát, Alexay századost, aki
kiadta a parancsot, hogy a repülőgépeket és az összes repülő anyagot át kell
adni a bevonuló románoknak. A székely hadosztályparancsnokságtól azt az
értesítést kaptam, hogy a románok a bolsevizmus megszüntetésére fogtak
fegyvert, és valószínűnek látszik, hogy erre a megbízható magyar katonaság
támogatását is igénybe fogják venni, azért az anyag átadás valószínűleg
színleges és a repülő századot is meg fogják hagyni jelenlegi felállításában.
11 óra körül az oláh csapatok csakugyan bevonultak, azonban rettenetes
szánalmas látványt nyújtottak. Eltekintve egypár tőlünk zsákmányolt ruhába felöltözött századtól, rongyos, részben bocskoros szedett-vedett társaság
volt az egész. Bevonulásuk után falragaszokat akasztottak ki, melyben fel101

Április 19-én a román csapatok megszállták Nagykárolyt, 20-án Nagyváradot és Nagyszalontát, majd katonai okok miatt a Tiszáig folytatták az előrenyomulást, hiszen a Tisza természetes, könnyen védhető akadályt képezett a
megvert, de meg nem semmisített magyar hadsereggel szemben. Debrecen
április 23-án került megszállás alá. Jellemző, hogy budapesti sajtó az utolsó
pillanatig félrevezette a magyar közvéleményt. Az Est Lapok 1919. ápr. 24én Debrecen elestéről és a front általános helyzetéről a következőképpen írt:
„Csapataink több helyen, így nevezetesen Debrecen előtt teljesen fegyelmezetlenül viselkedtek. Ily körülmények között Debrecent az éj folyamán kiürítettük. A debreceni munkásság az utolsó pillanatig a kezében tartotta a hatalmat és elismerésre méltó bátorsággal és fegyelmezettséggel teljesítette kötetességét.”
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szólították az osztrák–magyar tiszteket, hogy lakáscímüket jelentsék be,
mert további parancsokat akarnak a részünkre kiadni. Mi gyanútlanul bejelentettük címünket és vártuk a további parancsokat. Közben a repülőtérnek
és a repülőgépeknek az átadása is megtörtént, melyeket egy osztrák–magyar
hadseregben szolgált főhadnagynak, aki akkor már a románoknál repülő
század parancsnok volt, adtam át.
Pár nappal a román bevonulás után egy hirdetmény jelent meg, amely
szerint az osztrák–magyar tisztek a színházépületben kötelesek megjelenni,
ahol további parancsok lesznek előttük kihirdetve. Mindannyian megjelentünk és egy tábornok nagyjában a következőket hirdette ki előttünk: román
hadsereg együtt akar küzdeni a bolsevizmus ellen a megbízható magyar
tisztekkel és meg akarja állapítani, hogy kik a megbízhatok, ezért arra szólít
fel bennünket, utazzunk le Brassóba, ahol ügyünk ki lesz vizsgálva és egy
pár napi ott tartózkodás után visszajöhetünk. A családosokkal még azt is
közölte, hogy nyugodtan vigyék le családjaikat, Brassó nagyon szép hely és
nagyon jó fogadtatásban lesz részük. Az indulás idejét másnap délre határozta meg. Az indulás hírére század parancsnokom is kijött a szanatóriumból és másnap együtt volt az egész század és azon kívül az összes Debrecenben tartózkodó volt osztrák–magyar tisztek, kb. 200-an. Amikor
mindnyájan együtt voltunk, román, katonák jelentek meg fegyveresen, körülfogtak bennünket, és attól kezdve foglyok voltunk.
Az egész utazás alatt nem beszélhettünk senkivel, még azt sem engedték
meg, hogy Nagyváradon, a pályaudvaron reám várakozó édesatyámmal és
nővéremmel beszélhessek. Amint közeledtünk Brassó felé, a helyzet mind
rosszabb és rosszabb lett. Jó érzésű székelyek előre figyelmeztettek bennünket, hogy vigyázzunk, mert útközben ki fognak bennünket rabolni, értékeinket, ha csak lehet, dugjuk el. Most már kezdtünk tisztán látni, és hogy
kirablásunkat elkerüljük, elhatároztuk, hogy legcélszerűbb lesz, ha a román
tiszt parancsnoksága alatt álló vonatőrséget vesztegetjük meg, hogy bennünket a románok támadása elől megvédjenek. Ez a gondolat egész életrevaló volt. Alig kezdett a vonat Brassó előtt lassítani, csapatostul ugrált fel a
vonatra az oláh csőcselék, azzal a szándékkal, hogy bennünket kiraboljanak. Mint később hallottuk, azt az előttünk való szállítmányokkal meg is
csinálták. Az őrség most az egyszer becsületesen viselkedett, mert nagy
igyekezettel dobálták le a felkapaszkodó csőcseléket.
Amint kiszálltunk vonatból megkezdtük a vándorlást a városon keresztül. Persze mindannyian nagy koffereket cipeltünk, fölkészültünk a kilátásba helyezett szíves fogadtatásra. A városba való kóborlás kb. 2 óra hosszat
tartott. Először nem tudtuk mire vélni a dolgot, csak később jöttünk rá, hogy
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az egésznek az volt a célja, hogy diadalmenetben hurcoljanak végig a városon. Végre az úgynevezett Fehér-laktanyában állapodtunk meg. Itt 10–15ös csoportokban teljesen üres, de kimondhatatlanul piszkos szobákba zártak
be bennünket. Reggel indultunk el Debrecenből és estig semmit sem ettünk.
Türelmetlenül vártuk a másnapot, gondolva, hogy a vizsgáló bizottság rövidesen megkezdi működését, és rövidesen vége lesz fogságunknak. Másnap
reggel sem adtak semmit enni. Ellenben tudtunkra adták, hogy mindenkinek
meg kell fürdeni. Összeálltunk tehát és elindultunk a fürdőbe. Szerencsénk
volt, hogy egy román hadseregben szolgáló zsidó orvossal találkoztunk, aki
elárulta nekünk, hogy mi tulajdonképpen ennek a fürdetésnek a célja. Hogy
a nálunk levő értékeinkhez hozzá jussanak, eszelték ki ezt a fürdetési komédiát. Az előttünk lévő csoportokkal már mind megtették azt, hogy mialatt fürödtek, a kint hagyott ruhájukból az összes pénzt és értéktárgyakat ellopták.
Hiába vártunk a vizsgáló bizottságra. Később aztán elárulták az oláhok,
hogy az egészet csak azért eszelték ki, hogy szép szerével tudjanak bennünket Brassóba lecsalni. Már két nap telt el, mióta megérkeztünk és eddig egy
falatot sem adtak enni. Már azt hittük, hogy éhen akarnak bennünket pusztítani, amikor a székely legénység, amely velünk egy laktanyában volt lezárva lefegyverezte az oláh őrséget és az oláh parancsnokságnak bejelentette,
hogyha azonnal enni nem adnak, úgy kimennek a városba és maguk szereznek élelmiszert. Ettől a naptól kezdve kaptunk is valami ehetetlen kotyvalékot, csak az volt a szerencse, hogy megengedték, hogy saját pénzünkön a
városban bevásárolhassunk. Azt azonban, hogy a szobákba legalább szalmát hozassunk, nem engedték meg. Így kb. öt hónapi fogságunk alatt csupasz deszkákon kellett feküdni.
Később átkerültünk egy kiürített iskolába s itt legalább megvolt az a
szórakozásunk, hogy miután az iskola a város közepén feküdt az ablakon
kinézhettünk. Négy hónapig voltunk már fogságban mikor szerencsénkre
egy angol katonai misszió látogatott meg bennünket, amelynek elpanaszoltuk az oláhok eljárását, tudniillik, hogy a fegyverletételi szerződésnek azt a
pontját, amely szerint nekünk szabad elvonulást engednek, nem tartották
meg. Ennek a missziónak köszönhettük aztán, hogy szeptemberben kiszabadulhattunk az oláh fogságból. Előbb egy kötelezvényt kellett aláírnunk,
amely szerint, hogyha belépünk a magyar hadseregbe, vagy bejelentett tartózkodási helyünkről meg találunk szökni, halálbüntetés vár ránk. Mi ezt a
nyilatkozatot mindannyian, akik a székely hadosztályban voltunk kiállítottuk, persze nem gondoltunk arra, hogy meg is tartsuk. Idegileg teljesen
tönkre téve, fizikailag leromolva tértünk vissza az oláh fogságból, hogy az-
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tán hozzákezdjünk az előkészületekhez, hogy valamiképpen átszökhessünk
az akkor még a Tiszánál lévő román határokon.
Kb. két hónapig kellett várnom a kedvező időpontra, míg végre elhatároztam, hogy felkeresem a Szabolcs megyei főispánt Ujfalussy Dezső bátyámat, Mihálydi-i102 birtokán és tőle próbálok majd valami papírokat szerezni, amelyek segítségével valahogy átjuthatok a Tiszán. Október elején
indultam el kocsival Mihálydiba. Amikor megérkeztem, örömmel értesültem, hogy az öccse, Ujfalussy Gábor huszár ezredes szintén a napokban
akar a Tiszán, valami módon átszökni. Bementünk tehát mind a hárman
Nyíregyházára, ahol sikerült a polgármesteri hivataltól hamis papírokat beszereznem arra az esetre, ha az oláhok elfognának. Nyíregyházán még
Kállay Miklós, a későbbi földművelésügyi miniszter is csatlakozott hozzánk. Négyen indultunk el tehát a város fogatán, hogy Tiszadobnál, megvesztegetve a román őrséget átjussunk a magyar határra. Andrássy Gyula
tiszadobi birtokának egyik intézőjéhez mentünk, aki vállalkozott rá, hogy az
oláh őrséget megfizetve éjjel átcsempész bennünket a Tiszán. A szükséges
összeget összeadva és megfelelő mennyiségű bort az őrség számára beszerezve sikerült elérnünk, hogy éjfélkor, amikor a Tiszához megérkeztünk, az
egész román őrséget az őrbódéban, emelkedett hangulatban, nagy nótázás
közepette találtuk. Az elkészített halászcsónakba minden nehézség nélkül
beültünk és áteveztünk a Tiszán. Az éjszakát a magyar részen lévő Andrássy birtok másik intézőjénél töltöttük és másnap vonattal Miskolcra mentünk. Miskolcon a katonai állomásparancsnokságnál kiállították részünkre
az igazoló iratokat és menetlevelet. Másnap megérkeztünk Budapestre és
én, felkeresve a Hadik-laktanyában lévő Légügyi Hivatalt, jelentettem megérkezésemet. Ezzel, a csaknem ötévi, egyfolytában tartó háborús szolgálat
után, a háború rám nézve is befejeződött. Ha voltak is ez alatt az idő alatt
kellemetlen időszakok, mégis annyi sok, szép és férfias élményen mentem
keresztül, hogy ez az öt esztendő mindig életem legszebb emlékei közzé fog
tartozni.

102

Mihálydi ma Nyírmihálydi: község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a
Nyírbátori járásban, Nyírbátortól 23 km-re található. Ujfalussy Dezső volt a
főispán Szabolcs vármegyében 1914-ben is.
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AZ ÉTLAPON FELKÍNÁLT HADSEREG.
A MAGYAR 2. HADSEREG FRONTRA KÜLDÉSÉT
EREDMÉNYEZŐ TÁRGYALÁSOK

Az 1941. június 26-i kassai bombatámadás után a magát a Szovjetunióval hadiállapotban lévőnek tekintő Magyarország viszonylag
csekély erőkkel – azonban a korszerűnek tekinthető felszerelésének
és ütőképes seregtesteinek javával – vett részt „a bolsevizmus elleni
keresztes hadjáratban”. Az első háborús esztendő német–magyar katonai relációja nagyjából úgy foglalható össze: a Harmadik Birodalom
minden önkéntes felajánlkozást szívesen elfogadott, azonban követelni semmit sem követelt, bár a hadjárat előrehaladtával némi nyomás
már ősz óta érzékelhető volt ezirányban. A gyökeres fordulatot hadi
helyzet megváltozása idézte elő: 1941 decemberében a német haderő
elszenvedte a háború addigi legnagyobb fiaskóját a keleti hadszíntéren
Moszkva alatt, s ez megváltoztatta a németek felfogását a csatlósállamok katonai hozzájárulásának mértékére vonatkozóan is.
Mindenképpen ennek jeleként kell értékelnünk, hogy valamikor
1941. november végén vagy december elején1 a budapesti német katonai attasé2 a magyar haderő hadrendjére és mozgósítási rendszerére vonatkozó kérdéseket tett fel a magyar vezérkarnak. Az erre adott
1

2

Az eredeti kérdéseket tartalmazó iratot nem sikerült fellelnünk, így a pontos
időpont nem állapítható meg.
Friedrich Karl Rabe von Pappenheim (1894–1977) altábornagy. 1941. október 28-tól 1943. október 8-ig volt budapesti német katonai attasé, előbb ezredesi, majd 1943. augusztus 8-tól vezérőrnagyi rendfokozattal. HL HM 1941
Eln.o. Bév. tétel 76.898; Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht. Bernard & Graefe Verlag für Wehrwesen, Frankfurt am Main. 1963.
Band III. 1185.
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válaszok képezhették Wilhelm Keitel3 vezértábornagy 1942. januári
követelésének alapjait, így mindenképpen figyelemreméltónak tekinthetjük őket. Az első kérdés a mozgósítás időtartamára vonatkozhatott, mert a válaszban közlik a németekkel, hogy „a magyar mozgósítás elvben egy hullámban történik. A jelenlegi vasúti forgalmi
korlátozások miatt a csapat alakulatok menetkészültségüket általában 5–7 nap alatt érik el. A fővezérség közvetlen alakulatok és vonatok menetkészültségi ideje néhány nappal több. A légierők repülő része, légvédelmi alakulatok és határvadász őrsök menetkészültségüket
24 órán belül érik el.”4 A 2. kérdésre adott válasz a következő volt:
„A magyar haderő a 6 megszálló dandár kiküldése és a Szovjet elleni háború anyagvesztesége folytán az 1942. hadiévben 9 hadtestben,
2 páncéloshadosztállyal, 1 lovashadosztállyal és 18 dandárral alakul meg.”5 Ezután közlik a dandárok szervezetét, valamint az anyagi
ellátás és utánpótlás felépítését. A 3. kérdés a hadtestek felderítőalakulatai, a 4. kérdés pedig a rendelkezésre álló magyar páncélos
erők felől érdeklődött (az erre adott választ fentebb már idéztük). Az
5. kérdés a páncéltörő fegyverek számára vonatkozott, ezred és zászlóalj szinten. A 6. kérdésre adott válasz így hangzott: „Másodvonalbeli dandáraink nincsenek, csupán gyalogezredenként egy-egy menetzászlóaljunk van, amelyek kizárólag a személyi utánpótlást szolgálják.”6 A 7. kérdés a Jugoszlávia elleni, a 8. a Szovjetunió elleni
hadműveletekben részt vett (és jelenleg is részt vevő) magyar erőkre,
valamint azok veszteségére vonatkozik.7 A magyar válasz egyértelműen kihangsúlyozza a gépjárművekben és felszerelésben beállott
3

4
5
6
7

Wilhelm Keitel (1882–1946) vezértábornagy, a német véderő-főparancsnokság (OKW) főnöke 1938 és 1945 között.
HL VKF 1941 1. oszt. 6841/eln.
HL VKF 1941 1. oszt. 6841/eln.
HL VKF 1941 1. oszt. 6841/eln.
A Gyorshadtest 1941. december 9-ig összesített anyagi vesztesége: 30 repülőgép, a kisharckocsik 100%-a, a páncélgépkocsik 90%-a, a könnyűharckocsik 80%-a, 1200 gépjármű és 28 darab különféle löveg, és egyéb hadianyagból még nem volt áttekinthető. A gépjárműveszteség kijavítása a magyar gyárak kapacitását figyelembe véve 1 évig is eltarthatott a vezérkar hadműveleti
osztályának megállapítása szerint! HL VKF 1941 1. oszt. 6841/eln.
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magyar veszteségeket, s az ezek pótlásánál fennálló nagy nehézségeket. A válaszokat Szombathelyi Ferenc8 vezérezredes december 9én szóbelileg közölte Pappennheim ezredessel.9 Az irat alapján nem
dönthető el egyértelműen, hogy a magyar vezérkar számolt-e azzal,
miszerint a jövőben előálló német követelések alapját fogják képezni
a fenti válaszok, de a nehézségek kihangsúlyozása mindenképpen
tetten érhető. Ezzel a szándékuk egyaránt lehetett az esetleges német
követelések mértékének csökkentése, valamint a felszerelésbeli hiányosságok pótlásánál fokozottabb német segítség kieszközlése.
Adolf Hitler10 1942. január 1-jén levelet írt Horthy Miklósnak,11
mellyel a hamarosan bekövetkező tárgyalásokat szerette volna előkészíteni.12 Január 6. és 9. között Magyarországra látogatott ugyanis
Ribbentrop13 német külügyminiszter.14 Az érdemi tárgyalásokra január 8-án került sor Ribbentrop, valamint Horthy és Bárdossy15 között.16 Ribbentrop „mindent elkövetett, hogy a magyar kormányt az
Oroszországgal szembeni akcióban még nagyobb mértékű részvételre
8

9
10

11

12

13

14

15

16

Szombathelyi Ferenc (1887–1946) vezérezredes, 1941. szeptember 6. és 1944.
április 19. között a m. kir. Honvéd Vezérkar főnöke.
HL VKF 1941 1. oszt. 6841/eln.
Adolf Hitler (1889–1945) a német Nemzetiszocialista Párt vezére 1920–
1945, a véderő főparancsnoka 1938–1945, kancellár 1933–1934, vezér és
kancellár 1934–1945.
vitéz nagybányai Horthy Miklós (1868–1957) altengernagy, 1920 és 1944 között Magyarország kormányzója, a Magyar Királyi Honvédség Legfőbb Hadura.
A levél pontos tartalmát nem ismerjük, de Szent-Iványi Domokos azt jegyzi
fel róla, hogy „Magyarországnak az orosz háborúban való részvételéről, illetve annak növeléséről írt.” MNL OL Küm K63 473.cs. 75/a t. Szent-Iványi
Domokos: Csonka Magyarország külpolitikája.702.
Joachim von Ribbentrop (1893–1946), 1938 és 1945 között német külügyminiszter.
A német külügyminiszter magyarországi meghívására már 1941. november 25én sor került, azonban magára a látogatásra – a közben fellépő német katonai és
külpolitikai nehézségek hatására – csak 1942 januárjában kerülhetett sor.
Bárdossy László (1890–1946) 1941. április 3-tól 1942. március 7-ig Magyarország miniszterelnöke.
Az ezt megelőző napokban Ribbentrop Horthy vadászvendége volt Mezőhegyesen. Magyarság 1942. január 9.; Új Magyarság 1942. január 9.
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bírja.”17 Megfelelő magyar katonai együttműködés fejében felcsillantotta a Bánát területének Magyarországhoz csatolását. Ugyanakkor fenyegetéssel is élt: Hitlerre, a birodalmi kormányra, a nemzetiszocialista pártra és a német közvéleményre igen kedvezőtlen hatást tenne a
magyar segítség elmaradása, s ennek következményei jelenleg fel nem
mérhetőek. „A magyarságnak kellene viselnie a felelősséget.”18 A magyar fél igyekezett a Románia részéről fenyegető veszélyre hivatkozni, „hogy ne kelljen a hadjáratban túl nagy erőkkel részt venniük.”19 A
német külügyminiszter „nyomatékosan hangsúlyozta, hogy feltétlenül
ragaszkodni kell a bécsi döntés határozataihoz, és a kormányzó ígéretet tett, hogy nem lép fel Románia ellen.”20 A bolsevizmus legyőzésének közös célja érdekében Ribbentrop szükségesnek tartotta az egész
magyar haderő rendelkezésre bocsájtását.21
Ugyanezen a napon az Országház kupolacsarnokában az országgyűlés két házának elnökei teát adtak Ribbentrop tiszteletére, ahol
Szombathelyi vezérezredesnek is módja volt „hosszasabban elbeszélgetni” a német külügyminiszterrel.22 Szombathelyi Ribbentrop
azon felszólítására, hogy a magyar hadseregnek a háborúban teljes
erővel részt kell vennie, azt válaszolta, hogy a magyar hadsereg nem
kész, tehát nem vonulhat ki.23 Felfogását a következőképpen jellemzi: „Én magam nem tettem úgy, mint elődöm, hogy felkötött karddal
siettem a kormányelnöknél, vagy az államfőnél a német követeléseknek nyomatékot adni és érvényt szerezni, de tisztában voltam azzal
is, hogy a magyar kormány a követelések teljesítése elől ki nem tér17

18

19

20

21
22
23

MNL OL Küm K63 473.cs. 75/a t. Szent-Iványi Domokos: Csonka Magyarország külpolitikája. 702. Idézi Szabó Péter: Don-kanyar. Corvina. 2001. 12.
MNL OL Küm K63 473.cs. 75/a t. Szent-Iványi Domokos: Csonka Magyarország külpolitikája. 702. Idézi Szabó P.: i. m. 12.
Ránki György – Pamlényi Ervin – Tilkovszky Loránt – Juhász Gyula: A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról
1933–1944. Kossuth Könyvkiadó, Budapest. 1968. 647.
Ezenkívül megállapodás született 20.000 népi német besorozásáról a Waffen
SS-be és Magyarország ásványolaj-szállításainak fokozásáról.
Ránki Gy. et al.: i. m. 647.
Új Magyarság 1942. január 9.
ÁBTL V-101594/1. Szombathelyinek a vádirathoz írt észrevételei 15.
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het és a részvételt a háborúban meg nem tagadhatja.”24 Az ország
közvéleménye is a németek oldalán állt, korábbi sikereiktől elkábulva,
emellett a kormányra kényszerítően hatott különösen Románia részvételének mértéke. Szombathelyi szerint „egy megtagadása Ribbentrop
felszólításának szinte lehetetlennek látszott az akkori viszonyok mellett
és végzetes következményekkel járhatott volna. Sokan úgy vélik, hogy
nem történt volna más, mint Csehország esetében. A németek megszállottak volna bennünket és azzal ment volna minden tovább. E tekintetben a mi helyzetünk egészen más. Mi nem lettünk volna Németországnak a munkásai, hanem Németországnak katonái lettünk volna.”25
Egy német megszállás esetén Szombathelyi Ferenc meggyőződése
szerint – és mondja ezt már az 1944-es események ismeretében – a
magyar hadsereg jelentős része átpártolt volna a németekhez. „A kormány egy visszautasító állásfoglalással egy igen kívánatos alkalmat
nyújtott volna a németeknek arra, hogy politikai tervüket, a „Gau
Ungan”-t a magyar SS hadsereggel mihamarabb megvalósítsák. Egy
nem is Quisling fajta, hanem egy rendes jobboldali kormány vette volna át a hatalmat.”26 „Ribbentrop felszólításának megtagadásával a
németek malmára hajtottuk volna a vizet, megszűnt volna az önálló
magyar hadsereg, megszűnt volna az önálló magyar államiság, mert
Quislinget nálunk a legjobb fajtából nem csak egyet, hanem tízet is találhattak volna, hogy a nemzet ezen az úton milyen kivérzésnek ment
volna elébe, arról azt hiszem nem kell külön nyilatkoznom.”27
A tárgyalások utolsó napján a kormányzó és a miniszterelnök a
kormány tagjaival való tárgyalás után úgy nyilatkozott, hogy „Magyarország ugyan nem bocsájthatja rendelkezésre hadseregét száz
százalékban a keleti hadjárat céljára, de hajlandó lehetőségeinek
legszélső határáig elmenni, azaz a hadjáratban az eddiginél lénye24

25

26

27

BFL 293/1946 X. Szálasi Ferenc népbírósági pere 7. doboz. Szombathelyi
Ferenc feljegyzései 7127-7128.
BFL 293/1946 X. Szálasi Ferenc népbírósági pere 7. doboz. Szombathelyi
Ferenc feljegyzései 7127-7128.
HL Personalia dr. Kardos János ügyvéd hagyatéka. 251. doboz. Szombathelyinek a vádirathoz írt észrevételei 15.
BFL 293/1946 X. Szálasi Ferenc népbírósági pere 7. doboz. Szombathelyi
Ferenc feljegyzései 7127-7128.
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gesen nagyobb erőkkel részt venni.” Részletekről nem esett szó, ennek megtárgyalását a katonai vonalra bízták.28
A fentiek alapján tehát feltétlenül egyet kell értenünk Szombathelyi vezérezredes azon kijelentésével, mely szerint „a Keitel-féle tárgyalások már csak következményei voltak Ribbentrop látogatásának,
[…] amidőn is a magyar kormánnyal megállapodott az orosz háborúban való további magyar részvétel tekintetében. E kérdés tehát a
politikai fronton dőlt el.”29
A német külügyminiszter elutazásának napján – január 10-én –
Horthy Miklós válaszlevet írt Hitlernek. Ebben olyan gondolatokat
fogalmazott meg a kormányzó, amilyenekkel Bárdossy László és
Szombathelyi Ferenc is érvelni igyekezett a Keitel vezértábornagygyal folytatott tárgyalások során, ezért a leglényegesebbeket érdemes felidéznünk. Horthy először is a Gyorshadtest hazahozatalának
szükségességét bizonyította, hasonló érvekkel, mint amilyenekkel
már 1941 szeptemberében is tette. A további rendelkezésre bocsátható erők megállapításánál pedig figyelemmel kell lenni arra a fő
szempontra, hogy Németország egyedül megbízható szövetségese a
térségben Magyarország, hiszen a szláv államok (Szerbia, Horvátország, Bulgária, és hozzájuk kapcsolódóan Szlovákia) történelmi
okokból is könnyen átállíthatók oroszbarát, azaz bolsevik oldalra egy
felkeléssel, melyet az angolszászok mesterkedése is segíthetne.30
Emellett Görögország lakossága is – az élelmezési és egyéb nehézségeknek köszönhetően – elégedetlen, így ők is csatlakozhatnának
ehhez a balkáni felkeléshez. A másik veszély Magyarországra nézve,
hogy kialakulóban van egy „második kisantant” a románok, horvátok és szlovákok részéről. A szláv államokhoz hasonlóan Románia is
megbízhatatlannak tekinthető, hiszen az első világháborúban egyszer
már elárulta Németországot és az Osztrák–Magyar Monarchiát, majd
a két háború között is az antant szövetségese volt. Ebből azt a követ28
29
30

Ránki Gy. et al.: 647. Idézi Szabó P.: i. m. 13.
ÁBTL V-101594/1. Szombathelyinek a vádirathoz írt észrevételei 15.
A levél eredeti fogalmazványában még angol vagy szovjet partraszállásról írt
Horthy a Balkánon! Tulajdonképpen ez a gondolat fog megismétlődni Szombathelyinél is.
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keztést vonja le a kormányzó, hogy a román közélet jelentős része
még ma is angolszász oldalon áll. Mindezen okok miatt tehát „mi,
magyarok, úgyszólván nyitott kapuval élünk a Balkán felé, olyan népekkel körülvéve, amelyeknek gyűlölete elsősorban ellenünk irányul.” Erre a veszélyre készülve tehát a magyar erők egy részét a térségben kell tartani, másrészt a magyar termelés fenntartásának érdekében sem „küldhetünk ki mindenkit a frontra, csak annyit, amennyit
lehetséges.” Eddig tart tehát azon okok felsorolása, amely a kiküldendő magyar erők csökkentését kívánja indokolni, a továbbiakban pedig
arról ír Horthy, hogy a kiküldendő erők vonatkozásában „elengedhetetlenül szükséges […], hogy a csapatokat ellássuk a szükséges fegyverekkel, mégpedig azonnal, ha a felvonulást még a hóolvadás előtt
be kell fejezni.” A levél zárása előtt a kormányzó is leszögezi, hogy
„a részleteket a katonai vezetők fogják megbeszélni.”31
A német külügyminiszter a budapesti tárgyalásokat összességében
igen baráti szellemben lefolytaknak minősítette.32 Keitel vezértábornagy tárgyalásai már egészen más hangnemben zajlottak. Még Keitel
látogatásának megkezdése előtt Ribbentrop személyesen informálta az
OKW főnökét, miszerint ő a magyar ígéretet úgy értelmezi, „hogy a
keleti hadjáratban a magyar véderőnek legalább kétharmada részt
vesz”, s ebből kell a tárgyalások során kiindulnia.33 A vezértábornagy
január 20. és 22. között tartózkodott Budapesten.34 Az érdemi tárgyalásokra 21-én és 22-én került sor. Keitel visszaemlékezésében azt írja,
hogy „két délelőttön át igen beható tárgyalásokat folytattunk hármasban a vezérkari főnökkel és a honvédelmi miniszterrel”.35 Valójában
31

32
33
34

35

Szinai Miklós – Szűcs László: Horthy Miklós titkos iratai. Kossuth Könyvkiadó, Budapest. 1965. 313–321.
Ránki Gy. et al.: 647.
Ránki Gy. et al.: 648.
Szombathelyi később említette Kádár Gyulának, hogy „még a tárgyalások
megkezdése előtt ő bíztatta Horthyt és Bárdossyt ellenállásra. […] Mindig
hangoztatta, hogy jobb lett volna semmit sem adni, ezt azonban már elérni
nem lehetett.” Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig. Magvető Könyvkiadó, Budapest. 1978. 2. k. 416.
Sipos Péter szerk.: Keitel vezértábornagy visszaemlékezései. Kossuth Kiadó,
Budapest. 1997. 126.
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azonban – mint ez a sajtóhíradásokból és a látogatás programját tartalmazó füzetből is kitűnik36 – 21-én délután és 22-én délelőtt kerülhetett sor hosszabb tárgyalásokra. A tárgyalásokról fennmaradt
egyetlen kézzel írt feljegyzés még a tárgyalások elején született,
Keitel kézírásával 21-e szerepel rajta, Szombathelyi kézírásával pedig 21-e 15 óra 15 perc.37 Keitel ebben 10 pontba szedve a német
hadvezetés 1942. évi keleti hadműveleteire vonatkozó elvárásokat
rögzítette. Így igényt tartottak a Gyorshadtestre (2 harckocsizó dandárral), egy hegyi dandárra, 5 hadtestben összefogott 15 dandárra
(ezekkel együtt tehát összesen 18 dandárra), hadsereg közvetlen alakulatként 3 nehéztüzér-ütegre, 1 vasútépítő ezredre és 1 utászezredre, továbbá a már korábban felajánlott 6 megszálló dandárra. Nagyon kívánatosnak tartották a hadműveleti területen működő magyar
hadsereg-főparancsnokság felállítását, vadász- és felderítő repülőkötelékek alkalmazását, de ez utóbbihoz nem ragaszkodtak feltétlenül.
A dunai flottilla álljon rendelkezésre, ahogyan 1941-ben is, s végül
rögzítette, hogy a csapatoknak a hadműveleti területre való elszállításra március közepétől készen kell állniuk. Hadműveleti alkalmazásuk április közepétől várható, emiatt a mozgósítás február közepétől,
legkésőbb március elejétől szükséges.38
A fenti irat adatainak néhány ponton ellentmond Szombathelyi
Ferenc beszámolója a Keitellel folytatott január 21-i tárgyalásról.39
Hogy ez a beszámoló mikor készült – napokkal, hetekkel vagy hónapokkal az esemény után, esetleg a háború után – azt az irat alapján
nem lehet megállapítani, mindenesetre a végén jelezték, hogy két mel36

37

38
39

MNL OL ME Bárdossy László miniszterelnök iratai K 38: 1. csomó, A doszszié, „Keitel Vilmos vezértábornagy a német véderőfőparancsnokság vezetője
magyarországi látogatása 1942. évi január hó 20–22.”; Magyarság 1942. január 22., 23.; Új Magyarság 1942. január 22., 23.
Macartney értesülése szerint „amikor az ebéd alatt Keiteltől megkérdezték,
hogy mi az, amit ténylegesen akar, leírta egy darab papírra.” Carlile Aymler
Macartney: Október tizenötödike. Gede Testvérek, Budapest. 2006. 2. k. 88.
ÁBTL V-101594 41-42-es fólió, kézzel írt feljegyzés.
BFL 293/1946 X. Szálasi Ferenc népbírósági pere 7. doboz. Bárdossy és a
vezérkari főnök feljegyzései Keitel vezértábornagy 1942. januári budapesti
tárgyalásairól 7019-7024.
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lékletet csatoltak hozzá: „Keitel féle levél és feljegyzés a megállapodásunkról”. Feltételezhetjük, hogy legalább az egyik mellékletnek az általunk már idézett kézírásos feljegyzésnek kell lennie, akkor viszont
érthetetlen az adatok ellentmondásossága. Kardos János, Szombathelyi védőügyvédje pontos kimutatást készített a Szombathelyi-per
anyagairól. Ebben a fenti tárgyhoz két bejegyzés kapcsolódik: „A becsatolandó illetőleg a becsatolt és felolvasni kért iratok jegyzékében”
a következő szerepel: „5./ Keitel vezértábornagy 1942 I. 21. levél a
németek követeléseiről, 6./ Keitellel való tárgyalás és eredménye
1942. I. 21-én”. Ezenkívül létezik egy „A peranyaghoz csatolt dokumentumok listái” címet viselő kimutatás is, amelyben: „II. Katonai
tárgyalások a németekkel (1942 I. – 1944. III. 15-ig) 1./ Keitel vezértábornagy 1942. I/21. levele a németek követeléseiről, 2./ Keitellel való tárgyalás és eredménye, rájegyezve Keitl levelére 1942. I/21-én”.40
Ez a meghatározás pedig részben fedi a kézírásos feljegyzés tartalmát,
hiszen valóban ugyanarra a levélre írta rá Szombathelyi vezérezredes
a megjegyzéseit, amelyen Keitel kézírása is szerepel, azonban ezek
inkább csak észrevételek, mint egy konkrét megállapodásnak a rögzítése.41 Ebből pedig arra következtethetünk, hogy a kettőből egy mellékletet felleltünk, viszont az adatok ellentmondásossága még nincs
feloldva. Ha ugyanis Szombathelyivel esetleg a háború utáni eljárás
során íratták meg a Keitellel folytatott tárgyalásokról szóló beszámolót, akkor is ismernie kellett az 1942-ből származó kézírásos feljegyzéseket, hiszen beszámolója végén mellékletekként hivatkozik rájuk.
Az ellentmondás feloldása híján mi a kézírásos feljegyzés adatait tartjuk hitelesnek, de a többi irat tartalmát is ismertetjük.
Leírásunkat tehát Szombathelyi vezérezredes beszámolójánál hagytuk abba, ahol arról ír, hogy a január 21-én Horthy kormányzónál
tartott ebéd42 után Keitel vezértábornagy egy levelet nyomott a ke40

41
42

HL Personalia dr. Kardos János ügyvéd hagyatéka. 251. doboz. Sajnos a
Kardos-hagyatékban nem maradt fenn fent idézett 1942. január 21-én készített kézírásos feljegyzés, az irat csak az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában szerepel.
Lásd alább, Szombathelyi beszámolójának egyik megjegyzését!
Az előzetes program szerint 21-én 13 órától Horthy kihallgatáson fogadta
Keitelt, utána került sor az ebédre a várpalotában. MNL OL ME Bárdossy
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zébe. A levél meglepetésként hatott a vezérkar főnökére, mert az
előző esti vacsora után lefolyt beszélgetéskor egészen más várakozás
alakult ki benne és Bartha Károly43 honvédelmi miniszterben (ez tehát azt is mutatja, hogy konkrétumokról akkor még nem volt szó).
Ez a benyomás pedig az volt, „hogy Keitel előreláthatólag körülbelül 6 dandárra számít részünkről, és talán még a páncél-hadosztályt
fogja kérni, amelyet a németek által rendelkezésünkre bocsátott
harckocsianyaggal szereltük fel.”44 Ezután megállapodtak a miniszterelnökkel és a honvédelmi miniszterrel, hogy a fenti erőkiszabatot tartják szem előtt a tárgyalások további szakaszában.45 Ezért volt nagy
meglepetés Keitel követelése, mely a beszámoló szerint egyenként 3
dandárból álló 3 hadtestet, a Gyorshadtestet és egy hegyi dandárt tartalmazott. (Láthattuk, hogy a Keitel kézírásával készült levélben ennél
jóval nagyobb számok szerepelnek, s inkább ez felel meg a magyar
haderő kétharmadának, mint a beszámolóban szereplő erők!)46 Szom-

43

44

45

46

László miniszterelnök iratai K 38: 1. csomó, A dosszié, „Keitel Vilmos vezértábornagy a német véderőfőparancsnokság vezetője magyarországi látogatása 1942. évi január hó 20–22.”;
Bartha Károly vezérezredes (1884–1964) 1938. november 15. és 1942. szeptember 24. között honvédelmi miniszter.
Mint fentebb láthattuk, a harckocsi-anyag ekkor még nem került átadásra, tehát a Szombathelyi által itt használt múlt idő is arra utal, hogy a beszámoló
jóval a tárgyalások után készülhetett, legkorábban 1942 februárjában. A harckocsianyag beérkezésére vonatkozóan lásd Szabó P.: i. m. 44–45.
Szombathelyi a háború után azt vallotta, hogy a tárgyalások elején Keitel követelésével „szemben mi négy hadosztályt ajánlottunk, későbben felmentünk hatra.” BFL 293/1946 X. Szálasi Ferenc népbírósági pere 7. doboz. Szombathelyi
Ferenc feljegyzései 7128. A hadosztályok feltehetően dandárokként értendők.
A képet színesítik a háború után született különböző visszaemlékezések is,
melyek eltérő számú német követelésekről beszélnek. Ezek közül idéznénk a
legfontosabbakat: „Keitel tőlünk 15 hadosztályt, két hegyi dandárt, egy lovas
dandárt, páncél hadosztályt és tíz megszálló hadosztályt követelt.” BFL 293/
1946 X. Szálasi Ferenc népbírósági pere 7. doboz. Szombathelyi Ferenc feljegyzései 7128. „Keitel a tárgyalások alkalmából 15 gyaloghadosztályt, 1 páncélhadosztályt, 2 hegyi dandárt és 7 megszálló hadosztályt kért a magyar kormánytól.” ÁBTL V-101594/1. Szombathelyinek a vádirathoz írt észrevételei
13–14. „Keitel […] 15 harcos és 8 megszálló hadosztályt kért.” HL HM Békeelőkészítő csoport és a párizsi konferencián résztvevő katonai bizottság
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bathelyi Barthának is bemutatta a levelet, s az ő véleménye is az volt,
„hogy erről a követelményről szó sem lehet.”47 Ezután a honvédelmi
miniszter irodájában folytatódott a tárgyalás,48 ahol a vezérkar főnöke
kifejtette, hogy „a magyar hadsereg szélességben van megszervezve,
de nincs mélysége. A hadsereg csak 1944 végén lesz majd kész. A jelenlegi állapotában csak félig van felfegyverezve és csak egy jobbfajta
megszálló hadseregnek tekinthető, mert nemcsak a felszerelés, de a kiképzés terén is el vagyunk maradva.”49 Így nem veheti fel sikerrel a
harcot a Vörös Hadsereggel szemben.50

47

48

49

anyaga 3. doboz A/II./1. Szombathelyi Ferenc 1945. október 30-i kihallgatása.
„Azonban kiderült, hogy Keitel 21 hadosztályt kíván, ami a teljes magyar haderőt jelentette volna.” HL HM Békeelőkészítő csoport és a párizsi konferencián
résztvevő katonai bizottság anyaga 3. doboz A/II./3. Bajnóczy József vezérezredes vallomása
BFL 293/1946 X. Szálasi Ferenc népbírósági pere 7. doboz. Bárdossy és a
vezérkari főnök feljegyzései Keitel vezértábornagy 1942. januári budapesti
tárgyalásairól 7019-7020.
Az előzetes program szerint 21-én 17 órától „a honvédelmi miniszter úr hivatalos helyiségében a honvédelmi miniszter és vezérkari főnök urak együttes
megbeszélése Keitel vezértábornagy úrral”. MNL OL ME Bárdossy László
miniszterelnök iratai K 38: 1. csomó, A dosszié, „Keitel Vilmos vezértábornagy a német véderőfőparancsnokság vezetője magyarországi látogatása
1942. évi január hó 20–22.”; Ez csak azért érdekes, mert a kézírásos feljegyzésen Szombathelyi láttamozása mellett 15 óra 15 perc szerepel, tehát ez valóban belefér az ebéd és a hivatalos megbeszélés közötti időintervallumba!
ÁBTL V-101594 42-es fólió, kézzel írt feljegyzés.
A háború után erre úgy emlékezett, hogy egyenesen kijelentette: „a honvédség nem korszerű hadsereg. Ezt Bartha miniszter sohasem hallgatta szívesen.
És ezért nekem már egyszer szemrehányást is tett, megjegyezvén, hogy elődöm, Werth tábornok jobb véleménnyel volt e tekintetben és meg volt elégedve a honvédelmi minisztérium teljesítményével. Hadseregünk akkori szervezetét egy szóval jellemezhetem leginkább, és ez az, hogy külterjes volt. Sok volt
az alakulat, a seregtest, de ezek harci erőben és fegyverzetben gyengék voltak. Ez a szélességben fejlesztett hadrend alkalmas volt arra, hogy a felületes
szemlélőt elkábítsa. Ez is volt az eredeti szándék akkor, amidőn Gömbös volt
miniszter ennek a szervezetnek az alapját lefektette. Értékes szövetséges színében akart feltűnni. Ezzel blöffölt Werth is a németek felé. Keitelt azután különösen is alátámasztotta az a körülmény, hogy az orosz háborúba való belépés előtti megbeszélésekkel és tapogatózásokkal kapcsolatban a német vezér-
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Ezután hangsúlyozta: „nekünk nem 28 dandárunk van, mint azt a
hadrend feltünteti, hanem csak 21 […]. Mert az erdélyi hadtest még
nincs felállítva, az I. hadtest 2 dandárát a páncélos csapatok felállítása céljából feloszlattuk, a hegyi dandár pedig szervezés alatt van.
A gyorshadtestet szintén feloszlattuk és belőle 2 páncélhadosztályt
akarunk csinálni, 5 dandár pedig már kint van, mint megszálló
erő.”51 Ezek az adatok szerepelnek a kézírásos feljegyzésen is, hasonló megfogalmazásban, azzal a különbséggel, hogy ott 6 dandár52
szerepel megszálló feladatokra.53
Szombathelyi vezérezredes folytatva ellenérveit hangsúlyozta, hogy
sem a hadsereg, sem az ország nincs ilyen távoli alkalmazásra felkészülve.54 Azután megismételve Horthynak Hitlerhez írt érveit kifejtette, hogy az országból nem vihető ki minden erő, hiszen „így a
Duna-medence teljesen haderő nélkül marad, ami különösen a Balkánra való tekintettel igen veszélyes helyzetet jelenthetne adott esetben, – ha az angolszászok ott partra szállnának, – úgy számunkra,
mint a közös hadviselés szempontjából is.” Leszögezte, hogy a Ribbentrop által kért 100%-os részvétel egyszerűen lehetetlen, ahogyan
ezt a német külügyminiszternek is kereken megmondta, „de lehetetlen annak az erőnek a rendelkezésre bocsátása is, amelyet Keitel ve-

50

51

52

53
54

kar a magyar vezérkartól oly értesítést kapott, hogy ez képes saját erőből 8–
10 hadosztályt kiállítani.” Ezzel a béklyóval – ahogyan Szombathelyi nevezi
– ült le a magyar hadvezetés a németekkel tárgyalni. ÁBTL V-101594/1.
Szombathelyinek a vádirathoz írt észrevételei 14.
BFL 293/1946 X. Szálasi Ferenc népbírósági pere 7. doboz. Bárdossy és a
vezérkari főnök feljegyzései Keitel vezértábornagy 1942. januári budapesti
tárgyalásairól 7019-7020.
BFL 293/1946 X. Szálasi Ferenc népbírósági pere 7. doboz. Bárdossy és a
vezérkari főnök feljegyzései Keitel vezértábornagy 1942. januári budapesti
tárgyalásairól 7020.
Fentebb már hivatkoztunk rá, hogy éppen a Keitellel folytatott tárgyalások
miatt nem került sor a 111. dandár teljes kiszállítására, mely ekkor már folyamatban volt. HL VKF 1942 1. oszt. 4340/eln.
ÁBTL V-101594 42-es fólió, kézzel írt feljegyzés.
Ezzel a gondolattal összecseng a Keitel-levélre írt kézírásos Szombathelyi feljegyzés, mely szerint nincs saját biztonság, ha a csapatok 1500 km távolságra
vannak. Ez német érdek is. ÁBTL V-101594 42-es fólió, kézzel írt feljegyzés.
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zértábornagy levelében kér.” Már a kinevezését eredményező memorandumában is szereplő érvet megismételve hangsúlyozza, hogy Magyarország a keleti hadszíntéren „tisztán ideális javakért harcol. Nem
keresünk Oroszországban semmit, nem úgy, mint a románok.” Ezután
a Magyarországra leselkedő román veszély ecsetelésébe kezd, mely
szintén indokolja, hogy Magyarország nem maradhat védtelen.55
Keitel Szombathelyi érveit cáfolandó kifejtette, hogy Magyarországot sem a Balkán, sem Románia felől nem fenyegeti veszély. Románia nagy erőkkel vesz részt a Szovjetunió elleni háborúban, s
most ők is éppen arra hivatkoznak, hogy a magyarok akarják őket
megtámadni, ezért tartalékolják erejüket. A Vörös Hadseregről kijelentette, hogy legyengült állapotban van, „a téli harcok nagy veszteséggel jártak, tüzérsége alig van, páncélosokban, valamint nehéz
fegyverekben sok a kiesés. Ebből kifolyólag a magyar hadsereg is
nyugodtan szembeszállhat vele.”56
Ezt a felfogást Szombathelyi és Bartha nem tehették magukévá,
„mert éppen a téli harcoknál megmutatkozott az orosz hadseregnek
még mindig töretlen ereje, ebből kifolyólag föltétlenül szükségesnek
tartottuk azt, hogy a magyar hadsereg felfegyverzése terén a németek segítséget nyújtsanak, hogy a magyar egységek ütőképessége lehetőleg a németek ütőképességének színvonalára emeltessenek.”57
Keitel vezértábornagy kijelentései ellenére így a vezérkar főnöke és
a honvédelmi miniszter 6 dandárt ajánlott fel, amelyről az OKW főnöke hallani sem akart, mert ezt nagyon kevésnek tartotta. Hosszú
alkudozás után végül megállapodtak abban, „hogy 3 dandárt, ame55

56

57

BFL 293/1946 X. Szálasi Ferenc népbírósági pere 7. doboz. Bárdossy és a
vezérkari főnök feljegyzései Keitel vezértábornagy 1942. januári budapesti
tárgyalásairól 7021-7022.
Bárczy István ezt így idézi fel: „Keitel tábornagy azt mondta: hogy könnyű
feladatot fognak kapni és a különben is az orosz meg van verve.” HL
Personalia dr. Kardos János ügyvéd hagyatéka. 259. doboz. bárcziházi Bárczy István ny. min.eln. államtitkár vallomása. 35.
BFL 293/1946 X. Szálasi Ferenc népbírósági pere 7. doboz. Bárdossy és a
vezérkari főnök feljegyzései Keitel vezértábornagy 1942. januári budapesti
tárgyalásairól 7022.
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lyek megszállási célokra lettek volna igénybe véve,58 szintén hadiállományra töltjük fel és ezt is a hadműveleti hadseregbe állítjuk be.
Így ezen hadsereg 9 dandárból, egy páncél-dandárból59 fog állni,
mely 3 hadtestben lesz összefogva, míg a megszálló erők 5 dandárt
fognak kitenni.60 Részleteket erre vonatkozólag a mellékelt megállapodás61 tartalmaz. […] Hogy a felajánlott erő tekintélyesebbnek
lássék, a dandárokat könnyű hadosztályoknak neveztük el.”62 A tár58

59

60

61

62

A fent megjelölt három dandár feltételezésünk szerint a már kiszállítását
megkezdett (de éppen a Keitellel folytatott tárgyalások eredményeként leállított) 111., valamint a kiszállítani tervezett 114. és 117. dandárok voltak. HL
VKF 1. oszt. 4340/eln.
Szombathelyi hadosztály helyett dandárt ír, ami fölöttébb érdekes, hiszen már
a másnapi emlékeztető a páncéloshadosztály kifejezést használja. HL VKF
1942 1. oszt. 4223/eln.
„Itt a tárgyalások sokáig húzódtak, már majdnem megszakadtak, amidőn a honvédelmi miniszter úr közbevetett indítványára 3 megszállásra kiszemelt hadosztály teljes mozgósítását, és mint harcoló csapat bevetését határoztuk el.” BFL
293/1946 X. Szálasi Ferenc népbírósági pere 7. dooz. Szombathelyi Ferenc feljegyzései 7128. A tárgyalások hevességére jellemző, hogy Bajnóczy szerint
„ezek a tárgyalások igen zajosak voltak, kiabálás is hallatszott ki, Keitel nyilvánvalóan fenyegette a magyarokat arra az esetre, ha nem adnánk erőket a frontra.” HL HM Békeelőkészítő csoport és a párizsi konferencián résztvevő katonai
bizottság anyaga 3. doboz A/II./3. Bajnóczy József vezérezredes vallomása. Kádár Gyula később Szombathelyi és Bajnóczy elbeszéléséből úgy értesült, „hogy
igen heves viták, sőt veszekedések voltak.” Kádár Gy.: i. m. 2. k. 415.
Ahogy fentebb már jeleztük, a konkrét megállapodást nem tartalmazza a kézírásos feljegyzés, ez valószínűleg a második mellékleten szerepelhetett! Bajnóczy vallomása szerint ez „csak jegyzet formájában lett rögzítve.” HL HM
Békeelőkészítő csoport és a párizsi konferencián résztvevő katonai bizottság
anyaga 3. doboz A/II./3. Bajnóczy József vezérezredes vallomása Szombathelyi szerint pedig: „Csupán a 2. hadsereg felállítására és felszerelésére vonatkozólag készült el egy azonos szövegű jegyzék mindkét fél számára, mint
emlékeztető, aláírások nélkül.” ÁBTL V-101594/1. Szombathelyi 1945. október 30-i kihallgatása
A hiányzó mellékletre való utalás fedezhető fel Lieszkovszky ezredes visszaemlékezésében, aki azt írja, hogy Szombathelyi vezérezredes „a Gellért szálló étlapjának hátára rajzolta fel azt a hadrendet, melyet maximálisan adhat
igénybevételre. Ez alkalommal szerepelt először a »könnyű« hadosztály elnevezés. Ezt az étlapot mutatta meg nekem Szombathelyi, hozzáfűzve »azért
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gyalás lezárulásakor Szombathelyi Ferencnek és Bartha Károlynak
az volt a benyomása, hogy kevesebb erőt a németek magukra haragítása nélkül nem adhattak volna.63
Bárdossynak is készült egy beszámolója a Keitellel folytatott tárgyalásokról. Eszerint 20-án 13 és 14 óra között64 tárgyalt az OKW
főnökével, ahol hasonló érveket adott elő, mint tette ezt Ribbentrop
esetében, vagy amelyek szerepelnek Horthy Hitlerhez írott levelé-

63

64

mindent mégsem fogunk odaadni, azonban fegyverzetben a maximumot kérjük«. […] Ezt az étlapot másolatba vettem, de lakásomon elveszett.” HL TGY
2833 Lieszkovszky Pál huszár alezredes visszaemlékezése. Az előzetes program szerint a 21-i 17 órakor kezdődő, általunk már tárgyalt megbeszélést követően 20 óra 30 perckor a honvédelmi miniszter vacsorát adott a Szent Gellért Szálló különtermében. Talán ekkor került sor a végleges megállapodás
rögzítésére. MNL OL ME Bárdossy László miniszterelnök iratai K 38: 1.
csomó, A dosszié, „Keitel Vilmos vezértábornagy a német
véderőfőparancsnokság vezetője magyarországi látogatása 1942. évi január
hó 20–22.”
Szombathelyi erről így nyilatkozott: „Megjegyzem azt, hogy miután a mi hadosztályaink csak 6 zászlóaljból és 6 ütegből állottak, a rendes kilenc zászlóaljból és kilenc ütegből álló hadosztályokkal szemben, tulajdonképpen hat rendes
gyalog hadosztály és páncél hadosztály kivitelében egyeztünk meg.” BFL 293/
1946 X. Szálasi Ferenc népbírósági pere 7. doboz. Szombathelyi Ferenc feljegyzései 7129.
Hivatalosan az elnevezést 1942 februárjától használták, lásd HL VKF 1942 1.
oszt. 4354/eln.; VKF 1942 1. oszt. 4583/eln.
BFL 293/1946 X. Szálasi Ferenc népbírósági pere 7. doboz. Bárdossy és a
vezérkari főnök feljegyzései Keitel vezértábornagy 1942. januári budapesti
tárgyalásairól 7022-7023.
Feltehetően nem pontos a dátum, mert a program szerint 20-án 13 és 14 óra
között Keitel rövid látogatásokat tett a miniszterelnöknél, a honvédelmi miniszternél, a vezérkar főnökénél és a német követnél, majd 14 órától következett egy ebéd Bárdossynál. Feltételezésünk szerint erre a beszélgetésre legkorábban 21-én 13 és 14 óra között kerülhetett sor, amikor Horthy adott ebédet
Keitel tiszteletére, de ekkor még nem született meg a katonák közti megállapodás, így egyetlen dátum elfogadható, mégpedig 22-e. Lásd alább! MNL
OL ME Bárdossy László miniszterelnök iratai K 38: 1. csomó, A dosszié,
„Keitel Vilmos vezértábornagy a német véderőfőparancsnokság vezetője magyarországi látogatása 1942. évi január hó 20–22.”
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ben, és amelyekre Szombathelyi is hivatkozott.65 Másnap a német
követ ebédjén újból találkozott Keitel vezértábornaggyal, amikor már
ismerte „a közte és a magyar hadvezetőség között létesített megállapodást.”66 Bárdossy László kijelentette: „a magyar hadvezetőség jóval messzebb ment annál, mint amire én számítottam. Hangoztattam,
hogy a létesített megállapodás – amelyhez természetesen még a
kormány és az államfő hozzájárulása szükséges – igen súlyos politikai és gazdasági nehézségek elé állítja a kormányzatot.”67 Bárdossy
tehát első hallásra túlzottnak találta a németeknek tett engedményeket, s ennek a magyar társadalomra és gazdaságra nézve súlyos következményeire szerette volna felhívni az OKW főnökének figyelmét. Szombathelyi vezérezredes később megmagyarázta neki, hogy
lehetetlen lett volna ennél kevesebbet elfogadtatni Keitel vezértábornaggyal. Kiemelte annak a feltételnek az előnyeit, hogy a németek
kiegészítik hadseregünk felszerelését (ez azonban részben csak remény maradt).68 Így a miniszterelnök is elfogadta a katonákkal kötött megállapodást egy kényszer szülte kompromisszumként.
A hadsereg németek általi felszereléséről a két vezérkarnak egy
külön megbeszélésen – melyet magyar részről a vezérkar főnőkének
65

66

67

68

BFL 293/1946 X. Szálasi Ferenc népbírósági pere 7. doboz. Bárdossy és a
vezérkari főnök feljegyzései Keitel vezértábornagy 1942. januári budapesti
tárgyalásairól 7016-7018.
Ez a meghatározás is arra utal, hogy Bárdossy tévedett az időpontokat illetően. A német követ ugyanis 22-én 14 órától adott ebédet, s csak így lehet pontos az a megfogalmazás, hogy erre a találkozóra a magyar hadvezetőséggel
megkötött megállapodás után került sor. Hiszen ez, mint fentebb már láthattuk, 21-én történt. MNL OL ME Bárdossy László miniszterelnök iratai K 38:
1. csomó, A dosszié, „Keitel Vilmos vezértábornagy a német véderőfőparancsnokság vezetője magyarországi látogatása 1942. évi január hó 20–22.”
Bárdossy időpontokat illető tévedései is arra utalnak – amint erre Szombathelyi esetében már utaltunk – hogy a beszámoló jóval az események után (napok, hetek, hónapok, esetleg a háború után) készülhetett.
BFL 293/1946 X. Szálasi Ferenc népbírósági pere 7. doboz. Bárdossy és a
vezérkari főnök feljegyzései Keitel vezértábornagy 1942. januári budapesti
tárgyalásairól 7016-7018. A beszámoló a következő mondat felénél megszakad, így nem ismerjük Bárdossy véleményét teljes terjedelmében!
Ullein-Reviczky Antal: Német háború – orosz béke. Európa – História, 1993. 119.
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helyettese69 vezetett70 – kellett megállapodnia. Erre 22-én került sor,
ahogyan erről „egy csak anyagi ügyeket tárgyaló »Emlékeztető«” tudósít.71 A németek itt ígéretet tettek a magyar hadseregnek ígért páncéloshadosztály anyagának átadására,72 a szállítási határidőt április
elejében állapítva meg.73
Szombathelyi vezérezredes beszámolójából látható az is, hogy a
21-i tárgyalás során egyeztek meg abban, hogy a már kiszállítás alatt
lévő hatodik (azaz a 111.) magyar megszálló dandár végleges kiszállítását leállítják, így került sor végül 5 dandár alkalmazására.74 A
magyar hadvezetés 1941 végén ugyanis tervezte a megszálló dandárok tüzérséggel való megerősítését, tekintettel arra, hogy a velük
szemben álló partizánok sok helyen tüzérséggel is rendelkeztek. A
tüzérséggel együtt a németek kívánságára újabb két dandár, a 114. és
69

70

71

72

73

74

vitéz dési Bajnóczy József (1888–1977) vezérezredes, 1941. november 1-től
1944 májusáig a Honvéd Vezérkar Főnökének helyettese.
Bajnóczy Becker tábornokot nevezi meg tárgyalópartnereként. HL HM
Békeelőkészítő csoport és a párizsi konferencián résztvevő katonai bizottság
anyaga 3. doboz A/II./3. Bajnóczy József vezérezredes vallomása
Sajnos az irat csak az 1942. január 10-én Berlinben felvett jegyzőkönyv
egyes pontjaival kapcsolatos eredményeket rögzíti az 1942. január 22-i budapesti tárgyalásokról, így teljes képet nem kapunk.
Erre már korábban, a páncéloshadosztály anyagának átadásával kapcsolatos
tárgyalássorozat részeként hivatkoztunk. Lásd fentebb!
HL VKF 1942 1. oszt. 4223/eln.
Ezen a tárgyaláson kerülhetett sor arra a közbevetésre magyar részről, „hogy
ha csapatokat kiadnak, azokat úgy kell felszerelni, mint a német csapatok
vannak. Erre a kikötésre Becker igen pökhendien válaszolt, és kijelentette,
hogy a németek megtesznek, amit lehet, de kívánalmakat nem lehet előterjeszteni és nem lehet dirigálni.” A végső megállapodásban az szerepelt, „hogy a
magyar csapatok ugyanolyan felszerelést kapjanak, mint a német csapatok, –
amit azután a németek úgy rögzítettek le, hogy a magyar csapatok lehetőleg
olyan felszerelést kapjanak, mint a német csapatok.” HL HM Békeelőkészítő
csoport és a párizsi konferencián résztvevő katonai bizottság anyaga 3. doboz
A/II./3. Bajnóczy József vezérezredes vallomása
BFL 293/1946 X. Szálasi Ferenc népbírósági pere 7. doboz. Bárdossy és a
vezérkari főnök feljegyzései Keitel vezértábornagy 1942. januári budapesti
tárgyalásairól 7023.
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a 117. kiszállítását tervezték ekkor.75 „Azonban úgy a 111. dandár
kiszállításának folytatását, mint pedig eme utóbbi két dandár rendelkezésre bocsájtását hatálytalanították a Keitel vezértábornaggyal
folytatott tárgyalások eredményei. Ezek szerint a 111. dandár további részei, a 114. és 117. dandárok nem kerülnek kiszállításra, hanem
megszálló csoportként csak a már kint levő 5 dandár marad meg tüzérséggel megerősítve.”76
Keitel vezértábornagy visszaemlékezése77 szerint a megállapodáshoz más út vezetett. Eszerint az első napon Szombathelyivel és
Barthával szemben nem jutott túl „az ellenszolgáltatásképpen szállítandó fegyverkontingensek körüli alkudozáson.”78 Ebben a tekintetben hajlott engedményekre, hiszen ezek nélkül „semmire sem mentünk volna a magyar csapatokkal a modern fegyverekkel felszerelt
oroszokkal szemben.” Ezután arról ír, hogy este Szombathelyi érte
ment, hogy gépkocsiján elvigye egy nagyszabású tábornoki vacsorára79, s ekkor váratlanul megkérdezte Keiteltől, „hogy a délelőtt ajánlott tagozódás szerint könnyű hadosztálynak minősített kötelékből
hányat is követelnék.” Keitel 12-ben jelölte meg ezt a számot, mire
Szombathelyi ígéretet tett 9 könnyű hadosztályra és egy gyengén
felszerelt páncéloshadosztályra, valamint kilátásba helyezett egy má75

76
77
78

79

Hogy ezen dandárokra mikor jelezték a német igényt, s hogy erről mikor született magyar döntés, nem sikerült megállapítanunk!
HL VKF 1942 1. oszt. 4340/eln.
Sipos P.: i. m. 126–127.
Mint láthattuk, ez ellentmond mind Szombathelyi, mind Bajnóczy visszaemlékezésének, mind pedig a fennmaradt „Emlékeztető”-nek, mert a fegyverszállítások kérdését az utolsó napon, 22-én tárgyalták le, s azon nem vett
részt sem a vezérkar főnöke, sem a honvédelmi miniszter, ahogyan ezt
Keitel állítja.
A program szerint 20-án 18 óra 30 perctől a vezérkar főnöke vendégül látta
Keitel vezértábornagyot és kíséretét egy operaelőadásra, majd ezt követően
22 órától a Dunapalotában egy valóban nagyszabású tábornoki vacsorára került sor. De szó lehet a honvédelmi miniszter által 21-én 20 óra 30 perctől
adott vacsoráról is a Szent Gellért Szállóban. MNL OL ME Bárdossy László
miniszterelnök iratai K 38: 1. csomó, A dosszié, „Keitel Vilmos vezértábornagy a német véderőfőparancsnokság vezetője magyarországi látogatása
1942. évi január hó 20–22.”
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sodik páncéloshadosztályt, ha a németek időben leszállítják „azokat
a páncélosokat, amelyeket a Führer személyesen ígért a kormányzónak”.80 Ezen felül Keitel állítása szerint Szombathelyi ígért egy „lovashadosztályt”81 is, „de Horthy egyelőre semmi áron nem adja
oda”. A vezérkar főnöke azt ajánlotta az OKW főnökének, hogy ebben a szellemben kérje másnap reggel a kormányzó hozzájárulását, s
Szombathelyi Ferenc biztosította támogatásáról. „Ellenállás már
csak a honvédelmi miniszter meg Horthy részéről várható, aki a miniszterelnök befolyása alatt Románia és a parlament miatt aggódik.”
Keitel vezértábornagy szerint másnap délelőtt újból folytatódtak a
megbeszélések közte és a honvédelmi miniszter valamint a vezérkar
főnöke között, s ekkor olyan heves vita bontakozott ki, hogy az
OKW főnöke a tárgyalások félbeszakításával fenyegette meg partnereit. Végül egyezségre jutottak, s ezt írásba is foglalták, „különösen a
német anyagszállítások volumenét és határidejét illetően.”82 Ezután
került sor a kormányzói audienciára,83 ahol Horthy Miklós igen szívélyesen és előzékenyen viselkedett, „vezérkari főnöke nyilván felkészítette. […] Utána a német követ villásreggelit adott tisztelemre,84
80

81

82

83

84

Fentebb már láthattuk, hogy a magyar fél 1941. december 19-én ígéretet tett
az idelátogató négytagú német bizottságnak egy második páncéloshadosztály
felállítására 1942 májusától, ha a német fél időben leszállítja a kért anyagokat. Ez tehát korábban sem lehetett ismeretlen Keitel előtt!
A lovashadosztályt 1942. május 1-jével a két lovasdandár összevonásával kívánták megalakítani. HL VKF 1942 1. oszt. mk.szám. 18.
Láthattuk, hogy erre valójában 22-én került sor, s nem a fenti három személy
tárgyalt a részletekről.
Az előzetes program szerint 21-én 13 órakor került sor a kormányzói kihallgatásra. MNL OL ME Bárdossy László miniszterelnök iratai K 38: 1. csomó,
A dosszié, „Keitel Vilmos vezértábornagy a német véderőfőparancsnokság
vezetője magyarországi látogatása 1942. évi január hó 20–22.”
Ahogy fentebb már hangsúlyoztuk, az előzetes program szerint csak egyetlen alkalommal adott a német követ fogadást, mégpedig 22-én 14 órától,
tehát erre semmiképpen sem kerülhetett sor közvetlenül a kormányzói
audienciát követően. MNL OL ME Bárdossy László miniszterelnök iratai
K 38: 1. csomó, A dosszié, „Keitel Vilmos vezértábornagy a német véderőfőparancsnokság vezetője magyarországi látogatása 1942. évi január hó
20–22.”
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s ezen különösen mély benyomást tett rám a Bárdossy miniszterelnökkel folytatott négyszemközti beszélgetés.” Bárdossy és UlleinReviczky fentebb már ismertetett visszaemlékezésével ellentétben
Keitel azt írja: Bárdossy belátta, „hogy a 10 hadosztályt ki kell állítani a keleti frontra, ezen felül pedig tovább kell növelni a rendfenntartó erőket a megszállt orosz térségben, de nagy fejfájást okoz neki,
miképpen fogja a parlamentben megértetni a magyar néppel, hogy
hirtelen ilyen nagy mértékben kell részt vennie Németország háborújában.” Végezetül azzal zárja az 1942. januári budapesti látgatására
vonatkozó visszaemlékezését: „Az a benyomás alakult ki bennem,
hogy Szombathelyi kétségtelenül a legszélesebb látókörű ember, és
hogy meghatározó hatással van a kormányzóra.”
Láthattuk, hogy Keitel visszaemlékezése tele van tárgyi és időpontbeli tévedésekkel. Az események semmiképpen sem történhettek úgy, ahogyan beállítja. Eszerint Szombathelyi vezérezredes
ígéretet tesz egyfajta kettős játékra, azaz arra, hogy kétszínű módon támogatni fogja az OKW főnökét a tárgyalásokon, és vállalja
Horthy Miklós rábírását a megállapodás elfogadására. Azonban
maga Keitel vezértábornagy írja, hogy a másnapi megbeszélésen
olyan heves vita bontakozott ki, hogy a tárgyalások félbeszakításával fenyegetőzött. Ha Szombathelyi Ferenc az előző esti „titkos
paktum” okán valóban támogatta volna Keitelt, akkor aligha jutottak volna el eddig a pontig. Másrészt Szombathelyi beszámolójában szerepel, hogy az erőkiszabat tekintetében (Bárdossyval és
Barthával) hármasban állapodtak meg előre, még a konkrét tárgyalások előtti napon, és már ekkor szó volt a páncéloshadosztály, valamint legfeljebb 9 dandár felajánlásáról, ami megfelel a később
kialakult kompromisszumnak. Tehát ha Szombathelyi vezérezredes
ezt említette is négyszemközt Keitel vezértábornagynak, akkor ez
semmiképpen nem nevezhető az ő személyes ajánlatának, valamiféle összejátszásnak. Ha még egyet csavarunk a történeten, akkor
azt is elképzelhetőnek tartjuk, hogy Szombathelyi a már kialakult
magyar álláspont ismeretében tálalta ajánlatát, ezzel is a kompromisszum felé hajlítva Keitelt. Másrészt a kormányzói audienciára
január 21-én 13 órától került sor, a megállapodás pedig csak ennek
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a napnak a délutánján, kora estéjén köttethetett meg, tehát Szombathelyi vezérezredes semmiképpen nem tudta „felkészíteni az öregurat” a megállapodás elfogadására, ahogyan Keitel vezértábornagy
fogalmaz, hiszen az akkor még nem is létezett.
Szombathelyi Ferenc vezérkarfőnök tehát 1942 januárjában is azt
a katonapolitikát folytatta, mint amit 1941-es memorandumában
rögzített,85 azaz az erők megőrzésére törekedett. A német vezetéssel
folytatott 1942. januári tárgyalásain kénytelen volt kompromisszumba belemenni, s csak annyit adni, amennyi elengedhetetlenül szükséges volt, ezzel kerülve el a német haragot, amelynek következményei beláthatatlanok lettek volna. Végül sikerült az eredeti követelésről, azaz a magyar haderő kétharmadáról annak egynegyedére csökkenteni a kiküldendő erők nagyságát.86
Keitel vezértábornagy elutazásának napján, január 22-én beszámolt a budapesti német követnek „a nem egészen simán lezajlott
tárgyalásainak” eredményéről. Jagownak87 Ribbentrophoz küldött
jelentésből látható, hogy Keitel nem volt teljesen biztos az elért
eredményekben, mert Szombathelyi és Bartha jelezték, hogy „szükségük van e megállapodáshoz politikai tényezők hozzájárulására is,
de azt nem helyezték feltétlenül kilátásba.” Keitel erre úgy válaszolt,
hogy „értékét veszti a segítség, ha a fent említett kötelékek rendelkezésre bocsátásához feltételeket, igényeket vagy korlátozásokat fűznek.” Ezért Jagow azt kérte Ribbentroptól: engedélyezze számára
annak közlését Bárdossyval és Horthyval, hogy a németek nem bocsátkozhatnak az említett fenntartásokba, s ez vonatkozik elsősorban
azokra a felszerelésbeli hiányosságokra, amelyekre pedig a német fél
a tárgyalások során határozott ígéretet tett.88
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Erre vonatkozóan lásd Kaló József: Szombathelyi Ferenc memoranduma.
Hadtörténelmi Közlemények 122. évf. (2009) 3. szám. pp. 747–762
HL HM Békeelőkészítő csoport és a párizsi konferencián résztvevő katonai
bizottság anyaga 3. doboz A/II./1.
Dietrich von Jagow SA-Obergruppenführer (1892–1945), 1941 júliusa és
1944 márciusa között Németország budapesti követe.
Ránki Gy. et al.: 648–649.
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Ilyen előzmények után kezdődött meg tehát a magyar 2. hadsereg
mozgósítása, majd hadműveleti területre szállítása 1942 tavaszán. S
erre a tavaszra az emberek egy évvel később, a hadsereg pusztulásának tudatában már így emlékeztek: „Mit hozott nekünk Keitel?” –
kérdezgették egymástól az utcán. „Egy filmet!” – volt a válasz. S
ezen akkor mindenki a pár évvel korábban forgatott „Halálos tavasz”
című filmet értette.

SZONDA ISTVÁN

„MEGYÜNK ISTEN TUDJA HOVA.”
TÍMÁR MÁTÉ VERSEI ÉS JEGYZETEI A FOGSÁGBÓL
(1944–1946)
BEVEZETÉS
Az első világháború centenáriumának tiszteletére 2014-től kutatási
programok indultak, konferenciák és kiállítások nyíltak, hogy feltárják és bemutassák a Nagy Háború eseményeit, élethelyzeteit és a
friss forrásokat. A magyar kormány létrehozta az Első Világháborús
Centenáriumi Emlékbizottságot, melynek az volt a feladata, hogy
kidolgozza az első világháború 100. évfordulója alkalmából rendezendő megemlékezések koncepcióját és közreműködjön a programsorozat végrehajtásának koordinációjában.1
A 2014–18 között zajló programok az első világháború történetének új aspektusait tárták fel és a személyes történetek vizsgálata
kapcsán jelentős mennyiségű családtörténeti visszaemlékezés és írásos dokumentum került a vizsgálódások középpontjába. A levelek,
naplók és a folklóranyagba sorolható versek, dalok, nóták, anekdoták árnyalták a világháború néplélekre tett hatásának ismeretét is.
A boldog békeidőknek nevezett kiegyezés utáni időszak a századfordulóra ellentmondásokkal terhes. Így joggal vetődik fel a kortárs kutatók körében, hogy a „boldog békeidők, tehát a boldogtalanság csíráit érlelték.”2

1

2

Kormányhatározat az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság létrehozásáról (1472/2012. (X. 29.) Forrás: https://www.elsovilaghaboru.com/
centenariumiemlekbizottsag/hu/dokumentumok/2-kormanyhatarozat-azemlekbizottsegrol/file, letöltés: 2019. dec. 13.
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp. 2010. 2.
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A 20. század hajnalán kirobbant első világháború megváltoztatta
a hadviselés arculatát. A technikai újítások, harcászati találmányok
és a hadiipar újdonságai új alapokra helyezték a korábbi, 19. századi
normákhoz szokott harcmodort. Míg a korábbi századokban a harcolók legyőzni kívánták és megadásra szólítani az ellenséget, a 20.
század világégése már egyértelműen az ellenség életének kioltását
célozta meg. A modern népirtó fegyverek, vegyi anyagok, harci gázok megjelenése a személytelen öldöklés megtestesülését jelentette.
A hősiesség és a vitézi erények új értelmet nyertek, melyet a szembenállók más-más módon értelmeztek.
A hadköteles magyar férfiakat több hullámban szólították a csatatérre, s amikor a tervezett villámháború hosszú állóháborúvá változott úgy söpörték ki a falvak idősödő bakáit, majd a félig gyermek
leventéket is. A háború minden században megváltozott élethelyzeteket teremtett. Míg a reformkorban a férfiasság nemes erényének
része volt a hadviselés, addig a 20. század háborúi kényszeredett kötelességeivé váltak az embereknek. Magyarország, a Monarchia részeként a bomló feudalizmus állapotában, a megállíthatatlan polgárosodó eszmék örvényében lépett a világháborúba. A huszárszázadok a puskagolyók záporában kissé elavultnak tűnhettek, de a magyar
hősiesség meglepő ütközeteket teremtett. Ez a régi és új közötti kettősség jellemezte a közép-európai térséget, benne Magyarországot is.

ÍRÁSBELISÉG A LÖVÉSZÁRKOKBAN
A 20. századba érkezve az írásbeliség már az egyszerű emberek tömegeit is áthatotta. A falusi iskolák rendszere (egyházi, uradalmi,
községi) minden parasztfiúnak és lánynak elérhetővé tették az alapvető tudás elsajátítását. A paraszti írásbeliség már nemcsak a családi
bibliák kötési oldalaira feljegyzett családfákról szólt, hanem levelek,
naplók, gazdasági feljegyzések egyre szaporodó dokumentumait
hozta létre. A generációkon keresztül való egy helyben lakás a kommunikációnak közvetlen verbális működését alakította ki. A migráció tömegessé válása, a levelekkel való kapcsolatteremtést és köz-
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lést, az írásbeliség általánossá válását eredményezte. A közlekedés
korszerűsödése, a nagyobb távolságok leküzdése mozgékonyabbá
tették a falusi lakosságot is.
Az első világháborúban szolgáló magyar katonák a hazaiakkal a
tábori levelezőlapokon keresztül tudták tartani a kapcsolatot. A soksok levelezőlap – melynek jó része sohasem ért célba –, jelentette a
harctéren sínylődőknek az egyetlen kapcsolatot az itthon maradottakkal. Ezek a lapok mindig a reménységet hordozták magukban, a pár
sort, melyet kedveseik saját kezűleg a papírra vetettek. A frontról érkező leveleket a cenzúra szigorúan ellenőrizte és ügyelt arra, hogy a
hátországból érkező hírek ne rontsák a katonák harci kedvét, morálját.3
A katonaéletben nagy jelentősége volt az írásbeliségnek, hiszen a
katonakönyvekbe lejegyezték a hasznos tudnivalók mellé a nótákat,
verseket is.4
A lövészárkokban várakozó katonák sokszor, hogy unalmukat
elüssék a környezetükben található anyagokból, egyszerű alkotásokat készítettek. Gyűrűk, vázák, tányérok gránáthüvelyből reszelve,
hajlítva, díszdobozok, borotvatokok fából kifaragva készültek.5 Voltak, akik naplóírásba kezdtek, és részletesen leírták mindennapjaikat.6 Általában tárgyszerű részletességgel, néha betoldott véleménynyilvánítással. Meg akarták örökíteni azt a helyzetet, melybe kerültek, melyről úgy érezték, hogy életüknek meghatározó élményei
lesznek. A több száz kilométerre vezényelt katonák rácsodálkoztak
más országok természeti környezetére, a más kinézetű, sajátos szokású lakosságra és nyelvre. Ezeket, a számukra különleges helyzeteket szorgalmasan vetették papírra. Nyomot akartak hagyni a háborúról és nyomot akartak hagyni magukról. Sokan estek áldozatul a
3

4

5

6

Bödők Gergely: Fény és árnyék. Mindennapi élet az első világháborús Magyarországon. Rubicon 8. (2016) 38.
Katona Imre: A népi líra – népdal kutatása. In: A magyar folklór. Szerk.
Voigt Vilmos. Bp. 1998. 388.
Szonda István: Harctéri művészet. Egy művészkedő parasztfiú az első világháborúban. In: Vidék és város: Az első világháború és a magyar vidék. Szerk.
Barta Róbert és Csiszár Imre. Hajdúnánás 2015.
Novotny Tihamér: Az első világháborús katonaemlékek. Bp. 1987.
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vérontásnak és csak fennmaradt naplóik tudják elmondani az utókornak, hogy mit éltek át az íróik.
Az első világháború nyitott, megoldatlan kérdéseket hagyott maga után. A revízió igénye magában hordozta egy újabb háborúban
való részvétel lehetőségét. „A magyar katonai doktrína, amelyet a
vezérkari tisztek képzésével foglalkozó hadiakadémia parancsnoka,
Werth Henrik tábornok dolgozott ki 1930-ban, abból indult ki, hogy
a háború elkerülhetetlen, s hogy az új háborút a technika fogja uralni.”7 A második világháborúba való belépés a belpolitikai bizonytalanságok és a nyugati nagyhatalmak érdektelensége miatt elkerülhetetlenné vált.8
A telefonok, távírók használata forradalmasította az információk
áramlását. A hadtestek mozgását már nem csak futárokkal tudták
nyomon követni, hanem a telekommunikációs eszközök segítségével
is. Persze a legtöbb technikai eszköz a harcok viharában általában
felmondta a szolgálatot. Az egyszerű közkatonák megmaradtak a tábori levelezőlapoknál és a naplóírásnál. A háborúkban született írások és a későbbi visszaemlékezések fontos történelmi dokumentumok, melyek az Oral History papírra vetett lenyomatai. A személyes
történetek az emberek közegébe helyezik a nagybetűs történelmet. A
mikrotörténeti adalékok pedig árnyalni tudják a történelem eseményeiről kialakított képünket, tudásunkat.
A falusi emberek egyszerű gondolkodással írták le az eseményeket, fogalmazásuk világos, tárgyszerű volt. Más a helyzet, amikor
tanult személyek írták le a történéseket, akik műveltségük révén választékosabban fogalmaztak. És egészen más a helyzet, amikor értelmiségiek, költők, írók szövik alkotásaikba az átélt történelmet. Jelen
tanulmány ebből a csoportból emel ki egy alkotót, aki a második világháborúba félig parasztfiúként, félig gimnáziumot végzett és egyetemi tanulmányait megkezdett, szárnypróbálgató költőként csöppent
bele.

7
8

Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp. 2010. 160.
Pritz Pál: Veesenmayer útja a budai várba. History 8. (2018) 3. 25–36.
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TÍMÁR MÁTÉ ÍRÓ, KÖLTŐ (1922–1999)
Tímár Máté a Békés megyei Endrődön született 1922-ben, egy 50
holdas parasztcsaládban. A tradicionális paraszti mértékek áthatották
a Tímár családot. Máté jó tanuló volt, az endrődi polgári iskola után
felvételt nyert a jó hírű szeghalmi Péter András Gimnáziumba. A
Sárrét legnagyobb jelentőségű szellemi központja volt abban az időben a szeghalmi Péter András Reálgimnázium. Alapítója Péter András szeghalmi földbirtokos volt, aki közel kétezer holdas birtokát a
Sárréten alapítandó középiskola létrehozására hagyományozta.9 Ebbe a pezsgő szellemi közegbe került be Tímár Máté 1939-ben, az iskola utolsó, államosítás előtti időszakában.

Tímár Máté a szeghalmi
gimnáziumban. Forrás: Endrődi
Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény. Nyilv. szám TM-I-22.

Illés, Máté bátyja.
Forrás: Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény.
Nyilv. szám TM-I-31.

Tímár Máté a gimnáziumban már rendszeresen írt verseket, s
ezeket szívesen mutatta meg diáktársainak, tanárainak. Írásai, versei
9

Péter András Emlékkönyv. Szerk. Vaszkó Tamás. Szeghalom 1976. 13.
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megjelentek az iskola újságjában is. A szeghalmi diákévek meghatározó jelentőségűek voltak egész írói hitvallásában. A sokszor emlegetett Alma Mater szellemisége örök kapaszkodó volt számára. Tímár Máté a gimnázium befejezése után hazatért Endrődre és apja
gazdaságában tevékenykedett. A háború azonban hamarosan magához szólította a Tímár testvéreket, így Illés és Máté is megkapta a
behívó parancsot.
Tímár Máté 1944-ben sorkatonai szolgálatot teljesített, százada a
front mögött állomásozott. Az orosz csapatok magyarországi előrenyomulását nem volt képes megállítani a német–magyar haderő. Tímár Máté a Margitszigeten fogságba esett. Elkezdődött életének legborzalmasabb időszaka. Az oroszok a hadifoglyokat először a temesvári fogolytáborba vitték, majd onnan következett a végeláthatatlan és embertelen szibériai pusztaság. A fogságból 1948-ban tért
haza betegen, elfagyott végtagokkal, tüdőbajban szenvedve.
Beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára, ahonnan izgató írásai és versei miatt eltanácsolták.
Visszatért Endrődre és a közeli Rózsás Állami Gazdaságban fizikai
munkával kereste kenyerét. Írásai hamarosan a Petőfi-körbe, majd az
Írószövetségbe vezették. Fontos tevékenységet fejtett ki az 1956-os
forradalom idején. Békés megye forradalmi vezetőivel szoros kapcsolatot tartott. A forradalom leverése után letartóztatták. Együtt raboskodott Maléter Pállal, Gimes Miklóssal, Losonczy Gézával és FranciaKiss Mihállyal.10 „Majoros Ádám krónikája” címmel megjelent regénye mentette ki a veszélyes helyzetből. 1960 után az irodalomnak élt.
Megjelent művei: Hajnal hasad (regény,1960), Száz tű hossza
(elbeszélések, 1960), Karcsi, a csicskás (regény, 1961), Asszonycsere (elbeszélések, 1961), A jövendő tavaszán (útinapló, 1962), Élet a
küszöb fölött (színmű, 1964), Hogy a világ előre menjen (elbeszélések,1966), Késő virradat (regény,1966), Eleven parázs (elbeszélések,1968), Ítéletidő (regény,1969), Hadiérettségi (regény,1970), ...és
azután a tizenhetedik napon (regény,1971), Talponálló szerelem (elbeszélések, 1972), Hazai harangszó (elbeszélések, 1979), Hét marék
10

Márton Gábor: Tímár Máté életrajza. (kézirat) H. n. 2001.
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zsarát (elbeszélések, 1981), Nagy vizek sodra (elbeszélés, 1984), Az
első eltávozás (elbeszélés, 1984), Az Isten széke alatt (kisregények,
1980), Amikor a szerelem véget ér (elbeszélések, 1994), Napáldozatja előtt (regény, 1994), ...és a Berettyó folyik tovább (regény,
1995), Ámen…ámen (versek, 1990).
Műveiben a szülőföld, Endrőd közismert alakjai, eseményei kelnek érdekesen életre. Csodálatos, ízes nyelvére felfigyelt Lőrincze
Lajos professzor, aki „Édes anyanyelvünk” c. sorozatában nagy elismeréssel nyilatkozott Tímár Mátéról. Tímár Máté sikeres irodalmi
munkássága eredményeként József Attila- és SZOT-díjat kapott, s a
Magyar Köztársaság arany érdemkeresztjét. 1996-ban Gyomaendrőd
díszpolgára lett.

TÍMÁR MÁTÉ HAGYATÉK
A GYOMAENDRŐDI HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNYBEN
Az író halála után – végakaratának megfelelően – 2001-ben került
írói hagyatéka az Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjteménybe. A
hagyaték négy részből áll: a 3000 darabos magánlevelezéséből, a kéziratokból, naplókból, jegyzetekből, a személyes tárgyaiból és a könyvgyűjteményből. A muzeális gyűjtemény munkatársai rendszerezték a
hagyatékot és digitalizálták a dokumentumok jelentős részét. 2001ben a helytörténeti gyűjteményi egység megnyitásának alkalmára emlékszobát rendeztek be a költő személyes tárgyaiból, dokumentumaiból és elismeréseiből. Az író egykori dolgozószobáját megjelenítő enteriőr kiállítás 2010-ig volt látható, majd a nevét felvevő fiókkönyvtárban alakítottak ki egy emléksarkot Tímár Máté relikviáiból.
A digitalizált dokumentum anyagban eddig még nem publikált
írásokra, költeményekre találtunk, valamint az író gyermekkorát idéző iskolai füzetekre, levelezésre. Az író születésének kilencvenedik
évfordulójára a kéziratokat, családi dokumentumokat rendszerezve,
2012-ben kiadtuk a Jóisten látta című kötet.
Az egyik dobozban spárgával átkötött tenyérnyi piszkos papírcsomagra bukkantunk. A sok helyen elmosódott írást a digitalizált
másolatokban tudtuk elolvasni. Kiderült, hogy a második világhábo-
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rúban és a fogságban írta őket Tímár Máté. A hagyatékban 71 darab
tenyérnyi megsárgult papír fecnire jegyezte le tintaceruzával verseit,
pontos helyszín és dátum megjelöléssel. A versek alá jegyzeteket készített, melyben a versek születésének körülményeit és az életét érintő eseményeket írta le. A versek és jegyzetek 1944. október 24. és
1946. augusztus 14. között születtek.

Tímár Máté emlékkiállítás részlete az Endrődi Tájház és Helytörténeti
Gyűjteményben. Fotó: Szonda István

A papírlapokat három részre csoportosítottuk:
– Első időszak: 1944. decembertől – 1945 márciusáig csaknem
naponta íródtak, vagy néhány nap eltelte után visszamenőleg
készültek a jegyzetek.
– Második időszak: 1945. márciustól a fogolytáborokban eltöltött időszakok szerint születtek az írások.
– Harmadik időszak: Már Szibériában megritkultak a versek,
csupán egy-egy jelentősebb esemény vagy változás hatására
vetette papírra a költő. Itt már a jegyzetek is megritkultak és a
versek sem kaptak minden esetben dátumot.

TÍMÁR MÁTÉ VERSEI ÉS JEGYZETEI A FOGSÁGBÓL (1944–1946)

247

A hangulati elemek a versekben és a jegyzetekben az események
előrehaladtával változtak, komorodtak.

SÁRGULT LAPOK ÜZENETE
Tímár Mátét 1943-ban sorozták be katonai szolgálatra, majd 1944
őszén Szentendrére vezényelték az orosz csapatok elől hátráló német–magyar hadseregbe. Az ifjú Máté ekkor még mit sem sejtett a
szörnyűségekről. Kacérkodó, bohém életet élt, a katonai szolgálat
kötöttségeit csalafintán kijátszva. A bevonulást könnyed bohókás
hangulat jellemzi, melyről így tudósít:
„Amikor a véle eltöltött éjszaka után könnyezve kísért a HÉV-hez, hiszen lekéstem a bevonulást. Lengett a kendő-Isten veled drága kis katonám.
Most pedig imakönyvet ad, csókot is lopva, de a másikkal akar Németországba menni. Az átmulatott, átszenvedett éjszaka után, amikor a laktanyába visszatértünk a többiek már nem voltak ott. Autóbusz vitte őket Szentendrére a György laktanyába egy újoncezredhez. Utánuk mentünk egy leventékből alakított egy szegény kicsi ezred szervezés alatt. Foglaltunk magunknak
szobát és jó néhány napig nem osztattuk be magunkat. Rázd a rongyot
míg lehet. Ördögh Laci, Pőcze,…..
1944…. 12.
Jegyzet: 1944. október 24. Pesterzsébet. Hadapródok biztosítják a
várost tank befutás ellen. Vendéglő
pincéje a pihenő helyük. A víg kedvű Matyi bácsika.
A háziasszony vonzódik a költőhöz
– a bajtársak biztatják – élj az alkalommal. Ő vár hiszen a gyümölcs
magától is megérik. (Ördög László
Tímár Máté képe a katonai igazoltanár Debrecen, Dr. Pőcze János
ványából. Forrás: Endrődi Tájház
tanár, Dr. Pajkossy Miklós bírósági
és Helytörténeti Gyűjtemény. Nyilv. jegyző, Debrecen. A hölgy Zsákomi
szám TM-I-34.
Andrásné, P.e.”
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Szabadságos katonák. Tímár Máté levente sapkában jobbról a második.
Forrás: Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény.
Nyilv. szám TM-I-21.

Az első papírlap naplószerűen írja le a bevonulásának sajátos
helyzetét. Tímár Máté gyakorlott naplóíró volt. Már a középiskolás
évei alatt is rendszeresen naplót vezetett. A naplók, – melyek ugyancsak a hagyatékában találhatók – minden iskolai napjáról beszámolnak. Ez a – megjegyzésekkel és hangulati elemekkel teletűzdelt naplóírás – stílusa jelenik meg a háborúban írt lapokon is. A következő
lapon még duhaj, fiatalos, bohém életörömöt sugall a sajátos bordallal. Ez a jó kedv majd csak a következő versben kezd visszájára fordulni. A karácsonyi ének című versében az otthontól távol töltendő
szent este víziója rajzolódik ki.
„Duhaj az én kedvem
Fél liter pálinka,
Melegíti vérem,
Holnap jót mulatok,
Hogyha majd megérem.
Megölel az asszony,
Csókot szór a szája,
Majd piros bort tesz,
A kocsma asztalára.
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Fél liter pálinka,
Melegíti vérem,
Holnap jót mulatok,
Újra ha megérem.
Vár rám az asszony,
Puha, meleg szája,
Aztán indulunk az
Öldöklő csatába.
Jegyzet: Erzsébet. 1944. 12. 18. Ursfinger Vendéglő. Jó élet. Minden második nap itt időzök. Kilépési engedélyt hamisítok és ráírom. Pecsét nincs.
Eddig még szerencsém volt, mert a hungaristák már a tiszteket is igazoltatják. Még mindig beosztás nélkül csavargunk. A kosztot persze háromszor is
felvesszük. Csak rossz vége ne legyen.”

Duhaj az én kedvem című vers kézirata. Forrás: Endrődi Tájház
és Helytörténeti Gyűjtemény. Tímár Máté hagyaték
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A verseknek a jegyzetek keretet adnak, bemutatva a versek születésének körülményeit. A versek és a jegyzetek szinte minden estben
szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Az első csoportot zárja a Karácsonyi ének című verse. A gondtalan, bohém, „békebeli baka élet”
véget ért. A százada Szentendréről a főváros felé indult. Az eddig
könnyed katonaéletet meglegyinti a harctér levegője.
„Karácsonyi ének
Megszületett az igazság,
Földreszállott a béke,
Ellentámadt a gazság,
Háború lett a vége.
Szenvedünk, nélkülözünk,
Pusztulunk naponta,
Szent karácsony éjjelén,
Sóhajtunk zokogva.
Jöjjön el a Te országod,
Ma született gyermek,
Aki más ellen támad,
Fegyverével verd meg.
Aki másét elveszi,
Vallja tette kárát,
Alapítsd meg a szeretet
Világbirodalmát.

Egy fogolytárs arcképe.
Forrás: Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény.
Nyilv. szám TM-I-39.

Jegyzet: Szentendre, 1944. 12. 23. Végre beosztott szak. Ptk. Lettem. Folyik
a kiképzés. Szegény hazátlan gyerekek. Jobbra át, balra át. Elmegyünk
Szentendréről, de azt nem tudom hová. Németország felé. Ez a vers Ő hozzá
íródott. Talán sohasem látom.”

Szentendréről elvezényelték a századukat és ezután teljes bizonytalanságban voltak. A magyar–német hadsereg hátrált az orosz haderő elől.
Bomlott a hadrend, és lassan mindenki menekült. Az oroszok betörésére már mindenhol lehetett számítani. A szentestét Piliscsabán töltötték, aztán indult a kacskaringós visszavonulás. Menekült mindenki,
Máté néhány társával megszökött. Néhány napos bolyongás után
fogságba estek és megindult a hosszú menetelés Szibéria felé.
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Tímár Máté fogságban készült kézirata. Forrás: Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény. Tímár Máté hagyaték

Tímár Máté fogságban készült kézirata. Forrás: Endrődi Tájház és
Helytörténeti Gyűjtemény. Tímár Máté hagyaték
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„Jegyzet: 1944. 12. 24. Piliscsaba. Ide érkeztünk. Éppen addig maradtunk,
míg a tábor egyik barakkjában megünnepeltük a szentestét, aztán vissza
Pestre mert itt az orosz. Ez a vers itt született. A fővárosba okos tisztjeink a
Radetczky laktanyába vittek. Annyi itt a nyilas, mint égen a csillag. A napfényre kimerészkedett patkányok azonban már igyekeznek vissza a lyukaikba. Annyi az utcákon az eldobált karszalag, mint a rózsavirág. Én sem bírtam nézni, sem őket kiszöktetni. A budai ipartestület látott vendégül. Próbálok egyedül kiszökni. Irány Bécs felé. Rédi Jóskával vágtam neki az útnak.
Kimentünk Szentendrére a laktanyába. Hátizsák tele konzervvel. Gáppilőszer. Irány a Pilis hegység. Alighogy elhagytuk a várost, az orosz bevonult. Nemeskéri Kiss Sándor királyi fővadász mester vadász lakába megpihentünk. Most Dömsöd előtt egy kőbányában várunk. Hallgatjuk a rádiót.
Debrecenben ellenkormányt alakított Miklós Béla. Esztergom, Pilisvörösvár, Budafok, Párkány….
Dömsödről Pilisszentlélekre értünk. Tovább nem tudunk menni. Az út
Dobogókő felé és Esztergom felé is elvágva. Az úton végtelen sok autósor
felrobbantott motorokkal. A személyzet fel a hegyekbe. Mi az autókról
élünk. Civilbe vagyok egy tót családnál a templom alatt. A családról annyit
tudok, hogy Marci nevű fiú volt az egyik tagja. Itt maradtak verseim, apróságaim. 28-án éppen szajréval indulok a ház felé, amikor feltűnt az első kozák. Nem bántottak senkit csak két nyilast lőttek agyon a községházán. A
házba is beköltöztek. 30-án dobszóval összegyűjtötték a lakosságot és elindították Esztergomon keresztül Dorogra. Itt megháltunk egy istálló padláson, aztán tovább. Piliscsaba és Pilisvörösvár között az egyik kísérő kezében gránát robbant. Haldoklás közben ránk fogta a dolgot, mire 30 embert
kivégeztek. Pilisvörösváron a moziba nagy motozás. Órámat elszedték.
Nagykovácsi, Pilisszentiván, Telki, Páty, Torbágy, Bia, Érd, Sóskút. Két nap
pihenő….. És aztán tovább Encs, Dunapentele, Dunaföldvár, Előszállás,
Cece. Itt várunk egy nagy magtárba. A tisztek között vagyunk. Holnap állítólag válogatnak ki. Ki a Vörös János hadseregbe, ki haza? (Szibéria?)”

A jegyzet leíró jellegű, az események után íródott. Valószínűleg a
fogságba esés után nem volt ideje folytatni a jegyzetírást, sőt leírja,
hogy a versei a pilisszentléleki családnál maradtak. Itt esett társaival
orosz fogságba. A foglyokat és a falu népét az ország déli irányába
terelték. Majd marhavagonokban szállították a temesvári fogolytáborba. Ez egy átmeneti fogolytábor volt és Tímár Máté itt találkozik
először a foglyok és fogva tartóik nyomorúságával. Megdöbbentő
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élethelyzetek az éhség, a járványok és kimerültség érződik ebben a
jegyzetcsoportban. Komorodik a hangnem, a versek nyersen mutatják be a költő vívódását.
„Nagy teher a nyomorúság
Nagy teher a nyomorúság,
Jólesik kidobni belőle,
Vágyakozón vetni az égre,
Jól esik imát rebegni,
Elmondani a Miatyánkot,
Néhány zsolozsmát énekelve.
Nagy teher a nyomorúság,
Jólesik kidobni belőle,
Jólesik Istenben bízni,
Mikor már minden el van veszve.
És hinni, hogy egyszer hazatérünk,
Valamikor súlyos évek múlva,
Boldogabb jövőt is élünk.
Jegyzet: Temesvár. 1945. január 24. Síri csend borult már a több mint 25000
lakót számláló fogolytábor deszkabarakkjaira. A 11-es barakkban tisztek laknak. Pár napja értek ide, még össze sem ismerkedtek és máris közös testben
nyilatkozik meg a lelkük mélyén lapuló bánatinduló. Felcsendül a Boldogasszony anyánk, majd fohászkodni kezd egy katonapáter. A fény kiu[…]sott
kegyetlen szemükből a valóság felismerésével keserű könnye hullott. Boldogasszony! Édesanyánk! Imádkozhatom. Bűnös és mégis értékes …..”

A temesvári fogolytáborban áldatlan állapotok uralkodtak. Az 1945.
január 26-ára dátumozott jegyzet a halálról, a járványról, betegségről
a félig foszló hullákról nyújt realista képet.
„Jegyzet: 1945. január 26. A táborban kiütött a flekk tífusz. Terjedését nagyon elősegítik: a túlzsúfoltság, a gyenge koszt, a letargia és az emberek fegyelmezetlensége. Ahol vizet lelnek, ott isznak, pedig a tábor területe tele
van alig félméteres földréteggel borított orosz hullákkal. Itt is, ott is látni
összerondított alsóruhákat. A vérhas szintén arat. Lásd káposztaleves. Mesélnek az újabb dátumokról. Február 15. Előadásokat rendezek. Társaim:
László István rep. főhadgy, Masolay Tibor hdgy. Zathureczky Gyula Magyarország szerkesztője, Molnár prof. Egyetemi tanár, stb. Endrődiekkel ta-
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lálkoztam Barják Benő (az öreg Bagi veje), Kiszely Imre, Tímár Gergely,
stb. Alszanak a remények.”

Ahogy telik az idő a fogolytáborban úgy változik a költő hangulata
is. Az egyforma napok szürkesége fásult fanyar humort rejt a jegyzetekbe. A reménytelenség, az egyre gyakoribb Istenhez való fohászkodás az írások elengedhetetlen tartozékává válik.
„Jegyzet: 1945. március 13.
Unatkozik a fogolytársaság. Áll a barakk oldalába és a napba bámul. Néha
veri fel a csendet egy-egy hangfoszlány: „Takarodjon innen ez a tisztikörlet! Ne tegezzen a zászlós úr én önnek hadnagy úr vagyok!” Remélem tudja
a kötelességét. Nevezze meg a segédeit. „Nélkülünk nem lesz Magyarország
kedves bátyám.”
Árusító hangok: „Kenyeret cigaretta papírért.” Kenyérzsákot veszek.
„Olvasni való – dohányért.” Néha huncutul közbekiált egy-egy hadapród:
„Maradék levesért tiszti becsület eladó.” A hadnagy úr felüti a fejét a bútortervrajz felől és mosolyog: velünk érez. Csajka csörren, jön az ebéd.
Plonka szdos leugrik a fakjáról és gyermekien kiabál: ebéd, ebéd, ebéd. És
a kiválasztott osztály sorba áll az ebédért. „Az enyémet szűkebben mérted –
kiált a kántáló. Szűkebben – feleli Ferencz Ernő – a Jóisten az eszedet.”
Rajom tagjai voltak: Bende János … tanító, Szalay Ferenc, Sasvári József, Polyhos Rezső, Segesvári Károly, Szécheny József, Benkő János,
Hartnimián Alex, Bartha Béla, Jákfalvi József…”
„Megyünk Isten tudja hova
Lázpiros szakállas sereg,
Ül a marhakocsi alján,
Fásult mosoly, halál mosoly,
Ül mindegyüknek az arcán.
Haza, család, haza sorsa,
Minden agy súlyos robotja.
Megyünk Isten tudja hova,
Szegedre vagy Temesvárra,
Ha a beszéd alappal bír,
Vagy talán Szibériába.
Ha meghalunk, hogyha élünk,
Egyszer úgyis hazaérünk.”
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ÖSSZEGZÉS
Tímár Máté sajátos harctéri és fogolytábori költeményei és jegyzetei
értékes dokumentumok a második világháború végéről és a Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok életéről.
„Hanák Péter jogosan mutatott rá, mily kevés megbízható forrással rendelkezünk, amelyből a nép, jobbágyok, szegényparasztok,
munkások — és tegyük hozzá az értelmiség, beosztott katonák, katonatisztek — nézeteit, gondolatait érzelmeit, szóval mentalitását a
közvetítők mindig torzító áttétele nélkül saját elbeszélés, önvallomás
alapján megismerhetnénk.”11
Az állandó változás megörökítése, a felkorbácsolt érzelmek kiírása a szárnypróbálgató költőnek állandó késztetést adott az írásra. A
leíró jellegű jegyzetek a paraszti gazdasági feljegyzések pontosságával és részletességével mutatják be a fogolytáborok helyszínét, szomorú eseményeit. A fogolyversek és feljegyzések élményei gyakran
felbukkantak Tímár Máté műveiben. A fogolytáborban készült jegyzetek nem másik személy részére íródtak, tehát nem a levelek formai
és tartalmi szerkesztését követik, hanem a költő saját magának szóló
feljegyzéseinek tekinthetők. A későbbi regényeiben és verseiben
gyakran megjelennek ezek a képek és víziók. A fakilincs című verse
– mely a fogolytáborban született – az Ámen, Ámen című verseskötetében megtalálható.
Tímár Máté igyekezett mindent megőrizni korábbi életéből,
mintha tudatosan építette volna fel a saját életművét bemutató kiállítását. Ezt jól példázza a hagyatékában lévő kiterjedt levelezése, a külön csoportba gyűjtött irodalmi levelezése, a bibliográfiája és a gyerekkorából származó nagy mennyiségű fotó és egyéb tárgyi emlék.
Neki köszönhetjük, hogy nem lett a tűz martaléka Endrőd négy
protokolluma,12 melyeket az endrődi községházai takarítónőtől kért
el, aki rendszeresen gyújtott be a tanácsterem kályhájába a szemétre
kidobott régi községi iratokkal.
11

12

Soós Katalin: Katonalevelek az olasz frontról 1915–1917. 82. In: http://acta.
bibl.u-szeged.hu/3061/1/historica_kulon_081-089.pdf, letöltés: 2019. dec. 24.
Protocollum Poinis Endrőd 1818, 1822, 1823, 1832.
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Tímár Máté 71 darab piszkos papírlapra lejegyzett versei és jegyzetei a második világháborút személyes aspektusból mutatják be. A
pontos leíró jellegű jegyzetek, pedig a személyes élettörténet megrajzolásához hordoznak hasznos információkat. A háborúról szóló
visszaemlékezések, naplók, levelek melyek mára nagyobb mennyiségben kerültek a vizsgálódások középpontjába, az átélt hadiesemények lélektani hatását teszik kutathatóvá. Az igen szűk csoportot
képviselő értelmiségek által készített háborúról szóló dokumentumok mellett kiemelkedő jelentőségű a művészek (költők, írók, képzőművészek) háborúkban született írásai.
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BARANKOVICS ISTVÁN ALTERNATÍVÁJA –
„MODUS VIVENDI” VAGY REÁLPOLITIKA

BEVEZETÉS
Dolgozatomban elsősorban a magyarországi kereszténydemokrácia
„magvetőjének”, Barankovics Istvánnak Magyarország politikai életében betöltött szerepét és annak mibenlétét járom körbe. Ehhez elengedhetetlen a meghatározó kortárssal, Mindszenty Józseffel kapcsolatos viszonyrendszerek, esetleges véleménykülönbségek feltérképezése. Arra próbálok választ találni, hogy Barankovics az által
élesen érzékelt politikai szituációban milyen stratégia mentén választotta a „modus vivendi” politikáját, azaz a nyílt konfrontációt kerülve, az áthidaló, a szembenálló felek számára egyaránt kedvező,
kompromisszumos megoldást keresve. Mindezek mellett igyekszem
megrajzolni Barankovics reálpolitikus arcélét, bemutatva az ezzel járó konfliktusokat, melyek a Demokrata Néppárt működésére is rányomták bélyegüket.

A KERESZTÉNYDEMOKRÁCIA GYÖKEREI
Tegyünk egy rövid kitekintést a kereszténydemokrácia kialakulásának főbb gócpontjaira. A kereszténydemokrata eszmeiséget alapvetően három szellemi, illetve gazdasági áramlat készítette elő. A felvilágosodás, amely az egyház szellemi és erkölcsi befolyásának viszszaszorításával igyekezett az embert felszabadítani a saját maga és
az egyház okozta kiskorúságból. A francia forradalom, amely a szabadság, egyenlőség, testvériség jelszavainak zászlóra tűzésével, az
addigi feudális alapokon összefonódó világi és egyházi hatalommal
szemben fektetett le demokratizáló gondolati alapokat. Harmadrészt
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pedig az ipari forralom, amelynek hatására új társadalmi rétegek jöttek létre, új társadalmi berendezkedés bontakozott ki.
A magyar kereszténydemokrácia zászlóbontása egy, a NyugatEurópában is lezajlott folyamat részének tekinthető. A második világháború utolsó harmadában, illetve annak befejezését követően
egyre-másra alakultak a kereszténydemokrata pártok. Céljuk az egyes
országokban az antifasiszta és demokratikus újjáépítés „levezénylése” volt. A kereszténydemokrácia jellemzően kontinentális fogalom,
Nagy-Britanniában (és az Egyesült Államokban) igazán nem honosodott meg, nem vált jelentőssé. Európai megerősödése és befolyása
több okra vezethető vissza. Elsősorban a jobboldali pártok gyakorta
együttműködtek a fasiszta eszméket valló alakulatokkal, ezáltal hiteltelenné váltak. A kereszténydemokraták ezt nem tették meg, sőt,
több országban is az antifasiszta ellenállásban vettek részt, így egyfajta legitimitást nyertek a háborút követő nemzetközi rendben. A
politikai paletta jobboldalán egyedül maradtak: a fasiszta pártokat
legyőzték, a mérsékelt jobboldali pártok pedig hitelüket vesztették
azáltal, hogy a fasizmussal kollaboráltak. Továbbá az sem elhanyagolható tény, hogy a háború után megnőtt a vallás szerepe, mivel az
emberek támaszt kerestek és ehhez a kereszténydemokrata értékrend
tökéletesen illeszkedett. A nyugat-európai folyamatok így kiváló lehetőségeket nyújtottak a kereszténydemokrácia magyarországi híveinek, köztük Barankovics Istvánnak is.

PÁLYAKÉP
Lássuk kicsit közelebbről a magyarországi kereszténydemokrata
eszmeiség egyik jeles képviselőjének – dolgozatom központi alakjának –, Barankovics Istvánnak a pályaképét. Barankovics István
1906. december 13-án született Polgáron. Mindkét szülője néptanító
volt a Szabolcs megyei Polgár község katolikus iskolájában. Tanulmányait a helyi iskolában kezdte, majd 1925-ben az egri ciszterci
főgimnáziumban érettségizett. A matúra után jogi egyetemre iratkozott be Budapesten, ahol már aktívan részt vett a katolikus mozgalmi
életben. Talán ennek is köszönhető, hogy tanulmányait nem fejezte
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be, mivel jobban érdekelte a közélet.1 Politikai pályafutására nagy
hatást gyakorolt az erdélyi alapítású Bartha Miklós Társaság. Ebből
vált ki az a konzervatív csoport Wesselényi Reform Klub néven,
amelynek 1929-ben vezetőségi tagja lett. Barankovics konzervatív
elkötelezettsége elsősorban az alapvető emberi és erkölcsi értékek
védelmét jelentette. Fontos hangsúlyozni, hogy Barankovics legitimista indíttatású politikus volt.
Szerkesztőként dolgozott a Dessewffy Gyula által indított, Az
Ország Útja című királypárti lapnál. Szoros baráti kapcsolat alakult
ki közöttük, így amikor 1939 augusztusában átvette a kisgazdapárti
Kis Újság kiadását, maga mellé vette Barankovicsot is, aki közel került a kisgazdák által hirdetett parasztdemokrácia koncepciójához.
Ezen hatások eredményeképpen Barankovics egyre nagyobb figyelmet szentelt a demokratikus berendezkedés tanulmányozásának. A
későbbiekben (1943. május 20.-tól) a Magyar 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 részét. Az 1930-as években jellemző kereszténypárti politikától azonban határozottan távol tartotta magát, mivel
nem tekintette azt másnak, mint „álkeresztény”2 jelenségnek, amely
szerinte többet ártott, mint használt. Budapest szovjet felszabadítása
után az első ülését megtartó (1945. február 27.), az előző évben
szárnyat bontó Keresztény Demokrata Néppárt főtitkára lett. A Demokrata Néppárt (DNP) az ő vezetése alatt az 1947-es választásokon
62 mandátumot szerzett,3 amellyel az ellenzék legnagyobb pártja
lett. Az egyre erősödő kommunista előretörés következményeként a
Demokrata Néppártot is elérte az önfeloszlatás kényszere, Barankovics pedig külföldre emigrált.4

1

2
3

4

Már az egyetemi évek alatt – miként aztán később is – újságírással kereste a
kenyerét.
A szóhasználat Barankovics Istvántól való.
Az 1947-es választáson Barankovics egymaga 7 mandátumot szerzett, ebből
a Győr megyeit tartotta meg.
Politikus-pályák. Szerk. Sánta Ilona. Bp. 1984.
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POLITIKAI NÉZETEI
A DNP főtitkárának egyértelmű elképzelései voltak pártja helyének
meghatározásában. Többször is kifejtette, hogy nem tekinti pártját a
katolikus hierarchia minden óhaját kiszolgáló szervezetnek, sokkal
inkább világnézeti pártként határozta azt meg, amely keresztény elveken alapul, de önálló arculattal rendelkezik. Fontos hangsúlyozni,
hogy Barankovics mindenképpen éles határvonalat kívánt vonni az
1920-as évekre jellemző és a Horthy-korszakot meghatározó keresztény pártok, valamint az általuk képviselt politika, illetve pártja politikája között.
„A Néppártnak nincsen múltja, hiszen mindeddig sem a hatalom
kialakításának, sem gyakorlásának felelősségében még közvetve
sem osztozott…”5
Barankovics a második világháború idején a Magyar Nemzet
külpolitikai rovatának vezetője volt, tehát világosan látta a háború
utáni rendezésben meghatározó hatalmak erőviszonyait. Széleskörű
informáltságát a nyugati sajtó beható ismerete, illetve a BBC tudósításai tették teljessé, így bátran állíthatjuk, hogy Barankovics reális
képet alkothatott a külpolitikai helyzetről. Ennek fényében Barankovics reálpolitikusnak tekinthető. Egyértelműnek tekintette, hogy a
jaltai megállapodás hosszabb távra szabta meg az ország sorsát, mint
azt bárki is sejthette volna, e változásokhoz pedig mindenképpen alkalmazkodni kellett. A Szovjetunió győztes nagyhatalomként fejezte
be a háborút, a térség politikai berendezkedésre gyakorolt befolyása
vitathatatlan volt. Ezért Barankovics – egyedüli keresztény politikusként – hangsúlyozta a magyar–szovjet kapcsolatok ápolásának,
javításának igényét és a magyar demokrácia sorsát is a Szovjetunió
jóindulatától tette függővé. „Országunk külső függetlenségének és
belső szabadságának érdekében minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy a szovjet–magyar viszonyt a kölcsönös bizalom szilárd
alapjára helyezzük”6 Az adott politikai konstellációban egyértelmű5

6

Izsák Lajos: Polgári ellenzéki pártok Magyarországon 1944–1949. Bp. 1983.
122.
Politikus-pályák, i. m. 226.
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nek vélte a Szovjetuniótól való függésünket, ez pedig a kommunista
dominanciát is óhatatlanul magával vonta. A Barankovics-féle stratégia lényege a mindenféle konfrontáció kerülésére vonatkozott. Ez
jól megragadható nemcsak a kommunista párttal szembeni, engedékenység látszatát keltő hozzáállásában, hanem a katolikus hierarchia
akaratát megtestesítő Mindszenty-vel szemben elfoglalt pozícióiban
is. Elképzelései között szerepelt, hogy egy keresztény baloldali színezetű ellenzéki párt megfelelő befolyást és ellenőrző funkciót testesíthet meg a kormánnyal szemben. Eszményképe a polgári demokrácia, azon belül a kereszténydemokrácia megvalósítása volt. Barankovics elfogadta a demokratikus berendezkedés létjogosultságát, illetve
a fennálló berendezkedés mibenlétét. A megegyezésre, együttműködésre való törekvés motiválta cselekedeteit, mivel úgy gondolta,
hogy így helye lehet a haladó katolikus politikának a magyar közéletben, ezért politikájának jellemzője a „modus vivendi”7 keresése
volt. Összegezve tehát, Barankovics elítélte a két világháború közötti
időszak keresztény pártjainak politikáját, attól mindenféle eszközzel
igyekezett elhatárolódni.

KAPCSOLATA MINDSZENTY-VEL
Mindszenty József hercegprímás és Barankovics István, a Demokrata Néppárt főtitkárának kapcsolata a viharos jelzővel jellemezhető a
leginkább. Ennek egyik kristályosodási pontja a Demokrata Néppárt
helyzetének különböző nézőpontú megítélése volt. Mindszenty és
Barankovics vitájának egyaránt okozói voltak eltérő nézeteik a DNP
és a klérus közti viszonyról, illetve a politikai események által befolyásolt személyes ellentétük. Barankovics kompromisszumra törekvő politikájának kialakulásában szerepe volt politikai realizmusának,
ahogy Mindszenty meg nem alkuvást hirdető programja is a hercegprímás kommunizmussal kapcsolatos negatív tapasztalataiban gyökerezett. A háború utáni első évek viszonylagos szabad mozgástere
azonban az ismert külső tényezők miatt hamar leszűkült, a hegemo7

Olyan megoldás, amely a különböző érdekeket próbálja áthidalni.
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nisztikus hatalomra törő MKP politikája mellett pedig a kompromisszumkeresés legalább annyira illuzórikus volt, mint a nyugati beavatkozás reménye. Míg Mindszenty-nél elsősorban a nyugati beavatkozás reménye, 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
októberéig datálható. Jellemző, hogy ekkor Barankovics szükségesnek vélte Mindszenty 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 torzsalkodásokat. Véleményem szerint Barankovics ebben az
időszakban igyekezett kapcsolatot keresni a magyar katolikus egyház vezetőjével, mivel azt világosan látta, hogy ketten, összefogva
eredményesebb politikát tudnak folytatni. Ez azonban az erős véleménykülönbség miatt meghiúsult. A hercegprímás hűvös, elutasító
álláspontjának eredményeképpen Barankovics is felhagyott a kapcsolat javításának kísérleteivel, és igyekezett a hercegprímás 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, és bár közvetlen konfrontációra soha nem került
sor, megnehezítették egymás politikai tevékenységét. A választóvonalat az 1945. november 4-én megtartott választások jelentették,
amely után már rendeződött Barankovics párton belüli pozíciója.
Ennek következtében lazultak a püspöki kart és Mindszenty-t kereső
kapcsolat felvételi próbálkozások. Az idő múlásával és az MKP egyre erőszakosabb 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 Mindszenty is elfordult tőle, míg a párt világnézetének hangsúlyozása az MKP „szemét szúrta”.
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A vita egyik ütközőpontja az 1945 utáni berendezkedés bel- és
külpolitikai megítélése volt. A hercegprímás átmeneti időszaknak,
egyfajta provizóriumnak gondolta a fennálló berendezkedést. Semmilyen módon sem volt hajlandó elfogadni a kommunista párttal való egyezkedést, ebben meghatározó szerepet kapott Mindszenty
1919-ben szerzett személyes tapasztalata a kommunisták kapcsán.8
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 rendezésben meghatározó hatalmak erőviszonyait, és ennek
Magyarország belpolitikájára gyakorolt hatását. Egyértelműnek vélte, hogy a jaltai megállapodás hosszabb távra szabta meg az ország
sorsát, e változásokhoz pedig alkalmazkodni kell. Egyedüli keresztény politikusként felismerve hangsúlyozta a magyar–szovjet kapcsolatok javításának fontosságát. A Barankovics-féle stratégia lényege a mindenféle konfrontáció kerülése, megegyezésre való törekvés volt. Úgy gondolta, így helye lehet a haladó katolikus politikának a magyar közéletben, ezért politikájának jellemzője a „modus
vivendi” keresése volt, ez Mindszenty-re nem 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
meghatározásában. 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.

8

Politikus-pályák, i. m. 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 – Mindszenty-t kivéve –
a Magyar Katolikus Püspöki Kar (MKPK) valamennyi tagjának elküldték. A beadvány tulajdonképpen a DNP elveinek, programjának
mély, feltáró bemutatása, amely a MKPK és a DNP között kialakult
eddigi félreértések tisztázásának céljából született meg. A levél egyfajta programismertetés volt, illetve a párt önállóságának hangsúlyozása, írói 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 dokumentum alkotói célként nem a püspöki kar jóindulatának megnyerését határozták
meg, hanem sokkal inkább a jó szándékú és hiteles tájékoztatást tekintették fontosnak.
Szerkezetileg a levelet három fő egységre tagolhatjuk. Az első
rész középpontjában 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, amely szerint a DNP vezetői „Moszkvának elkötelezték magukat.”9 A levél alkotói nyomatékosan hangsúlyozzák, hogy semmiféle külső hatalommal vagy magyarországi
párttal, vezetővel titkos paktumot nem kötöttek, sem közvetve, sem
pedig közvetlenül. „Egyébként belpolitikai kapcsolatok, vagy paktumok tekintetében vezető elvünk az, hogy amennyiben a célszerűség megköveteli, a politikai kompromisszum lehetősége fennáll, erkölcsi kompromisszumra azonban nem vagyunk hajlandók.”10 A
harmadik egységben érezhető leginkább a hercegprímással szembeni
9

10

A hercegprímás ezen álláspontja egyáltalán nem változott meg az elkövetkező években sem.
Gergely Jenő: A Demokrata Néppárt "igazoló jelentése" a Mindszenty József
bíboros hercegprímással keletkezett konfliktusáról. Századok 127. (1993) 5–
6. sz. 772.
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elítélő álláspont. A levél sorra veszi, hogy a jelen politikai helyzetben az egyetlen kiutat a szovjetekkel történő modus vivendi keresése
jelenti. Az esztergomi érsek helytelen lépéseként jegyzi meg a levél
a KALOT elmarasztalását a MIOT-ba (Magyar Ifjúság Országos
Tanácsa) való belépése idején, mivel ezzel alkalmat szolgáltatott arra, hogy az egyházellenes erők arra a következtetésre jussanak, hogy
a KALOT a katolikus egyház és ezáltal Mindszenty politikai eszközeként, az ő utasításait követő szervezetté válhat a későbbiekben.
Emellett Mindszenty-t tették felelőssé, hogy helytelen lépései miatt
egyre távolabb kerül a békés rendezés lehetősége az állam és egyház
kapcsolatait illetően. „Őeminenciája politikájának lényege a teljes
elutasítás a mai magyar demokráciával szemben és a teljes elzárkózás a modus vivenditől.”11 „… őszintén meg kell mondanunk, hogy
a Hercegprímás Úr Őeminenciájának politikai taktikáját… nem tudjuk magunkévá tenni.”12
A püspökkari konferencia foglalkozott a levéllel,13 annak tartalmát azonban nem vizsgálta. Sokkal fontosabbnak tartották, hogy óvják a hercegprímás presztízsét.14 A fent taglalt levél tehát súlyos állításokat fogalmazott meg, amelyek eljutottak ugyan a hercegprímáshoz, de a tényeken ez semmit nem változtatott. Sem a püspöki kar
tagjai, sem Mindszenty nem változtatott álláspontján; megfontolásra
sem méltatták a levél tartalmi vonatkozásait. Ekkorra már Mindszentyben is kikristályosodott, hogy hova sorolja Barankovicsot és az általa vezetett párt tevékenységét. Felfogása szerint a történelmi tapasztalat az ő (Mindszenty) tetteit igazolja, amennyiben a kommunistákkal való bármiféle kompromisszum „intellektüel naivitás”, ami
„az Egyház ellenségeinek malmára hajtj[a] a vizet.”

11
12
13
14

Uo. 774.
Uo. 773.
1946. szeptember 6-i ülés.
Ezért az a döntés született, hogy egyenként semmiképpen nem válaszolnak a
levélre.

266

BRÁDA FERENC

AZ UTOLSÓ MEGEGYEZÉSI KÍSÉRLET
A DNP vezetősége az 1947-es választások előtt tárgyalásokat kezdeményezett azért, hogy az egyházi vezetéssel kialakult helyzetet
tisztázza, illetve 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 Mindszenty-éktől, csupán jóindulatú toleranciát
vártak el. A tárgyalások eredménytelenül értek véget, mivel a prímás
politikai megbízottja, P. Badalik Bertalan egy olyan hatpontos –
Mindszenty által kidolgozott – feltételcsomagot terjesztett elő, amely
Barankovics számára elfogadhatatlan volt.
„1. a DNP programja legyen alap a véglegesen megállapítandó
programhoz; 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.”15
A feltételek, különösen az 5. pont elfogadhatatlan volt a magát
nem az egyház pártjának tartó DNP számára. A tárgyalások eredménytelensége ellenére Barankovics mégis azt kommunikálta megbízottjai számára, hogy pártja bírja a hercegprímás támogatását.
1947. augusztus 10-i beszédében is utalt erre, ami Mindszentyben
megdöbbenést váltott ki. A hercegprímás a püspökkari konferencián
meg is említette ezt a problémát.
„A Barankovics-párt azt hirdeti, hogy a kommüniké ellenére ők a
katolikus párt és hogy a prímással és a püspöki karral való megegyezés alapján műkődnek. Szükségesnek látom megállapítani, hogy
ezek az állítások nem felelnek meg a valóságnak.”16 Egyértelmű te15

16

Izsák Lajos: A Kereszténydemokrata Néppárt és a Demokrata Néppárt története 1944–1949. Bp. 1985. 94.
A Magyar Katolikus Püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei
1945–48 között. Szerk. Beke Margit. Bp. 1996. 1947. augusztus 14. 111.
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hát, hogy ez az eset sem tette felhőtlenebbé a viszonyukat, inkább
erősítette a Barankoviccsal szembeni ellenérzést. A Magyar Püspöki
Kar Konferenciája úgy döntött, hogy a püspökök saját maguk dönthetik el, hogy melyik pártot támogatják saját egyházmegyéjükben,
tehát egyértelműen egyik pártnak sem szavaztak kollektív bizalmat.
A választások előtti szokásosnak mondható püspökkari 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 támogatásától tartózkodni kényszerül.”17 „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.”18
Mindszenty az említett körlevelet kiegészítette egy saját körlevéllel,
amelyben arra buzdította a híveket, hogy a környezetükben a legmélyebb gyökerekkel rendelkező pártokra adják szavazatukat. Ebben
pedig segítséget is nyújtott egy sorrendet felállítva: DNP, Kisgazdák,
Keresztény Női Tábor, Pfeiffer-féle Magyar Függetlenségi Párt. Valószínűsítem, hogy Mindszenty figyelembe vette a kommunisták
előretörésének veszélyét, és ezért tarthatta szükségesnek, hogy ily
módon nyújtson segítő jobbot a polgári ellenzék pártjainak, köztük a
DNP-nek. Ebből világosan kitűnik, 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
mandátumot szerzett, így a felálló koalíció egyik legerősebb ellenzéki pártjának szerepét töltötte be. Az év őszétől kezdve az MKP
azonban erőteljes offenzívába kezdett, mivel az ekkor megszerveződő Kominform első ülésén a szovjet vezetők sürgetni kezdték a
MKP vezetőit a szovjet modell mielőbbi magyarországi megvalósítása érdekében. Innentől kezdve még erőteljesebbé vált a politikai
paletta egyszínűsítésének a folyamata, amely a Pfeiffer-féle párt Parlamentből történő kiszorításával kezdődött. 1948. január 10-én Rá17
18

Uo. 112.
Mindszenty József: Emlékirataim. Bp. 1989. 99.

268

BRÁDA FERENC

kosi beszédében egyértelművé tette az évi feladatokat: „A demokrácia ez évi feladatai között ott van az egyház és a népi köztársaság viszonyának rendezése.”19 Ez Rákosi gondolataiban nem a kompromisszumra való hajlandóságot, sokkal inkább az ellentmondást nem
tűrő, az „egyházi reakcióval” való leszámolást jelentette. Ugyanis a
kommunista pártok ideológiai háttere nem tűrte a vallásos gondolatok és az egyház észrevehető, és a hatalmat birtokló párttal szembeni
létezését. Miből is táplálkozott a magyarországi kommunisták egyházellenessége? Elsőként a marxizmusban fellelhető motívumokat
emelném ki. Ezek alapján kulcsfontosságú fogalomként a materializmust (anyagelvűség), amelynek értelmében minden folyamatnak,
tevékenységnek, jelenségnek materiális, azaz anyagi vonatkozása
van, arra vezethető vissza. Ennek értelmében pedig olyan fogalmak,
mint hit, Isten, vallás tulajdonképpen értelmetlenek, s Marx ezeket
illúziónak, az „öntudat által teremtett délibáboknak” tartotta. Marx
meggyőződéses ateista volt, az egyházat kizsákmányolónak és elnyomónak bélyegezte, amely elsődleges gátja a szocializmus megvalósításának. Marx elengedhetetlennek tartotta a keresztény vallás
elleni küzdelmet, annak az emberekből való teljes kiirtását. Egy valódi marxista nem hihet Istenben, és nem vallhatja a keresztény hitet.
A marxizmus nem állítja, hogy a vallás magánügy, mert maga is vallás, ezért ellensége a többi vallásnak, elsősorban a kereszténységnek.
Az 1947–48 folyamán egyre erőteljesebbé váló kommunista előrenyomulás egyik legnagyobb feladata a hazai katolikus egyház háttérbe szorítása, pozícióinak meggyengítése volt. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon mi lehetett a problémája a MKP-nak, illetve főtitkárának, Rákosi Mátyásnak az egyházzal, és áttételesen a szemükben
az egyház érdekeit képviselő DNP-vel. Vegyük sorra a háttérben
megbúvó okokat:
– Véleményem szerint az egyház elsősorban hatalmi pozícióval
vívta ki a kommunisták ellenszenvét, ugyanis a magyar lakosság közel 70%-a tartozott a katolikus egyház közösségébe, tehát az egyház hatalmas befolyással bírt a társadalom meghatá19

Szabad Nép, 1948. január 11.
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rozó tömegére. A kommunista pártnak erre a befolyásra szüksége lett volna ugyan, de korántsem együttműködés révén,
sokkal inkább a felmorzsolás és mindenféle vallásos érzület
csírában való elfojtása volt a célkitűzés.20
Következő szempontként értékelhető az a morális és szellemi
tekintély, anyagi erő és nemzetközi kapcsolat, amely egyedüli
módon forrt egybe a katolikus egyház berkein belül, s ezek
miatt az egyházat kezdettől fogva megsemmisítendő ellenségnek tekintette a kiépülő kommunista diktatúra.
Nem vetett jó fényt az újonnan berendezkedő hatalom és a katolikus egyház kapcsolatára a Horthy-korszak alatt betöltött
domináns szerepük, amely valószínűsíthetően magában Rákosiban is mély nyomot hagyhatott (elegendő arra gondolnunk,
hogy a keresztény-nemzeti kurzus alatt börtönéveit töltő Rákosi nem zárhatta szívébe a hatalom birtokosait).
A kommunisták üldözték a vallást, a hívőket és egyházakat,
mert a valláserkölcsi tanítás éles ellentétben állt az új hit szerepét betölteni kívánó ideológiával.
A katolikus egyház, mint már a fentiekben kifejtettem, befolyással bírt a társadalom felnőtt és felnövekvő generációira is,
mivel oktatási-kulturális, szociális intézményei behálózták az
egész országot.

Ezen indokok bármelyike az MKP számára elegendő volt a leszámolás jogosságának és szükségszerűségének igazolásához, az egyház
számlájára felróható „bűnök” sokszínűsége pedig a cselekedetek jogosságát és helyességét támasztotta alá.

20

Az 1949-es népszámlálás adatai alapján a lakosság 70%-a vallotta magát katolikusnak, ez 6, 5 millió embert jelentett. A lakosság jelentős része tehát valamilyen módon mindenképpen kötődött az egyházhoz, mindennapjait sokkal
inkább meghatározta a vallásos világnézet, mint napjainkban. Ennek megfelelően a katolikus egyház rendelkezett a legnagyobb társadalmi, közéleti és
nem csekély politikai befolyással és a legnagyobb anyagi erővel is.
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A DEMOKRATA NÉPPÁRT
ÉS A MODUS VIVENDI POLITIKA VÉGÓRÁI

A választásokon való jó szereplés a legnagyobb ellenzéki párt szerepébe „kényszerítette” a DNP-t, így Barankovicsnak is meglehetősen
nehéz feladat jutott osztályrészül. Képviselnie kellett a Magyarországon élő keresztény emberek érdekeit, méghozzá egy olyan helyzetben, amelyről reálpolitikusként jól tudta, hogy teljesíthetetlen
küldetés. Emellett azonban a DNP főtitkára igyekezett egyfajta normalizált viszony, esetleg párbeszéd kialakítására a katolikus egyház
vezetői és a kommunista rezsim között, amely politika kettőssége
feloldhatatlan ellentétek forrásává vált. A párt tagságát is megosztotta Mindszenty és Barankovics ambivalens kapcsolata. Kovács K.
Zoltán visszaemlékezései21 alapján a DNP-n belül három szárnyat
fedezhetünk fel ez idő tájt. Az egyik meghatározó irányzat hívei az
elvi síkon vívott, időnyerésre koncentráló, hosszú távú küzdelem hívei voltak, ők alkották a párt „balszárnyát”. E csoport tagja volt
Barankovics, Babóthy Ferenc, Eckhardt Sándor, Bálint Sándor, Farkas György, Keresztes Sándor, Mihelics Vid, Rónay György és
Ugrin József. Álláspontjuk szerint kerülni kell a konfrontációt a regnáló hatalommal, s előbb-utóbb elérkezik az a megfelelő pillanat,
amikor eredményekben is megmutatkozik a kitartás, s a későbbiekben ezt nem meghunyászkodásként értelmezi majd a választópolgár.
A másik mérvadó nézőpont szerint sokkalta merevebb politika szükséges, így lehet csak megfelelő módon védelmezni a magyarság érdekeit. A párt „jobbszárnya”, a DNP jogászai, valamint a helyi politikai küzdelmekből ízelítőt kapott képviselők erőteljesebben érezték
a közvélemény nyomását, és ennek tekintetében kívánták befolyásolni a párt vezetőségét is. Ezen irányzat hívei helyeselték a Mindszenty által követett politikai irányvonalat, innen kapták a „mindszentysta” elnevezést. Matheovits Ferenc, Pócza Lajos, Zoltán Pál,
Abai Nemes Oszkár, Barkóczy József, Belső Gyula, Iszak Kálmán,
Keleti Péter István, Kolbert János, Kovács László, és Vörös Lajos
21

A szerző, Kovács K. Zoltánnal folytatott beszélgetései alapján.
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alkották ezen irányzat képviselőit, akik Mindszenty nemzeti ellenállását a napi politikai küzdelmekben kialakított álláspontok merevebbé tételével kívánták megvalósítani. A két irányzat között helyezkedett el az a szárny, amelynek tagjai a közvetlen, gyakorlati célokat
szolgáló politika hívei voltak. Eszterhás György, Berkes János, Farkas Dénes, Kovács Ferenc, Kovács K. Zoltán, Mészáros Ödön, Pécsi
József és Varga László a párt programjának tételeihez ragaszkodva
igyekeztek gyakorlati segítséget nyújtani a párt választóinak, többkevesebb sikerrel.
A fent említett frakciókra szakadás az 1947-es választásokat követően öltött egyre erőteljesebb formát. Az 1947. október 16-án
megtartott tisztújítás a Mindszenty-szárny „vereségével” zárult, miképpen a vezetőségbe egyetlen jelöltjük jutott csak szerephez Iszak
Kálmán személyében, aki a parlamenti frakció egyik alelnöke lett.22
Rákosi, illetve az MKP a DNP-t egyértelműen „mindszentysta”
pártként kezelte, függetlenül attól, hogy a vezetés azért tett gesztusokat ennek elkerülése érdekében. A baloldal egyre nagyobb nyomására a helyi szervezetek sorra szüntették be tevékenységüket, ezáltal
a Demokrata Néppárt tevékenysége a parlament falai közé korlátozódott. A Pfeiffer-féle Magyar Függetlenségi Párt parlamentből való
eltávolítása is jelezte, hogy az ellenzék be nem hódoló pártjaira mi
vár. A DNP politikája ennek fényében sem változott, s mind a baloldal, mind pedig Mindszenty és környezete felé tettek lépéseket, a
párton belül mérvadó két irányzat elképzelésinek megfelelően.
A körülmények nem festettek pozitív képet a jövőt illetően, a
mostoha külső tényezők mellé fokozódó belső ellentétek párosultak.
1947–48 fordulóján a jobbszárny egy párton belüli politikai bizottság felállítását javasolta, egyértelműen azzal a szándékkal, hogy Barankovicsék ne hozhassanak döntéséket a bizottság nélkül. A politikai bizottságot létrehozták, feladatát azonban nem töltötte be, mert
Barankovicsék egyszer sem kértek tanácsot a döntések meghozatalánál. Ez a momentum tekinthető a kettészakadást jelentő első mérföldkőnek. Barankovics nem adta fel és utolsó kísérletként igyeke22

Hazánk, 1947. október 24.
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zett hidat képezni a regnáló hatalom és az egyházi vezetés között.
Véleményem szerint Barankovics egy mindkét irányban szabad vegyértékkel rendelkező pártot vizionált, és saját maga szerepét is – 1947
nyarától – közvetítőként képzelte el. Azt azonban nem érzékelte,
hogy igazán egyik fél irányába sem tudott elköteleződni, ami kiváltotta mind Mindszenty és az általa képviselt egyházi hierarchia,
mind a hatalmi pozíciók kizárólagos birtoklására törekvő Rákosi ellenérzését. Erre rétegződött a Mindszenty-vel fennálló rendezetlen
viszony is. Egy ilyen közvetítő próbálkozásnak tekinthetjük az 1948.
január–február folyamán kezdődő egyeztetést, illetve tárgyalássorozatot, amelyet Barankovics kezdeményezett. A cél a hercegprímás és
az állami vezetés kapcsolatának normalizálása volt. A tárgyalásokon
részt vett Rákosi Mátyás, Barankovics István, Czapik Gyula egri érsek, valamint Bánáss László veszprémi püspök, de a megegyezési
kísérlet hamar zátonyra futott. Mindszenty elutasítóan fogadta az
említett téma rendezésének Barankovics általi forgatókönyvét. Nem
segített a helyzeten a Barankovics által 1948 februárjában a parlamentben elmondott beszéde sem. Ebben sürgette a megegyezést, és a
kialakult helyzetért felelőssé tette Mindszentyt is. „Őszinte örömünket és hálánkat váltaná ki az egyház hivatalos vezetőinek olyan
megnyilatkozása, amely alkalmas módon hivatalosan is a hívők tudomására adná, hogy az egyház hivatalos vezetői a köztársaságot
törvényes államformának, a köztársasági elnököt törvényes államfőnek, a köztársaságnak a közjogi kiváltságokat egyetemlegesen megszűntető törvényeit pedig kötelező erejű állami akaratnyilvánításoknak tekintik.”23
Bizonyos alapelveket is felvázolt, amelyek orientációs pontként
szolgáltak:
1. A szülőknek joguk van gyermekeik vallásos neveltetéséről,
iskoláztatásáról gondoskodniuk.
2. Az állam megkövetelheti, hogy az egyházi iskolákban demokratikus szellemű nevelés és oktatás folyjon.
3. Az egyházaknak joga van iskolákat fenntartani.
23

Országgyűlési Napló. III. k. 1038.
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Az említett elvek tehát minimális kiindulási alapként szolgáltak,
ezekből Barankovics nem volt hajlandó engedni. Mindszenty és az
egyházi vezetés a javaslatokat rossznak, sőt egyházellenesnek tartotta, így egyértelművé vált, hogy a kompromisszum nem lehetséges.
1948 tavaszán megkezdődött a párt jobbszárnyához tartozó politikusok kilépése. Matheovits Ferenc és Abay Nemes Oszkár április
2-i kilépését követően a hónap végén Fehér Ferenc, Pócza Lajos
majd Barkóczy József is elhagyta a Demokrata Néppártot. Hogyan
hatott a Mindszentyt támogató politikusok kilépése Mindszenty és
Barankovics viszonyára? Mondhatni, hogy már sehogyan sem, mivel
ez a folyamat utolsó állomásaként majdhogynem feltette az i-re a
pontot. Mindszenty ezek után már nem szentelt jelentős figyelmet a
hívei nélkül politizáló DNP-nek, és 1948 májusában egyértelműen
minden bizalmát megvonta Barankovicstól és pártjától. „Szemben
áll a hivatalos egyházzal. Nem ismeri és nem fogadja el az egyház
irányítását, amely parlamenti megnyilatkozásaiból is kitűnik. A mai
kultúrharcban is szemben áll a katolicizmussal” – írta mindezt Mindszenty Barankovicsról és az általa vezetett pártról a washingtoni pápai apostoli delegátushoz írt levelében.24
Az egyházi iskolák államosításáról szóló parlamenti szavazáson
bár a DNP tüntetőleg nemmel szavazott, a hercegprímás ezután sem
változtatta meg álláspontját, és nem fogadta vissza „kegyeibe” Barankovicsot. A párt kettős politikája teljes kudarcot vallott, a DNP
sorsa ezzel véglegesen megpecsételődött. A december elején lemondó Dinnyés Lajost váltó Dobi István már bemutatkozó beszédében
elmarasztalta a DNP-t. „…A Barankovics-párt teljesen elszakadt a
demokrácia felé forduló népünktől és ellenséges értetlenséggel viseltetik országunk fejlődése iránt… egyre inkább feleslegessé, tehertétellé válik a magyar nép nyakán.”25 Barankovics a DNP végleges
összeomlását már nem tudta megakadályozni. Az utolsó lökést bizarr módon a Barankoviccsal sajátos viszonyban levő Mindszenty
1948. december 26-i letartóztatása adta meg. Ezt követően még formálisan majdnem egy hónapig működött a párt, de 1949. január 3124
25

Izsák L.: Polgári ellenzéki pártok, i. m. 224.
Országgyűlési Napló. V. k. 24.
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én Barankovics levelet intézett az Országgyűlés alelnökéhez, amelyben bejelentette a párt önfeloszlatását. 1949. február 2-án a DNP főtitkára emigrációba kényszerült, és elhagyta az országot.

ÖSSZEGZÉS
A Barankovics által képviselt „modus vivendi” politikája nem vezetett látványos eredményre. Sikertelensége azonban csak részlegesnek
tekinthető. A monopolisztikus hatalmat kiépítő MKP és hazánk geopolitikai helyzete kódolta bárminemű polgári demokratikus rend kiépítésének lehetőségét. Bár Barankovicsnak nem sikerült a saját koncepciója helyességét bizonyítania, ettől elvonatkoztatva kell szemlélnünk hiánypótló tevékenységét, amely ha rövid időre is, de lehetőséget teremtett a kereszténydemokrácia magyarországi meggyökerezése számára. Üzenete napjainkban is aktuális. Nem törekedett a
más véleményen lévők ellehetetlenítésre, erkölcsi megsemmisítésre.
A magyar nemzet sorsa iránt érzett elkötelezettségből kifolyólag
munkálkodott, hogy a fennálló körülmények dacára az életet megfelelő mederbe terelje, s saját példáján keresztül erősítse a felnövekvő
nemzedékek erkölcsi tartását.

CSISZÁR IMRE

A SZOCIALISTA AGRÁRSZERKEZET FELBOMLÁSA
ÉS A RENDSZERVÁLTÁS

A szocializmus időszakának a végére a magyar társadalom is jelentősen megváltozott. A rendszer társadalompolitikai céljainak megfelelően viszonylag széles középréteg alakult ki, amely magába foglalta a jól
kereső szakmunkást, az általános iskolai tanítót, a középiskolai tanárt, a
hivatali adminisztrátort csakúgy, mint az egyre jobb megélhetéshez jutó termelőszövetkezeti tagot. A korábbi korszakhoz képest nem annyira
a vagyon és a műveltség, az iskolázottság és a műveltség volt a középosztályhoz tartozás feltétele, sokkal inkább a biztos munkahely valamint bizonyos külsőségek, mint például a saját lakás, a hétvégi telek, az
üdülő, a személygépjármű, vagy a vezetékes telefon birtoklása.
A Kádár-rendszer életszínvonal-politikája is elősegítette az ún.
„középrétegesedés” folyamatát, noha a vagyonosodás hátterében
nem annyira az állami munkahely, mint a fokozatosan kiépülő második gazdaság állt. A szakmunkás a hivatalos munkaidő után és
hétvégén saját zsebre vállalt munkát (ez volt az ún. „fusi”), a hivatali
alkalmazott sokszor otthoni gépírással egészítette ki keresetét, míg a
termelőszövetkezeti tagság a közös művelés mellett a háztáji gazdaságban termelte meg mellékjövedelmét. Valuch Tibor véleménye
szerint a második gazdaság egyet jelentett minden, az állami szektoron kívül eső jövedelemmel:
„A második gazdaság fogalmának tartalma elfogadását követően
kissé parttalanná vált, lényegében minden nem az állami szektorban
végzett jövedelemszerző tevékenységet ide soroltak be a borravalótól
a fusizáson át a legálisan működő magánszektorig.”1
1

Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a XX. század második felében. Bp. 2005. 114.
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A rendszerváltást követően teljesen átalakult a társadalom és a
gazdaság is. A tervgazdálkodás helyébe a piacgazdaság lépett, lehetővé vált az önálló vállalkozás, miközben az állami munkahelyek
száma radikálisan csökkent. Az egyéni képességek, a vállalkozás
megindításához szükséges tőke megléte, vagy éppen hiánya, továbbá
a kínálkozó lehetőségek megragadásának a képessége meghatározó
mobilitási tényezővé vált. Kialakult egy a számításait jól megtaláló
vállalkozói réteg, míg sokan azok közül, akik elveszítették addig biztosnak vélt egzisztenciájukat kényszervállalkozók, vagy munkanélküliek lettek. Sok esetben a vállalkozás alapja a korábbi második
gazdaságból fakadt, mivel az első gazdaságbeli munkahely megszűnt. Az állami kézben lévő vállalatok száma 1988 és 1994 között
drasztikusan, 2378-ról 828-ra csökkent. Mindez hatalmas méretű elbocsátásokkal járt együtt. Azok számára viszont, akik jól tudtak alkalmazkodni a változásokhoz, és a lehetőségeik is adottak voltak ehhez, felfelé ívelő vagyonosodási pálya körvonalazódott:
„Jelentősen megnövekedett a szimbolikus tőkék – kapcsolatok,
kreativitás és vállalkozói hajlandóság, az alkalmazkodóképesség –
szerepe a társadalmi pozícióváltás során. Minden bizonnyal nagymértékben befolyásolta az egyének és csoportok helyzetét a korábban felhalmozódott tőke vagy éppen ennek hiánya, ismét döntő jelentőségű rétegző tényező lett a tulajdon.”2
Az 1990-es évek során a jövedelmi-vagyoni egyenlőtlenség egyre gyorsuló ütemben növekedett, s a társadalom kettészakadt egy
arányait tekintve viszonylag szűk felső rétegre és a kispolgári státuszát egyre nehezebben fenntartani képes tömegre. Ha megnézzük,
hogy az említett változások miként érintették a mezőgazdaságot, akkor azt láthatjuk, itt még az átlagosnál is nagyobb mértékű átalakulás
zajlott le. Mindez abból fakadt, hogy nemcsak az egész országra jellemző gazdasági és társadalmi változások hatottak erre a nemzetgazdasági szektorra, de a tulajdonviszonyok újbóli átrendezése is. Az
egész agrárstruktúrát hozzá kellett igazítani a piacgazdaság követelményeihez.
2

Uo. 115.
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1991 májusában a Budapesti Közgazdasági Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézetének szakértői tanulmánykötetet jelentettek
meg, amelyben a gazdasági rendszerváltás mezőgazdaságot érintő
vonatkozásait és az ágazat fejlődési lehetőségeit vizsgálták. A munka bevezetőjében a piacgazdaságra történő áttérést akkor még középtávú célnak tekintették, amely a mezőgazdaság esetében is elkerülhetetlen és a magántulajdon meghatározóvá válásával jár együtt:
„A váratlanul gyors politikai rendszerváltás után a gazdasági
rendszerváltás következik. Középtávú célként a piacgazdaság kiépítését tűztük ki célul, mert lényegében nincs is más járható út. A piac
működésének megvannak az egyetemleges törvényei, amely alól a
mezőgazdaság sem vonhatja ki magát még akkor sem, ha a mezőgazdasági szféra számos speciális vonással bír. A jogállamiság, a
piacgazdaság és a nemzetközi szövetkezeti mozgalom követelményeinek megfelelő módon kell átalakítani a jelenlegi szövetkezeteket.
Nem azért, mert a múlt politikai-gazdasági rendszeréhez idomult,
hanem alapvetően azért, hogy az új gazdasági rend, a piacgazdaság
rendje, illetve törvényei legyenek a meghatározók. A piacgazdaság
talpköve a magántulajdon, amellyel tulajdonosa szabadon rendelkezik. […] Ez a tulajdon lesz a megélhetés alapja, önállóságának, emberi méltóságának garanciája.”3
Az agráriumhoz értő szakértői réteg tehát komoly átalakításokkal
és a piaci viszonyokhoz igazodó modernizációval számolt, de a
rendszer teljes leépítését elképzelhetetlennek tartotta. Az mindenki
számára nyilvánvaló volt, hogy az első lépés a tulajdoni viszonyok
rendezése lesz. Ennek érdekében a szövetkezeti földtulajdont pontosan fel kellett térképezni (a bevitt föld, a szövetkezetnél eltöltött idő,
végzettség, beosztás alapján), ami 1992 végére fejeződött be. Ez képezte az alapját annak a privatizációnak, amely 1993 végéig a szövetkezeti vagyon alig 6,7%-át érintette.4 A termelőszövetkezeti tagok többsége tehát nem akart kilépni, még bízott a szövetkezeti mezőgazdaság jövőjében. A rendszerváltó pártok programjaiban azon3

4

Deli Lajos – Kásler Sándor – Módos Gyula – Márton Mária: A gazdasági
rendszerváltás útja és lehetőségei a mezőgazdaságban. Bp. 1991. 1.
Valuch T.: i. m. 208.
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ban hol hangsúlyosabb, hol kevésbé hangsúlyos elemként jelent meg
a földkérdés, és kiolvasható volt belőlük, hogy a tulajdonviszonyok
valamilyen restaurációja következik.A későbbi kormánypárt, a Magyar Demokrata Fórum 1989-es pártprogramjában a következőket
fektették le:
„Mezőgazdaságunk jövőjét egyfelől a családi munkán alapuló
magángazdaságokban, másfelől a valóban szövetkezeti elvek szerint
szerveződő – vagyonközösséggé átalakuló – szövetkezetekben látjuk,
de emellett a jól működő állami gazdaságoknak is szerepet szánunk.
Az MDF mezőgazdasági programja a tulajdonviszonyok gyökeres és sürgős átalakítását tekinti a legfontosabb feladatnak. A mezőgazdasági termelés zavartalanságának biztosítása érdekében a tulajdoni reformot az MDF két szakaszban kívánja végrehajtani.
Elsőként a termelőszövetkezetek és az állami gazdaságok dolgozóit vállalkozói helyzetbe kell juttatni, akként, hogy a termelőszövetkezetek teljes vagyona, illetve az állami gazdaságok vagyonának egy
része a tagok, illetve alkalmazottak tulajdonába kerüljön – anélkül,
hogy ez a folyamat a nagyüzemi gazdálkodás felszámolásához vezetne. Az ily módon megteremtett földpiac lehetővé teszi, hogy a második szakaszban a versenyképes egyéni gazdálkodás lehetősége is kibontakozzék a gazdaságos közösségi termelési formák megmaradása
mellett.”5
A Magyar Demokrata Fórum tehát a mezőgazdaság tulajdoni viszonyainak a sürgős és alapvető megváltoztatását tűzte ki célul,
azonban mindezt oly módon, hogy az ne veszélyeztesse a termelést,
a hazai élelmiszerellátást és az ország agrárexportját. A kitűzött célok azonban csak abból a szempontból teljesültek, hogy a tulajdonviszonyok gyors és gyökeres átalakítására sor került ugyan, azonban a
változások sok új kérdést vetettek fel.
A Szabad Demokraták Szövetségének a programja is tulajdonreformról beszélt, különösen az állami tulajdon tekintetében:

5

Az MDF gazdasági és szociális programja. A Magyar Demokrata Fórum
programja. Budapest, 1989. március 12. III. In: Magyar Történeti Szöveggyűjtemény 1914–1999. II. Szerk. Romsics Ignác. Bp. 2000. 448.
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„A gazdasági rendszer átalakításának döntő mozzanata a tulajdonreform. Mindenekelőtt meg kell különböztetni az állami vagyon tulajdonosát és kezelőjét. Az állami vagyont – azaz szinte a teljes népgazdaságot – nem lehet reprivatizálni, már csak azért sem, mert nincs
rá fizetőképes kereslet. Ehelyett egyik megoldásként például közszolgáltató intézményeket lehet az állami vagyon tulajdonosává tenni: társadalombiztosítási szervezeteket, közcélú alapítványokat és egyesületeket, önkormányzatokat. […] Az SZDSZ támogatja a magánvállalkozást és a külföldi működő tőke részvételét a magyar gazdaságban.”6
A pártprogram, mint látható, nem tartalmazott kifejezetten a mezőgazdaságra vonatkozó programpontokat. Ez a terület nem állt a párt
gazdaságpolitikájának fókuszában, a földkérdésre, mint a politikai csatározások egyik színterére tekintettek. Juhász Pál, az SZDSZ agrárszakértője egy később vele készült beszélgetésben viszont jól világította meg a földtulajdon és a földhasználat kettéválásának negatív társadalmi következményeit, valamint a belőle fakadó szociális problémát:
„A legtöbb baj abból adódik, hogy a tulajdonost még földbérlet
esetén is a tulajdonlás első percétől kezdve ki kell fizetni ahhoz, hogy
valamilyen gazdálkodást folytathassak a földjén. Hiába van Zsíros
Géza békési kisgazdavezér kezében 400 hektár föld, abból csak 26 az
övé. A többi rokonoké, barátoké, akik rábízták ugyan a földek kezelését, de ezt nem azért tették, hogy ne fizesse ki őket. E vonatkozásban Zsíros Géza ugyanabban a helyzetben van, mint bárki azok közül, aki nem tartozik a kárpótlással kedvezményezett városi polgárság körébe, viszont vidéken él, s a megélhetése érdekében rákényszerül a földművelésre.”7
Ebben az összefüggésben érdekes a vidék Magyarországát képviselő Független Kisgazdapárt programpontjaiban foglaltak áttekintése:
„1. A parasztoktól elvett földet nekik, illetve törvényes örököseiknek – amennyiben ezt igénylik – vissza kell adni. Az 1947 nyarán befejeződött földosztás időpontjának megfelelő tulajdon6

7

A Szabad Demokraták Szövetségének programja. Budapest, 1989. május. A
rendszerváltás programja. In: Magyar Történeti Szöveggyűjtemény 1914–
1999. II. Szerk. Romsics Ignác. Bp. 2000. 453.
Rab László: Mélyszántás. Agrár- és falukép (1990–1994). Bp. 1994. 303.
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2.

3.

4.

5.

lási állapothoz kell visszatérni. Nem kizáró ok az időközben
bekövetkezett esetleges »megváltás« sem.
A Kisgazdapárt három tulajdonformát ismer el:
– magántulajdon,
– közösségi tulajdon,
– állami tulajdon.
A közösségi tulajdon jogi formája a közösség földbirtokosság.
A falusi, illetve a városi közösségek váljanak gazdájává a falut, illetve a várost övező határnak. A közbirtokosság vagyona
a tsz-ek és az állami gazdaságok felosztásra nem került földjeiből – és azok vagyonából – keletkezik. A település elöljáróságot választ, akik anyagi és erkölcsi felelősséggel kötelesek ezzel a vagyonnal a falu és a város javára gazdálkodni.
Az állami gazdaságok feladata a növénynemesítés-, szaporítás, kutatás, valamint az állategészségügyi szolgálat ellátása.
E célok érdekében bizonyos mértékű, de a jelenleginél mindenképpen kevesebb földterületet birtokolniuk kell.
Legfontosabb nemzeti vagyonunk a föld. Az össznemzeti vagyon 20%-át, természeti erőforrásaink 40%-át képezi. Területünk 50%-a szántó, szemben a 10%-os világátlaggal. El kell
ismerni, hogy a föld termelőeszköz, a föld értékének alapja az
aranykorona. A termőföldet legjobban a magántulajdon és a
föld értéke védi.”8

Majd így folytatódott:
„10. A jövő mezőgazdaságának átalakítója és letéteményese a
magyar falu. A Kisgazdapárt szíve vidéken, a magyar faluban
dobog. Vissza kell adni rangját, biztosítani kell a megélhetést,
az oktatást, a művelődést, az infrastruktúrát, hagyományainak
őrzését, a szórakozást. A védelem elsősorban önkormányzati
és gazdasági eszközökkel valósítható meg:
8

A Független Kisgazda-Földmunkás és Polgári Párt programja. Budapest, 1989
tavasza. III. Az agrárprogram legfontosabb elemei. In: Magyar Történeti
Szöveggyűjtemény 1914–1999. II. Szerk. Romsics Ignác. Bp. 2000. 457.
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– Helyre kell állítani minden faluban a helyi önkormányzatot
és az erre épülő közigazgatást.
– Minden falu szabadon rendelkezzék birtokain belül.
– A bevételi források jelentős hányada maradjon a megtermelés helyén.”9
A Kisgazdapárt tehát az 1947-es tulajdoni viszonyok visszaállításának az álláspontján állt, ami összesen mintegy 5,6 millió holdat
érintett volna. Azért az 1947-es évet jelölték meg, mivel akkor fejeződött be a földosztás telekkönyvezése. Programjuk az egykor kisajátított földek eredeti tulajdonosokhoz való maradéktalan visszajuttatását foglalta magában. Ennek a gyakorlati megvalósítása lehetetlen
volt, csakis részleges kárpótlásra nyílt lehetőség. A föld reprivatizációja kapcsán tehát radikálisabb álláspontot képviseltek, mint az MDF,
amely sok szempontból engedményeket tett a kisgazdák felé, hiszen a
koalíció fenntartása érdekében a földművelésügyi tárcát is rájuk bízta,
bár az államtitkári pozíciókat megtartotta magának. A rendszerváltást követő agrárpolitikában azonban a Kisgazdapártnak megkerülhetetlen szerepe lett. A tulajdonviszonyok megváltoztatása és a fél
évszázaddal korábbi helyzethez igazítása eltökélt kormányzati szándékká vált, amit ha nem is maradéktalanul, de végre akartak hajtani.
Ahhoz, hogy a mezőgazdaság szerkezeti átalakításához hozzá lehessen fogni, az első lépés a tulajdoni viszonyok rendezése, a kárpótlásra vonatkozó jogszabályok megalkotása volt. 1991 nyarán fogadták el az első kárpótlási törvényt, amely augusztus 10-én lépett
hatályba. Az 1991. évi XXV. törvény az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról
rendelkezett:
„Az Országgyűlés a tulajdonviszonyok rendezése, a forgalmi viszonyok és a piacgazdaság jegyében szükséges vállalkozások biztonságának megteremtése érdekében – a jogállamiság elvétől vezérelve,
a társadalom igazságérzetét és teherbíró-képességét egyaránt figye-

9

Uo. 457–458.
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lembe véve – az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk orvoslása céljából a következő törvényt alkotja:
1.§. (1) Részleges kárpótlás (a továbbiakban: kárpótlás) illeti
meg azokat a természetes személyeket, akiknek magántulajdona az
állam által 1939. május 1-jét követően alkotott, az 1. és 2. számú
mellékletben felsorolt jogszabályok alkalmazása által sérelmet szenvedett.
(2) e törvény alapján kárpótlás illeti meg azokat a 2.§-ban meghatározott természetes személyeket, akiknek magántulajdona az
1949. június 8-át követően alkotott, a 2. számú mellékletben felsorolt
jogszabályok alkalmazása által sérelmet szenvedett.”10
A törvény deklarálta mindazok jogát a kárpótlásra, akik 1939 után
valamilyen állami beavatkozás folytán veszítették el tulajdonukat, de
ebben a jogszabályban csak az 1948. június 8-át követően okozott károkról, vagyis kifejezetten a kollektivizálásról volt szó. Pontosabban
az elvett földekről, házakról, gépekről, eszközökről és állatokról, valamint a különböző vállalkozások államosításáról. A kárpótlás volt
hivatva elősegíteni a reprivatizáció folyamatát. Az 1949 előtti tulajdonviszonyok teljes helyreállítása a mezőgazdaságban lehetetlen
volt, ahogy az elszenvedett sérelmeket sem lehetett már meg nem
történtté tenni. Az egykori tulajdonosok és leszármazottaik kártalanítását így aztán kárpótlási jegyek kibocsátásával igyekeztek elősegíteni. A kárpótlási jegy a világon egyedülálló megoldása volt a jóvátételnek és Bogdán Tibornak, az igazságügyi minisztérium államtitkárának az ötlete volt, akárcsak a földárverések és a licit.11
A jogalkotó ennek megfelelően a termőföldre vonatkozóan sajátos szabályok egész sorát alkotta meg, amelyek a föld kijelölésétől
kezdve az árverés útján történő kárpótlás folyamatát is magukban
foglalták. A kár mértékét, vagyis a kárpótlási jegyek értékét így például a birtok jövedelmezősége, vagyis aranykorona-értéke alapján
határozták meg:

10

11

1991. évi XXV. törvény a részleges kárpótlásról. (1991. július 11.) 1.§. (1)
bekezdés
Rab L.: i. m. 21.
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„13.§. (1) Termőföld esetén a kár mértékét a termőföld kataszteri
tiszta jövedelme (a továbbiakban AK-érték) alapján kell megállapítani úgy, hogy az AK-érték ezer forintnak felel meg. Erdők esetén az
AK-érték négyszeres szorzatát kell alapul venni.
(2) Ha a volt tulajdonos a termőföldjéért csereföldet kapott, a kár
mértékét a különbözetként mutatkozó AK-érték alapján kell meghatározni.
(3) Amennyiben a földrészlet AK-adata a korábbi okiratból nem
állapítható meg, akkor az AK-értéket a föld fekvése szerinti község
(város) kataszteri tiszta jövedelmi adatainak 1982-1985. évi lezárása
során megállapított átlagos AK-adatok alapulvételével kell kiszámolni.
(4) Ha az eredeti földet, vagy annak egy részét művelés alól kivett
területként vagy halastóként tartották nyilván, a kár mértékét a föld
fekvése szerinti község (város) legalacsonyabb minőségű szántó művelési ágra meghatározott AK-értéke alapján kell megállapítani.”12
Az egykori tulajdon értékének megfelelő, 200 000 Ft fölött fokozatosan csökkenő mértékű kárpótlási jegyet bocsátottak ki, amivel
földet lehetett vásárolni, de a gyakorlatban mintegy kvázi értékpapírrá vált. A hatályba lépés napjától, 1991. augusztus 10-étől a mindenkori jegybanki alapkamat 75%-ával kamatozott, azonban az állami
vagyon eladásakor névértéken, míg a földárveréseken, címletértéken
számították be. Az árveréseken egy aranykorona föld kikiáltási ára
3000 Ft volt, s volt ahol ez a licitnek megfelelően jelentősen emelkedett, míg egyes helyeken 500 Ft-ig is csökkent.13 Az igények benyújtása 1991. augusztus 12-én, egy hétfői napon indult és elbírálásuk határideje elvileg a benyújtástól számított fél év lett volna. Ez a
gyakorlatban tarthatatlan volt, mivel a termelőszövetkezetek nem
rendelkeztek pontos kimutatásokkal, valamint a földhivatalok és a
levéltárak nyilvántartásai is sok esetben hiányosak voltak.14

12

13
14

1991. évi XXV. törvény a részleges kárpótlásról. (1991. július 11.) A termőföldre vonatkozó sajátos szabályok. 13.§. (1)–(4) bekezdés.
Rab L.: i. m. 21.
Uo. 19–20.
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1992. április 7-én került elfogadásra a második kárpótlási törvény, amely az 1939. május 1-től 1949. június 8-ig terjedő időben
alkotott jogszabályok alkalmazásával az állam által okozott károk
részleges kárpótlásáról szólt. Ekkor jelentkezhettek a kitelepített
németek, az egykori nagybirtokosok, valamint a kifosztott és haláltáborokba hurcolt zsidók. Majd a harmadik kárpótlási törvény értelmében az 1939. március 11. és 1989. október 23. közötti időben életüktől vagy szabadságuktól jogtalanul megfosztott, kényszermunkások, internáltak és deportáltak kerültek sorra. 1993. december 22én a Parlament a kárpótlás iránti kérelmek benyújtásának a határidejéről rendelkezett és lehetővé tette, hogy 1994. február 15-től március 15-ig benyújthassák kérelmüket azok a jogosultak, akik azt addig
nem tették meg. Sokan ugyanis a kilencvenes évek első felében még
mindig féltek a nyilvánosság elé lépni, mert tartottak a régi rendszer
esetleges restaurációjától és bosszújától.
Az első és a második kárpótlási törvény alapján 896 495 kárpótlási igény érkezett és erre összesen 62,5 milliárd Ft értékű kárpótlási
jegy került kibocsátásra. 1993 végéig több mint 14 ezer földárverést
tartottak, amelyen 340 227 fő 1,3–1,4 millió kat. hold földhöz jutott,
összesen 27,5 millió aranykorona értékben.15 A kárpótlás és a földárverések hosszú évekig elhúzódtak és hivatalosan csak 1997. szeptember 3-án fejeződtek be.16 A tulajdonviszonyok ismét jelentősen
átalakultak és olyan változások indultak be a magyar mezőgazdaságban, ami már rövidtávon is a földtulajdon és a földhasználat tartós elkülönüléséhez vezetett:
„A XX. század utolsó évtizedében bekövetkező politikai változások Magyarországon is újraélesztették a mezőgazdaságban is a piacgazdaságot, de ez a fordulat egy csapásra nem számolta föl a parasztságban meglévő »tudati törést«, amely az erőszakos szövetkezetesítés után benne kialakult. A helyzetet csak súlyosbítja, hogy a hagyományok jogosult birtoklását élvező történelmi parasztság nemze15
16

Vö. Valuch T.: i. m. 207.
Romány Pál: Az Agrárpolitikai Tézisektől a Nemzeti Agrárprogramig, 1967–
1997. In: A magyar agrártársadalom a jobbbágyság felszabadításától napjainkig. Szerk. Gunst Péter. Bp. 1998. 424.
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dékei már távoztak az élők sorából, egyúttal a társadalmi mobilitás
következtében viszont megszakadt a paraszti nemzedékek közötti
kapcsolat, melynek egy jelentős részét a föld-ember közti évezredes
együttélés jelentette.”17
Mivel sokan azok közül, akik visszakapták korábbi földjeiket,
vagy már nem tudtak, vagy nem akartak maguk gazdálkodni, meghatározóvá vált a földbérlet. A bérleti díj pedig többletterhet jelent a
gazdálkodónak, vagyis saját megélhetésén kívül még a földhasználat
jogának a megvásárlását is ki kell termelnie. Erre sok esetben nagy
nehézségekbe ütközött, mivel maguk sem voltak felkészülve a hirtelen uralkodóvá váló piaci viszonyokra:
„Ugyanakkor a »megmaradók« mentalitásában sem múlt el
nyomtalanul, a paraszti életformát illetően, a mögöttük hagyott fél
évszázad. A »ránk szakadt« piacgazdaság egyúttal váratlanul érte a
kizárólag mezőgazdaságból élő gazdálkodókat, akik azonban már
nem a hagyományos értelemben vett parasztságot jelentik. De hasonló megrázkódtatás jut osztályrészül azoknak is, akik életpályát
módosítva, újra a gazdálkodást szeretnék elsődleges megélhetési
forrásuknak tekinteni.”18
A földosztás, a privatizáció és a reprivatizáció (kárpótlás) során
magántulajdonba került birtokokon, akárcsak 1945-ben, sok esetben
a kellő szakmai felkészültség és a megfelelő művelési eszközök hiánya miatt a termelés nehezen indult be. Magyarországon a parasztság polgárosodása már a reformkorban elindult, de sohasem fejeződött be, a lassan lendületbe hozott folyamatot a Rákosi-korszak agrárpolitikája törte meg és ezt az állapotot a Kádár-korszak sokáig
úgy tűnt, hogy végleg konzerválta. Most, a rendszerváltást követően
megteremtődött az esélye a paraszti polgárosodás kiteljesedésének,
de egyrészt nem volt már történelmi parasztság, amely polgárosodhatott volna, másrészt az egyéni gazdálkodás tradícióinak megsza-

17

18

Surányi Béla: A parasztság, mint a gazdálkodás szereplője. In: Emlékkönyv
Gunst Péter 70. születésnapjára. Szerk. ifj. Barta János és Pallai László. Debrecen 2004. 303.
Uo. i. m. 303.
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kadása miatt nem a paraszti polgárosodás folytatódott, hanem lényegében egy sajátos, századvégi újrapolgárosodás vette kezdetét.
Gunda Béla véleménye szerint a hagyomány az élet állandó jellemzője, mindig jelen van, de ő maga nem tekinthető állandónak,
mivel folyamatosan változik és igazodik az élethez. Az ember és az
őt körülvevő környezet közötti kapcsolat teremti meg a hagyomány
kialakulásának az alapját, s ez figyelhető meg az agrártermelés tekintetében is:
„Minden közösség a hagyományok világában él, amely magába
foglalja mindazokat az eszméket és gondolatokat, fizikai és szellemi
teljesítményeket, amelyek a közösség funkcionálásához szükségesek.
A hagyomány a kultúrát formáló és különböző korokon átsegítő működési feltételek gyűjtőmedencéje is. […] Közvéleményünk és tudományunk ma is valamiféle történeti kategóriának tartja és a paraszti
világban gyökerezteti. Le kell azonban számolnunk ezzel a romantikus felfogással.”19
1992. január 6-án fogadta el a Parlament a szövetkezeti törvényt
és az átmeneti rendelkezéseket, amely az agrárium szerkezeti átalakítását foglalta magába. Az átmeneti törvény a szövetkezetek átalakulásának szabályait tartalmazta, s előírta, hogy 1992. április 30-ig
be kell fejezni a szövetkezet vagyonának nevesítését, vagyis üzletrészben kifejezve kellett felosztani a szövetkezet vagyonát. A szövetkezeti törvény ellenben már az új, átalakult szövetkezetek működésére vonatkozó szabályokat foglalta magában, s abból indult ki,
hogy ezek már a tagok egyéni vagyonával közösen működő, modern, szabad szövetkezetek lesznek.20 A gyakorlatban a termelőszövetkezetek többsége nem tudott jól működő, nyugati típusú szabad
szövetkezetté válni és egyszerűen megszűnt. A jövő ismét az egyéni
gazdálkodásé volt, de már vállalkozói formában. 1993-ban megszüntették a közös gazdaságok kötelezettségét a tagok alkalmazására, így
tömeges elbocsátásra került sor. A szövetkezeti tagok ezzel azonban
nemcsak a termelőszövetkezet által biztosított munkahelyet veszítették el, hanem a számukra nélkülözhetetlen megélhetési forrást jelen19
20

Gunda Béla: Hagyomány és európaiság. Bp. 1994. 7.
Vö. Rab L.: i. m. 11–14.

A SZOCIALISTA AGRÁRSZERKEZET FELBOMLÁSA ÉS A RENDSZERVÁLTÁS

287

tő, második gazdaságnak számító háztájit is. Ennek következtében
alig fél év alatt 300 000 ember hagyta el a szövetkezeteket.21 Az agrárszektorban foglalkoztatott aktív keresők száma, amely 1988-ban
még meghaladta az 1 millió főt, 1993-ra 431 ezerre, 1996-ra pedig
279 ezerre csökkent, a mindez együtt járt a mezőgazdasági munkanélküliség drasztikus növekedésével is:
„A kisüzem és a nagyüzem szimbiózisára épülő mezőgazdasági
termelési rendszer a kilencvenes évek elején véglegesen összeomlott.
[…] A szövetkezetek és az állami gazdaságok szétesése, magángazdasággá történő átalakítása 1991 és 1993 között jelentős mezőgazdasági munkanélküliséget okozott. Emellett más helyi foglalkoztatók
– a téeszek melléküzemágai, a nagyipari vállalatok telephelyei – is
sorban megszűntek, az itt dolgozó falusiak is – elsősorban nők –
nagy számban veszítették el munkahelyeiket.”22
A mezőgazdasági termelők aránya 1880 és 1949 között 69%-ról
49,1%-ra csökkent, míg 1949 és 1960 között már csak 35,5%-ot,
1970-ben pedig csupán 22,8%-ot tett ki. Eközben a városi népesség
aránya az 1880 és 1949 között mért 28,2%-ról 1970-re 45,2%-ra
nőtt.23 A vidékről történő elvándorlás jelensége tehát ezen adatok
alapján is jelentős volt.
A mezőgazdaság üzemszervezeti szempontból is átalakult. Nagy
számban jöttek létre, a korábbi szövetkezeti vezetők szerepvállalásával mezőgazdasági kft-k, s 1993-ra már 4087 önálló jogi személy
volt az agráriumban:
„A szövetkezetek közép- és felsővezetői előszeretettel választották
ezt a gazdálkodási formát tevékenységük folytatására, többek között
azért, mert tudásuk, kapcsolati tőkéjük révén a tagság egészénél sokkal gyorsabban voltak képesek reagálni a megváltozott viszonyokra,
és ennek révén gyakorta minimális befektetéssel vagy a tulajdonrészek nevesítése révén jutottak jövedelemtermelő eszközökhöz, tulaj-
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Harcsa István – Kovách Imre – Szelényi Iván: A posztszocialista átalakulási
válság a mezőgazdaságban. Szociológiai Szemle 3. sz. (1994) 34.
Valuch T.: i. m. 209–210.
Az adatokat közli: Surányi B.: i. m. 311.
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donhoz. A hetvenes–nyolcvanas években létrehozott óriás szövetkezetek kisebb, hatékonyabban üzemeltethető szervezetekre bomlottak.”24
Voltak, akik egyéni gazdálkodókká váltak, bár jelentős tőkeerő és
eszközök nélkül, pusztán a piaci hitelre támaszkodva ez rendkívül
kockázatos döntés volt. A világ, így az agrártermelés is nagyon sokat
változott 1949, vagy 1961 óta, az egyéni gazdálkodás feltételei sem
voltak ugyanazok. Számolni kellett a paraszti gazdálkodás tapasztalatai mellett a megnövekedett költségekkel, a szükséges beruházásokkal, a felvett hitel törlesztésével, az értékesítés és a tárolás nehézségeivel, az áringadozással, valamint a piaci, különösen a világpiaci
versennyel is. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézetének szakértői már 1991-ben felismerték ezeket a veszélyeket és felhívták rájuk a vállalkozó szellemű
gazdálkodni vágyók figyelmét:
„A belső késztetés mellett elsősorban a gazdasági szempontokat
kell sorra venni és bizony itt igen sok a bizonytalanság. Az új gazdasági rendszer alapja az egyéni tulajdonos, így valamennyi politikai
akadály elhárult. Ez azonban kevés! […] Tartósan is számolni kell
értékesítési problémákkal, zavarokkal, esetenként termékháborúkkal
is. A hitelhez jutás feltételei ugyan várhatóan javulnak, a termelés
jövedelemtermelő képessége azonban nem, így a kedvezményes kamat ellenére a törlesztés jelentős teherrel fog járni.”25
Ha megnézzük az adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy az 1990-es
évek elején valóban jelentős gazdasági visszaesés következett be a
mezőgazdaságban. A búza termésmennyisége az 1986–90-es évek
átlagát tekintve 6 261 000 tonnát tett ki, ami 1993-ra alig több mint 3
millió tonnára csökkent. A kukoricatermesztés nagyságrendje ugyanekkor 6 449 000 tonnáról 4 044 000 tonnára esett vissza. Szarvasmarhából ugyanebben az időintervallumban 1 901 000-ről 910 000re, sertésből 9 237 000 darabról 4 356 000 darabra csökkent az állomány nagysága.26 Az ágazat válsága a termelés alacsony jövedelme24
25
26
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zősége mellett értékesítési nehézségekben is megmutatkozott. Az agrárexport volumene drasztikusan csökkent és az ország a rendszerváltást követően megszokott felvevő piacait is elveszítette.
A politikai szándékok és a történelmi igazságosság szempontjából
vizsgálva a kérdést viszont árnyaltabb képet kapunk. A kollektivizálás
és a pártállami diktatúra államosításai ugyanis rengeteg embert tettek
tönkre és felépített egzisztenciákat lehetetlenítettek el, így a kárpótlás,
a jóvátétel jogosságát elvitatni nem lehet. A magyar agrárium jövője
azon fog múlni, hogy tanulva a múlt hibáiból és elismerve a különböző időszakok eredményeit, mennyire leszünk képesek a történelmi
igazságosság talaján állva, de a gazdasági racionalitásoknak megfelelően biztosítani a mezőgazdaság nyugodt fejlődését.

ÖSSZEGZÉS
Láthattuk az egész folyamatot, tehát azt, hogy miként alakult a magyar földkérdés a századok során a jobbágyfelszabadítástól egészen
a tulajdonviszonyok többszöri radikális megváltoztatásáig. Megállapítható, hogy Magyarországon a föld a legfontosabb természeti kincs,
amelynek birtoklásáért hatalmas erők feszültek egymásnak. A földkérdés tehát sohasem volt csupán gazdasági kérdés, mindig politikai
kérdés is volt egyben. A döntések, amelyek végigkísérték a hazai agrárpolitikát korszaktól és politikai rendszerektől függetlenül sohasem
csak a gazdasági racionalitásokkal számoltak, sőt ellenkezőleg, sok
esetben éppen szembe mentek velük. A politikai szempontok, ritka
kivételektől eltekintve mindig felülírták a gazdasági szempontokat,
de a magyar vidék, pontosabban a vidéki emberek kitartása, szorgalma
és alkalmazkodóképessége újra meg újra úrrá lett a problémákon.
Már a jobbágyfelszabadítás is a politikai kérdés volt, hiszen a reformkor politikusainak egyik legfontosabb követelése volt, ami az
áprilisi törvényekkel végre teljesült. De ugyanígy hangsúlyos politikai kérdéssé lépett elő a dualizmus időszakában a modernizáció, a
hitelpiac megteremtése és a technikai, technológiai fejlődés elősegítése, az állami beavatkozás vagy a be nem avatkozás közötti dilem-

290

CSISZÁR IMRE

ma. Nem sokkal később került terítékre a földosztás egyre sürgetőbbé váló igénye és vele szemben az erős ellenállás, a hagyományos
földbirtokos réteg ragaszkodása rangjához és földjéhez. A XX. századi politikai viharok különböző földreform javaslatokhoz és különböző földosztási kísérletekhez vezettek, amelyek vagy nem valósulhattak meg, vagy nem voltak kellően átgondoltak, vagy nem voltak
elégségesek.
Végül 1945-ben megteremtődtek azok a politikai feltételek, amelyek lehetővé tették a földosztás megvalósítását. A földreform teljesen átalakította az addigi birtokstruktúrát, de a politikai változások
az agárpolitikát is utolérték és csakúgy, mint az egész ország, a mezőgazdaság is a szovjetizáció áldozatául esett. Az erőszakos kollektivizálás a tulajdonviszonyok újabb, drasztikus megváltoztatásával
járt együtt és a század történelmének legsötétebb lapjaira tartozik.
Az egyéni gazdálkodás szándékos felszámolása, becsületes parasztok kulákká degradálása és nyílt üldözése, az erőszakkal folytatott
beléptetések és a tény, hogy az állam a szövetkezetesítésbe háromszor is belekezdett, azt jelzi, hogy a politikai akarat ebben az időszakban mindent felülírt.
A Kádár-korszak a diktatúra enyhébb formáját és nyugodtabb
éveket hozott, s a szövetkezeti taggá vált parasztok a közös gazdaságon belül igyekeztek megtalálni a számításukat. Az agrárpolitika is
sokat változott, és amikor a gazdasági szempontok és a racionálisabb
tervezés végül felülkerekedtek a szovjet modell szolgai másolásán,
lehetővé vált a szocialista mezőgazdaság kibontakozása.
A rendszerváltás újabb fordulatot hozott. Az új politikai vezetés
sem a gazdasági szempontokat helyezte előtérbe, hanem a kollektivizálás során okozott károkat és az egykori egyéni gazdák sérelmeit
igyekezett orvosolni, kizárólag politikai alapon. A fő szempont az
lett, hogy a földjüket annak idején jogosulatlanul elveszítő gazdák
visszakapják azt, ami az övék. Ezt a célt szolgálta a kárpótlás és földek reprivatizációja, amely politikai szempontból sikeres volt, hiszen
a kitűzött célt elérte, a tulajdonviszonyokat hozzáigazította a piacgazdasághoz, méghozzá oly módon, hogy a jóvátétel kérdését is rendezte. A dolog árnyoldala viszont az volt, hogy a gazdasági termelés
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visszaesett és a földtulajdon, valamint a földhasználat tartósan különvált. A régi gazdák közül sokan már nem éltek, vagy nagyon idősek voltak, az új generáció pedig már eltávolodott a földtől, így a
visszakapott birtokot a legtöbb esetben eladta, vagy bérbe adta. A
visszatérés az egyéni gazdálkodáshoz tehát nem volt zökkenőmentes
és a családi gazdaságok kialakítása és versenyképessé tétele is hoszszú távú feladat.
Az ország Európai Uniós tagságából adódóan a föld védelme, a
föld hazai kézben tartása és a külföldi tőke tulajdonhoz jutásának a
megakadályozása is komoly kihívásként jelentkezett. Ezt szolgálta a
legújabban elfogadott 2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról. A jogszabály hosszú távú hatásait és a
magyar agrárium fejlődésének az irányát ma még nem lehet megjósolni, annyi azonban bizonyos, hogy a magyar mezőgazdaság és a
magyar föld továbbra is meghatározó szerepet fog játszani az ország
életében és ebből következően a politikai szempontoktól sem tudja
teljesen függetleníteni magát.

PALLAI LÁSZLÓ

KÖZÉP-EURÓPA FOGALMI ÉRTELMEZÉSEI
AZ 1980-AS ÉVEK MAGYARORSZÁGI
ELLENZÉKI MOZGALMAIBAN

A második világháború után nemcsak Németország veresége miatt
merült a „Közép-Európa” megjelölés átmenetileg feledésbe, hiszen
annak német tükörfordítása – Mitteleuropa –, a nácik faji alapon való értelmezése miatt évtizedekre kompromittálódott,1 leginkább
azért, mert Európa kettéosztottsága, a bipoláris világrend létrejötte, a
tömbökben való gondolkodás a Szovjetuniót és a szocialista országokat a nagypolitika és gyakran a közbeszéd is egységes gazdasági,
társadalmi és politikai struktúrájú régióként (Ostblock) értelmezte.
Figyelmen kívül hagyva, hogy az ún. létező szocializmus keretei között lényeges eltérések voltak az egyes szovjet típusú berendezkedések között. Az egységes többként való értelmezésben annyi igazság
kétségtelenül fellelhető, hogy a régiónkat megszervezni törekvő számos korábbi, nagyhatalmi szándék közül a legteljesebbnek tűnő egységesítés a Szovjetunió által ment végbe, de az eleve meglévő történelmi különbségeket, öröklött adottságokat, helyi sajátosságokat Moszkva
sem tudta felszámolni. Számos nyugati vélemény szerint azonban Közép-Európa az 1945 utáni évtizedekben pusztán meteorológiai előrejelzésekben használt földrajzi helymegjelölésre korlátozódott.2

1

2

A Mitteleuropa fogalom történetére és német értelmezésére lásd Henry Cord
Meyer: Mitteleuropa in German Thought and Action 1815–1945. The Hague
1955.
Rudolf Jaworski: Die aktuelle Mitteleuropadiskussion in historischer Perspektive. In: Historische Zeitschrift. Bd. 246. H. 1. (1988) 529.
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Nyugat-Európában az 1970-es évek elejétől kezdve, az enyhülési
folyamat kedvező légkörében egyre inkább teret nyert az a szemlélet, hogy a közép- és kelet-európai szocialista országokat nemhogy
nem lehet egy közös történeti régióként értelmezni, hanem markáns
különbségek fedezhetőek fel a szovjet és az ún. szovjet típusú társadalmak között. A nyugati történeti irodalom is kezdte levetkőzni azt
a zavarát Közép-Európával szemben, mely még a hidegháború időszakában alakult ki. Sokáig még nem volt szalonképes a KözépEurópa megnevezés. Közép-Európa fogalmát a tudományos életbe
Hugh Seton-Watson hozta vissza egy 1971-ben megtartott előadásában.3 Az említett kételyeket és bizonytalanságot a fogalomhasználattal szemben ekkor még nem sikerült teljesen leküzdeni, mivel – mint
egy német történész megállapította: „Minden kísérlet arra, hogy Közép-Európát egydimenziósan vagy monokauzálisan határozzák meg,
két pólus között ingadozik; az egyik a földrajzi meghatározás, a másik a térség kulturális légkörének puszta leírása. Az egyik túl determinista, a másik túl határozatlan, noha mindkét kísérlet nyújthat némi segítséget.”4 Ez a megállapítás arra utal, hogy egyetlen tudományág sem tudott kizárólag a maga eszközével, fogalmi rendszerével egy mindenki számára elfogadható Közép-Európa-fogalmat kialakítani. Közép-Európának ez a sokarcúsága az 1980-as évek vitáiban vált egyértelművé.
A fenti bizonytalanság jellemezte a történeti irodalmat is, amikor
1977-ben a tekintélyes, kelet-európai kérdésekkel foglalkozó történész, Klaus Zernack, elismerve Kelet-Európa történeti egységét,
négy alrégiót különített el benne.5 Van egyrészt Kelet-Közép-Európa, mely az Elbától keletre élő nyugati szláv népeket foglalja magában, Délkelet-Európához tartozik Ausztria, Magyarország, a balkáni
népek és Bizánc, ahol a török-bizánci befolyás hatotta át fejlődésüket. Északkelet-Európához a Baltikum és tágan értelmezett régiója
tartozik, a negyedik pedig Oroszország. Ez a felfogás – mely alapve3
4
5

Ágh Attila: Közép-Európa „felfedezése”. In: Tiszatáj 42. (1988) 11. sz. 31.
Uo. 27.
Klaus Zernack: Osteuropa. Eine Einführung in seine Geschichte. München
1977. 31–66.
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tően még két régióban gondolkodik – tipikusnak mondható az 1970es évekre, de amellett, hogy látja a Kelet-Európában belüli eltérő
tendenciákat, olyan területeket von egy kategóriába, például Magyarországot Bizánccal, mely történetileg nem igazolható. A vasfüggöny keleti oldalán az 1950-es, 1960-as évek történészeinek olyan
Kelet-Európa-fogalmat kellett kialakítani, mely történeti egységében
is igazolta, és szükségszerűségként ábrázolta az 1945 utáni politikai
változásokat. Részben ez is hozzájárult a történettudomány sajnálatos torzulásaihoz, melyet az egyes szocialista országok eltérő időben
tudtak csak levetkőzni. Magyarországon ez viszonylag hamar, azaz
az 1960-as évek elejétől ment végbe. Ezt igazolja számos olyan történeti kérdésnek a felvetése és tudományos megalapozottságú vitájának a kibontakozása, melyek a magyar és közép-európai történelem alapvető problémáit érintik. Ezek sorába tartozott az európai fejlődés regionális különbségeinek a bemutatása, valamint a magyar és
a szomszéd népek történelmének európai összefüggésekben való értelmezése. Közép- és Kelet-Európa mibenlétéről, a kelet-európai feudalizmus és kapitalizmus jellegzetességeiről az 1970-es évek második felétől, nagyjából a nyolcvanas évek végéig, igen termékeny
polémia bontakozott ki.6 Szűcs Jenő szerint a feudalizmusok gyökereit keresni a regionális különbségek feltárásánál azért megkerülhetetlen, mert „európai régiókról attól fogva lehet beszélni, mióta egy
geográfiai egység, melyet már az antikvitás is ismert Európa néven,
többé-kevésbé rokon strukturális tartalommal töltődött fel.”7 Azaz a
X–XI. század fordulójától kezdve. A magyar történettudományt is
uralta az a szemlélet, hogy a fejlődési típusokban a nyugatit tekintették mértékadónak, Európa egyéb régióit az ezzel való összehasonlításban értelmezték. Lackó Miklós ezt úgy fejezte ki, hogy míg Közép-Kelet-Európa esetében lemaradásról, addig Kelet-Európában elszakadásról beszélhetünk.8
6

7

8

Gyáni Gábor: Történészviták hazánk Európán belüli hovatartozásáról. Valóság 31. (1988) 4. sz. 76–83.
Helyünk Európában. Hanák Péter, Lackó Miklós és Szűcs Jenő beszélgetése.
Jelenkor 26. (1983) 5. sz. 445.
Uo. 447–448.
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Hogy mennyire nem sikerült egységes fogalomhasználatot kialakítani sem a köznyelvi, sem a tudományos nyelvben, azt az a tény is
igazolja, hogy egyesek számára Közép-Kelet-Európa, illetve KeletKözép-Európa máig eltérő régiókat jelöl, míg mások a különböző
megnevezések mögött (pl. Szűcs Jenő és Hanák Péter) lényegében
ugyanazt a területet értik.9 Ez a tisztázatlanság, a fogalmi kategóriákon belüli sokféleség a politika és a mindennapok nyelvében hasonló változatosságot eredményezett. Párhuzamosan létezett a német
gyökerű Kelet-Közép-Európa (Ostmitteleuropa) kifejezés az eléggé
bizonytalan Közép-Kelet-, illetve Délkelet-Európa megjelöléssel. Ezen
utóbbi kifejezések Magyarországon elsősorban Berend T. Iván és
Ránki György írásainak köszönhetően váltak közismertté, annak a
koncepciónak a részeként, mely Európa keleti felében két alrégiót
különböztet meg. Közép-Európa fogalmának képlékenységét az is
mutatta, hogy a létezése melletti számos érv ellenére sem sikerült egyértelműen földrajzilag definiálni. Ezt a különösséget, a Közép-Európafogalom ingatagságát épp az a Hanák Péter fogalmazta meg, aki a
nyolcvanas évek fordulóján a Közép-Európa mellett érvelők egyik
legaktívabb képviselője volt. Szerinte „egy olyan letűnt vagy sohasem
volt régióban élünk, és semmilyen más régióról sem vitázunk annyit,
mint erről a letűnt vagy sohasem volt Közép-Európáról.”10
A különböző tudományágak, művészetek az önmeghatározás jegyében megfogalmazták a maguk Közép-Európáját. A régió létezése
mellett nem véletlenül ők álltak ki leghatározottabban. Amit földrajzi, politikai fogalmakkal nem lehetett egyértelművé tenni, az a művészetek és a kultúra számára evidenciának számított. Fried István
szerint „Kelet-Közép-Európa nem merev és nem zárt történeti, művelődéstörténeti és – felfogásunk szerint – irodalomtörténeti kategória, hanem olyan többszörös változáson átment régió, amely az irodalmi és művelődési ’aranykorokban’ látványosan, máskor kevésbé
látványosan reprezentált egy bizonyos kulturális, irodalmi helyzetet
vagy állapotot, létrejönni segített egy bizonyos költői-írói-tudósi
magatartást, s ezzel meghatározta bizonyos típusú irodalmak együt9
10

Uo. 448.
Hanák Péter: Közép-Európa keresi önmagát. In: Liget 1. (1988) 1. sz. 3.
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tes elhelyezkedését a nagy európai, európai nyelvű kultúrák között.”11 Közép-Európa sokak számára egy sajátos hangulat, életérzés,
stílus kifejeződési formája lett. Hanák Péter, aki a történeti fejlődés
kilenc olyan elemében talált egyezéseket, melyek a régió történeti létezését indokolják – a középkori tulajdon jellege, városfejlődés, egyház és vallás, tudomány és technika, „második jobbágyság”, a kapitalizmus eredete, polgárosodás és alkotmányosság, zsidókérdésantiszemitizmus, kulturális identitás –,12 különösen nagy szerepet
szánt a kulturális, mentalitásbeli hasonlóságoknak, egyezéseknek.
A régiók körüli történeti vita igen érzékenyen érintette a cseheket
és a horvátokat, akik ezzel történelmi szerepüket, identitásukat, az
európai fejlődésben elfoglalt helyüket akarták egyértelművé tenni.13
A régióvita alapkérdése többek között az volt, hogy hány történeti
régiója van Európának, ezeken belül milyen alrégiók különböztethetőek meg, illetve ezek földrajzi kiterjedése időben hogyan alakult.14
A Magyarországon csaknem másfél évtizedig változó intenzitással
zajló vitát igazából három írás köré lehet csoportosítani. Gunst Péter,15 Szűcs Jenő,16 Berend T. Iván17 tanulmányai a magyar történésztársadalom jelentős kiválóságait motiválták állásfoglalásra, ko-

11
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Fried István: Kelet- és Közép-Európa között. Bp. 1986. 86.
Hanák Péter: Közép-Európa: az imaginárius régió. Liget 2. (1989) 3. sz.
20–31.
A csehekhez lásd: J. Křen: Historische Wandlungen des Tschechentums. In:
Mitteleuropa – Traum oder Taruma? Hrsg. H. P. Burmeister – F. Boldt – Gy.
Mészáros, Bremen 1988. 191–232. A horvátokhoz: Mladen Klemenčić: Horvátország és Közép-Európa, múlt és távlatok. Földrajzi Közlemények 119.
(1995) 3–4. sz. 273–277.
A vitákat összegzi: Beluszky Pál: Közép-Európa – Merre vagy? Földrajzi
Közlemények 119. (1995) 3–4. sz. 223–231. Halmos Károly: Keresztszélen
körös-körül: Közép-Európa. Tér és Társadalom 4. (1990) 2. sz. 86–96.
Gunst Péter: Kelet-Európa gazdasági-társadalmi fejlődésének néhány kérése.
Valóság 17. (1974) 2. sz. 16–31.
Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. Bp. 1983.
Berend T. Iván: Magyarország helye Európában. Valóság 25. (1982) 12. sz.
1–22.
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rábbi koncepciójuk továbbgondolására.18 Ezek sorában Niederhauser
Emil volt publikációs tevékenység tekintetében a legaktívabb. Szűcs
Jenő „háromosztatú” Európa-tipológiáját pedig a magyar és a nemzetközi történész-közvélemény is elfogadta.
A nyolcvanas évek közepétől a Közép-Európa-vita nemcsak új
lendületet, hanem új értelmet is nyert.19 Az elsősorban értelmiségi
csoportok között kibontakozó ellenzéki mozgalmak számára KözépEurópa alkalmas volt arra, hogy kifejezzék szellemiségüket, politikai
értékrendjüket. „Az Európát kettészakító vonal tagadásával a KözépEurópa-gondolat hirdetői voltaképpen Európa egységét hirdették,
Közép-Európa Európát jelentett.”20 Ezek sorában a legjelentősebb
Milan Kundera, Konrád György, Václav Havel, Adam Michnik, Czesław Milosz irodalmi, publicisztikai tevékenysége. A közép-európaiság hangsúlyozása tagadása volt Európa kettészakításának, s a gondolkodásbeli, lelki felszabadulásnak, identitáskeresésnek, új önismeretnek lehetett egy sajátos formája. A csehszlovák, a lengyel és a
magyar ellenzéki mozgalmak Közép-Európa fogalmában egyértelmű
hasonlóságok fedezhetőek fel. Ezt alátámasztotta, hogy a szamizdat
irodalomban rendszeresen átvették egymás írásait, valamint az utazási korlátozások közepette is próbálták a személyes érintkezéseket

18

19

20

Például Niederhauser Emil: A kelet-európai fejlődés egysége és különbözősége. Magyar Tudomány 34. (1989) 5. sz. 668–681. Uő.: Kelet-Európa a magyar történettudományban. Magyar Tudomány 23. (1978) 7–8. sz. 500–504.,
A vitát összegzi: Gyáni G.: Történészviták hazánk Európán belüli hovatartozásáról i. m. 76–83., Gyarmati György: Magyarország közép-európaisága.
Történelmi adottságok – jelenkori konzekvenciák. In: Iparosodás és modernizáció. Tanulmányok Ránki György emlékére. Szerk. Mazsu János. KLTE,
Debrecen 1991. 101–124.
Ezek összefoglalására lásd többek között: Pierre Béhar: Zentraleuropa in
Brennpunkt. Analysen und Perspektiven einer kontinentalen Geopolitik. Graz
1994., Jacques Le Rider: Mitteleuropa. Auf den Spuren eines Begriffes. Wien
1994., Rudolf Jaworski: Die aktuelle Mitteleuropadiskussion in historischer
Perspektive i. m. 529–555.
Heiszler Vilmos: Az illanó illúzió: Közép-Európa. In: Közép-európai változatok. Álmok és realitások. Disputa a Tiszatájban. Szeged 1993. 64.
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megőrizni pl. a nyugat-európai konferenciákon, rendezvényeken való – egyébként igen esetleges – közös részvételek formájában.
Kundera szerint Közép-Európa „lét és sors,” olyan egység, melynek határai „képzeletbeliek”. Közép-Európának ez az elképzelt, imaginárius jellege egyszerre bírt kultúrtörténeti, művelődéstörténeti tartalommal, valamint politikai feladattal, küldetéssel. Konrád György
pedig egyértelműen megfogalmazta, hogy „közép-európai az, akit
földrészünk kettéosztottsága sért, zavar, nyugtalanít, feszélyez.”21
Kunderának és kortársainak az irodalmi életet és a közvéleményt
egyaránt felélénkítő gondolatainak hatására a közös identitáskeresés
és a kulturális örökség régióformáló erővé vált. Közép-Európa „újrafelfedezése” látensen magában hordozta a demokratizálás, a „jaltai
rendezés” meghaladásának igényét. Vajda Mihály megfogalmazásában „a kelet-közép-európai térségben a totalitárius állam a szó szoros
értelemben folyamatosan meg kell, hogy erőszakolja a társadalmat
ahhoz, hogy az egész működés látszatra megfeleljen a Kelet-Európából átvett modellnek.”22
Közép-Európa híveinek szembe kellett nézni azzal a negatív
örökséggel, amelyet a német világuralmi törekvések Közép-Európa,
azaz Mitteleuropa fogalma kapcsán okoztak. Az oly gyakran emlegetett Közép-Európa „felfedezése” így Mitteleuropa megtisztulási
igényét is jelentette, azaz: „ A régió népei már itt voltak Naumann és
Hitler előtt is és maradnak utánuk is.”23 Mivel sok gondolkodó a valaha létezett Közép-Európa megtestesülését a Monarchiában vélte
felfedezni, ezért a dualizmus iránt a közvéleményben is markánsan
kitapintható nosztalgia alakult ki. A Közép-Európa mibenlétéről kibontakozott vitát a nyugati közvélemény a kétpólusú világrend fennállásakor még bizonyos értetlenséggel fogadta. Számukra „KözépEurópa nem más, mint nosztalgia szülte fantomfogalom.”24
21
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Konrád György: Van-e még álom Közép-Európáról? Mozgó Világ 14. (1988)
8. sz. 5.
Vajda Mihály: Orosz szocializmus Közép-Európában. Bp. 1989. 127.
Hanák Péter: Mitteleuropa als historische Region der Neuzeit. In: Mitteleuropa – Traum oder Taruma? i. m. 190.
Hanák Péter: Ragaszkodás az utópiához. Bp. é. n. 294.
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Közép-Európának pozitív tartalommal való újjászületése elől a
nyolcvanas évek második felében az akkori hivatalos magyar politika sem tudott kitérni. A gorbacsovi korszakban az új külpolitikai
gondolkodásban az akkori megfogalmazás és nyelvhasználat szerint
Közép-Európa „alkalmas lehet a kelet-nyugati együttműködés új típusának a kimunkálására, a megfelelő mechanizmusok, politikai cselekvési formák létrehozására.”25
Közép-Európa fokozatosan bekerült a nemzetközi politika fogalomtárába. A nyolcvanas évek közepétől a nyugatnémet külpolitika
érdeklődése megnőtt a közép-európai régió iránt, amit nemcsak a gazdasági kapcsolatok intenzívebbé válása motivált. Az NSZK külgazdasági kapcsolatai az 1960-as évek végétől jelentősen megnőttek Csehszlovákiával, Lengyelországgal és Magyarországgal, ami egyébként
megfelelt a történeti hagyományoknak és a gazdasági adottságoknak.
A német politikusok olyan korábbi fogalmakat eleveníttetek fel, mint
Zentraleuropa, Mitteleuropa, melyek addigra már eléggé régimódinak, múltbélinek tűntek. Az ebben a törekvésben markáns szerepet
játszó a német szociáldemokrata Peter Glotz szerint: „Vissza kell kapnunk Közép-Európát, először, mint fogalmat, azután mint realitást.”26
Az egykori közép-európai szocialista országok mellett különösen
nagy érdeklődéssel kísérte a Közép-Európa körül kibontakozó polémiát az osztrák szellemi élet és a politikai közvélemény jelentős része. Ez nem meglepő, hiszen ez a jelenség összefüggött az osztrák
identitáskeresés új problémáival, valamint Ausztria Európában, illetve a tágan értelmezett régiójában való helykeresésével, jövőképével.
A legaktívabb szervezői és publikációs tevékenységet Erhard Busek
néppárti politikus, egykori alkancellár fejtette ki. A vita tanulságát és
funkcióját abban látja, hogy a „közép-európaiságra való ráébredés
többet kell, hogy jelentsen, mint azt a gondolatot, hogy vannak hagyományaink.”27
25

26

27

Hajdu András: Közép-Európa új megközelítésben. Külpolitika 15. (1988) 4.
sz. 27.
Idézi Ágh Attila: Az önszabályozó társadalom. A civil társadalom Nyugat- és
Kelet-Európában. Bp. 1989. 176.
Erhard Busek: Projekt Mitteleuropa i. m. 11.
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Az 1990-es évek közepétől kezdve azt tapasztalva, hogy a posztszocialista országok az egymás közti összefogással – amire hajlandóság akkor egyébként is alig mutatkozott– nem tudják megoldani alapvető gazdasági és biztonsági problémáikat, valamint azt, hogy a regionális egységtörekvések – mint például az ún. „visegrádi gondolat”,
Pentagonálé, Alpok-Adria együttműködés stb. – vagy sorra megbuktak, vagy érdemi eredmény nélkül funkcionáltak, ezért egyre inkább
minden politikai erő a nyugat-európai integrációhoz való lehető leggyorsabb – de időben akkor még igen bizonytalan – csatlakozásban
képzelte el saját jövőjét. Ez az uralkodó tendencia Közép-Európának
mint régiónak a fogalmát is átértékelte. Ezzel párhuzamosan a létjogosultságáról és mibenlétéről folyó vita, és az iránta való érdeklődés is jelentően alábbhagyott. Hanák Péter 1992-ben Közép-Európa lényegét
úgy foglalta össze, hogy „Közép-Európa ugyanis ma nem realitás, de
nem is utópia, hanem alternatíva.”28 Az ún. visegrádi országok együttműködésének története napjainkban is igazolja ezen gondolat igazságát.
Régiónk elnevezése körüli bizonytalanság, ill. Közép-Európa fogalmának és értelmezésének változatossága a tanulmány témájának
forrásbázisát jelentő magyarországi ellenzéki sajtónak áttekintésekor
is észrevehető. Bár Közép-Európa számos pozitív tartalommal, értelmezési lehetőséggel jelenik meg a szamizdat irodalomban, a szerzők
földrajzi értelemben maguk sem definiálják. Az írásokból néha az érződik, mintha Csehszlovákiát, Magyarországot, Lengyelországot,
esetleg az NDK-át is belevéve értenék alatta, máskor az egész szovjet
blokkot, természetesen a Szovjetunió nélkül. A cikkek, beszámolók,
tudósítások egyszerre több megjelölést is használnak régiónkra, gyakran eltérő leírt formában pl. Közép-Európa, Középeurópa, stb.
A magyarországi ellenzéki mozgalmak története az 1968-as csehszlovákiai eseményekhez és a szocialista országok intervenciójára
adott különböző reagálásokig nyúlik vissza.29 Ezek ekkor még na28
29

Hanák P.: Ragaszkodás az utópiához i. m. 301.
A magyarországi ellenzéki mozgalmak történetének eddigi legteljesebb feldolgozása: Csizmadia Ervin: A magyar demokratikus ellenzék (1968–1988).
I–III. Bp. 1995. Lásd még Bozóki András: A magyar demokratikus ellenzék:
önreflexió, identitás és politikai diskurzus. Politikatudományi Szemle 19.
(2010) 2. sz. 7–45.
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gyon szűk értelmiségi körökhöz és egy-egy nagyobb érdeklődést kiváltó, az illegalitás, vagy a „tűrt” kategóriájába tartozó kiadványokhoz kötődtek.30 A fellendülés 1975 után, a helsinki értekezlet záróokmányának elfogadása után ment végbe. A Kádár János által is aláírt dokumentum VII. pontja „Az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, beleértve a gondolat, a lelkiismeret,
a vallás és meggyőződés szabadságát” címet viselte.31 Kitért a nemzeti kisebbségek jogaira is, nem véletlenül a határon túli magyar kisebbségek helyzete ezt követően kezdte el foglalkoztatni a nemzeti
kérdések iránt fogékony értelmiségieket és egyre inkább a közvéleményt is. A dunatáji magyarság helyzete ekkor egyaránt alapvető
fontosságú volt minden ellenzékinek tekinthető szerveződés számára
és a rendszeresen megjelenő szamizdat irodalom egyik fő témáját jelentette. A régió fogalmi használatának összetettségét tovább bonyolította, hogy amikor a határon túli kisebbségek helyzetéről és Magyarországnak a szomszédos országokhoz való viszonyáról volt szó,
a szerzők előszeretettel használták a Dunatáj elnevezést, konkrét
földrajzi megjelölés nélkül.32
A Helsinkiben aláírt dokumentumok általánosan megfogalmazott
elvei hivatkozási alapot jelentettek az ellenzéki fellépések számára,
amikor azok betartását követelték meg a hatalmon lévőktől. Ezt a
gyakorlatot képviselte az amerikai külpolitika is a szocialista országokkal szemben. 1976-ban fogadták el Polgári és Politikai Jogok
Nemzetközi Egységokmánya a Fakultatív Jegyzőkönyvvel c. dokumentumot, mely újabb jogi alapot teremtett az egész szocialista tábor
ellenzéki csoportjainak, elsősorban Csehszlovákiában, Magyarországon és Lengyelországban. Az szamizdat kiadványokban, de különösen a folyóiratokban, időszaki kiadványokban ezt követően állandó
30

31

32

Erre jó példa a Bibó-emlékkönyv sorsa. A kiadványról bővebben: Réz Pál: A
Bibó-emlékkönyv elé. Világosság 54. (2013) Tavasz–nyár 25–27.
Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1945–1982. A második világháború utáni korszak legfontosabb külpolitikai szerződései. Bp. 1985. 546–547.
Az 1985-ös monori találkozón Csoóri Sándor vitaindító előadásának címe is
erre utalt: Eltemetetlen gondok a Duna-tájon. Az írása és értelmezése körüli
bizonytalanságokat mutatta, hogy ezen fogalom esetében is található Dunatáj,
valamint Duna-táj használati forma.
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témának számított az emberi jogok helyzete és a jogsértések dokumentálása. A hivatalos politika ezekben az országokban természetesen mást értett a két dokumentumban megfogalmazott elvek és jogok alatt. Ők nem politikai, hanem szociális alapon értelmezték, pl. a
munkához való jogot és a munkanélküliség hivatalosan nem létező
tényét a szocialista rendszer alapvető vívmányának tekintették,
szemben a nyugati állapotokkal. Ez a szemlélet elsősorban az NDKban volt megfigyelhető.
A címben szereplő téma kifejtésében, azaz az ellenzéki mozgalmak Közép-Európa fogalmának értelmezésében elsősorban a Beszélő, Hírmondó, Demokrata és az Égtájak között című folyóirataik
nyújtanak információkat. Ezek sorában kétség kívül a legjelentősebb
– megjelenési idejét és terjedelmét tekintve – a Beszélő, melynek
1981–1989 között 27 száma látott napvilágot.33 A Hírmondó 1981 és
1989 között 26 számot élt meg.34 A Demokrata 1986 és 1989 között,
míg az Égtájak között két időintervallumban kisebb számot élt meg.
Áttekintve a magyarországi szamizdat irodalom tartalmát, a cikkek
jellegét, tényleges forrásanyagot a Beszélő és a Hírmondó nyújt.
Közép-Európa általános geopolitikai helyzete, 1945 utáni sorsa
és jövőbeni mozgástere részét képezte annak a szemléletmódnak, fogalomhasználatnak, amit az ellenzéki kiadványokban „Jaltai dilemmának”, „Jaltai rendezésnek”, „Jaltai kérdéskörnek” neveztek. Valóságos politikai tartalmán és jelentőségén túl Jalta fajsúlyosabb szimbólummá vált, a közbeszéd részét is képezte, az ellenzéki szerzők értelmezésének megfelelően. Nem véletlenül, amikor George Bush,
amerikai elnökként először látogatott Magyarországra 1989. július
11-én, az akkori ellenzéki mozgalmak többek között egy olyan
transzparenssel fogadták, melyen magyar és angol nyelven az volt
olvasható, hogy „Szabadíts meg bennünket Jaltától!”.

33

34

1992-ben jelent meg három kötetes összkiadása, mely csaknem 3000 oldalt
foglal magában.
Az ezekből álló válogatás 1990-ben jelent meg.
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Forrás: https://archivum.mtva.hu/photobank/item/MTI-FOTOMy9BaG96UDY4SmdoTXI1b3ZXbDR1dz09
Letöltés: 2020. ápr. 10.

A Hírmondóban Közép-Európáról megjelent írások részben még
a hivatalos publikálás előtt váltak elérhetővé. Így pl. 1984-ben Vajda
Mihály: Kelet-közép-európai alternatívák, Konrád György: Vanmég álom Közép-Európáról című ebben a tanulmányban is már idézett tanulmányai. A szamizdatban megjelent elemző jellegű írások
általában valamelyik nyugati folyóiratban idegen nyelven már napvilágot láttak, de lehetőségekhez képest szerény magyarországi nyilvánosságot ebben a formában kívántak teremteni. A szerzők maguk
sem voltak egységesek és következetesek– ahogy már korábban említettük, más szerzők sem – a régiók nevének használatában és térbeli
kiterjedésük rögzítésében. Közép-Európa mellett a Kelet-Közép-Európa, Keleti tömb, Keleti blokk, Kelet-Európa is gyakran megjelenik,
gyakran egy azon íráson belül is több változattal találkozhatunk.
Mind a nyugat-európai közvélemény, mind a szocialista országok
ellenzéki irodalmát ismerő értelmiségiek számára az egyik fordulópontot Közép-Európa problémájának felvetésében, az 1945 utáni eu-
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rópai berendezkedésben betöltött szerepének értelmezésében meghatározó szerepet játszott Milan Kundera Franciaországban, 1983-ban
megjelent esszéje, melyet a Hírmondó 1984/6. számában közölt A
megrabolt Nyugat avagy Közép-Európa tragédiája címmel. A kiadvány későbbi szerzői számos alkalommal hivatkoztak erre az írásra,
sőt az aktuális közép-európai kérdésekkel foglalkozó gondolkodók is
ezeket a megállapításokat vették át. Többek között az alábbi megállapításokat: „1945 után a két Európa közötti határ néhány száz kilométerrel Nyugat felé tolódott, és néhány nemzet, amely önmagát
mindig nyugatinak tartotta, egy szép napon arra ébredt, Hogy Keleten van. … ami Prágában vagy Varsóban történt,35 az lényegét tekintve nem Kelet-Európa, nem a szovjet blokk, nem a kommunizmus drámája, hanem Közép-Európa drámája.… Közép-Európa hibája lenne tehát, hogy a Nyugat még csak észre sem vette eltűnését?
Nem teljes mértékben. … Politikai rendszerénél fogva Közép-Európa: Kelet, kultúrtörténete folytán: Nyugat. De mert Európa éppen saját kulturális identitása tudatának elvesztését éli meg, Közép-Európából csak a politikai rezsimet veszi észre, más szóval: Közép-Európában csak Kelet-Európát látja.”36
A cikkek szerzői régiónk sorsát szoros összefüggésben értelmezték az ún. jaltai kérdéssel és általa a nemzetközi helyzet általános
alakulásával. Ebben a témában mértékadónak számított Kis János: A
jaltai dilemma a nyolcvanas évek derekán című cikke, amit távollétében egy nyugat-berlini konferencián olvastak fel, és a következő
évben a Hírmondó is leközölt. A cikk megállapításai jól tükrözik az
1980-as évek közepének általános politikai hangulatát a szocialista
táborban. A címben említett dilemma lényegét a következőkben látta, mellyel a szovjet befolyás hazai megszüntetésének lehetőségén
gondolkodóknak is szembe kellett nézni. „Jalta a közfelfogásban Európa kettéosztását, Kelet-Európa szovjet megszállás alá került országok függő helyzetét jelképezi. … Ha a jaltai megállapodások valóban ezt jelentik, akkor nehéz politikai dilemma előtt állnak mind35
36

Utalva az 1968-as prágai és az 1956-os budapesti eseményekre.
Szamizdat ’81–89. Válogatás a Hírmondó című folyóiratból. A Könyvet tervezte, szerkesztette: Gyarmathy Katalin, Lévay Jenő. Bp. 1990. 28–37.
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azok, akiknek fontos Kelet-Európa sorsa. Mert Jalta egyszersmind az
európai béke egyik biztosítéka is. Amint valamelyik fél érvénytelennek nyilvánítja a jaltai megállapodásokat, összeomlanak az európai
béke keretei. Tehát: vagy-vagy. … A jaltai megállapodás hatálytalanítására a belátható jövőben nem számíthatunk. Újraértelmezése
azonban elkerülhetetlen. El lehet-e jutni egy olyan értelmezéshez,
amely a Szovjetuniónak tett engedmények között nem tartalmazza
az erőszak alkalmazás jogát, és az eddiginél határozottabban védelmez bizonyos alapvető, minimális emberi jogokat – ez a helyesen
feltett kérdés.”37
Az 1980-as években sokáig nem úgy tűnt, hogy a szovjet típusú
berendezkedések hamarosan megbuknak a szocialista országokban,
így a keleti blokk vezetői által is aláírt, az alapvető politikai, emberi
jogokat elviekben garantáló egyezmények betartásában látták nem
pusztán a „jaltai dilemma” feloldásának megoldását, hanem egy új
Közép-Európa kiformálásának politikai értelemben elvárható formáját. Ez összetalálkozott az akkori amerikai külpolitikai gondolkodással is. Számos alkalommal idézték az ellenzéki kiadványok Zbigniew Brzezinski írásait, gondolatait, aki nem pusztán korábbi hivatala, tudományos érdeklődése, hanem származása révén is fokozottan
érzékeny volt s szovjet blokk történései, jövőbeni sorsa iránt. Az európai megosztottság megszűntetésének stratégiája című, eredetileg
1984 végén az International Herald Tribune című lapban megjelent
cikkének gondolatai kapcsolódnak Kis János írásához, és más hasonló témájú problémafelvetésekhez, melyek a közép-európai probléma
jövőbeli megoldását a jaltai kérdéskör újragondolásával szándékoztak megoldani:.„…közvetlen összefüggésben Jalta történelmi terhének elutasításával, a Nyugatnak meg kellene erősítenie elkötelezettségét a helsinki záróokmány iránt, amely szentesítette a jelenlegi területi status quo-t, valamint a nemzetközi törődést az emberi jogokkal. …Más szavakkal, Jaltát száműzni kell az európai múlt emlékei
közé, ha nem akarjuk, hogy Európa jövőjét is Jalta határozza meg.”38
37
38

Uo. 60–65.
Uo. 67–69.
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Az említett szerzők művei nagy inspirációkat jelentettek mások
számára abban a tekintetben, hogy Közép-Európa problémájának
rendezését, „magára találását” vagy „újrafelfedezését” összekapcsolták a már említett „jaltai problémával.” A téma iránti nagyfokú érdeklődést mutatta, hogy szamizdat formában az AB Független Kiadó
megjelentette Siegfried Kogelfranz: Jalta öröksége c. könyvét, melyre többen is reflektáltak, ill. idézték. A szerző nem szaktörténész,
hanem újságíró, a Spiegelben megjelent cikksorozatából állították
össze a német nyelvű kiadást, melynek magyar nyelvű szamizdat
változata nagy érdeklődést váltott ki mindazokban, akik érdeklődtek
a régió közelmúltbéli történelme iránt. A könyv egyik sajátossága,
hogy hátsó borítóján fényképen közli a Churchill és Sztálin közötti
ún. százalékos felosztást rögzítő kis cetlit 1944 október elejéről,
mely esemény – mintha itt dőlt volna el hazánk jövője – akkor fokozott érdeklődést váltott ki a történelmi kérdések iránt különösen fogékony magyar közvéleményben.
A kiadványt a Beszélőben is recenzálták. Sajnálattal kellett tudomásul venni, hogy milyen sok pontatlanság élt a nyugat-európai közvéleményben a szocialista országok múltjáról, történelméről, jelenlegi helyzetük okairól. Ráadásul ez egy színvonalasnak tekintett és
olvasott német sajtóorgánumban jelent meg. A magyarországi kiadást leginkább a téma iránti fokozott érdeklődés indokolta. A recenzió kemény és őszinte szavakkal összegzi, hogy „Kogelfranz jó
tollú újságíró, de botcsinálta történész. … Az egész Spiegel-cikksorozat legfőbb hibájának azt tartom, hogy semmit sem közöl azokról a valóságos okokról, amelyek Európa megosztásához vezettek
…Kogelfranz nem érti, hogy nem Jaltában, Teheránban vagy Potsdamban dőlt el három vezető vitáiban Kelet-Európa sorsa.”39
A kiadvány megjelenését motiválta az is, hogy a közép-európai
kérdések és annak történelmi hátterének megismerése egyre inkább
foglalkoztatták mind a nyugat-európai, mind a szocialista országok
értelmiségét, régiónkban az ellenzéki, vagy magukat függetlennek
mondó szerveződéseket.
39

Káli Lajos: Jalta – régi mítoszok új kiadásban. In: Beszélő Összkiadás i. m.
420–422. Káli Lajos Karsai László írói álneve volt.
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Forrás:
https://www.google.com/search?q=siegfried+kogelfranz+jalta&tbm=isch&
ved=2ahUKEwjl-6mtxarsAhVNgaQKHedxBIEQ2-cCegQIABAA
&oq=siegfried+kogelfranz+jalta&gs_lcp=CgNpbWcQDDoECAAQGFDD
nQFYpL0BYPTPAWgAcAB4AIABmQGIAZkKkgEEMTEuM5gBAKAB
AaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=QO6BXXbCc2CkgXn45GICA&bih=675&biw=1366&rlz=1C1AOHY_
huHU712HU712#imgrc=RKjOytg_IghxVM
Letöltés: 2020 ápr. 10.

Az akkor Nyugat-Berlinben működő East-West Dialogue Network
az 1980-as évek közepén már rendszeresen szervezett nemzetközi
tanácskozásokat, ahol már a szocialista országokból is megjelenthettek részvevők. Az elsőnek még Nyugat-Berlin adott otthon 1985ben, a téma a jaltai problémakör volt, a következő 1986-ban, Milánóban volt. Itt a megvitatott téma az ún. helsinki folyamat nyújtotta
lehetőségek kihasználása Európa újraegyesítésének keresésében.
1987 tavaszán Varsó, majd novemberben Budapest volt a helyszín,
az ELTE Jogász Szakkollégiumának szervezésében. A szervezők a
hivatalos szervekhez való viszonyukat úgy definiálták, hogy „a hata-
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lom nem tilt, nem irányít, de jelen van.”40 A Közép-Európa fogalom
használata általánossá vált ezeken a találkozókon, mind a nyugati,
mind a szocialista országokból érkezett előadók részéről.
Az 1980-as évek elejétől kezdve mind a nyugat-európai békemozgalmakban, mind a szocialista országok ellenzéki hangvételű
írásaiban, szerveződéseiben megjelent egy olyan új Közép-Európa
fogalom, mely szerint a két atomhatalom között és a fegyverkezési
versengés időszakában a fegyverzetcsökkentés megvalósulásának
célterülete és atomfegyver-mentes övezete lenne a régió. Ennek hátterét az adta, hogy a szocialista országok ellenzéki mozgalmai könynyebben tudtak kapcsolatokat kialakítani nyugat-európai személyekkel és szervezetekkel a leszerelés és a béke ügyének felvállalásával,
másrészt ezen jól hangzó gondolatok mögött nem volt nehéz fellelni
a szovjet csapatok magyarországi és közép-európai kivonásának
nyíltan ki nem mondott igényét. A Beszélő többek között 1982-ben
idézte az NDK számos evangélikus szervezetének azon közös nyilatkozatát, mely szerint „… arra kell törekedni, hogy az NDK – öszszehangolva lépéseit a Varsói Szerződés szövetséges államaival –
egyoldalúan mondjon le a nukleáris hordozórendszerekről, mert ez
lépés lehetne Európa atommentessé tételéhez.”41 A cikk szerzője reményét fejezte ki egy új értelmet – azaz atommentességet – jelentő
új Közép-Európa megteremtéséről. Konrád György még ezen is tovább ment, amikor 1982 szeptemberében, négy nyugat-európai békeaktivista budapesti látogatása alkalmával rendezett tanácskozáson
– mely a hivatalos tiltás miatt a saját lakásán valósult meg – egy
olyan új Közép-Európa megteremtését javasolta, ahonnan minden
idegen hatalom hadseregét kivonják.42 Közép-Európa idegen hatalmak jelenlététől mentes régió lenne.
Közép-Európa fogalmi használata egyet jelentett az Európához
való közeledés, azaz a szovjet blokktól történő folyamatos eltávolodás igényével. Az ellenzéki szerzők egy szocialista országot akkor
tartották közép-európainak, minél inkább megfigyelhető volt eseté40
41
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ben az erre való igény, azaz a Nyugathoz való tartozás vágya. Ezt a
szemléletet jól mutatja Csurka István: Az első áldozat nevében c. írása43 1985-ből, aki szerint Románia a kisebbségi jogsérelmek, a Helsinkiben elfogadott elvek nyílt megsértése miatt egyre inkább keletivé válik, azaz az 1980-as évek belpolitikája miatt egyre inkább távolodik Európától.
A szamizdatban megjelent írások nem véletlenül foglalkoztak a
második világháború eseményeivel, az Európán belüli hatalmi blokkok kialakulásával és az érdekszféra elhatárolások problémájával.
Tartalmában jellegzetesnek tekinthető Haraszti Miklós 1989 elején
megjelent írása, Az egyetlen kiút címmel. A nagyhatalmaktól egy
olyan új rendezést remél, melynek során a második világháborúval
szemben nem érvényesül a népek sorsát eldöntő cuius regio, eius
religio elv. Közép-Európa egy olyan terület legyen, ahol a nagyhatalmak lemondanak ezen elv alkalmazásáról. Véleménye szerint a
szocialista országok belpolitika helyzete napjainkban már nem pusztán az egyes országok belügye, hanem érinti a nagyhatalmak közötti
kapcsolatok alapját is. „Az egypártrendszerek tarthatatlanná váltak
Kelet-Közép-Európában, és erőltetett életben tartásuk csak konfliktusokhoz vezethet Európa közepén. Ha a demokratizálás mozgalmait
destabilizálónak vélték egyes nyugati országok, ma már a demokratizáció (sic!) elmaradásától kell félteniük az európai stabilitást.”44
Összegezve elmondhatjuk, hogy az ellenzéki mozgalmak KözépEurópa fogalmát földrajzi meghatározás nélkül, pozitív politikai,
művelődéstörténeti törekvések megfogalmazásának keretében értelmezték: Európa megosztottságának felszámolása, alapvető emberi és
polgári szabadságjogok érvényesülése, a kisebbségi jogok garantálása, a szovjet csapatok kivonásának elérése, a közös kulturális örökség és összetartozás történeti hátterének felismerése, és ez által viszszatalálás Európa azon felére, fejlődési irányába, melybe a korábbi
évszázadokban tartozott. Mindezekkel hol nyíltan, hol burkoltan
aktuálpolitikai törekvéseket fogalmaztak meg.
43
44
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