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ELŐSZÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 20. század első évtizedeire a világ az élet minden területén megváltozott, az 
ipari termelés felgyorsult, a mezőgazdasági termelés hatékonysága növekedett, a 
globális kommunikáció fejlődése egyre gyorsabb lett, a társadalom átalakult és a 
világháború után megváltozott Európa térképe. Hazánkban olyan események zaj-
lottak, amelyek magában foglalták a háborút, a trónfosztást, a polgári forradal-
mat, a Tanácsköztársaságot, a vörösterrort, a megszállást, az ellenforradalmat, a 
fehérterrort, a békediktátumot.   

A közel hét évtizedig uralkodó Ferenc József halálával a végét járó dualista 
állam anakronisztikussá vált. A történelmi Magyarország népei a magyar szup-
remácia ellen a világháborút lezáró trianoni békediktátum fenntartása érdekében 
létrejövő új nemzetállamok szövetségében látták nemzeti önrendelkezésük fenn-
tartásának lehetőségét. Ebben a keserves politikai környezetben kellett létrejön-
nie az új Magyarországnak. Meglehetősen színes időszaka ez történelmünknek 
és izgalmas kutatási területet jelent, hiszen még nem sok történész generáció ku-
tathatta az elmúlt száz év alatt. 

A tanulmánykötet jórészt az Összeomlás és kiútkeresés: Az Osztrák–Magyar 
Monarchia felbomlását követő válságjelenségek, folyamatok 1918–1919-ben 
címmel, 2018. november 23-án Karcagon megrendezésre került konferencia elő-
adásainak válogatott tanulmányait tartalmazza. A Karcag Város Önkormányzata, 
a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, valamint a Debreceni Egyetem Tör-
ténelmi és Néprajzi Doktori Iskola által szervezett és támogatott konferencia 
előadói, a kötet szerzői hangsúlyozzák azokat a problémákat, amelyek a világ-
háború elvesztése és a történelmi Magyarország összeomlása nyomán keletkez-
tek a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokban, a magyar társadalomban és a 
belpolitikában. Tárgyalják a frontokon szolgáló és hadifogságba került katona-
ság, valamint a hátország helyzetét  és azokat  a kiútkeresési lehetőségeket, ame-
lyek a konszolidálódó új magyar társadalmi rend kialakulásához vezettek. A 
szerzők mindezt úgy interpretálják, hogy objektív és kiegyensúlyozott kép ala-
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kuljon ki bennünk a már ismert eseményekről, az ahhoz vezető okok minél telje-
sebb megismerésével.   

Egy konferencia az érdeklődő közönség számára mindig többet jelent annál, 
hogy a téma szakértőit megismerhetik, hiszen előadásaikból bővebb informáci-
ókhoz juthatnak a publikációkból sokszor terjedelmi korlátok miatt kimaradt, de 
mégis érdekes tények, gondolatok sokaságáról. Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
nálunk megrendezett konferencia is ilyen alkalom volt. Előadóink között a téma 
országosan ismert kutatói mellett ígéretes jövő előtt álló doktoranduszok is vol-
tak. Remélem, hogy ez a kötet, amely az elhangzott előadások anyagát is tartal-
mazza, hasznos olvasmány lesz a történész szakma és mindenki számára, aki ér-
deklődik a 20. század első évtizedeinek magyar történelme iránt. 

 
Rózsa Sándor György 
Karcag Város jegyzője 

 
 
 
 
 
 



BIHARI PÉTER 
 
 

A KÖZPONTI HATALMAK ÖSSZEOMLÁSA 1918-BAN 
 
 
 
 

1. A KIINDULÓ HELYZET 
 
Az 1917-es év második felében a központi hatalmak ismét jobban álltak a fron-
tokon; a német hadsereg már legyőzte Belgiumot, Szerbiát, Romániát és Orosz-
országot, utoljára Olaszországot verte meg – amivel legtöbbet a gyengélkedő 
Osztrák–Magyar Monarchiának segített.1 Következésképp 1918 elején – sőt: ta-
vaszán, nyarán – sem lehetett biztosan tudni, hogy ki fogja megnyerni a háborút 
(ez nagy különbség pl. 1945-höz képest). Szinte mindenki a háború további el-
húzódására számított. Ferdinand Foch francia tábornagy még 1918. júliusában is 
megalapozottan jósolhatta Clemenceau miniszterelnöknek: „A küzdelem döntő 
éve 1919 lesz. Annak az évnek a tavaszán fogja Amerika elérni erőfeszítései 
maximumát.”2 A kiváló Jay Winter szerint „A totális háború természete miatt a 
szövetségesek alapvető előnyökkel rendelkeztek. Annál inkább döbbenetes a 
német hadseregnek az a képessége, amellyel ezeket az előnyöket olyan hosszú 
ideig ellensúlyozni tudta.”3 Azonban ugyanő hozzáteszi: „A szövetségesek hibái 
és tévedései olykor éppoly súlyosak voltak, mint a németekéi. Haig, Churchill, 
Nivelle és Kerenszkij kudarcai lehetővé tették a németeknek, hogy alapvető stra-
tégiai hátrányaik logikus következményeit elkerüljék...”4 

Ezzel együtt persze mindenütt bőven voltak „biztos” hírek arról, hogy már 
közel a háború vége, jön az általános béke. Egy angol háborús versike éppen a 
békekötésről szóló ellenőrizetlen rémhíreken gúnyolódott: „Én biztosan semmit 
sem tudhatok // De néném cselédje tippet adott: // A rendőr szólt a Parlament 
mögött // Egy asszonynak, ki épp arra söpört, // Annak a bátyja tudja a napot, // 
Amikor abbahagyjuk a háborút.”5  

A másik alapvető tényező nyilván az, hogy mindegyik európai ország társa-
dalma rettenetesen belefáradt a háborúskodásba, közel került az összeomláshoz. 
 
1  Stevenson, David: War, Peace and Revolution. Oxford, 2017. 365. 
2  Uo. 266. 
3  Winter, Jay: The Breaking Point: Surrender 1918. In: Holger Afflerbach and Hew Stratchan: 

How Fighting Ends. A History of Surrender. Oxford, 2012. 301.  
4  Uo. 299. 
5  Bihari Péter: A nagy háború száz éve. Budapest, 2014. 439. 
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Jellemző, hogy még a józan, higgadt elemzőként ismert liberális John Maynard 
Keynes is azt írta 1917 végén édesanyjának: „Karácsonyi gondolataim alapján a 
háború további elhúzódása […] valószínűleg az általunk ismert társadalmi rend 
eltűnésével jár. Némi bánatot érzek, de úgy gondolom, egészében nem nagyon 
sajnálom. A gazdagok eltűnése miatt cseppet sem szomorkodom, nekik pedig 
csak a javukra fog válni. Ami mégis megrémiszt, az az általános elszegényedés 
valószínűsége. Egy év leforgása alatt el fogjuk játszani azokat a követeléseket, 
amelyekre jogot formálhattunk az Újvilágban, és cserébe azt az országot [Nagy-
Britanniát] amerikai jelzálogba fogják csapni. Számomra egyetlen lehetőség ma-
rad: derűsen beállok a bolsevikok közé […] Kíváncsi vagyok, milyen hosszúak 
lehetnek a sorok nálatok, Cambridge-ben…”6 A háborúba belefásult Londonban 
nem tudhatták, mennyivel rosszabb a helyzet Németországban és Ausztria–
Magyarországon. Honfitársa, a filozófus Bertrand Russell a bolsevik forradalo-
mért lelkesedett, mert Oroszország 1917 végén befejezte a háborút: „A világ ret-
tenetes. Lenin és Trockij az egyetlen fényes pont.”7  

A magyar középosztály válságáról szóló klasszikus szöveg – úgy vélem – 
Berkeszi István temesvári iskolaigazgató 1917. november 18-i naplóbejegyzése: 
„Hogy fog majd a tisztviselő osztály a háború után elhelyezkedni az új világban? 
– kérdezte. Ez egészen új, megoldatlan probléma. Mert az csak nem demokrácia, 
hogy egy főiskolát végzett, diplomás, családos tisztviselő – csekély fizetése mi-
att – ne éljen úgy, mint most él egy bármily középszerű, iskolázatlan munkás, 
például nyomdász, lakatos, kőműves vagy pláne egy falusi parasztgazda? Mert 
ha ez így maradna, akkor a tudomány csődöt mond. Menjen mindenki munkás-
nak, már tudniillik kézi munkásnak, mert abbul urasan megél, míg a tisztviselő 
valósággal éhezik. Keletkezni fog majd egy új szocializmus. A szellemi szociális 
kérdést meg kell oldani, mert úgy, ahogy van, semmi esetre sem maradhat.”8 A 
jóslat tökéletesen beigazolódott: keletkezett egy új szocializmus, a nemzeti szo-
cializmus, amelynek támogató között tömegével voltak hivatalnokok, tanárok és 
kistulajdonosok. 

Felmerül a kérdés: miért nem próbálkoztak a harcoló felek a békekötéssel, ha 
egyszer mindegyikük kimerült, ha egyszer mindenkinek elege lett a háborúból? 
Újabb paradoxonba ütközünk: a nagy háború résztvevői világosan megfogalma-
zott háborús célok nélkül léptek hadba, ráadásul a menet közben kialakított el-
képzelések egyre túlzóbbak lettek. „A mai háború nem azok közé tartozik, ame-
lyeket egy politikai szerződéssel le lehet zárni, ez a háború élet-halál kérdés; 
mindegyik harcoló fél nemzeti létét teszi kockára – írta Paléologue, a pétervári 

 
6  Skidelsky, Robert: John Maynard Keynes. New York, 2005. 210. 
7  Gilbert, Martin: The First World War. London, 1995. 395. 
8  Berkeszi István: Kataklizma. Berkeszi István első világháborús naplója. Békéscsaba, 1989. 81. 
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francia nagykövet.9 Minden békevágy és béketörekvés ellenére éppen 1916–
1917-ben, a háború „totálissá” válásával kerültek az élre azok a vezetők, akik ki-
zárólag a „végső győzelmet” akarták elfogadni: Németországban a Hindenburg–
Ludendorff „duó”, Nagy-Britanniában David Lloyd George, Franciaországban 
pedig George Clemenceau. Az Osztrák–Magyar Monarchia, illetve Károly csá-
szár és király nyilván kivétel, ő szeretett volna békét kötni, csak azt nem tudta, 
miként fogjon hozzá. Valójában nem volt, talán nem is lehetett erő, hogy megál-
lítsa a háború gépezetét, hiszen a politikusoknak ki kellett volna állniuk az em-
berek elé, és azt kellett volna mondaniuk: mégis kiegyezünk eddig ördögként 
kezelt ellenségeinkkel – mintegy bevallani, hogy az addigi áldozatok hiábavalók 
voltak. Bizonyos értelemben éppen az addigi áldozatok milliói torlaszolták el a 
megegyezéses békéhez vezető utat.10  

 
 

2. A KÖZPONTI HATALMAK OFFENZÍVÁI 
 
1918 elejének három fő mozgatója Oroszország (plusz Románia) kiválása, az 
USA bekapcsolódása és a nagy német offenzíva előkészítése volt. A keleti front 
megszűnésével Németország – először 1914 ősze óta – némi fölénybe került 
Nyugaton, és esélye nyílt arra, hogy mégis győztesen fejezze be a háborút, még 
mielőtt az amerikaiak tömegesen jelennének meg a fronton. A német hadvezetés 
megint egy va banque játékba vágott bele a „teljes győzelemért” (Siegfrieden) – 
tárgyalás, megegyezés szóba sem jöhetett. „Sohasem voltunk még ennyire jó 
helyzetben.” – jegyezte meg August von Thaer ezredes. „Sose voltunk jobb 
helyzetben. Most lendülünk az utolsó csapásra” – vélte Gustav Stresemann, a 
későbbi külügyminiszter.11 1918. március 21-én hajnalban 6473 német ágyú szó-
lalt meg, és lőtte öt órán keresztül 3,2 millió lövedékkel a brit 5. hadsereg állása-
it La Frére és Arras között. 9.40-kor megindultak a lángszórókkal, géppuskákkal 
és kézigránátokkal felszerelt rohamcsapatok, s szinte elsöpörték az ellenállást. 
„Leírhatatlan volt annak az ellenállhatatlan erőnek a tudata, amely a csata kezde-
tén csapatainkat eltöltötte. Feloldódott az évekig tartó frontszolgálat okozta der-
medtség. A vezetésbe és a győzelembe vetett hit sosem volt biztosabb, még 1914 
augusztusában sem” – írta Max von Baden herceg, a későbbi kancellár.12 Hason-
ló optimizmusra emlékezett később Hitler is: „Csodálatos hit ömlött milliók szí-

 
9  Paléologue, Maurice: A cárok Oroszországa az első világháború alatt. Budapest, 1982. 289. 
10  Stevenson, David: With our backs to the Wall. Victory and Defeat in 1918. Cambridge, Mass. 

2011. 386. 
11  Afflerbach, Holger: Auf Messers Schneide. Wie das deutsche Reich den Ersten Weltkrieg 

verlor. München, 2018. 358. 
12  Baden, Prinz Max von: Erinnerungen und Dokumente. Berlin und Leipzig, 1927. 265. 
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vébe, és a jövőbe vetett hittel indultak neki 1918 tavaszának. Ezzel szemben az 
ellenség láthatóan levert volt.”13 

Ludendorff tábornok döntőnek szánt offenzívája az első napokban sikeresen 
haladt, megközelítette Amiens-t, komoly pánikot okozva az antant hadvezetés-
nél. Annyira komolyat, hogy közös főparancsnokságot hoztak létre a már emlí-
tett Foch marsall vezetésével (bár az amerikaiak megőrizték különállásukat). Ám 
közvetlenül Amiens előtt a német erőket utolérte az offenzívák szokásos sorsa: a 
katonák elfáradtak, az utánpótlás akadozott, a brit–francia tartalékok viszont be-
érkeztek és megszilárdították a frontvonalat. Közben a német katonák rávetették 
magukat a britek által hátrahagyott bőséges étel- és italkészletekre; „egész had-
osztályok zabálták tele és itták le magukat”; mintegy megtapasztalták a saját el-
látásuk és a brit katonák ellátása közötti hatalmas különbséget, ami aligha javí-
totta a „harci morált”.14 Az első német offenzívát további négy követte a nyugati 
fronton. Mindegyik gyengébb, hatástalanabb volt az előzőnél, rövid előrenyomu-
lás után sorra megtorpantak. Az utolsót, júliusban már két nap után le kellett fúj-
ni, mire Foch azonnal elrendelte az ellentámadást. A kezdeményezést innentől 
az antant vette át.  

Ludendorff akaratereje kevésnek bizonyult, teljesítményéről pedig már a kor-
társak véleménye megoszlott. „Hihetetlenül energikus, talán nagy stratéga is, de 
politikailag teljesen képzetlen és naiv, emellett ideges és kiszámíthatatlan […], 
és az összes katonához hasonlóan semmilyen respektus nincs benne a politikai 
történések iránt” – írta róla Kurt Riezler, Bethmann Hollweg korábbi kancellár 
bizalmasa.15 Ez elsősorban azt jelentette, hogy a hátország szükségleteivel nem 
törődik, csakis a hadseregéivel. Kollégája, Wilhelm Groener tábornok még ke-
vésbé volt kíméletes Ludendorff-fal: „Németország megmentőjeként állt előt-
tünk, s ehhez minden hatalmat a saját kezében összpontosított, azonban nem is-
mert mértéket, nem látta át, mi a lehetséges, az elérhető, a valóságos. A csökö-
nyösségébe bukott bele” – s vele együtt Németország.16 

Foch csapatai – harckocsik bevetésével – támadást indítottak Amiens-től ke-
letre; augusztus 8-án, a német hadsereg „fekete napján” áttörték a frontot, a né-
met katonák tömegesen adták meg magukat. Napokon belül a hadvezetés kezdte 
sürgetni a döbbent kancellárt, hogy vegye fel a kapcsolatot az antanttal, kezde-
ményezzen fegyverszüneti tárgyalásokat. Szeptemberben Verdunnél a kitűnően 
felszerelt, nagyon magabiztos, de teljesen tapasztalatlan amerikaiak is támadtak, 
ők is bőven ejtettek német hadifoglyokat. „Soványak és kimerültek. Láttam a 
kenyerüket, ami nagy hatást tett rám, mert semmi másból sem állt, mint megda-

 
13  Hitler, Adolf: Harcom. Budapest, 1943. 155. 
14  Stevenson, D.: With our backs i. m. 73–80. 
15  Afflerbach, H: Auf Messers Schneide i. m. 342. 
16  Groener, Wilhelm: Lebenserinnerungen. Stuttgart, 1957. 438. 
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rált fűmagból” – írta egy amerikai baka. A világháború utolsó heteiben a britek 
északon, a franciák középen, az amerikaiak délen már túljutottak a Hindenburg-
vonalon. Októberben, a fegyverszünetről szóló jegyzékváltások idején az antant 
erők Belgiumban és a francia–német határnál jártak – fontos azonban kiemelni, 
hogy sehol sem hatoltak be német területre. Addigra Ludendorff távozott, Né-
metországnak már parlamentáris kormánya volt – élén a liberális Max von Ba-
dennel, benne szociáldemokrata miniszterekkel –, de még nem lehetett tudni, mi 
lesz II. Vilmos és a császári birodalom sorsa.17 

Ismeretes, hogy a Monarchia 1918-ban minden tekintetben a végét járta; had-
seregének a rosszul tervezett és rosszul kivitelezett (ráadásul lényegében szük-
ségtelen) piavei offenzíva jelentette a vég kezdetét. Rengeteg katona a megáradt 
folyóban lelte halálát. Az osztrák és a magyar parlamentben ingerült felszólalá-
sok kérték számon a hadvezetést az értelmetlen emberáldozatok miatt. Ősszel a 
katonák fejadagját napi 25 dkg kenyérre és 15 dkg húsra szállították le, átlagos 
testsúlyuk nem haladta meg az 50 kg-ot, testüket rongyos ruhák fedték. Októ-
berben már számos (különböző nemzetiségű) ezred katonái megtagadták az állá-
sokba vonulást. Mire a legutolsó pillanatban megindult az olasz offenzíva 
Vittorio Venetonál, addigra a katonák egy része hazaindult, a többiek tömegesen 
adták meg magukat, százezrek kerültek hadifogságba. Végül egy addig egészen 
mellékes hadszíntér, a balkáni is megmozdult. Az antant szeptemberben áttörte a 
bolgár frontot, csapatai Macedónia felől akadálytalanul nyomultak Magyaror-
szág felé. A kimerült Bulgária fegyverszünetet kért, s rövidesen a minden irány-
ból ostromlott Oszmán Birodalom sem bírta a nyomást, fegyverszünetért folya-
modott a britekhez. A bolgár összeomlást a török, az osztrák–magyar, végül a 
német kapituláció követte. A fegyverek 1918. november 11-én délelőtt 11 órakor 
elhallgattak. Ausztria-Magyarország akkor már nem létezett, a történelmi Ma-
gyarországnak sem sok ideje volt hátra.18  

 
 

3. A HADITECHNIKA ÁTALAKULÁSA 
 
Közbevetőleg fontos megjegyezni, hogy a haditechnika jelentősen átalakult – el-
sősorban a nyugati fronton –, 1918-ban már jobban hasonlított az 1940-eshez, 
mint az 1914-eshez. Felhagytak a napokig tartó tüzérségi előkészítéssel, ahogy a 
szögesdrótok elleni tömeges rohamokkal is. A tüzérségi előkészítés rövidebb lett 

 
17  Pyta, Wolfram: Hindenburg: Herrschaft zwischen Hohenzollern und Hitler. München, 2007. 

344–359. 
18  Thompson, Mark: The White War. Life and Death on the Italian Front 1915–1919. London, 

2008. 355–368., Hajdu Tibor – Pollmann Ferenc: A régi Magyarország utolsó háborúja. Buda-
pest, 2014. 341–354. 
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és megsemmisítőbb; a lövegeket előzetesen pontosan „belőtték”. Az offenzívá-
kat komoly (légi) felderítés előzte meg – tízezerszámra készítettek fényképeket 
az ellenséges állásokról –, harckocsikat és rohamcsapatokat vetettek be, amelyek 
a hátsó vonalakig is eljutottak. (A védelem már nem az első vonal megtartására 
összpontosított, hanem hátravontan és rugalmasan működött, illetve ellencsapá-
sokkal válaszolt.) Előfordult, hogy az antant-utánpótlást ejtőernyők segítségével 
juttatták el a csapatokhoz. Lezajlott az első tankcsata is: 1918. 04. 24. Villers-
Bretonneux-nél összesen hét tank csapott össze.19 

Alig szükséges hozzátenni, hogy az antant minden téren óriási fölénnyel bírt. 
A németeknek alig voltak tankjaik, repülőgépük is jóval kevesebb. 1918-ban a 
központi hatalmak 16 561 repülőt gyártottak, míg az antant hatalmak: 75 161-at, 
ami csaknem ötszörös fölényt jelentett. A nyugati fronton Németország kb. 
23 000 teherautóval rendelkezett (de gumik nélkül, mert általános volt a gumi-
hiány, benzin sem volt elegendő), míg az antant legalább százezer darabbal (s 
ezeket gumikkal szerelték fel). Az antant 5,5-ször annyi szenet, 4,2-szer annyi 
vasércet, 4,8-szor annyi acélt termelt 1918-ban, mint Németország. Ezekből az 
adatokból is világos, hogy tudatos hazugság minden olyan állítás, amely a köz-
ponti hatalmak vereségét nem anyagi-technikai, hanem lelki, erkölcsi, akarati 
stb. tényezőknek tulajdonítja.20  

 
 

4. AZ ÉLELEMELLÁTÁS 
 
Ismeretes, hogy az élelmezés a központi hatalmak legnagyobb problémája volt, 
ráadásul az ellátás évről évre romlott. Mindez a hadigazdaság általános állapotát 
tükrözte, de különösen a szállításét, amelynek szűk keresztmetszete a meglévő 
készletek felhasználását is akadályozta. Kevesebb volt a vasúti kocsi, ráadásul a 
szénhiány miatt egyre nagyobb részük kényszerült a pályaudvarokon vesztegel-
ni, ahol a fosztogatók és tolvajok tovább apasztották a készleteket.21 Mindez fo-
kozta a zűrzavart és a mindenre kiterjedő hiányt, amin már a feketepiac sem tu-
dott segíteni. A Monarchia élelemellátását szervező Landwehr tábornok szerint 
„1917-ben a feketepiac már régen megszokott dologgá vált. Csaknem minden 
családnak megvolt a maga feketézője, aki számára drága pénzen és állandó ve-
szélynek kitéve az állami porciónak a puszta élethez szükséges kiegészítését 

 
19  Stevenson, D.: With our backs i. m. 76. 
20  Broadberry, Stephen: World War I: Why the Allies Won? In: The Economics of the Great War. 

Eds. Broadberry, Stephen – Harrison, Mark. London, 2018. 77–83.  
21  Wegs, J. Robert: Transportation: The Achilles Heel of the Habsburg War Effort. In: East 

Central European Society in World War I. Eds. Béla K. Király – Nándor F. Dreisziger, Albert 
A. Nofi. Boulder, 1985. 127–128. 
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odacsempészte. […] Néhány kerületi határvonal közelében és a magyar határ 
mentén, a Galícia–Oroszország közötti határnál ezt kifejezetten a hatóságok köz-
reműködésével szervezték.”22 

Az adatok elég megdöbbentőek: az átlagos húsfogyasztás Bécsben az 1913-
as napi 82 grammról 1918-ra 17 grammra esett vissza, míg Budapesten 1918-
ban 34 grammnál állt meg. 1918-ban Bécsben a heti burgonya fejadagot fél kilo-
grammra szállították le. Németországban a heti húsfejadag 250 gramm, a heti 
zsíradag 70 gramm volt naponta, tojásból pedig hetenként két darabot engedé-
lyeztek a birodalom (felnőtt) állampolgárainak.23 A „hamster” (hörcsög), vagyis 
a faluról való élelmiszer-csempészés a németeknél is megszokott dolognak szá-
mított – bár a hatóságok tiltották, és sűrűn ellenőrizték a pályaudvarokat. Mindez 
persze a fegyelem lazulásával, az állami tekintély romlásával, az egyre kiterjed-
tebb korrupcióval, valamint (főleg 1918-ban) a bűnözés erősödésével is együtt 
járt. A „kéz kezet mos”magatartás elterjedésére talán elegendő Karinthynak egy 
humoros krokiját felidézni, 1917 augusztusából: „… a trafikos már régen ígérte 
azt a két kiló cukrot, ha szerzek neki öt kiló zsírt – ez most sikerült, beszéltem a 
papírkereskedővel, aki holnapra elküldi a zsírt, feltéve, hogy pár cipőt, amit a 
suszternek ígért, ha a trafikos a hentestől meg tudom kapni neki azt a három fűsze-
resnek átadja a fél kiló paprikát és megkapja tőle azt a kétszáz mirjamot, amit az 
én közvetítésemmel szerzett a szenestől a puceros két mázsa kokszért cserébe”.24 

 
 

5. HALÁLOZÁS, BŰNÖZÉS, LÁZADÁSOK 
 
Bécs és Budapest demográfiai adati egyaránt jelzik az életkörülmények drámai 
romlását. Ha egységesen az 1914-es évet tekintjük 100%-nak, akkor 1917-ben az 
iskolás korú gyermekek halálozási aránya Budapesten 152%-on, Bécsben („csak”) 
121%-on állt, majd 1918-ra a budapesti adat 187%-ra, Bécsben 186%-ra ugrott 
fel. Utóbbi nyilván részben, de csak részben a spanyolnátha járványnak is betud-
ható.25 

Hatalmasan megnőtt az ismertté vált bűncselekmények száma, különösen a 
betöréseké, rablásoké, lopásoké. Budapesten 1914-ben 47 036 bűncselekményt 
regisztráltak, 1915-ben csak 32 412-őt, 1916-ban 36 844-et. Ez részben azzal 
magyarázható, hogy a potenciális elkövetők – a fiatal férfiak – jelentős része a 
fronton tartózkodott. Majd a bűncselekmények száma 1917-re 57 906-ra emel-

 
22  Landwehr, General Ottokar: Hunger. Die Erschöpfungsjahre der Mittlemächte. 1917/18. Zü-

rich–Leipzig–Wien, 1931. 26–27. 
23  Skalweit, August: Die deutsche Kriegsernährungswirtschaft. Berlin, 1927. 249–250. 
24  Karinthy Frigyes: A feleségem beszéli. Budapest é. n. [1918.] 11. 
25  Bihari P.: A nagy háború i. m. 365. 
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kedett, s 1918-ban elérte a 136 104-es rekordmagasságot. Ezen belül pl. a betö-
réses lopásoké az 1913-as 1400 esetről 1918-ra közel a tízszeresükre, 13 731-re 
nőtt (a vasúti lopásokat itt nem számítva!). A közvéleményt különösen aggasz-
totta a fiatalkorú elkövetők növekvő aránya – becslések szerint 5–6% volt 1914-
ben, de már 13–15% 1918-ban. Gyakran megtörtént, hogy gyermekekből álló 
bandák loptak, raboltak vagy adták el a bűncselekményekkel szerzett javakat, 
bár a rendkívüli mértékben emelkedő számok mögött részben a szökött és bujká-
ló katonák sokasága állt. A korabeli lapok sokat cikkeztek a fiatalkorú bűnözés-
ről és általában a háború miatt romló erkölcsökről. Többnyire azt a következte-
tést vonták le, hogy ha az apa a fronton szolgál, az anya pedig dolgozni kénysze-
rül, akkor a gyermeket az utca neveli, még rosszabb esetben a mozi, a kaland-
filmek – ez utóbbiak káros befolyásától cenzúrával és más tiltásokkal kívánták 
óvni az ifjúságot – kevés sikerrel (Budapesten 1918-ban 102 filmet forgattak, 
ami alighanem rekord).26  

A Monarchia hadserege fokozatosan romlott-bomlott, aminek egyik jele – 
1918 tavaszán, nyarán – a katonai lázadások elharapózása volt. Losonc, Trencsén, 
Judenburg, Pécs, Rimaszombat, Cattaro megannyi helységnév ebben a sorban. 
Pécsett a 6. gyalogezred öt nemzetiségből álló alakulata, összesen mintegy két-
ezer fő megtagadta, hogy újra a frontra induljon. Feltörték a fegyverraktárakat, 
majd a helyi bányászokkal együtt csaknem az egész várost elfoglalták. Végül a 
felkelőket csak több napig tartó kemény harcban tudták legyűrni, amelynek so-
rán mindkét oldalon géppuskákat is bevetettek. A megtorlás sem maradt el.27 

De mégis, s mindezek ellenére: a Habsburg hadseregben nem történt olyasmi, 
ami az 1917-es francia lázadásokhoz vagy az orosz hadsereg teljes felbomlásá-
hoz hasonlítható. A Monarchia haderejének zöme bámulatos módon szinte az 
utolsó pillanatig kitartott. A katonák menedéke sokkal inkább a szökés, a bujká-
lás, a dezertálás volt, tehát egyénileg próbálták megoldani a háborúból való kilé-
pést. Ebben hasonlítottak a császári német hadseregre, amelyben 1918-ra ugyan-
csak megszaporodtak a bomlásra utaló jelek. Már a nagy tavaszi offenzíva során 
sok vagonra rápingálták: „Vágómarha, II. Vilmos és fiai” – vagy ehhez hasonló 
feliratokat. A nyári és őszi antant offenzívák során szokatlanul sok német katona 
esett hadifogságba, olykor egész alakultatok adták meg magukat, amit a hadve-
zetés sem hagyhatott figyelmen kívül.28 

 
 

 
26  Uo. 403–404. 
27  Uo. 459. 
28  Watson, Alexander: Acélgyűrű. Németország és az Osztrák–Magyar Monarchia az első világ-

háborúban (1914–1918). Budapest, 2006. 545–553. 
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6. A POLITIKA TÖRÉSVONALAI 
 
Az elhúzódó háború érthetően tovább élezte a Monarchián belüli politikai ellen-
téteket, illetve a nemzetiségi küzdelmeket. „Politikai téren a Monarchia két fő 
nemzete állandóan egymás haját tépi” – jelentette 1918 nyarán Budapestről 
Fürstenberg német konzul.29 Az osztrák és magyar kormány viszonyát végig sok 
feszültség terhelte, a hadiszállításoktól az élelemellátáson át a hadvezetés kérdé-
séig. Osztrák részről nem alaptalanul hányták a magyar fél szemére az élelemel-
látásban mutatkozó súlyos gondokat, amire a magyarok rendszerint azzal felel-
tek, hogy Magyarországról aránylag több katonát hívnak be, így nagyobb a vér-
áldozat, mint a Lajtántúlon. Ráadásul a magyarok éppen 1918-ban jöttek ismét elő 
a különálló nemzeti hadsereg elképzelésével, ami szintén nem keltett lelkesedést 
Bécsben. A már idézett Fürstenberg szerint 1918-ra a magyar közvélemény 
egyébként is úgy érezte, hogy már nem sok köze van a központi hatalmak háború-
jához: „A három állam, Németország, Ausztria és Magyarország közül az utolsó-
nak az a nagy szerencse jutott, hogy csaknem egy éve megszabadult a körülötte 
leselkedő ellenségektől, méghozzá olyan módon, hogy a magyaroknak nem kell 
tartaniuk attól, hogy ellenségeik ebben a háborúban még egyszer veszélyeztethe-
tik hazájuk biztonságát. [!] Mivel azonban a hála tudvalevően a politikában rit-
kán fordul elő, a magyarok sincsenek azon az állásponton, hogy hálából katonai 
segítségünkét legalább élelmiszerük fölöslegét önként átadják nekünk; ellenke-
zőleg, minden eszközzel berzenkednek ez ellen, és úgy tesznek, mintha Magyar-
országnak a háborúhoz egyáltalán nem lenne köze.” (Kiemelés az eredetiben.)30 

A magyar politika működését nem könnyű megérteni. Amióta 1917 májusá-
ban IV. Károly király lemondatta Tisza István miniszterelnököt, az országot egy 
„habarék koalíció” alkotta gyenge kisebbségi kormány irányította, utoljára az 
idős és mindent már csak átvészelni próbáló Wekerle Sándor vezetésével. A par-
lamentben továbbra is Tisza és a Nemzeti Munkapárt volt többségben, tehát el-
lenükre nem lehetett törvényt alkotni.31 Mindezt azért érdemes hangsúlyozni, 
mert példátlan dolog egy totális háború közepén a kisebbségi kormányzás – az 
össze többi hadviselő fél esetében vagy nemzeti koalíció alakult (Nagy-
Britannia), vagy a hadsereg kvázi diktatúrát gyakorolt (Német Birodalom). Való-
jában leszögezhető – némi keserűséggel –, hogy a magyar politikai erők még a 
legsúlyosabb helyzetben is képtelenek voltak bármiféle nemzeti összefogásra 
(nem számítva talán 1918 őszének egy-két forradalmas hetét; bár Hajdu Tibor 
ebben is kételkedik). 

 
29  A budapesti német főkonzulátus jelenti... : Az 1918–1919-es forradalmak és az ellenforradalom 

német diplomáciai iratok tükrében. Szerk. Tokody Gyula. Budapest, 1989. 23. 
30  Uo. 17. 
31  Hajdu T. – Pollmann F.: A régi Magyarország i. m. 243–246. 
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Érthető, hogy az ország állapota minden téren romlott, miközben az ország-
gyűlés hónapokig a választójog kiterjesztésének (amúgy fontos) gumicsontján 
rágódott – ha már több kenyeret nem adhatott. (A soha életbe nem lépett új vá-
lasztójogi törvényt 1918 szeptemberében fogadták el, teljes érdektelenségtől kí-
sérve.) A többször átszervezett kormány és kormánypárt – utoljára 48-as Alkot-
mánypárt néven – a felbomlás felé tántorgott. Az emberek nap mint nap tapasz-
talták, hogy az államhatalom minden téren csődöt mond: „Az állam tekintélye 
Ausztriában is, Magyarországon is tovább süllyedt [1918 folyamán]. A Monar-
chia bonyolult mechanizmusai egyre kevésbé működtek, egyre inkább felmond-
ták a szolgálatot.”32  

 
 

7. A TÁRSADALOM TÖRÉSVONALAI 
 
Egy bajor hangulatjelentés szerint „Amikor az emberek gyűlöletet emlegetnek, 
akkor nem az angolokra vagy a franciákra gondolnak, hanem azokra, kiknek 
több ennivaló jut, mint nekik, és mindenki az államot hibáztatja”.33 A nagy há-
ború utolsó éveire a gyűlölködés, a „mindenki harca mindenki ellen” sohasem 
látott erősségűvé vált. Kosztolányi már egy 1915-ös cikkében megírta, hogy 
„Mindenki választhat magának valakit, akit gyűlölhet, a tömeg egy népet, az 
írástudó egy irányt, egy zászlót, egy jelszót, egy embert, egy taglejtést, egy poli-
tikát”. S ugyanő, ugyanerről 1917-ben: „Végre az emberek szívük szerint gyű-
lölhetik egymást”.34 Biró Lajos szerkesztő pedig feltette a kérdést: „Hány ember 
él ma Budapesten? Kilencszázezer. Kilencszázezer ellenséged van. És mind a ki-
lencszázezernek van kilencszázezer.”35 

A hátország gyűlölete elsősorban azokra irányult, akikről a (sajtó által befo-
lyásolt) közvélemény úgy tudta, hogy nyernek a háborún vagy meg akarják 
hosszabbítani: az „urakra” és a „nagyfejűekre”, Tisza Istvánra, a hadimilliomo-
sokra, feketézőkre és uzsorásokra. E ponton elkerülhetetlenül beleütközünk a 
zsidókérdés / antiszemitizmus problémájába. A magyar hadigazdaságot jórészt 
zsidó vagy zsidó származású bankárok, vállalkozók, kereskedők működtették, 
emblematikus alakjuk (csepeli) Weiss Manfréd volt, akit az ország leggazdagabb 
emberének tartottak. A sajtó és a politika felerősítette az előítéleteket és a bűn-
bakkeresést: egyre gyakoribbá vált a „míg odakünn a fronton milliók véreznek, 

 
32  Gratz, Gustav – Schüller, Richard: Die wirtschaftliche Zusammenbruch Österreich–Ungarns. 

Wien, 1930. 88. 
33  Bihari Péter: Lövészárkok a hátországban. Budapest, 2008. 125. 
34  Kosztolányi Dezső: Füst. Hírlapi cikkek 1914–1920. Szerk. Réz Pál. Budapest, 1970. 158–159., 

378–379. 
35  Bihari P.: Lövészárkok i. m. 126. 
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addig idebenn a hadiszállítók törzse gazdagodik…” fordulat, ami roppant hatá-
sosnak bizonyult. A „mi” és „ők” szembeállításon túl a „nemzet vérén” való meg-
gazdagodásban már a hazaárulás vádját is tartalmazta. A háború tette országszer-
te ismertté Vázsonyi Vilmos képviselőt, aki IV. Károlyt mint első zsidó vallású 
minisztere és valóságos belső titkos tanácsosa szolgálta. 1917-ben Jászi Oszkár 
Huszadik Század folyóirata megrendezte nevezetes zsidókérdés-vitáját; a vála-
szolók nagy többsége szerint zsidókérdés létezik, sőt a háborúban kiéleződött –, 
majd 1918-ban, ahogy közeledett a vég, a közélet legfontosabb témájává a „zsi-
dóság térfoglalása” vált.36  

Az antiszemitizmus nem egyszerűen a háborús nyomorúság miatt kapott új 
erőre. Kellett hozzá a középosztály válsága. A hátország helyzetét abban a „nar-
ratívában” helyezték el, amely szerint a „nemzeti középosztály” lesüllyed, vég-
veszélybe jut, míg a „zsidó középosztály” felemelkedik és elfoglalja annak he-
lyét. Utoljára már földtulajdonosként is, sőt a politikai életben is. Kellett még 
hozzá, hogy az új sztereotípiák (a frontot kerülő, lógós zsidóról, az uzsorás, fe-
ketéző zsidóról, a galíciai menekültről stb.) belesimuljanak a korábbi, jól bejára-
tott sztereotípiákba (menekülés a fizikai munkától, mohó bírvágy, bevándorlási 
hullámok stb.). Ez a folyamat nem automatikusan bontakozott ki, szükség volt 
olyan politikusokra, akik felismerték a téma népszerűségét (Huszár Károly, Po-
lónyi Géza, Rakovszky István és mások egyszerre támadhatták gróf Tisza Istvánt 
meg a zsidókat), lapszerkesztőkre (Milotay István), egyházi vezetőkre (a katoli-
kus Prohászka Ottokár és Bangha Béla, a lutheránus Raffay Sándor).  

A katolikus Néppárt napilapja, az Alkotmány 1918 nyarától rendszeresen a 
címoldalán foglalkozott a „zsidókérdéssel”. Különösen Prohászka püspök bizo-
nyult rendkívül aktívnak: kifejtette, hogy szó sincs antiszemitizmusról, de „hun-
garizmusról”, „nemzeti önvédelemről”, hiszen a „hazafias zsidóság” sem akar-
hatja, hogy „Magyarország Zsidóország” legyen. A K. u. K. Zensurkommission-
nak (katonai cenzúra-bizottság) a hátország helyzetét elemző havi jelentései 
1918 elejétől rendszeresen visszatértek a problémára: „még a korábban antisze-
mitizmustól nem érintett körök is egyre nagyobb ellenszenvet mutatnak” a zsi-
dókkal szemben; [egyházi körök] „a lakosság minden keresztény rétegének ösz-
szefogását tervezik a zsidóság ellen”. Az idézett jelentés írója itt egyetlen nevet 
emelt ki: Prohászka Ottokárét – aki Bangha Béla jezsuita „sajtóapostollal” váll-
vetve küzdött. Az antiszemita hullámmal szemben a háború sújtotta magyar tár-
sadalom önvédelme gyengének bizonyult.37 (Németországban a hadvezetőség 
már 1916-ban elrendelte a „zsidószámlálást” – bizonyítandó, hogy az érintettek a 
hátországban lógnak –, bár az eredményt nem publikálták; Ausztriában pamfle-
tek sora „bizonyította” a zsidók háborús bűneit stb.) 
 
36  Uo. 154–164., 196–208. 
37  Uo. 208–222., 235–240. 
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A sajtóból határozottan kiolvasható, hogy mindkét oldal – nevezzük itt egyfe-
lől nemzeti-konzervatívnak, másfelől liberális-demokratikusnak – valamiféle, a 
háborút követő „végső leszámolásra” gondolt, abban reménykedett. „Készülni 
kell a békét követő végső küzdelemre. Addig az Ön kezében kell lenni az általá-
nos választójog gyalogsága mellett a nemzetiségi egyenjogúsítás tüzérségének 
is. Enélkül lehetetlen legyőzni Tiszát és a feudális-plutokratikus reakciót” – írta 
Jászi Károlyinak.38  A túloldalon az Élet című katolikus havilap 1918 májusában 
„Jövünk” címmel bátor keresztes vitézek harci készülődéséről vizionált, és a cik-
ket így fejezte be: „Keresztény magyarok, rügyfakadás van […] új hadak nyer-
gelnek turáni síkokon, kard van a kezükben meg fehér lobogó. Csak várjátok 
őket, öreg harcosok! Mi, ifjú vitézek megindulunk egyszer, egy csillagos estén, 
és – jövünk!”39 

 
 

8. A VERESÉG ELŐÉRZETE 
 
Utólag jól látszik, hogy a vereség és összeomlás előtt álló Magyarország 1918 
nyarára–őszére forradalom-közeli állapotba került. Jászi Oszkár szerint már a 
cselédlány, a villanyszerelő és a „szelíd filozopter” is a küszöbön álló forrada-
lomról beszélt.40 1918 őszére a magyar társadalomban régóta meglévő különbsé-
gek már széles árkokká, áthidalhatatlan szakadékokká mélyültek, amelyeket 
csak rövid időre takart el a békevágy és a felelősök megbüntetésének vágya. 
„Lerongyolódott, tönkrement a hosszú háború alatt minden, ami értéket képviselt 
[…] Keserű gyűlölséggel néztek egymásra az emberek, és soha nem tapasztalt 
mértékben gyűlölték egymást a különböző társadalmi osztályok is” – állapította 
meg emlékirataiban Dietz Károly budapesti rendőrfőkapitány.41 

Kérdés, érzékelték-e a közelgő vereséget a kortársak? A jelek szerint a néme-
tek a nyárig hittek a győzelemben, majd elbizonytalanodtak, és a váratlanul 
gyorsan bekövetkező összeomlással nem tudtak mit kezdeni. Josef Hofmiller ba-
jor iskolaigazgató augusztusi naplóbejegyzése szerint: „Már senki sem hiszi, 
hogy megnyerhetjük a háborút, sőt mindenki tudja, hogy elvesztettük, csak nem 
merünk előhozakodni vele. Mi több, haragra gerjedünk, ha a másik azt a véle-
ményt hangoztatja, amit magunkban, titokban mi is érzünk. […] nem csoda: egy 
ostromlott város lelkiállapota ez, amelyben immár négy éve élünk.”42 

 
38  Jászi Oszkár: Válogatott levelei. Szerk. Litván György és Varga János. Budapest, 1991. 221. 
39  Élet, 1918. május 5. 409. 
40  Jászi Oszkár: Magyar kálvária – magyar föltámadás. Budapest, 1989. 46. 
41  Dietz Károly: Októbertől márciusig. Emlékirataim. Budapest, 1920. 5–6. 
42  Abeslshauser, Werner – Faust, Anselm – Petzina, Dietmar: Deutsche Sozialgeschichte 1914–

1945. Ein Lesebuch. München, 1985. 243–244. 
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A magyar politikusok 1918 tavaszán még derűlátók voltak. Andrássy Gyula a 
tavasszal győzelmi reményeket dédelgetett, s az antantot hibáztatta a békekötés 
elmaradásáért. Klebelsberg Kunó azt mondta: „… a magyar faj szupremáciáját 
nemcsak fenn lehet tartani, hanem az mindinkább konszolidálódni is fog. […] 
Talán remélhetjük, hogy 40–50 évig külpolitikai katasztrófától tartani nem kell 
[és] a magyarság számaránya ez idő alatt 70–75%-ra szökhetik fel”.43 Majd 
nyártól kezdve egyre világosabban látszott a bomlás és a közelgő vereség, de a 
magyar politikai elit naivitása vagy vaksága mit sem változott. Egy osztrák 
törzstiszt írta: A hírektől „lesújtva ültem könyvtárszobámban [az AOK, a hadse-
reg-főparancsnokság badeni főhadiszállásán], amikor Okolicsányi László, az el-
nöki osztályhoz beosztott tartalékos tiszt – foglalkozására nézve [parlamenti] 
képviselő – hozzám lépett, és félig gyászosan, félig együttérzően, félig diadal-
masan közölte: »Ti osztrákok szegény ördögök vagytok, nektek végetek van«. 
Kíváncsian kérdeztem: »Miért csak nekünk, Magyarországnak miért nem?« 
Egészen meglepődve nézett rám, majd elnevette magát: »Csak nem hiszed, hogy 
a végén Wilson az ezeréves magyar határokhoz is hozzá merne nyúlni?«”44 

Bőven lehet hasonló szövegeket találni – bár meglehet, hogy a magyarok is 
megérezték az összeomlást, csak – az idézett bajor igazgatóhoz hasonlóan – „nem 
mertek előhozakodni vele”, esetleg még maguknak sem vallották be. Feltűnő, 
hogy az „őszirózsás” forradalomról szólva Hajdu Tibor továbbra is a különbsége-
ket, az ellentéteket emelte ki – még az ún. „progresszív táboron” belül is: „Egé-
szében véve azonban az 1918-as Nemzeti Tanács nem folytatása az 1912-es és 
1917-es választójogi szövetségnek, még kevésbé szerves folytatása a magyar 
nemzeti liberalizmus 1905-ig a magyar politikában domináló s utána még széttör-
ten is széles táborának. Háború, forradalom, ellenforradalom végképp szétválasz-
totta őket, az utak jobbra-balra szertefutnak, s nem találkoznak soha többé.”45 

 
 

9. A „TŐRDÖFÉS” MÍTOSZAI 
 
Ideje feltenni a kérdést: miért győzött az antant? A válasz nem olyan egyszerű, 
mint hinnék, s főleg nem egyszavas: „Amerika”. Az USA bekapcsolódása – 
amelyet Németország idézett elő –, fontos tényező ugyan, de nem az egyetlen. 
Mellesleg az amerikai haderő részvétele valójában elhanyagolható volt; a gazda-
sági-pénzügyi tényezők jóval fontosabbak. De mindenekelőtt az a meggyőződés 
az antant oldalán, hogy immár nem veszíthetnek, hiszen Amerikával egyre erő-

 
43  Bihari P.: Lövészárkok i. m. 226. 
44  Broucek, Peter: Ein General im Zwielicht. Die Erinnerungen Edmund Glaises von Horstenau. I. 
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sebbé válnak, Németország viszont gyengül – így 1919-re, 1920-ra megnyerhe-
tik a háborút. A gyors összeomlás mindenkit meglepett. Nehezen eldönthető 
kérdés, hogy a front vagy a hátország omlott-e össze előbb: a központi hatalmak 
hadseregei felbomlóban voltak 1918 őszén, a hátország kimerült, s a két folya-
mat össze is kapcsolódott egymással, mert a hírek akkor is áramlottak a front és 
a hátország között, például a forgalmas pályaudvarokon.46 

Az okok sorában nem kevésbé fontos, hogy a brit és a francia hátország, a 
gazdagabb és „középosztályosabb” társadalom jobban bírta a megpróbáltatáso-
kat, mint az antant blokáddal körülvett német, osztrák és magyar. És egyszerűen 
jobbnak, hatékonyabbnak bizonyult a vezetés, mert a polgári kormányzatok ké-
pesnek bizonyultak az önkorrekcióra, ami pl. Németországban nem történt meg. 
Jay Winter szavaival: „Miért viselt Nagy-Britannia jobb hatásfokkal háborút, 
mint Németország? Mert a briteknél sohasem a hadsereg határozta meg a hábo-
rút, nem a hadseregé volt a döntés. És ki tudott állítani egy ötmilliós hadsereget 
úgy, hogy a hátország jólétét nem veszélyeztette – sőt… Németországban vi-
szont a hadsereg működtette az államot.”47 

A német jobboldal nem akarta elismerni a vereséget, kialakult a hazug tőrdö-
fés-mítosz, tőrdöfés-legenda (Dolchstoss), amely egyrészt lehetővé tette a kiala-
kuló demokrácia lerombolását és a jobboldal összefogását, másrészt remek talajt 
biztosított egy új háború előkészítésére.48 A mítoszgyártást von Seeckt tábornok 
kezdte, még 1917-ben, amikor egy magánlevében azt kérdezte: „Hogyan harcol-
hatnánk tovább”, ha egyszer „a hátország hátba döfött bennünket?” Majd Max 
Bauer ezredes, Ludendorff jobbkeze 1918 nyarán arról írt, hogy a háborút csak 
akkor lehet megnyerni, ha a hadsereg támogatást kap a hátországtól, s nem hátba 
döfést. Maga Ludendorff 1918 őszén felszólította II. Vilmost, hogy „azokat a 
köröket hívja most kormányra, melyeknek elsősorban köszönhetjük, hogy idáig 
jutottunk”, és „ők egyék meg a levest, amelyet nekünk készítettek”. Karl von 
Einem tábornok, a német 3. hadsereg parancsnoka a fegyverszünet napján for-
dult katonáihoz: „A harc véget ért. Le nem győzve fejezitek be a háborút az el-
lenség földjén”. Von Mackensen tábornok az oksági sorrendet megfordítva né-
met forradalmat okolta a vereségért: „Nem az antant csapatai győztek le minket, 
hanem Németország legálnokabb ellensége, a saját népe idézte elő az összeom-
lást. […] A porosz militarizmus felemelte, a szociáldemokrata »szabadság« 
tönkretette népünket.” Az árulókat, felforgatókat egyre határozottabban a balol-
dallal, a szocialistákkal, demokratákkal, liberálisokkal, nyugatbarátokkal és a 
zsidókkal azonosították. A „tőrdöfést” sajátos módon még a szociáldemokrata 

 
46  Deist, Wilhelm: Verdeckter Militärstreik im Kriegsjahr 1918? In: Der Krieg des kleinen Man-
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Ebert kancellár is megerősítette, amikor 1918 végén Berlinben azzal fogadta a 
hazatérő csapatokat: „Nem az ellenség kerekedett felül rajtatok.”49 

Végül, egy évvel a vereséget követően megszólalt maga a főszereplő, von 
Hindenburg tábornagy is, aki az összeomlás okait vizsgáló parlamenti bizottság 
előtt nyilatkozott. „Dacára a csapatok és a vezetés hallatlan igénybevételének, da-
cára az ellenség számszerű fölényének, sikeresen fejezhettük volna be az egyen-
lőtlen küzdelmet, amennyiben a hadsereg és a hátország egységesen, szorosra 
zárt sorokkal szállt volna harcba. […] De ebben az időszakban már folyt a had-
seregnek és a flottának az a titkos és tervszerű bomlasztása, amely a békeidők 
hasonló tevékenységének folytatása volt.  [...] A parancsnokok utasításait már 
nem lehetett végrehajtatni. A fegyelem és az ítélkezés szigorítására vonatkozó 
ismételt javaslatainkat nem fogadták el. Ezért hadműveleteink szükségszerűen 
kudarcokkal jártak, s így az összeomlás elkerülhetetlenné vált; a forradalom csak 
a zárókövet jelentette. Joggal mondta egy angol tábornok: »A német hadsereget 
hátulról döfték le«. A hadsereg egészséges magját nem érheti szemrehányás. 
Teljesítménye éppoly bámulatos volt, mint a tisztikaré. Világosan kimutattuk te-
hát, hogy a felelősség kit illet. Ha további bizonyítékra volna szükség, akkor az 
ott rejlik az angol tábornok [állítólag Sir Frederick Maurice] idézett megállapítá-
sában és győztes ellenségeinknek győzelmük feletti ámulatában.”50 

Mint minden hatásos modern mítosz, a „tőrdöfés” is részben valós alapról in-
dult ki, amennyiben a fegyverszünethez vezető összeomlás hirtelen következett 
be, az antant seregei még nem érték el Németország területét, ezért a magyarázat 
sem lehetett magától értetődő. Általa a tábornokok fenntarthatták saját tévedhe-
tetlenségük és legyőzhetetlenségük mítoszát, később pedig fegyverként használ-
hatták a gyűlölt weimari demokrácia elleni harcukban. Legalább ilyen hatásos-
nak bizonyult a revízió szolgálatában, hiszen ha a bukás belső árulók miatt kö-
vetkezett be, akkor érdemes újra próbálkozni a „visszavágással”, revánssal. Az 
1920-as években már plakátokon, választási jelszavakban is ott szerepelt a „tőr-
döfés”; később a nácik is örömmel alkalmazták a baloldal és a köztársaság elleni 
küzdelemben, sőt a II. világháború alatt ismét elővették – figyelmeztetésül a belső 
ellenség ellen. Maga Hitler is hangsúlyosan említette a Mein Kampf-ban: „Hát 
ezért haltak meg 1914 augusztusának és szeptemberének katonái?  […] hogy né-
hány szánalmas gazember hazánkra tehesse kezét?”51 

1945 olyan totális vereség volt, amely után nem lehetett helye „tőrdöfésnek”. 
Napjaink történészei szerint addig „Akár Hamlet szelleme vagy egy visszatérő 
rémálom, a vereség megjelenik, mint egy kísértet, majd idővel újra és újra visz-
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szatér.” Azonban hozzáfűzik, hogy „Valóban volt tőrdöfés, Ludendorff tartotta a 
tőrt, elárulva nemcsak a katonákat, akiknek parancsoltak, hanem a családokat is, 
akiknek évekig mindent el kellett viselniük – s végül miért?”52 

 
 

10. A MAGYAR „TŐRDÖFÉS” 
 
A tőrdöfés egyfajta legendája Magyarországon is hamar megszületett, bár nem 
vált olyan mindent felülíró magyarázattá, mint a németeknél – mégpedig azért 
nem, mert a már nem létező Monarchia hadvezetését senki sem akarta felmente-
ni az inkompetencia vádja alól. A visszaemlékezésekben mégis bőven megtalál-
juk a vitézül helytálló hadseregről és szétzüllő hátországról szóló sztereotípiákat. 
Például Kozma Miklósnál: „A magyar történelemnek szomorúan érdekes témája 
lesz, hogyan volt képes teljesen szétzülleni egy fegyverrel meg nem vert hadse-
reg nem is [egészen] egy hónap alatt.”53 Vagy Lehár Antal ezredesnél, aki „fel-
foghatatlannak”, „rejtélyesnek”, „megmagyarázhatatlannak” találta a bátran har-
coló hadsereg hirtelen felbomlását – bár ezt inkább tömeglélektani jelenségként 
kezelte.54 Velük szemben Stromfeld Aurél ezredes végigkísérte a hadsereg bom-
lásának fázisait, s megállapította, hogy „A katonai vezetés 1917. év végén – 
egyes pillanatnyi föllángolástól eltekintve – úgyszólván megszűnt”, továbbá: 
„Az erők végleges kimerülése az oka a központi hatalmak összeomlásának, amely 
külsőre a hadsereg fölbomlásában jutott kifejezésre.”55 

A politikusok, történészek, írók tovább szőtték a tőrdöfés mítoszának fonalát. 
A konzervatív (egyúttal hivatalos) véleményformálók egységesen vallották, 
hogy az összeomlás és a rá következő nemzeti katasztrófa okai nem annyira a 
külső körülményekben, hanem döntően a belső széthúzásban keresendők. Egyik 
1926-ban elmondott beszédében Teleki Pál gróf így fogalmazott: „Az okokat 
társadalmi téren kell keresni. A különben áldásos gazdasági fellendülés folytán a 
XIX. sz. végére a lelkekben gyökeret vert a materialismus, idegen ideológiáknak 
kritika nélküli átvétele és bálványszerű imádata, a középosztálynak, a nemzeti 
gondolatvilág ezen oszlopának lassú gazdasági összeomlása, a művelt elemeknek 
nemzetnélküli és elnemzetietlenedő elemekkel való átitatása és a liberalismus ha-
mis, internationalisáló felfogása a lelkeket részben fogékonnyá tette a radikalis-
mus iránt, részben meggyőződésükben megingatta, részben eltompította.  
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Ebbe a hangulatba toppant a Wilson-féle idealistikus utópia tizennégy pontja. 
Az állami hatalmi tényező is felmondta a szolgálatot s a legvadabb radikalismus 
így felszabadult és fékeveszett propagandája azt teremtette, ami következett: a 
Károlyi-uralom anarchikus-chaotikus állapotát, aztán a bolsevismust. […] Soha-
sem következett volna azonban Trianon, ha a radikalismus a nemzet kezéből 
nem csavarta volna ki a fegyvert. Sohasem nyomulhattak volna a szomszédok 
olyan messze be az országba, ha fegyveres erőnk lett volna…”56 

Ez a gondolkodásmód mindig a baloldal „nemzetietlen” elemeit kárhoztatja 
az egység hiánya, illetve a széthúzás miatt, vagyis minden felelősség csakis azo-
kat terheli, akik nem értenek egyet a „nemzeti oldallal”. Az egész folyamatot 
egyfajta folyamatosan és egyenletesen gyorsuló (erkölcsi) hanyatlásként érzékel-
teti, amely a lélekben gyökeret verő (és idegen) materializmustól a liberalizmu-
son és radikalizmuson át a bolsevizmusig és Trianonig tartott. Hasonlókat gon-
dolt Szekfű Gyula a Három nemzedékben, továbbá Berzeviczy Albert, az MTA 
elnöke is, aki szerint Trianon (vagy 1918–1919–1920) katasztrófája összes addi-
gi nagy nemzeti tragédiáinkat egyesítette: az ellenséges megszállást, az ország 
megcsonkítását és a magyarok belvillongásait. A jeles tudós főleg utolsót emelte 
ki, s ebben találkozott Teleki Pál idézett véleményével. „[…] ellenségeink elbi-
zakodottsága, elvakultsága s a zsákmányra való féktelen éhsége végzetszerűen 
találkozott a mi védtelenségünkkel, melyet nem annyira vereségünk, mint inkább 
a belső bomlasztás évekre visszanyúló alattomos munkája idézett elő”. Berze-
viczyt liberális–konzervatív világképe és magas tudományos pozíciója megóvta 
attól, hogy nevén nevezze a nemzet árulóit. Megtették helyette mások, pl. Geőcze 
Sarolta, már 1920-ban: „[…] ezt az irtózatos összeomlást igazában nem a háború 
elvesztése okozta (hisz minket voltakép meg se vertek), hanem sokkal inkább az 
az erkölcsi métely, melyet a rajtunk élősködő idegen faj oltott a nemzet testé-
be…” (Kiemelés az eredetiben.)57 

A keresztényszocializmushoz közel álló Geőcze itt tovább ment, amennyiben 
ő még a vereség tényét is tagadta (ebben inkább a német mítoszgyártókhoz ha-
sonlított, mint magyar kollégáihoz). Azonban ugyanazt állította, amit Teleki és 
Berzeviczy, amikor – vérbeli (új)konzervatívként – kizárólag az „erkölcsi” té-
nyezőket emelte ki, s amikor ezeket az idegenek élősködésével indokolta. Mi 
több, ő már nem általában beszélt idegenekről, nem csak bomlasztást emlegetett, 
hanem kifejezetten „faji” síkra tolta át a magyarázatot. S ennél a pontnál meg is 
állt, nem óhajtotta még konkrétabban megnevezni, milyen „fajra” gondol, hiszen 
azt úgyis minden olvasója pontosan tudta. Nála is egyértelműbben fogalmazott 
eszmetársa, Tormay Cécile író: „Ott állt a budapesti Galilei-kör jóformán kizáró-
lagosan zsidó ifjúsága. […] Egyetlen egy magyar sem akadt közöttük. Sötét ide-
 
56  Teleki Pál: Európáról és Magyarországról. Budapest, 1934. 20. 
57  Bihari P.: Lövészárkok i. m. 242. 



BIHARI PÉTER 26

gen kezek turkáltak a végzetünkben!” – írta.58 Mint látható, a nemzeti bűnbakke-
resésnek az ellenség kijelölésén túl az lehetett a másik haszna, hogy megszabadí-
tott a további gondolkodástól, annak kényelmetlenségétől, hogy bárki önmagá-
ban vagy a saját táborában kezdje el keresni a felelősöket.59 

A világ (Európa, s főleg annak keleti fele) nem lett jobb hely 1918 után, mint 
1914 előtt volt, békésebb semmiképp. A nagy háború új konfliktusokat és új há-
borúkat szült. Zárjuk rövid áttekintésünket egy ismert harcos, a német Ernst 
Jünger író jóslatával (1918): „Ez a háború nem az erőszak vége, hanem a kezde-
te. Ebben a kohóban formálják ki a világ új határait és új közösségeit. És az új 
öntőformákat vérrel kell megtölteni, a hatalmat acélos öklökkel kell gyakorolni.”60 

 

 
58  Csunderlik Péter: Radikális, szabadgondolkodók, ateisták. A Galilei-kör története (1908–

1919). Budapest, 2017. 341. 
59  Romsics Gergely: Mítosz és emlékezet. A Habsburg Birodalom felbomlása az osztrák és a ma-

gyar politikai elit emlékirat-irodalmában. Budapest, 2004. 69–72. 
60  Gerwarth, Robert: The Vanquished. Why the First World War Failed to End, 1917–1923. Lon-

don, 2016. 1. 
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Az antant hatalmaknak nem volt egy egységes elképzelése a Monarchia jövőjé-
ről, területi kiterjedéséről sem a háború kezdetén, sem annak első éveiben. Szá-
mos elképzelés, tervezet, megnyilatkozás látott napvilágot, de ezek ingadoztak a 
mérsékelt területi csonkolás és a radikális szétdarabolás között. A Monarchia 
nemzetiségeinek emigráns politikusai sem tudhatták, hogy a nyugati hatalmak 
támogatják-e és milyen mértékben az önálló államiságra való elképzeléseiket.  
A Monarchia megítélése – elsősorban az angolok részéről – az 1917-es esemé-
nyek hatására pozitív irányba változott. Ennek elsődleges oka az oroszországi 
eseményekben keresendő. A cári rendszer bukását követően olyan változások 
mentek végbe, melyek nem csak azt tették bizonytalanná, hogy az új orosz kor-
mány, kormányok betartják-e antant kötelezettségeiket – az Ideiglenes Kormány 
igen –, hanem kérdésessé vált Oroszország és egyáltalán az egész kelet-európai 
régió jövője. Ez a káosz és bizonytalanság felértékelte a Monarchia szerepét, 
melynek esetleges eltűnése az Oroszország felől érkező kiszámíthatatlan állapo-
tokat, veszélyes ideológiákat a közép- és nyugat-európai térség irányába terelte 
volna. Smuts tábornok 1917 végi jelentése a titkos berni tárgyalásokról jól tük-
rözi ezt az új helyzetet. „Abból indultam ki, hogy az a baráti érzés, amelyet a brit 
nép a háború előtt táplált a Monarchia iránt, egyáltalán nem múlott el, sőt erős 
rokonszenv él a Monarchia iránt, mert nem tekintik fő ellenfélnek, hanem csak 
olyan hatalomnak, amelyet Németország felhasznált politikai céljaira, mely a vi-
lágháborúhoz vezetett. Oroszország fölbomlása új aggodalmakat teremtett az  
európai politika jövője iránt, és több befolyásos politikai helyen úgy gondolják, 
hogyha Oroszország helyett nem teremtenek Németországgal szemben egy meg-
felelő ellensúlyt, Európa jövő békéje bizonytalan marad. Ebből a szempontból 
komolyan átvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy a Monarchia ahelyett, hogy to-
vábbra is alárendelt helyzetben maradjon Németországgal szemben, szabadítsa 
fel magát a gyámkodás alól, és az entente, főleg Nagy-Britannia segítségével, 
kezdjen Németországtól teljesen független életet. Ha a Monarchia kész e szerep-
re, nemcsak rokonszenvünkre, de aktív asszisztenciánkra számíthat, és mindent 
meg fogunk tenni, ami a Monarchia fenntartásához és megerősítéséhez, valamint 
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gazdasági felemeléséhez szükséges.”1 Lloyd George ehhez a beszámolóhoz az 
alábbi megjegyzést tette: „Mindebből következik, hogy ekkor nem gondolunk 
egyáltalán az Osztrák–Magyar birodalom megcsonkítására, csak az autonóm 
államok rendszerére szerettük volna átterelni határain belül, a Brit-birodalom 
mintájára.”2  

Az angolok által remélt „függetlenedés” azonban nem ment végbe, sőt 1918-
ban a Monarchia katonapolitikai, külpolitikai, sőt gazdasági függése Németor-
szágtól még teljesebbé vált. Ez végleg eldöntötte a Monarchia jövőjét. „1918 ta-
vaszától ezért a vitakérdés többé nem az volt az antanthatalmak politikusai kö-
zött, hogy megmarad-e a Monarchia vagy sem, hanem az, hogy hol húzódjanak a 
birodalom helyén létrejövő új államok határai.”3 Ebben a folyamatban a Monar-
chia és a Németország közötti tárgyalások a gazdasági közeledésről, ill. a vám-
unió létrehozásáról döntő jelentőséggel bírtak. 

A 19. század közepétől kezdve német politikai és gazdasági szereplők a ke-
let-közép- és délkelet-európai régiót úgy tekintették, mint gazdasági expanziójuk 
célterülete. Már az első világháború előtt is számos elképzelés látott napvilágot a 
német Mitteleuropa megvalósításának lehetőségeiról.4 A háború kezdetén Mit-
teleuropa terve a német hadicélok részévé vált. Jól mutatja ezt Bethmann-Holl-
weg kancellár levele Clemens von Delbrück államtitkár részére  a német politika 
„irányvonalairól”: „Közös vámszerződésekkel elérhetőnek tűnik egy közép-euró-
pai vámszövetség létrehozása Franciaország, Belgium, Hollandia, Dánia, Auszt-
ria-Magyarország, Lengyelország valamint Olaszország, Svédország és Norvé-
gia bevonásával. Ezen szövetségnek közös intézményi vezetés nélkül, tagjainak 
látszólagos egyenjogúságával, ám valósában német vezetéssel a német gazdaság 
Közép-Európa feletti uralmát kell biztosítani.”5 Fontos kiemelni, hogy 1914-ben 
a német vezetés egy jövőben vámunió létrehozásakor közép- és nyugat-európai 
országok bevonásával számolt. 

Delbrück államtitkár maga is megfogalmazott elképzeléseket a háborúban kö-
vetendő gazdasági célokról, ahogy a német ipar képviselői is.6 A Monarchiával 
tervezett vámunió kérdésében kialakultak élénk viták, mivel látható volt, hogy 
mások az érdekei és lehetőségei a német nagyiparnak és agrárszférának. A gaz-
dasági együttműködés konkrét formája sem volt egyértelmű. Felmerült a vám-

 
1  Jócsik Lajos: A Közép-Dunamedence közgazdasága. Bp. 1944. 277–278. 
2  Uo. 278. 
3  Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. 

században.  Bp. 1998. 174. 
4  Ezeket a terveket összegzi Henry Cord Meyer: Mitteleuropa in Germain Thought and Action 

1815–1945. The Hague. 1955.  
5  Idézi: Németh István: Európa-tervek 1300–1945. Visszapillantás a jövőbe. Bp. 2001. 172.  
6  Ezekről lásd: Jürgen Elvert: Mitteleuropa! Deutsche Pläne zur europäischen Neuordnung 

(1918–1945). Stuttgart. 1999. 35–44. 
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unió, a vámszövetség és a hagyományos kereskedelmi szerződések lehetősége.7 
Friedrich Naumann 1915-ben megjelent „Mitteleuropa” című könyve beleillett 
ebbe a gondolatkörbe. Hatásában, visszhangjában kétségtelenül a legjelentősebb. 
Egy év alatt 100 000 példányban fogyott el és az 1918 előtti Németországban 
Bismarck memoárja után a második legsikeresebb kiadványnak számított.8 A 
megjelenését követően Magyarországon is kiadták, mely élénk vitát váltott ki a 
gazdasági szakértők, politikusok és a szellemi élet szereplői között.9 

A német katonai és gazdasági körökben folyamatosan zajlott a vita a vám-
unió, vagy a gazdasági közeledés más formáját tartalmazó megoldások jellegéről 
és földrajzi kiterjedéséről.10 1918 tavaszán úgy tűnt, hogy a háború menete Né-
metország számára kedvezően alakul. Az Egyesült Államok ugyan már egy éve 
hadat üzent, de európai katonai jelenlétével ekkor még kevésbé kellett számolni. 
Fontosabbak voltak az oroszországi változások. A breszt-litovszki békével nem 
pusztán egy antant nagyhatalom lépett ki a háborúból, hanem Németország óriá-
si területeket is megszerzett, melyek nyersanyagbázisként, élelmiszerforrásként 
kiemelkedő jelentőséggel bírtak a háború folytatása és a német Mitteleuropa-
tervek szempontjából. Május 7-én különbékére kényszerítették Romániát, mely-
nek stratégiai szempontból legfontosabb ágazatai – pl. a kőolaj – német gazda-
sági érdekkörbe kerültek. 

Az alábbi táblázat Németország részesedését mutatja Ausztria és Németor-
szág külkereskedelméből. Látható, hogy Magyarország elsődleges külkereske-
delmi partnerei a Monarchia területei és a balkáni államok. A német dominancia 
Ausztria esetében egyértelmű. Németország nagyobb részesedést kívánt elérni 
Magyarország és más területek külkereskedelmében.11  

 
 
 

 
7  Uo. 159. 
  8  Jürgen Frölich: Zwischen Weltpolitik und Weltkrieg: Friedrich Naumanns Mitteleuropa-Kon-

zept. In: Mitteleuropäische Mythen und Wirklichkeit.  (Hrsg.) Peter Gerlach, Krysztof Glass, 
Barbara Serloth. Wien–Torun, 1996. 179. 

  9  Ezt mutatja be Irinyi Károly: Mitteleuropa-tervek és az osztrák–magyar politikai közgondolko-
dás. Bp. 1973. A vitákat és a felmerült alternatívákat összegezve megállapítja a szerző: „Sem az 
osztrák, sem pedig a magyar uralkodó tényezők nem tudtak egy megközelítően konstruktív, tör-
ténetileg életképes ellentervet felállítani a közép-európai integráció eszméjével szemben, 
amennyiben arra mégis kísérletet tettek, akkor elfulladtak a nacionalizmus örvényében vagy 
éppen a nemzeti nihillizmus kóros hínárjában.” Uo. 266.  

10  Ezeket elemzi: Németh István – Kocsis András: Fejezetek az Európa-gondolat történetéből. 
Német és osztrák Mitteleuropa-tervek (1914–1918). Társadalmi Szemle 53. (1998) 37–59. 

11  Az adatok forrása Die Habsburgermonarchie und der Erste Weltkrieg. 2. Teilband. Weltkriegs-
statistik Österreich–Ungar 1914–1918. Bevölkerungsbewegung, Kriegstote, Kriegswirtschaft.  
Hrsg. Helmut Rumpler, Anatol Schmied-Kowarzik. (Die Habsburgermonarchie 1848–1918. 
Band XI/2.) Wien. 2016. 
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                                 Németország részesedése 
 Ausztria 

Év Behozatalából (%) Kiviteléből (%) 
1913 40,0 39,6 
1914 41,0 44,4 
1915 43,5 69,1 
1916 39,7 63,4 
1917 42,8 58,1 

 Magyarország 
 Behozatalából (%) Kiviteléből (%) 

1913 10,8 6,6 
1914 10,8 7,8 
1915 10,2 6,2 
1916 13,8 5,3 
1917 13,0 10,8 

 
Ezek a változások alapvetően meghatároztak a Monarchia és a Németország 

közötti kapcsolatokat, beleértve a gazdasági együttműködés, egy esetleges vám-
unió kérdését is. E tekintetben Ormos Mária a kapcsolatok három szakaszát kü-
löníti el. „Az első nagyjából 1916 végéig, 1917 elejéig tartott és az volt rá jellem-
ző, hogy a császári udvar, az osztrák katonai, gazdasági és politikai körök szinte 
egyöntetűen ellenségesen szemlélték e német törekvéseket. … (a második) … 
nagyjából 1918 elejéig tartott, a német–osztrák vitákban a lengyel kérdés került 
a középpontba, és a német politikai vezetés azokat a módozatokat kereste, ame-
lyek segítségével eltántoríthatja a Habsburg dinasztiát attól a gondolattól, hogy a 
függetlenné váló Lengyelország koronáját megszerezze. … Kezdetét vette a har-
madik szakasz, amelynek lényegét az alkotta, hogy Ausztria-Magyarországot 
minden kompenzáció nélkül rászorítsák a részvételre egy olyan német vezetésű 
blokkban, amelynek a tengelye ugyanakkor már egyértelműen Kelet felé muta-
tott. Az új ’Mitteleuropa’ már nem Dánia, Franciaország stb., hanem Minszk, 
Kijev és a Krím felé nyúlt.”12 A téma kutatói kiemelik, hogy ezekbe a tárgyalá-
sokba a magyar felet nem vonták be, így joggal lehet német–osztrák egyezteté-
sekről, vitákról beszélni. A hosszabb távú negatív következményeket, a Monar-
chia és vele a történeti Magyarország nyugati politikában végbement egyértel-
műen negatív megítélését azonban a magyar félnek is el kellett szenvednie.  

1916–17-ben a vámunió kérdése kisebb érdeklődésre talált a politikai, gazda-
ságpolitikai vitákban. 1917 szeptemberében azonban felélénkült a róla való dis-
kurzus és ez végig tartott 1918 őszéig. A változások közeledtét jól mutatta, hogy 
az 1917. február 24-én elfogadott új gazdasági kiegyezés 1918. január 1-i életbe 
lépését 1917. november 18-án elhalasztották. A Németországgal kötendő vám-
 
12  Ormos Mária: Németország és Ausztria-Magyarország viszonya. Az új Mittel-Europa-terv 1917–

1918. Századok 130. (1996) 207–208. 
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politikai megállapodást az agráriusok részéről Rubinek Gyula az OMGE igazga-
tója fejtette ki a Köztelek hasábjain több részletben.13 Gondolatai nagyrészt tá-
maszkodnak az 1917-ben megjelent A gazdasági közeledés kérdése c. művére. 
Az adatokkal gazdagon alátámasztott írását részletesen szemlézte a korabeli saj-
tó és a salzburgi tárgyalások során a magyar agrárius érdekcsoport érvrendszerei 
is tőle származtak. Rubinek vélemény szerint a nyolcvanas évek, az olcsó tenge-
rentúli gabona beáramlása óta az agráriusok célja a közép-európai vámszövet-
ség. Egy nagyobb vámuniós rendszer az ipar számára is előnyös, hiszen bizton-
ságot jelent számára azáltal, hogy a nyersanyagbázis és a felvevő piaca is egy 
vámrendszeren belülre kerül. „A jövő tehát azoké az országoké, amelyek saját 
közélelmezési és ipari nyersanyagszükségletüket túlnyomó nagy részben maguk 
tudják fedezni.”14 Sem Németország, sem a Monarchia önmagukban nem tar-
toznak ezek sorába. Nyíltan kimondja, hogy a „jövő a nagy gazdasági tereké”.  
A preferenciális rendszer csak részmegoldás. „A megoldás egyetlen módja, ha 
Németország, Ausztria és Magyarország egy hosszabb időre szóló és zárós ha-
táridőn belül fel nem mondható vám- és gazdasági egyezményt kötnek.”15 Javas-
latában kidolgozta a vámunió szervezeti és intézményi rendjét is, pl. a vitás kér-
dések rendezésének módját. „Minden, a vám és gazdasági egyezményből folyó 
vitás ügy eldöntése egy választott bíróságra bizatik, melynek határozatai a kellő 
szankcióval ruháztatnak fel.”16 Rubinek szerint ez a rendszer azért is előnyös, 
mivel az Ausztriával való tíz évenkénti gazdasági tárgyalásokat, azaz vitákat is 
egyszerűbbé teszi. 

Rubinek javaslatát számos kritika és aggodalom érte. Mindenki politikai, ill. 
gazdaságpolitikai meggyőződése, érdeke alapján mondott véleményt. A Pesti 
Napló kemény szavakkal bírálta. „Ez a vámuniós koncepció tehát nem csak egy 
veszedelmes harci szövetkezés kereteit szabja meg, egy mindenkit kizárni és le-
igázni akaró imperializmus jegyében született, de amellett a Rubinek tolmácso-
lásában az agrár egyoldalúságot eddig nem sejtett módon haladja túl. … A Né-
metországgal kötendő vámuniót igenis el tudjuk képzelni: ha kényszerítenek 
rá.”17 Nem meglepő módon az antant, vagy vele szövetséges országokban gyak-
ran idézték a Pesti Napló ezen írását.18 A Népszava nem pusztán a munkásság 
érdekeinek sérelmét látta a javaslatban, hanem sokat sejtetően  cikkének az „Ag-
rárius Középeurópa” címet adta. A kereskedelmi és iparos érdekkörök számos 
alkalommal fogalmazták meg aggodalmaikat, különösen ha a Németországgal 
folytatott gazdasági tárgyalások híre előkerült.19 Október–november folyamán 
 
13  Köztelek, 1917. augusztus 25. 
14  Uo. 
15  Uo. 
16  Uo.  
17  Pesti Napló, 1917. szeptember 2. 
18  Pesti Napló, 1917. szeptember 21.  
19  Erre példa a Margitszigeti rejtély c. rövid tudósítás. Pesti Napló, 1917. október 13.  
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előbb a Margitszigeten, majd Bécsben és később Berlinben folytak gazdasági 
tárgyalások, melyek ugyan eredményt nem hoztak és feltűnően kevés informáci-
ót lehetett róla tudni, de pont emiatt a vámuniót és a preferenciális vámokat el-
lenzők gyanakvással fogadták annak hírét és a magyar gazdaság szereplőinek 
közös fellépését sürgették ellenük.20 

Szakmai szempontból jobban alátámasztott kritikát olvashatunk a Molnárok 
Lapjában. „Ez a ’Mitteleuropa’, amely nem véd egyebet, mint az ország agrár 
voltát és agrár érdekét nem lehet a mi ideálunk, bármennyire is azonosak egyéb-
ként a magyar malomipar érdekei az agrár érdekekkel. Nem lelkesedünk azért az 
alakulásért, amelyen belül a magyar ipar teljesen ki volna szolgáltatva az osztrák 
és a német versenynek és védelmet csak az egyoldalú nagybirtokos érdekek él-
veznek”.21 

1917–18 fordulóján a német törekvések aktivitása egy vámunió kialakításáról 
láthatóan megnövekedett. Mindenki tisztában volt, hogy a Monarchia ez alól 
nem vonhatja ki magát és a tárgyalások felélénkülnek. Erre figyelmeztet Szende 
Pál a Világ c. lapban megjelent érzelmekkel átitatott írásában. „A magyar állam-
férfiak versenyre kelnek abban, hogy Németországnak felajánlják mindazt, ami a 
magyar állam jövője szempontjából értékes, fontos. Tisza István a magyar baká-
kat akarja flandriai frontra küldeni, Wekerle meg a magyar ipart és kereskedel-
met teszi le a szövetségi hűség oltárára. A miniszterelnök nyilatkozataiból tudjuk 
meg, hogy Németországgal vámszövetségre készül és pedig hosszú időre. Az 
ügy sürgős, rendkívül sürgős.”22 

A vámunió megteremtésének irányába tett lépések felgyorsulását látja a Nép-
szava is. „A béke érdekében, az ország önálló gazdaságpolitikája, a jövő demok-
ráciája és a nemzetiségi kérdés helyes megoldása érdekében tiltakozunk a német 
vámunió terve ellen. Semmi komoly ok nem szól amellett, hogy azt most, a hadi 
helyzet nyomása alatt kössék meg. Még akik a vámuniót kívánatosnak tartják, 
azoknak is be kell látni, hogy nem szabad az ántánt uszítói alá lovat adni, a bé-
kekötést megnehezíteni, pusztán azért, hogy a vámunió két évvel előbb létrejöjjön. 
Ha már muszáj vámuniót kötni, adjanak haladékot legalább a béke megkötéséig.”23 

A Köztelek, mely az agrárius érdekcsoportok egyik fontos orgánuma volt, év 
eleji cikkében a Németországgal kötendő vámunióval kapcsolatos félelmeket 
igyekezte enyhíteni. „A gazdasági közeledés kérdésének a legnagyobb baja, hogy 
a sajtóban mindig csak két megoldási módról van szó. Ez a vámunió, vagy a pre-
ferencia. A vámuniótól politikai, a preferenciától gazdasági szempontból ide-

 
20  „Egységesen kell állást foglalni a preferenczia ellen!” Az Újság, 1917. október 28. 
21  Molnárok Lapja, 1917. szeptember 22. 
22  Világ, 1918. január 4. 
23  Népszava, 1918. január 4. 
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genkedünk.”24 Az elemző szükségesnek tartja a hazai ipar kellő védelmét a gaz-
dasági tárgyalások során. 

Bár 1918 tavaszán az általános katonai és politikai helyzet kedvezőnek tűnt 
Németország számára, nem volt ez érvényes a Monarchiára nézve. Nem pusztán 
az egyre rosszabb gazdasági, szociális helyzetre kell gondolni, hanem érezhetővé 
vált, hogy egyre alárendeltebb helyzetbe kerül Németországgal szemben. A jövő 
bármiféle kimenetele egyre bizonytalanabbnak és sötétebbnek tűnt. Wedel német 
követ április 22-én nyíltan fogalmaz: „Sohasem érezték oly világosan, mint most, 
hogy a Monarchia, ha egyáltalán, úgy csak a német birodalom védelme alatt él-
het tovább, hogy az elválás a szövetségtől a biztos elmúlást jelenti... A Monar-
chia vagy meggyógyul a német birodalom szárnyai alatt, vagy a felbomlás felé 
halad.”25 

1918 áprilisában–májusában a német–osztrák viszony láthatóan igen feszülté 
vált, és ebben nem pusztán a közép-európai térség – pl. Lengyelország – jövője 
iránti nézetkülönbségek játszottak szerepet, hanem IV. Károly különbéke puha-
tolózása és annak szerencsétlen alakulása is komoly bizalomvesztést okozott. 
Ezt az elhidegülést kívánta enyhíteni az 1918 május 12-én, a belgiumi Spaa-ban, 
a német főhadszálláson lezajlott találkozó. A Monarchia részéről jelen volt maga 
az uralkodó, Burián közös külügyminiszter, Arz von Starussenburg vezérkari fő-
nök, Hohenlohe herceg berlini osztrák–magyar követ. Németországot II. Vilmos, 
a kancellár, Hindenburg és Ludendorff tábornokok, Kühlmann államtitkár és 
Wedel bécsi német nagykövet képviselte. A tudósítók a találkozó szívélyességét 
és a szoros szövetségi kapcsolatokat emelték ki, ill. egy új szövetségi szerződés 
lehetőségét, vagy a megújított szövetség létrejöttét emlegették. A ténylegesen 
meglévő feszültségekről és a találkozó tartalmáról információ hiányában hallgat-
tak. Későbbi visszaemlékezésekből tudjuk, hogy milyen feszült volt előtte a 
hangulat.26 A vezérkari főnökök szerződést írtak alá a szorosabb katonai együtt-
működésről, a kiképzési elvek egységesítéséről és arról az általános elvről, hogy 
a háború kérdésében az összes fontos döntést közösen hozzák meg. Egyezményt 
kötöttek a két ország közötti háború utáni gazdasági együttműködéséről és a 
vámunióról. Megállapodtak arról, hogy a vámunió gyakorlati részleteinek kidol-
gozása érdekében július 9-én tárgyalások kezdődnek Salzburgban. A tárgyalások 
a központi hatalmak delegáltjainak részvételével július 9-én Gratz Gusztáv kül-
ügyi osztályfőnök elnöklete alatt. A tárgyalások kezdetén mind az osztrák, mind 
a magyar nyilatkozók a közvéleményt nyugtatni igyekeztek, hogy sem egységes 
gazdasági térségről, sem vámunióról nem lesz szó.  

Annak ellenére, hogy a magyar felet érdemben nem vonták be a Németor-
szággal folytatott gazdasági tárgyalásokba, a politikai közbeszéd és a gazdasági 

 
24  Köztelek, 1918. január 26. 
25  Uo. 216.  
26  Szterényi József báró visszaemlékezéseire gondolva: Az Újság, 1924. október 6. 



PALLAI LÁSZLÓ 34

élet szereplői által is élénken figyelt és vitákat gerjesztő témának számított. A salz-
burgi tárgyalásokról a hazai sajtó általában „német, magyar és osztrák” tanács-
kozásként tudósított, elfedve a tényleges erőviszonyokat és a jelenlét politikai 
súlyában rejlő különbségeket. 

A salzburgi tárgyalások megkezdése előtt nagy találgatások jellemezte a poli-
tikai közvéleményt és a gazdasági szakírók megnyilatkozásait. A Spaa-ban meg-
fogalmazott célok túlzottan általánosak voltak, ill. azok megvalósulásának ideje 
sem volt egyértelműen kitűzve. Továbbra is nyitott volt a kérdés, hogy miről is 
folynak a tárgyalások: vámunióról, preferenciális kereskedelmi rendszerről, vagy 
egy egyszerű kereskedelmi szerződésről. Ezt a bizonytalanságot, találgatásokat 
jól mutatja a Pesti Napló cikke: „Egy olyan kereskedelmi szerződés készül a 
Monarchia és Németország között, amilyet ezek a hatalmak az elmúlt évtizedben 
még soha semmiféle állammal nem kötöttek. Nem lépnek ugyan egymással vám-
unióba, tehát nem lesz közöttük olyan szabad forgalom, mint volt a háború előtt 
Magyarország és Ausztria között, de lényegileg tulajdonképpen csak közbenső 
vámok fogják elválasztani a két nagy gazdasági területet.”27 

A vámunió kifejezés már önmagában is aggodalmakat keltett, különösen az 
iparos körökben, ezért a hivatalos megfogalmazások kerülni igyekeztek. Hang-
súlyozták, hogy a szövetségi kapcsolat elmélyítéséről lesz szó,28 de annak iránya 
és tartalma bizonytalan. A salzburgi tárgyalások menete, különösen az azt kísérő 
bizonytalanság sokakat késztetett megnyilatkozásra. Czernin gróf korábbi kül-
ügyminiszter július 18-án Bécsben őszintén és kritikusan beszélt a tárgyalások-
ról. „A kormány (ti. az osztrák) mégis veszedelmes játékot űzne, ha egyszerűen 
utat adna annak a kísérletnek, hogy Németország előtt megnyissa a határokat és 
semmi módon ne védekezzék. A kormánynak azt kell mondania, ha el is hatá-
rozta, hogy a Németországgal szemben való közeledést a lehetőségig fokozza, 
mégis vannak bizonyos határok – és ez a salzburgi tárgyalások értelme.”29 

Júliusban és augusztusban úgy folytak a tárgyalások Salzburgban hivatalosan 
a gazdasági közeledésről, hogy arról a nyilvánosság valójában alig tudott. Ez 
újabb találgatásokra és spekulációkra adott lehetőséget. A hírlapi cikkek és a köz-
beszéd gyakran feltett kérdése az volt, hogy „Mi történik Salzburgban?” Augusz-
 
27  Pesti Napló, 1918 július 2. 
28  Nem véletlenül a tárgyalások kritikusai az azon résztvevő delegáltakat „mélyítőknek” nevezte. 

Az Újság 1918. augusztus 18. számában kissé gúnyos tudósítást közöl a salzburgi tárgyalások 
részvevőiről. Előzetesen meg kell jegyezni, hogy a kb. 60 főnyi tárgyaló küldöttség ellátását 
Magyarország vállalta magára, ami a háború ötödik évében nem volt egyszerű feladat. „A Grand 
Hotel de L’Europe-ban a ’mélyítők’ foglaltak le egész lakosztályokat, élükön Gratz Gusztáv 
dr.-al, aki a déli korzó napi vendége. Sok vizet nem zavarnak a salzburgi ’mélyítők’. A közön-
ség többet törődik  színház bájos primadonnájával, Hanna Zerkovitz-al, mint a vámszövetség 
építőivel. Legfeljebb csak a ’mélyítők’ külön magyar kosztja és élelmezése izgatja a kedélye-
ket. Mert akárhol is jelennek meg a mélyítők, megelőzi őket a magyar liszt, zsír és még ezerjó. 
… Így fest most Salzburg az izgalmas napokban.” 

29  Világ, 1918. július 19. 
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tus 23-i nyilatkozatukban a tárgyalás résztvevői a következőket közölték a nyil-
vánossággal: „A delegátusok a gazdasági szövetség alapvető kérdéseiben már 
megegyeztek, a tárgyalások már rég túl vannak azon, hogy a problémát vám-
unió, vagy preferenciális vámok, vagy kereskedelmi szerződés szempontjából 
ítéljék meg. A gazdasági szövetség nem fog valami vámpolitikai jelszón felépül-
ni, hanem minden eszközt igénybe fog venni, amely a szövetséges államok gaz-
dasági életének lehető egybeszövésére alkalmas”.30 A nyilatkozat általánossága 
nem csökkentette a bizonytalanságot és a felfokozott várakozásokat. 

1918. szeptember 8-án véget ért a salzburgi tárgyalások első szakasza és 
jegyzőkönyvbe foglalták annak „elvi” eredményeit. Jól látható, hogy az egyezte-
tések igen lassan haladtak és komoly érdekellentétek vannak a résztvevők gaz-
dasági szempontjai között.31 Ahogy már korában láttuk most is a gazdasági, ill. 
külgazdasági együttműködés három lehetséges formájáról folyt a vita: a vám-
unió, a preferenciális vámrendszer, kereskedelmi szerződés. A vámuniót első-
sorban a magyar agrárius érdekcsoportok és bizonyos német körök képviselték. 
A kereskedelmi szerződések híveinek volt a legkisebb tábora, míg a preferenciá-
lis vámrendszert elsősorban az osztrák résztvevők és a magyar iparos érdekcso-
portok támogatták. A preferenciális rendszer alatt azt a megoldást értették, amit 
Németország a breszt-litovszki és a Romániával megkötött békeszerződésekben 
már alkalmazott, azaz egymásnak és a velük vámszövetséget alkotó országoknak 
kedvezményeket adnak, de ezt más államokra nem terjesztik ki. A tárgyalások 
során a preferenciális rendszer győzedelmeskedett, azaz a vámunió gondolatát 
elvetették, ami a német iparos körökben és a Mitteleuropa támogatóinak sorában 
nagy felháborodást keltett, míg az agrárius náluk érdekcsoportok támogatták. 
Azaz a vita ezzel még nem dőlt el, ezért is emelték ki a tárgyalások kapcsán a 
tudósítók és elemzők, hogy ez még képlékeny állapotot jelez. Friedrich Naumann 
köré szerveződött érdekcsoport azonnal heves ellenkampányba kezdett. A tudó-
sító nem véletlenül jegyzi meg: „Egyszóval a helyzet az, hogy az illetékes ténye-
zők elvileg megállapodtak a preferencia elvén alapuló kereskedelmi szerződés 
létesítésében, ellenben az ellenpárt megkezdte ellene heves agitációját.”32 

Bár szeptemberben a salzburgi tárgyalásokról a hírek alább hagytak, továbbra 
is számos cikk született meg  a gazdasági szaklapokban a magyar iparos társada-
lom védelme érdekében. A tárgyalások október 11-én befejeződtek. A háborús 
vereség, a forradalmak, a Monarchia bukása meghaladottá tette ezeket az elkép-
zeléseket. Időközben már megszületett az ítélet a Monarchia és a történeti Ma-
gyarország jövőjére vonatkozóan és ebben közvetve a Németország és a Monar-
chia közötti 1918-as gazdasági elképzelések a „közeledésről”, „elmélyítésről” is 
szerepet játszottak. 

 
30  Magyar Gyáripar, 1918. szeptember 1. 
31  Az Est, 1918. szeptember 8.  
32  Uo.  
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AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK  
A NAGY HÁBORÚBAN ÉS A BÉKEKONFERENCIÁN.  
AZ AMERIKAI BEL- ÉS KÜLPOLITIKAI DILEMMÁK  

VÁZLATOS ÁTTEKINTÉSE 
 

A HÁBORÚ ELŐTTI DILEMMÁK 
 
Az 1914 nyarán globális háborúvá szélesedő osztrák-magyar-szerb konfliktus a 
kontinentális nagyhatalomként az észak-amerikai kontinensen épülő-terjeszkedő 
Amerikai Egyesült Államok számára új kihívásokat hozott. Nyilvánvaló, hogy 
1914 augusztusának, 1918 novemberének és 1920 tavaszának Amerikája alig 
hasonlított egymásra, bár mindhárom történelmi pillanatban Woodrow Wilson 
volt az ország elnöke. Ebben a tanulmányban röviden áttekintjük a legfontosabb 
változásokat és dilemmákat, melyekkel Wilson és országa szembesült. Tesszük 
ezt azzal a megszorítással, hogy nem elsősorban az amerikai-magyar kapcsola-
tokról szólunk, mert azokat magyar nyelven is részletesen bemutattuk és elemez-
tük már máshol.1 

Az Egyesült Államok a háborút megelőző évek során jelentős változásokon 
ment keresztül, és ezek alapvetően határozták meg Washington viselkedését a 
globális konfliktusban. Az 1900 és 1917 közti időszakot (tágabban: 1890–1920) 
„progresszív korszak”-nak nevezzük. Ezt a bő másfél évtizedet jelentős refor-
mok és belpolitikai viták jellemzik. Ennek alapvetően két oka volt: egyfelől az 
amerikai társadalom és gazdaság átalakulása a „második ipari forradalom” és a 
tömeges, „új bevándorlás” következtében, másfelől a belpolitikai erőviszonyok 
látványos átalakulása.2 

A transzkontinentális vasútépítés következtében nekilendült amerikai nehéz-
ipar munkaerőigénye a századfordulón tömeges bevándorláshoz vezetett. Az 1920. 
évi népszámlálási adatok szerint a 106 millió amerikai lakos negyede (26 millió fő) 
nem az Egyesült Államokban született. A rohamos iparosodással együtt járt a 
tömeges migráció és a városfejlődés új szakasza: az etnikai mozaikokból felépü-

 
A tanulmány az MTA Lendület Trianon 100 kutatási projekt keretében készült. 
1  Glant Tibor: Kettős tükörben: Magyarország helye az amerikai közvéleményben és külpoliti-

kában az első világháború idején. (Amerika tegnap és ma 1.) Debrecen 2008. és Uő.: Wilson 
Párizsban: Trianon amerikai háttere. In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. 
Szerk. Kovács Zoltán és Püski Levente. Debrecen 2010. 73–83. 

2  Maldwyn A. Jones: The Limits of Liberty: American History 1607–1992. 2. kiad. Oxford 1995. 
295–411. 
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lő milliós nagyvárosok felemelkedése. Egy jellemző adat: a háború előestéjén az 
Egyesült Államokban 2 ezer napi- és 15 ezer hetilap jelent meg, két tucat nyel-
ven.3 Ehhez az új helyzethez hozzá kellett igazítani az amerikai társadalom és 
gazdaság szerkezetét, lehetőleg azt megelőzően, hogy az egyelőre csak elszórtan 
jelentkező társadalmi és faji-etnikai konfliktusok mindennapossá válnának. Az 
„evolúció” (mint irányított társadalmi fejlődés) és a „revolúció” (forradalom) 
szembeállítása az amerikai progresszív korszak meghatározó politikai retorikai 
eleme lett, és „reform-darwinizmus”-nak nevezték. Ennek következtében kon-
szenzus alakult ki a rendszer reformjának szükségessége terén (ellentétben a ké-
sőbbi roosevelti New Deal-lel és johnsoni „Nagy Társadalom”-mal). A vita nem 
arról folyt, hogy szükséges-e a reform, hanem arról, hogy ki, mit és hogyan vál-
toztasson meg. A korszak „pragmatista” gondolkodása arra sarkallta az amerikai 
döntéshozókat, hogy az egyes reformokat szakértők bevonásával, első körben 
helyi szinten teszteljék. Theodore Roosevelt elnök az ifj. Robert M. LaFollette 
vezetése alatt működő Wisconsin államot egyenesen a „demokrácia laboratóriu-
má”-nak nevezte.4 Ez a tudományos alapú politikai problémamegoldás később 
pl. a „tudományos béke” politikai narratívájában (az Inquiry-ben) köszönt visz-
sza. Másfelől 1912-ben megtört a Republikánusoknak a polgárháború óta tartó 
egyoldalú politikai dominanciája a szövetségi kormányzatban. 1860 és 1912 kö-
zött a republikánusok uralták a Fehér Házat. Ez alatt a fél évszázad alatt csak és 
kizárólag Grover Cleveland személyében választottak Demokrata párti elnököt 
(két, de nem egymást közvetlenül követő ciklusra: 1885–89 és 1893–97). Róla 
viszont a republikánusok is azt tartották, hogy még náluk is „republikánusabb”. 
1912-ben azonban egy belső vita következtében a republikánusok két pártra sza-
kadtak és Wilson, nevető harmadikként megnyerte a választást. Az 1913–17-es 
ciklus tétje az volt, hogy a demokraták tudnak-e önálló arculatot felmutatni és 
képesek-e 1916-ban újra elnökválasztást nyerni. Így vált Wilson első elnöki cik-
lusa élet-halál kérdéssé a demokraták számára. Ezt Wilsonék a progresszív re-
formok új szintre emelésével (az „Új Szabadság” programjával) próbálták elérni, 
majd kitört a Nagy Háború. 

 
 
 
 

 
3  Jones, M. A.: Limits of Liberty i. m. 342. 
4  Jones, M. A.: Limits of Liberty i. m. 368–374. L. még Arthur A. Ekirch: Progressivism in 

America: A Study of the Era from Theodore Roosevelt to Woodrow Wilson. New York 1974. 
magyar nyelven l. Lévai Csaba: Az amerikai liberalizmus alakváltozásai az amerikai történe-
lemben és történetírásban. Múltunk 43. (1998) 3–4. sz. 256–298. 
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A HÁBORÚ KIROBBANÁSA ÁLTAL OKOZOTT DILEMMÁK 
 
Az Óvilág és az Újvilág retorikai szembeállítása az amerikai identitáspolitika 
egyik sarokpontjává vált a 19. század során. Először a „nem vagyunk Európa 
2.0” vagy „nem akarunk Európa 2.0 lenni” volt az alapállás. Ezt a századfordu-
lóra fokozatosan váltotta fel a „míg az Óvilág újratermeli háborús konfliktusait, 
az Újvilág a társadalmi, gazdasági és technikai haladás fellegvára” narratívája. A 
két, Amerikában megrendezett világkiállítás (Chicago, 1893 és St. Louis, 1904) 
is ezt az új nemzeti sikernarratívát erősítette. A századfordulóra eljutottunk oda, 
hogy divat lett Amerikába utazni szakmai tanulmányútra, miközben a film (és 
ezzel együtt az amerikai populáris kultúra) is elindult világhódító útjára. A hábo-
rú kitörésekor az amerikai sajtó a helyzetet ennek megfelelően reagálta le: mi-
közben az óvilágiak ismét egymással kezdenek háborúzni, addig az Újvilág a 
progresszió újabb csodáját mutatja be: a Panama-csatorna megnyitását (1914. 
augusztus 15.).5 

Friss kutatásokból tudjuk, hogy az angolajkú újvilági sajtó leggyakrabban a 
„lehetőség” (opportunity) és a „katasztrófa” (disaster) szavakkal írta le a konflik-
tust,6 és az újvilági nagyhatalom mindkettőre újszerű, „tipikusan amerikai” vála-
szokat adott. A háború az egyébként is magas fordulatszámon pörgő amerikai 
gazdaság előtt megnyitotta a globális piacot, s ennek rövidtávú következménye 
az lett, hogy az Egyesült Államok adósból hitelező országgá vált, alig öt év alatt. 
Egy generációval később (1945-re) pedig egyenesen a világ pénzügyi központ-
jává. Az Európában rekedt amerikaiak kimentése és a németek által lerohant 
(semleges) Belgium támogatása (együttesen:„disaster”) beindította az amerikai-
akra korábban is oly jellemző altruizmust, hagyományos keretek között (Ameri-
kai Vöröskereszt), egyházi vonalon (YMCA, kvékerek) és (pl. a Herbert Hoover 
kezdeményezésére létrehozott belga segélyprogram keretében) teljesen új for-
mában is. Az évtized végére ezekből kialakult egy korábban elképzelhetetlen ha-
tékonyságú, transznacionális (kormányokat és nemzetközi civil szervezeteket 
összehangoltan mozgató), humanitárius segélyezési program, mely emberek mil-
lióinak az életét mentette meg a háború után, még a legyőzött országokban is.7 

A háború kirobbanása azonban nem várt belpolitikai konfliktusokat szült. 
Közismert, hogy a háború kitörését a világ nagyobb városaiban utcai felvonulá-
sokkal ünnepelték, az viszont kevéssé, hogy a legnagyobbra New York-ban ke-

 
5  Glant Tibor: Amerika, a csodák és csalódások földje. Az Amerikai Egyesült Államok képe a 

hosszú XIX. századi magyar utazási irodalomban. Debrecen 2013. 
6  Philip Payson O’Brien: The American Press, Public, and the Reaction to the Outbreak of the 

First World War. Diplomatic History 37. (2013) 3. sz. 446–447. 
7  Glant Tibor – Juhász Balázs – Abolnczy Balázs: Nemzetközi segély- és segítőakciók a volt 

Osztrák–Magyar Monarchia területén (1918–1923). Századok 152. (2018) 6. sz. 1321–1352. 
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rült sor. Augusztus első napjaiban mintegy 40 ezer ünneplő özönlött a manhatta-
ni utcákra: a háború kitörését ugyan együtt ünnepelték, de abban nem értettek 
egyet, hogy azt kinek kellene megnyernie. Az ebből fakadó utcai verekedésekre 
adott válaszként Wilson elnök nyilvános kongresszusi beszédben hirdette meg 
(augusztus 19-én) az Egyesült Államok semlegességét: „Pártatlannak kell ma-
radnunk gondolatainkban és tetteinkben egyaránt.”8 Ezzel párhuzamosan béke-
közvetítői ajánlatot is tett a hadban álló feleknek, de ezt a szövetségesek és a 
központi hatalmak egyaránt elutasították. Ezzel a háború gyors lezárására tett el-
ső amerikai kísérlet kudarcba fulladt.9 

 
 

A SEMLEGESSÉG DILEMMÁI 
 

Az amerikai semlegesség időszakát (1914. augusztus – 1917. április) azzal szo-
kás elintézni, hogy az USA a német tengeralattjáró-háború okán fokozatosan 
sodródott a háború felé, majd a korlátlan tengeralattjáró-háború meghirdetése és 
a Zimmermann-távirat miatt hadba is lépett. Ennél azonban bonyolultabb volt a 
képlet.10 Az 1914. augusztusi New York-i utcai zavargások világosan jelezték, 
hogy az Óvilágból importált etnikai konfliktusokat kezelni kell, részben a belső 
béke, részben a választások miatt. Ha ugyanis Washington túlzottan kiáll az 
egyik hadban álló szövetség mellett, a másikból érkezett bevándorlók ezt elle-
nezni fogják, szavazataikat pedig el is veszíthetik az éppen kormányon lévők. 
1916-ban, a következő elnökválasztás idején például az írországi húsvéti felkelés 
kezelése komoly fejtörést okozott Wilson kampánystábjának. Míg az etnikai 
kérdés (érthető módon) a semlegesség irányába mozdította el az amerikai kor-
mányzatot, a brit és német háborús politika erősen megnehezítette annak gyakor-
lati megvalósítását. A háború kitörésekor a britek elvágták a tengeralatti távíró-
kábeleket az Egyesült Államok és a központi hatalmak között, valamint konti-
nentális blokádot hirdettek háborús ellenfeleikkel szemben és lezárták a La 
Manche-csatornát és Gibraltárt. Ennek eredménye a háború előtti, spontán kiala-
kult kereskedelmi kapcsolatrendszer felborulása volt. Erre a központi hatalmak 
előbb diplomáciai tiltakozással, majd 1915-től szabotázs-akciókkal és egyre fo-
kozódó intenzitású tengeralattjáró-háborúval válaszoltak. A britek amerikai civi-
leket használtak élő pajzsként a katonai szállítások fedezésére, a németek pedig 
szívbaj nélkül süllyesztették el sorban a kereskedelmi hajókat is, nem törődve az 

 
 8  O’Brien, P. P.: American Press i. m. 446–452. 
 9  Glant T.: Kettős tükörben i. m. 79–81. 
10  Az alábbi összefoglalás az alábbi, 2017-ben megjelent cikkemre épül és a továbbiakban csak az 

abban nem tárgyalt forrásokat tüntetjük fel: Glant Tibor: Az Amerikai Egyesült Államok hadba 
lépése 1917-ben. Korunk III. folyam 28. (2017) 2. sz. 11–21. 
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esetleges amerikai civil áldozatokkal. A Lusitania elsüllyesztése 1915-ben csak-
nem diplomáciai szakításhoz vezetett Berlin és Washington között. A központi 
hatalmak joggal tiltakoztak az Egyesült Államok aszimmetrikus kereskedelmi 
politikája ellen, Washington pedig beérte annyival, hogy tiltakozó jegyzékeket 
intézett el a brit kormányhoz. 

A mellékelt táblázat az amerikai külkereskedelem alakulását mutatja az utol-
só békeév (1913) és az amerikai hadba lépés előtti utolsó év (1916) összevetésé-
ben, millió dollárban.11 Ebből jól látható, hogy a brit blokád eredményeként 
gyakorlatilag megszűnt minden kereskedelmi kapcsolat az Egyesült Államok és 
a központi hatalmak között, miközben az Egyesült Államok és a szövetségesek 
közti kereskedelem megháromszorozódott: 

 
Kereskedelmi partner az USA szempontjából 1913 1916 

Központi hatalmak: USA export oda 
Központi hatalmak: USA import onnan 

377 
225 

      2,2 
      6,6 

     Németország: USA export oda 
     Németország: USA import onnan 

352 
184 

      2,0 
      6,0 

     Ausztria-Magyarország: USA export oda 
     Ausztria-Magyarország: USA import onnan 

22 
19 

      0,06 
      0,3 

Szövetségesek: USA export oda 
Szövetségesek: USA import onnan 

1320 
737 

4251 
  908 

     Franciaország: USA export oda 
     Franciaország: USA import onnan 

153 
139 

  861 
  109 

     Egyesült Királyság: USA export oda 
     Egyesült Királyság: USA import onnan 

591 
272 

1888 
  305 

     Kanada: USA export oda 
     Kanada: USA import onnan 

403 
142 

  606 
  237 

 
A hivatalosan deklarált, de a valóságban nyilvánvalóan be nem tartott ameri-

kai semlegesség alakításában döntő szerepe volt Wilson elnök és legfőbb politikai 
tanácsadója, Edward M. House ezredes egyértelmű angol-barátságának. A sem-
legesség kérdésében egyébként éles és színvonalas vita folyt nagy nyilvánosság 
előtt, az 1907-ben alapított American Journal of International Law hasábjain, 
amerikai, brit és osztrák nemzetközi jogi szakértők között. Szintén az amerikai 
semlegesség ellenében hatott a sikeres brit háborús propaganda. Helyzeti elő-
nyüket kihasználva a britek minimális célja Washington semlegességének meg-
tartása, maximális célja az Egyesült Államok hadba léptetése volt. A helyzeti 

 
11  Mark Jefferson: Our Trade in the Great War. Geographical Review 3. (1917) 6. sz. 474–480. 

Az itt bemutatott táblázat Jefferson adatainak vázlatos összegzése. 
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előny ebben az esetben a közös nyelv mellett a korszakban oly divatos angol-
szász faji felsőbbrendűség gondolata volt. Ezzel szemben a németek maximális 
célja csak az amerikai semlegesség fenntartása lehetett, hiszen senki nem gon-
dolta komolyan egyetlen pillanatig sem, hogy Washington London ellenében, 
Berlin oldalán lépne háborúba. Ezt a brit propagandakampányt a harmincas 
években több bizottság is vizsgálta, s ennek eredményeként az amerikai kong-
resszus 1935-től semlegességi törvények sorát fogadta el az esetleges hasonló 
manipulációk megelőzése céljából.12 

Az 1910-ben kirobbant mexikói forradalom az európai háborúhoz közvetle-
nül ugyan nem kötődött, de további komoly dilemmákat okozott Wilson számá-
ra. Az Egyesült Államok déli szomszédja területén közel egy évtizeden át dúló 
polgárháború számos fegyveres konfliktushoz vezetett a két ország között. Az 
1914. április tampicói incidens előbb Veracruz amerikai megszállásához, majd 
csaknem újabb amerikai–mexikói háborúhoz vezetett. A válságot végül az ABC-
hatalmak (Argentína, Brazília és Chile) közbenjárásával a kanadai Niagara Falls-
ban megrendezett békítő konferencia zárta le 1914 nyarán. Másfél év múlva, 
1916. március 9-én Pancho Villa csapatai megtámadták az új-mexikói Columbus 
városát és 18 amerikai állampolgárt (többségében katonákat) meggyilkoltak. Vil-
la célja a helyi laktanyában őrzött amerikai lovak és fegyverek megszerzése volt. 
Válaszul Wilson elnök John J. Pershing vezetésével „büntetőexpedíció”-t (Pu-
nitive Expedition) küldött Mexikóba, Villa elfogására. Ez a vadnyugati filmeket 
idéző lovassági alakulat volt az amerikai szárazföldi haderő büszkesége. 
Pershing azonban hiába üldözte Villát, így 1917 januárjában Wilson a csapatok 
kivonása mellett döntött.13 Ennek a katonai kudarcnak a későbbiekben fontos 
szerepe volt az amerikai diplomácia és katonapolitika alakulásában. 

1916, az utolsó amerikai békeév egyben elnökválasztási év is volt. Ahogyan 
1912 kapcsán már említettük, a Demokrata Párt számára élet-halál kérdése volt a 
kormányképesség és az újraválaszthatóság bizonyítása. A fentebb vázolt konflik-
tusok miatt az amerikai közvéleményben komoly viták folytak az esetleges had-
ba lépésről, de legalább a fegyveres semlegesség megvalósításáról. Ezt hívták 
„perparedness”-nek, azaz (katonai) felkészültségnek. A vita során valaki rá-
mondta Wilsonra, hogy legalább „nem vitt minket háborúba”, és végül ez lett az 
elnök újraválasztási kampányának hivatalos jelszava. 1916 ismét bizonyította, 
hogy külpolitikával nem lehet amerikai választást nyerni, hiszen az írek húsvéti 
felkelésének britek általi vérbe fojtása (és annak amerikai visszhangja a nagy-
számú ír bevándorló körében), a mexikói határincidens és a büntetőexpedíció 
látványos kudarca, valamint az egyre szaporodó német tengeralattjáró-támadá-

 
12  A részleteket l. Glant T.: Kettős tükörben i. m. 128–139. 
13  John S. D. Eisenhower: Intervention! The United States and the Mexican Revolution, 1913–

1917. New York 1993. 
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sok amerikai áldozatainak száma aligha tekinthető a demokrata választási győze-
lem kulcsának. Wilson belpolitikával nyert, de éppen csak: a választás éjszaká-
ján azzal a tudattal feküdt le, hogy vesztett, és csak a másnap beérkező kaliforni-
ai eredmények fordították javára a végeredményt.   

A wilsoni semlegesség utolsó megnyilvánulása a december közepén tett 
újabb amerikai békeközvetítési ajánlat volt. Erre a szövetségesek részéről a fran-
ciák a Monarchia feldarabolását jelölték meg válaszként, Berlin pedig tárgyalási 
pozícióját sem volt hajlandó nyilvánosságra hozni a békekonferencia megnyitása 
előtt. Januárban válaszként Wilson elmondta legidealistább beszédét a „győze-
lem nélküli béke” szükségességéről.  

A békeközvetítési ajánlatok sorozatos elutasítása azonban csak egy volt az 
amerikai hadba lépés okai közül. Legalább ennyire fontos volt a mexikói kudarc 
és az arra épített, majd a britek által lebuktatott német diplomáciai offenzíva, a 
Zimmermann-távirat. Miközben Washington a büntetőexpedíció kivonását pró-
bálta az amerikai közvélemény előtt megindokolni, Berlin ajánlatot tett Mexikó-
nak: ha az USA déli szomszédja a központi hatalmak oldalán belép a háborúba 
és győznek, Mexikó visszakapja az 1846–48-as háborúban elvesztett területeket 
Texastól Kaliforniáig. Wilson már azért is neheztelt Mexikóra, mert az semleges 
maradt, és nem csatlakozott a szövetségesekhez korábban. Ezzel párhuzamosan 
Oroszországban forradalom tört ki, és megbukott a cári rendszer. Az így „de-
mokratikus”-sá vált államot és annak új kormányát (Kerenszkij) Wilson sietve 
(11 napon belül) elismerte. Ez amerikai rekordnak számított, magyarázata pedig 
abban rejlett, hogy így a háborút végre nemcsak az amerikai sajtóban lehetett a 
demokráciák és az autokrata rezsimek konfliktusaként bemutatni. Január végén 
Berlin ráadásul korlátlan tengeralattjáró-háborút hirdetett, minden korábbi ígére-
tét durván megszegve. Wilson azonnal szakított a németekkel, de Béccsel egy-
előre még nem. Az éppen összeülő Kongresszustól pedig azt kérte, hogy egy 18. 
századi törvényre hivatkozva rendelje el a kereskedelmi flotta felfegyverzését. 
Ezt a demokrata többségű törvényhozás azonban elutasította, ezért az elnök 
1917. április 2-án, a két ház közös ülésén hadüzenetet kért Németország ellen: 
„A világot biztonságossá kell tennünk a demokrácia számára,” mondta. Négy 
nappal később a Szenátus jóváhagyta a hadüzenetet.14 

 
 
 

 
14  Ross A. Kennedy: The Will to Believe: Woodrow Wilson, World War I, and America’s Strategy 

for Peace and Security. Kent 2009. 1–127. 
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HÁBORÚS DILEMMÁK 
 

1917 áprilisában tehát ugyanaz a Woodrow Wilson, aki az előző év novemberé-
ben még azzal nyert elnökválasztást, hogy „nem vitt minket háborúba”, most 
hadüzenetet kért és kapott Németország ellen. Rádásul ezt a republikánusok is 
megszavazták a Kongresszusban: a voksolás végeredménye a két házban 82–6, 
illetve 373–50 volt. Tovább fokozta a helyzet iróniáját, hogy a Pershing-féle 
büntetőexpedíció mexikói kudarca világosan jelezte, hogy az immár az antant 
szövetségesek oldalán „társult hatalom”-ként hadban álló Egyesült Államoknak 
nem volt bevethető szárazföldi hadserege. Hadsereg nélkül pedig nehéz háborút 
nyerni, de, amint látni fogjuk, nem lehetetlen. Így második ciklusa legelején 
Wilson elnök ezúttal új, háborús dilemmák sorával nézett szembe, és ezekre is-
mét az amerikai történelemben korábban példa nélküli válaszokat adott. 1917 so-
rán Wilson publikus és a nyilvánosságnak nem szánt retorikájában egyaránt át-
pozícionálta magát. Hadüzenetet kérő kongresszusi beszédében azzal érvelt, 
hogy az orosz forradalom következtében immár a demokráciát képviselő szövet-
ségesek (Anglia, Franciaország és Oroszország) állnak szemben a saját népeiket 
is elnyomó, autokrata rezsimekkel (Németország, a Monarchia és Törökország). 
A világban pedig csak akkor működhet az amerikaiak által megálmodott új rend, 
ha az amerikai típusú liberális demokrácia válik uralkodó államformává. Erre a 
retorikai alapvetésre épült minden későbbi nyilvános beszéde, így a 14 pont és 
annak további 9 kiegészítése is. Ezt egészítette ki a „háborúk befejezéséért vívott 
háború” (the war to end all wars) toposzával.15 A nyilvánosságnak nem szánt re-
torika azért érdekes, mert megmutatja, hogy a demokrata többség mellett miért 
szavazta meg a hadba lépést a republikánus kisebbség is a Kongresszusban. Az 
1917-ben első képviselőházi ciklusát kezdő (későbbi ikonikus New York-i pol-
gármester) Fiorello LaGuardia feljegyezte a naplójában, hogy a demokraták arra 
hivatkozva vették rá a republikánusokat a hadba lépés támogatására, hogy ez 
csak a pillanatnyi, már régen nem semleges helyzetet szentesíti, és hogy úgysem 
kell majd háborúzni, mert az amerikai gazdaság teljesítménye a szövetségesek 
oldalán önmagában eldönti a háborút.16 Wilson tipikus média-elnök volt. Ennek 
megfelelően, már 1917. április 4-én létrehozta a Tömegtájékoztatási Bizottságot 
(Committee on Public Information, röviden CPI), ami egy, csak az elnöknek fe-
lelős, korlátozott időtartamra létrehozott propaganda-minisztérium volt. A CPI 

 
15  Wilson hadüzentet kérő beszédében (1917. április 2.) ígérte a háborúzás végét, a 14 pontot 

1918. január 8-án hirdette meg, a további 4 plusz 5 békeelvet pedig február 11-én és szeptem-
ber 27-én ismertette.   

16  Arthur Mann: LaGuardia: A Fighter Against His Times, 1882–1933. Chicago 1959. 74–75. L. 
még Kathleen Hall Jamieson: Eloquence in an Electronic Age: The Transfromation of Political 
Speechmaking. Oxford 1988. 99. 
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koordinálta a bel- és külföldi amerikai kormánypropagandát és átvette a külügy-
től a diplomáciai jegyzékek nyilvánosságra hozásának jogát is. Ez nemzetközi 
kontextusban az amerikai kulturális diplomácia megszületését jelentette.17 

A Fehér Háznak foglalkoznia kellett a hadsereg kérdésével is. A Nagy Fehér 
Flotta és a Panama-csatorna megépítése egyértelműen jelezte a tengerentúli ter-
jeszkedés igényét, ez pedig a haditengerészet feladata volt. A progresszív kor-
szakban olyan sok amerikai katonai akcióra került sor Közép-Amerikában, hogy 
a helyiek, némi éllel „State Department-csapatok”-nak kezdték nevezi az ameri-
kai tengerészgyalogosokat. A hadügyhöz tartozó szárazföldi hadsereg viszont a 
19. században „ragadt”. Ez a fegyvernem alapvetően számozott könnyűlovassági 
századokból állt és korábban az indiánháborúkban vetették be. A büntetőexpedí-
ció mexikói kudarca világossá tette, hogy ez a hadsereg nem alkalmas az európai 
háborúban való részvételre. A fegyveres felkészültségi mozgalom (preparedness) 
keretében egyes republikánusok (pl. „Teddy” Roosevelt ex-elnök) szerveztek 
ugyan önkéntes csapatokat és kiképzőtáborokat, de a jelentkezők száma nem 
volt elég ahhoz, hogy új, hatékony hadsereget szervezzenek belőlük. Mivel ápri-
listól önkéntesek nem jelentkeztek, május közepén a Kongresszus törvényt ho-
zott a kötelező sorozás bevezetéséről.18 A hadba lépés pillanatában amerikai ka-
tonai hírszerzés sem létezett; azt 1917 tavaszán állították fel Ralph H. Van De-
man őrnagy vezetésével.19 Így, a kötelező sorozással és a hírszerzés megszerve-
zésével kezdődött az Amerikai Expedíciós Hadsereg (American Expeditionary 
Forces, AEF) felállítása és kiképzése. Az AEF végül Pershing parancsnoksága 
alatt csak 1918 nyarán vett részt európai ütközetekben. További problémát jelen-
tett az „ellenséges idegenek” (enemy aliens) problémája: ezt a jogi kategóriát 
azokra használták, akik Amerikában éltek, de ellenséges országban születtek. Őket 
Wilson felmentette a kötelező sorozás alól, de önkéntesnek jelentkezhettek.20  

Wilson tisztában volt azzal, hogy bevethető szárazföldi hadsereg nem áll ren-
delkezésére, a háborút viszont meg akarta nyerni. Hadsereg híján ezért kénytelen 
volt diplomáciai megoldást keresni, ez pedig a kompromisszumos béke valószí-
nűségét növelte. Ebben kulcsszerepet szánt az Osztrák–Magyar Monarchiával 
kötendő különbékének. Közismert, hogy a háború során az amerikai elnök töb-
bet beszélt a nyilvánosság előtt az általa megálmodott háború utáni világról, 
mint országa hadicéljairól. A wilsoni új világrend kulcsa a kollektív biztonságot 
és a harmonikus nemzetközi együttműködést garantáló Népszövetség volt. A 
 
17  Stephen L. Vaughn: Holding Fast the Inner Lines: Democracy, Nationalism, and the Com-

mitttee on Public Information. Chapel Hill, NC 1980.  
18  Walter LaFeber: The American Age: U. S. Foreign Policy at Home and Abroad, 1750 to the 

Present. 2. kiad. New York, 1994. 239–267. 
19  Bruce W. Bidwell: History of the Military Intelligence Division, Department of the Army 

General Staff: 1775–1941. Frederick, MD 1986. 90–149. 
20  Glant T.: Kettős tükörben i. m. 163–165. 
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szövetségesek esetleges totális győzelme erre azért jelentett veszélyt, mert az 
ebben az esetben várható büntető-béke eleve kizárta volna (1919–20-ban ki is 
zárta) a legyőzött országok önkéntes és jó szándékú együttműködését ebben az 
új, nemzetközi rendszerben. Ezért Wilson, szükségből erényt kovácsolva, bevet-
hető haderő hiányában tárgyalásos úton próbálta lezárni a háborút. A kompro-
misszumos béke és a Monarchia kilépése a háborúból azért kapcsolódott össze, 
mert ezáltal megbonthatónak tűnt a központi hatalmak egységes területi tömbje: 
az európai kontinenstől a Közel-Keletig nyúló német–osztrák–magyar–bolgár–
török tengely. Ha ebből a blokkból Ausztria-Magyarország (területi egységének 
garantálásáért cserében) kilép, Németország vagy elveszti a közvetlen kapcsola-
tot balkáni szövetségeseivel, vagy katonailag megszállja kiugrott szövetségesét. 
Ennek a politikának különös aktualitást adott az 1917. októberi (novemberi) 
oroszországi bolsevik forradalom, hiszen Lenin egyik első nyilvános intézkedése 
a háborúból való kilépés bejelentése (Dekrétum a békéről) volt. Ez azt jelentette, 
hogy a keleti fronton eddig lekötött német csapatok viszonylag rövid időn belül 
felszabadulhattak, és bevethetővé váltak az 1916 vége óta „befagyott” nyugati 
fronton. A Monarchia kilépése ugyanakkor azt jelentette volna, hogy ez a német 
haderő nem a francia frontra, hanem déli irányba indul el a breszt-litovszki béke 
aláírása után.21  

A Szovjet-Oroszországban kitört polgárháború újabb kihívások elé állította 
az amerikai elnököt. A lenini program számos elemében hasonlított Wilson új 
világrendjéhez, de volt a kettő között egy összebékíthetetlen különbség: míg Le-
nin egy, a „nyugati imperialista” rendszereket elsöprő világforradalmat tekintette 
az új rend felé tett első lépésnek, addig Wilson éppen a nyugati civilizációval 
teljesen mértékben összeegyeztethetetlen bolsevik rendszer számára nem látott 
helyet hosszabb távon a háború utáni világban. Az amerikai elnök nyilvánvalóan 
szerette volna, ha a fehérek nyerik az orosz polgárháborút, de saját nyilvánosan 
meghirdetett elvének (nemzeti önrendelkezés) megsértése lett volna, ha nyíltan, 
katonailag beavatkozik. Az 1918 késő tavaszára kialakult komplex helyzetet to-
vább bonyolította a Csehszlovák Légió és Japán (újbóli) színre lépése.22 1918 ta-
vaszán a Kijev környékén fogva tartott cseh és szlovák származású osztrák–
magyar hadifoglyok azzal a kéréssel fordultak Leninhez, hogy fegyverezze fel 
őket, és tegye lehetővé számukra azt, hogy hazájuk (majdani) „függetlenségéért” 
a szövetségesek oldalán, a nyugati fronton harcolhassanak. Mivel a Sixtus-affér 

 
21  Glant T.: Kettős tükörben i. m. 230–236. 
22  A két világkép közti kibékíthetetlen retorikai ellentétre elsőként Arno J. Mayer hívta fel a fi-

gyelmet a The Political Origins of the New Diplomacy, 1917–1918.Yale, 1959. c. munkájában. 
Ezt a gondolatot vitte tovább és nevezte a wilsoni, szibériai beavatkozást „az első hideghábo-
rú”-nak Donald E. Davis és Eugene P. Traini : The First Cold War: The Legacy of Woodrow 
Wilson in U.S.-Soviet Relations. Columbus, MI 2002. 
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formájában Clemenceau durván rövidre zárta az amerikai–osztrák különbéke-
tárgyalásokat és az éppen szervezés alatt álló amerikai hadsereg továbbra sem 
volt bevethető, miközben a németek fokozatosan mozgatták át csapataikat a ke-
letiről a nyugati frontra, a franciákat érdekelni kezdte a mintegy 50 ezer főt 
számláló légió. Vállalták is, hogy behajózzák őket, ha eljutnak egy franciák 
számára elérhető nemzetközi kikötőbe. Mivel a légió útját északi, nyugati és déli 
irányban a központi hatalmak elállták, csak kelet felé indulhattak el. Az akkori 
Oroszország egyetlen kelet-nyugati közlekedési útvonala a transz-szibériai vas-
út, ennek keleti végpontja pedig Vlagyivosztok volt. Ezért a hivatalosan francia 
parancsnokság alá helyezett és a bolsevikok által felfegyverzett Csehszlovák Lé-
gió több szerelvénnyel elindult a nagy utazásra: a két város (Kijev és Vlagyi-
vosztok) között ma hét óra az időeltolódás. A vasút mentén, a fontosabb straté-
giai csomópontok bolsevik vezetése ebből viszont csak annyit látott, hogy sor-
ban érkeznek hozzájuk az osztrák–magyar uniformisban, állig felfegyverzett ka-
tonákkal teli vonatok. Ez számos ponton fegyveres konfliktushoz vezetett. A lé-
gió ezért megszállta a transz-szibériai vasútvonal legfontosabb csomópontjait. 
Így az amerikaiak előtt megnyílt a fehér csapatok hadianyagokkal való támoga-
tásának lehetősége. Ez vezetett ahhoz, hogy Wilson 1918 szeptemberében elis-
merte a Cseh-Szlovák Nemzeti Tanácsot (Masaryk, Benes és Stefanik emigráns 
kormányát) hivatalosan hadban álló félnek, és ezzel áldását adta a háborúból va-
ló kilépést (német nyomásra időközben) elutasító Monarchia feldarabolására.23 
Vlagyivosztok katonai biztosítása pedig amerikai–japán konfliktushoz vezetett.  

Az európai történetírás és a magyar történelemoktatás az 1910-es években ál-
landósult amerikai–japán konfliktust vagy külön fejezetben tárgyalja, vagy meg 
sem említi, bár a fenti elemzésből kitűnik, hogy annak nemcsak a háború lezárá-
sában, hanem Magyarország jövőjének alakulásában is fontos szerepe volt. Ezért 
erre a kérdésre itt és most hosszabban ki kell térnünk, és vissza kell mennünk 
legalább 1894-ig. 1894-ben a japánok erőszakkal elfoglalták, majd egy évvel ké-
sőbb az oroszokkal együtt, közös irányítás alá vonták Port Arthur stratégiai fon-
tosságú kikötőjét. 1902-ben Anglia és Japán katonai szövetséget kötött, majd az 
1904–05-ös háborúban Japán kiszorította az oroszokat Port Arthurból. A kínai és 
japán piacokat az 1850-es évek óta egyre fokozódó érdeklődéssel figyelő („nyi-
tott kapuk”-at követelő) amerikaiak ezen a ponton közbeléptek: Theodore 
Roosevelt elnök békeközvetítést ajánlott, majd amerikai földön zárták le a hábo-
rút. A világháború kitörésekor a japánok ezúttal a kínai német érdekeltségeket 
szállták meg, majd 1915-ben, a „21 követelés” formájában gyarmati uralmuk alá 
akarták vonni Kínát is. Ezt az újabb konfliktust az 1917. november 2-án (szintén 

 
23  Az amerikai intervencióról a legjobb feldolgozás David S. Foglesong: America’s Secret War 

Against Bolshevism: U. S. Intervention in the Russian Civil War, 1917–1920. Chapel Hill, NC 
1995. Ugyanitt a légióról l. 116–168. 
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amerikai földön) aláírt Lansing-Ishii megállapodás zárta rövidre: a két fél megál-
lapodott a „nyitott kapuk” elvének és Kína területi integritásának fenntartásában, 
sőt titokban abban is, hogy a Németországgal hadban álló országok nem kérdő-
jelezik meg egymás kínai (kereskedelmi) befolyási övezeteit és érdekeltségeit. 
Ez a megállapodás azonban Vlagyivosztokra nem vonatkozott, hiszen az orosz 
kikötő volt.24 1918 augusztusában azután Japán felajánlotta, hogy 72 ezer fős 
expedíciós hadsereggel biztosítaná Vlagyivosztok kikötőjét a szövetségek és a 
légió számára. Bevethető hadsereg híján Wilson végül csak annyit tudott elérni, 
hogy a megszállást nem kizárólag japán, hanem szövetséges haderő hajtotta vég-
re. Így került mintegy 8 ezer amerikai katona Vlagyivosztokba és további 5 ezer 
Arhangelszkbe. Mindez jelentős mértékben felértékelte a légió PR-értékét, hi-
szen csak a „hazájukért és szabadságukért harcoló csehszlovákok” megsegítésé-
vel lehetett áthidalni a nemzetközi közvélemény előtt a wilsoni nemzeti önren-
delkezés (be nem avatkozás) elve és a nyílt, katonai intervenció közötti retorikai 
szakadékot. A légió ráadásul Wilson új (leginkább a Habsburg Monarchiával 
kapcsolatos) dilemmájára is választ adott. Ahogyan már fentebb említettük, 1918 
április–májusában Clemenceau a nyilvánosság elé tárta az osztrák titkos béke-
tárgyalások részleteit. Ez egyben az 1917 februárja óta következetesen vitt 
wilsoni tárgyalásos politika összeomlását is jelentette. A német császár május 
12-én Spa-ban „meggyőzte” osztrák partnerét az osztrák hadvezetés német 
gyámság alá helyezésének szükségességéről, így megnyílt az út a német csapa-
tok nyugati frontra történő irányítása előtt. Ennek a szövetségesek továbbra is 
Bécs kiléptetésében látták az alternatíváját, így maradt a korábban Wilson által 
sorozatosan elutasított B-terv: a Monarchia likvidálása etnikai feszültségek szí-
tásával, a csehszlovák, román és jugoszláv területi (és utódállami) követelései-
nek elismerésével. Ezt az új politikát a szövetségesek azonban szeptemberben 
csak elkezdeni tudták, befejezni nem, ugyanis Bulgária kapitulációját követően a 
háború gyakorlatilag hat hét alatt (szeptember 30. – november 11.), az antant tel-
jes győzelmével ért véget.25 

1918 október–novemberében a világ közvéleményét leginkább foglalkoztató 
kérdés az volt, hogy milyen lesz az az „új világ prófétája” által meghirdetett Pax 
Americana. Erre a kérdésre Wilson elnök ismét csak tipikusan amerikai (prag-
matista és progresszív) választ adott: igazságos, mert tudományos. Ezt a tudo-
mányos békét az 1917 szeptemberében titokban életre hívott Inquiry volt hiva-

 
24  Walter LaFeber: The Clash: U. S.-Japanese Relations Throughout History. New York, 1997. 
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tott kidolgozni.26 A közel 130 szakértőt alkalmazó bizottság kutatásának kereteit 
az elnöki politika jelölte ki: Wilson pedig, ahogyan fentebb láttuk, a tárgyalásos 
megoldást szorgalmazta, és nemzetközi és regionális integrációban gondolko-
zott. Ez az Osztrák–Magyar Monarchia esetében trialista vagy föderációs meg-
oldást jelentett, nem feldarabolást. Wilson 1918. szeptemberi, 180 fokos fordula-
ta így teljesen új feladatot jelölt ki az Inquiry osztrák–magyar kutatócsoportja 
számára, majd a háború két hónapon belüli lezárása ennek a munkának az elvég-
zését is lehetetlenné tette. A Yale-en dolgozó kutatócsoport vezetője október 1-
jén értesült arról, hogy azonnal be kell nyújtaniuk végső határjavaslataikat. Az 
Inquiry osztrák–magyar kutatócsoportjának végső jelentését Charles Seymour 
november 1-jén nyújtotta be. A közel 100 oldal terjedelmű memorandum törzs-
szövegének bevezetőjében ezt olvashatjuk: „A kutatócsoport kénytelen elismer-
ni, hogy az általa javasolt határok nem alkalmasak arra, hogy önálló államok 
nemzetközi határai legyenek. Egyszerre igazságos és praktikus határokat képte-
lenség meghúzni. Egy példa a jelenlegi javaslat igazságtalan voltára az, hogy az 
új cseh-szlovák állam területének és lakosságának egyharmadát idegen nemzeti-
ségű kisebbségek alkotnák. Egy másik példa az, hogy a magyarok egynegyedét 
idegen fennhatóság alá helyezzük. De minden kísérlet arra nézve, hogy a határok 
jobban megfeleljenek az etnikai határoknak, egyúttal ugyanezeknek a határok-
nak a praktikusságát lehetetleníti el. Természetesen ezeknek a nehézségeknek a 
többsége megszűnne, hogy ha a meghúzandó határok nem önálló nemzeteket, 
hanem egy államszövetség tagállamait választanák el egymástól.” Így a háború 
befejezésének pillanatában előállt az a paradox helyzet, hogy a világ közvélemé-
nye által Wilsontól várt tudományos békével kapcsolatban éppen Wilson saját 
szakértői írták az elnöknek azt, hogy az egyik legproblémásabb európai régióban 
az általuk javasolt végső határok „nem alkalmasak arra, hogy önálló államok 
nemzetközi határai legyenek”. Ráadásul hasonló dilemmát fogalmazott meg a 
(szintén a Yale-en működő) balkáni kutatócsoport november 15-én benyújtott 
végső határjavaslata is. A 14 + 9 pont nyilvános ígéretével kampányoló amerikai 
elnök tehát azzal a tudattal volt kénytelen a békekonferenciára utazni december 
elején, hogy saját szakértői sem tudtak „igazságos, mert tudományos” megoldást 
ajánlani Európa problémáinak többségére. 

Mielőtt rátérnénk a háború utáni amerikai politika felvázolására, tekintsük át 
röviden Wilson háborús belpolitikai dilemmáit is, hiszen az egyébként is szegé-
nyes magyar nyelvű szakirodalom ezzel sem foglalkozik, pedig a háborús (külpo-
litikai) amerikai dilemmák megértése e nélkül aligha volna lehetséges. A hadsereg 
felállítása kapcsán fentebb jelzett etnikai problémák („enemy aliens”) megoldása 

 
26  A részleteket l. Kettős tükörben c. munkám külön fejezetében (178–197. o.). Az Inquiry-ről 
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mellett a Wilson-kormány három belpolitikai területre összpontosított. Koordi-
nálni kellett a hadi termelést és szállítást, biztosítani kellett a hadi termelés za-
vartalanságát és mozgósítani kellett a társadalmat a háború támogatására.  

A hadi termelés és szállítás koordinálása, azaz a hadigazdaság kiépítése egy-
ben azt is jelentette, hogy Wilson tovább központosította a gazdaságot: létrehoz-
ták a Hadiipari Bizottságot (War Indusitial Board, Bernard M. Baruch vezetésé-
vel), az Amerikai Szállítási Bizottságot (U.S. Shipping Board, Edward N. Hurley 
vezetésével), az Amerikai Vasúti Kormányzatot (U.S. Railroad Administration, 
William G. McAdoo pénzügyminiszter vezetésével) és az Amerikai Élelmiszer-
elosztó Bizottságot (U.S. Food Administration, Herbert Hoover vezetésével, 
USFA). Ez a korábban elképzelhetetlen mértékű központosítás az amerikai társa-
dalomból olyan erős tiltakozást váltott ki, hogy az 1918. évi időközi kongresszu-
si választásokon a republikánusok (1910 óta először) visszaszerezték a többséget 
mindkét házban.27 Ennek a békével kapcsolatos viták során döntő jelentősége volt. 

Az Egyesült Államok hadba lépése új gazdasági kihívások elé állította az új-
világi nagyhatalmat. A névleges semlegesség időszakában a „lehetőség” adott 
volt és az amerikai gazdaság élt is vele, szinte kizárólag a szövetségesek hadi 
beszállítójaként. A hadba lépés annyiban változtatta meg a helyzetet, hogy im-
már fel kellett állítani és fel kellett szerelni egy új, amerikai szárazföldi hadsere-
get, és biztosítani kellett annak mozgatását két óceánon keresztül,vagyis jelentő-
sen fejleszteni kellett a hadiflottát is. Ezt az amerikai gazdaság egyedül már nem 
bírta, ezért egyfelől bevonták a közép- és dél-amerikai országokat a mezőgazda-
sági termelésbe, másfelől az otthon kialakult élelmiszer-hiányból politikai tőkét 
kovácsoltak egy ötletes PR-húzással. Ez a Hoover által vezetett USFA program-
ja volt és az amerikaiak közismert áldozatkészségére épített: a „közösen hozzunk 
áldozatot a szebb jövőért” elv jegyében bevezették a „búzanélküli hétfőket”, a 
„húsnélküli keddeket”, az „üzemanyag nélküli hétfőket” és a „benzin nélküli va-
sárnapokat”.28  

A szövetségi kormányzat által végrehajtott látványos központosítás sikerrel 
biztosította a haditermeléshez szükséges infrastruktúrát és mobilizálta a társa-
dalmat, de a termelés zavartalanságát is garantálni kellett. Ennek két feltétele 
volt: a szükséges munkaerő biztosítása és a zavaró tényezők kiiktatása. A férfi 
lakosság egy részének besorozása éppen abban a pillanatban, amikor a hadi ter-
melést fel kellett pörgetni, súlyos munkaerőhiányt teremtett. Erre a megoldást a 
déli fekete munkaerő északra, a Nagy Tavak vidékére történő áramlása jelentet-

 
27  David Traxel: Crusader Nation: The United State sin Peace and the Great War, 1898–1920. 

New York 2006. és Robert H. Zieger: America’s Great War: World War I and the American 
Experience. Lanham, MD 2000. 

28  George H. Nash: The Life of Herbert Hoover: Master of Emergencies, 1917–1918. New York, 
1996. 
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te. Az amerikai háború másfél éve alatt közel 2 millió fekete költözött északra, 
és így alakultak ki a nagy, tóparti iparvárosok (Chicago, Cleveland, Detroit) fe-
kete gettói is. A gyermekmunka betiltása (Keating-Owen Child Labor Act, 1916) 
miatt a hiányzó munkaerőt a nők adták.29 A folyamatos haditermelést potenciáli-
san két tényező zavarhatta meg, s mindkettő már a semlegesség időszakában is 
probléma volt: a szabotázs és a sztrájkok. Az amerikai semlegesség időszakában 
a belpolitikai kedélyeket (a tengeralattjáró-támadások mellett) a látványos német 
szabotázsakciók (pl. a Black Tom felrobbantása) borzolták leginkább.30 Ezért a 
Wilson kormány az Idegen Javak Biztosa (Alien Property Custodian) felügyelete 
alá vonta az összes gyanús üzleti vállalkozást, sőt még az „ellenséges idegenek” 
(így az amerikai magyarok) egyházait is. A hadiipari cégek tulajdonosai és az ott 
dolgozó munkások közti béke biztosítására hozták létre a Nemzeti Hadi Munka-
ügyi Bizottságot (National War Labor Board), mely nem kevesebb, mint 1245 
vitás esetben közvetített. Az együttműködést elutasító és/vagy a hadba lépést el-
lenző szakszervezeteket (I.W.W.) és politikai mozgalmakat (Amerikai Szocialis-
ta Párt) erőszakkal felszámolták és vezetőiket (Bill Haywoodot illetve Eugene V. 
Debst) börtönbe zárták.31A „közös áldozatvállalás” narratívája és a disszonáns 
hangok elfojtása mellett pozitív, mozgósító üzenetekre is szükség volt. Ezt a 
megbízást a külföldi propagandában főszerepet játszó, korábban már említett 
CPI kapta. Feladata nem kevesebb volt, mint megteremteni egy olyan új, kollek-
tív amerikai nemzeti identitást, amely minden együttműködni hajlandó társadal-
mi csoportot magába foglal. Egy olyan társadalomban, melynek minden negye-
dik lakosa külföldön született, a roosevelti „100%-os amerikaiság” kivitelezhe-
tetlen retorikai fogás maradt. A CPI befogadóbb hangvételű kampánya a „gya-
nús” etnikai csoportokat hűségligákba (Loyalty Leagues) szervezte és sajtójukat 
kormányzati felügyelet alá vonta és állami hirdetésekkel árasztotta el. A mozgó-
sítás másik eleme a hadikölcsönök jegyzése volt.32 Ez a modern propaganda-
kampány másfél évre a szőnyeg alá söpörte a nemek közti, valamint a faji-
etnikai konfliktusok nagy részét, az egyes incidenseket pedig a cenzúra segítsé-
gével elhallgatta. 

A túlzott szövetségi központosítás, a nyilvánvaló cenzúra, valamint a szak-
szervezeti jogok korlátozása és/vagy szövetségi gyámság alá vonása együttesen 
vezetett a demokraták 1918. novemberi választási vereségéhez. Ez egybeesett a 
 
29  Henry Louis Gates, Jr.: Life Upon These Shores: Looking at African American History, 1513–

2008. New York 2013. 255–264. Magyar nyelven l. Virágos Zsolt: A négerség és az amerikai 
irodalom. Budapest 1975. 73–77. 

30  Jules Witcover: Sabotage at Black Tom: Imperial Germany’s Secret War in America. Chapel 
Hill, NC 1989. és Howard Blum: Dark Invasion 1915: Germany’s Secret War and the Hunt for 
the First Terrorist Cell in America. New York 2014.  

31  Traxel, D.: Crusader Nation i. m. 302–311. 
32  Glant T.: Kettős tükörben i. m. 164–168.  
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háború megnyerésével (a hirtelen jött fegyverszünet miatt), s így Wilson (1914 
augusztusa és 1917 áprilisa után) ismét új kihívásokkal és dilemmákkal találta 
magát szemben. 
 
 

A BÉKETEREMTÉS DILEMMÁI 
 
A demokraták választási veresége és a háborút lezáró fegyverszüneti tárgyalás-
sorozat egybeesett ugyan, de a kettő között nem volt ok-okozati viszony. 1918 
őszén mindenki az 1919-es mozgósítási és termelési terveken dolgozott, de szep-
tember 30. és november 11. között a központi hatalmak feltétel nélküli fegyver-
szünetet kötve elvesztették a háborút. Csak ekkor kezdődtek a szövetségesek kö-
zötti egyeztetések a majdani békekonferenciáról: a helyszínről, az időpontról és 
a résztvevőkről. A mai napig nem tudjuk, hogy a Wilson nevében, Európában 
tárgyaló House ezredes miért nem ragaszkodott minden körülmények között ah-
hoz, hogy az „amerikai békét” amerikai földön kössék meg. Lehetséges hely-
színként Svájcot hamar elvetették, és végül Párizsban egyeztek meg.33 A nem 
amerikai helyszín és a választási vereség jelentős mértékben gyengítette Wilson 
valós tárgyalási pozícióját, miközben Európa-szerte az új, háború utáni világ 
prófétájának tekintették. Wilson, mint emlékezhetünk, igazságos, tudományos 
békét ígért, de saját szakértői is azt mondták neki, hogy nem tudnak életképes 
határokat javasolni Európa közepén: éppen ott, ahol a háború (1914-ben) és a 
háború utáni háború (1918 legvégén) kitört. Ezért az amerikai elnök mindent egy 
lapra téve azt javasolta, hogy hozzák létre a Népszövetséget, és az majd a hábo-
rús gyűlölködés elültével megállapítja az igazságos határokat. Ez a narratíva fel-
nagyította az ideiglenes fegyverszüneti határok szerepét, ez pedig további konf-
liktusokat szült az új, háborús kontaktzónában, így a Kárpát-medencében is. 

A békekonferencia ügyrendjét menet közben, részben a hivatalos megnyitó 
után dolgozták ki. Többek között megegyeztek abban, hogy a legyőzött államo-
kat meg sem hívják, de a győztesnek nyilvánított utódállamokat igen: ez pedig 
eleve kizárta a Wilson számára oly fontos kompromisszumos béke lehetőségét. 
Ugyanakkor a konferencia hivatalos nyelvében soha nem egyeztek meg, és az 
egyes bizottságok üléseiről 3–10 nyelven készültek feljegyzések. A békekonfe-
rencián ugyanis száznál is több állandó, ideiglenes és ad hoc bizottság működött, 
a politikai irányítást pedig a Tízek, később a Négyek Tanácsa vette kézbe. Így 
Wilson (ellentétben az amerikai háborús politikával) nem egy személyben irá-

 
33  Godfrey Hodgson: Woodrow Wilson’s Right Hand: The Life of Colonel Edward. M. House. 

Yale 2006. 179–197. 
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nyította az eseményeket, csak részt vett azok alakításában.34 Párizsi pozícióját 
tovább gyengítette két, konkrétan személyét érintő bizonytalansági tényező. Az 
egyik az volt, hogy 1919 előtt amerikai elnök hivatali ideje során soha nem 
hagyta még el az Amerikai Egyesült Államok területét, és főleg nem félévre. A 
másik egészségi állapota volt: mint utóbb kiderült, hosszú ideje kezeletlen magas 
vérnyomástól szenvedett, ráadásul Párizsban még egy enyhe lefolyású influenzát 
is elkapott.35 Így Wilson kényes helyzetbe került. Meg kellett próbálnia a mai 
szemmel nézve szinte hihetetlen népszerűségét politikai tőkévé konvertálni és 
menteni a menthetőt. Ezért látogatott el a konferencia megnyitása előtt London-
ba és Rómába és ezért próbált tárgyalópartnereire azok otthoni közvéleményén 
keresztül több ízben is nyomást gyakorolni. Politikai tőkéjének építésében 
Wilson komoly segítséget kapott Herbert Hoovertől, aki 1914-ben megszervezte 
az Európában rekedt amerikaiak kimentését majd a belga lakosság civil segélye-
zését, s végül 1917-ben átvette az USFA irányítását is. Wilson engedélyével és 
támogatásával,valamint a szövetségi kormányzat és az európai szövetségesek 
csatasorba állításával a háború utáni „újjáépítés” időszakában Hoover teljesen új, 
transznacionális dimenzióba emelte és sikerrel működtette a humanitárius segé-
lyezés, többségében hagyományos amerikai elemekre építkező, modern, husza-
dik századi modelljét. Ez a Londontól Jekatyerinburgig hat mai időzónán átívelő 
program a háború és a spanyolnátha által megtizedelt lakosság közvetlen túlélé-
sét biztosította. A jelentős mértékben amerikai kormányzati hitelekre és magán-
adományokra építő segélyezést a modernkori történelem során első ízben a le-
győzött országokra, így Magyarországra is kiterjesztették. Egy korabeli, Európa-
szerte visszhangzott mondás szerint Wilson a békét, Hoover a túléléshez szüksé-
ges élelmet hozza el.36 

1918–19 eseményei azt mutatták, hogy Wilson nem tudta kezelni a háborús 
győzelem és a belpolitikai vereség következtében előállt új helyzetet, és az ame-
rikai elnök fokozatosan szakadt el a valóságtól. Ez Párizsban és Washingtonban 
egyaránt kudarcokhoz vezetett. A fentebb már részben tárgyalt párizsi alkuk ré-
sze volt az is, hogy a békekonferencia első fontos feladatának a Népszövetség új 
alkotmányának a megszövegezését és elfogadását tették meg. Ezt a munkát már-
cius elejére be is fejezték, Wilson pedig hazautazott, hogy személyesen tárja azt 
az amerikai közvélemény elé. Időközben azonban a Párizsban teljes döntési ha-
táskörrel felruházott House ezredes belement abba a szövetséges javaslatba, 
 
34  F. S. Marston: The Peace Conference of 1919: Organization and Procedure. London 1944. 28–

176. 
35  Glant Tibor: Woodrow Wilson, Women, and Illness: The Human Dimensions of the Man Who 

Shaped the 20th Century. In: Mítoszok bűvöletében: emlékkönyv Virágos Zsolt Kálmán 70. 
születésnapjára. Szerk. Németh Lenke, Simon Zoltán és Tarnóc András. Debrecen 2012. 122–
128. 

36  Glant T. – Juhász B. – Ablonczy B.: Nemzetközi segély- és segítőakciók i. m. 1322–1330. 
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hogy mégis kössenek békét az egyes legyőzött államokkal egyenként, és hogy 
ezeknek a szerződéseknek az első cikkelye minden esetben a Népszövetség al-
kotmánya legyen. A Párizsba visszatérő Wilson csúnyán összeveszett legben-
sőbb barátjával és „alteregójával”, majd a német békeszerződés aláírása után ha-
zatért. Ekkor az amerikai delegáció vezetését a Párizsba rendelt Frank L. Polkra 
bízta és európai kérdésekkel már nem foglalkozott. Wilson továbbá nem tudta 
rendezni az amerikai–japán viszonyt, és nem talált megnyugtató megoldást a 
bolsevik problémára sem.37 Ez azonban nem rendezte, hanem 25 évre elnapolta a 
szovjet–amerikai konfliktust. 

Az 1918. novemberi kongresszusi vereségre adott irracionális válasza egy 
évvel később ütött vissza. Akkor és ott Wilson úgy érezte, hogy sikeres háborús 
politikáját a republikánusok támogatása nélkül volt kénytelen végigvinni, ezért 
az amerikai békedelegáció összeállításakor nem számított rájuk. A mintegy 1300 
fős delegációban alig találunk republikánust, sőt az öt teljhatalmú amerikai dele-
gátus között is csak egyet, Henry White nyugalmazott diplomatát (aki családi 
vonalon ápolt jó kapcsolatot House-szal). Ezért amikor Wilson 1919 nyarán be-
nyújtotta a Népszövetség alkotmányát is tartalmazó német békeszerződést, a 
Szenátus Külügyi Bizottságának republikánus többsége azt mereven elutasította. 
A 12 „megbékíthetetlen” szenátor a népszövetségi alkotmány 10. cikkelyében 
foglalt kollektív biztonsági megállapodásra hivatkozva utasította el az egész 
szerződést, de a kompromisszumkészség mindkét félből hiányzott. Wilson 1919 
augusztus–szeptemberében országos kampánykörútra indult, majd október elején 
súlyos szívrohamot kapott és ágynak dőlt. Második elnöki ciklusa végéig ágyban 
fekvő beteg maradt és munkáját nem tudta végezni. Ez azt jelentette, hogy 1918. 
december elejétől az 1920. márciusi kormányváltásig az Egyesült Államoknak 
nem volt  aktív elnöke.38 
 
 

MÉRLEG 
 
A Fehér Házat fél évszázad után visszaszerző demokraták számára a sikeres 
kormányzás identitáspolitikai kérdés volt. Wilson 1913 és 1921 közti teljesítmé-
nye azonban igen vegyes képet mutat. Nyilvánvaló, hogy ha 1912-ben Roosevelt 
nyeri a választást és/vagy 1916-ban Wilson veszít, az Egyesült Államok külpoliti-
kája és a progresszív reformok sorsa másként alakult volna. Elnökségének 8 évből 

 
37  Máig az egyik legjobb összefoglalás: Arthur J. Walworth: Wilson and His Peacemakers: 
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6 éven át ugyanakkor „kegyelmi állapotban” kormányozhatott, hiszen 1913 és 
1919 között a Kongresszus mindkét házában többsége volt. Az „Új Szabadság” 
keretében elfogadott reformok még csak vitákat, a hadba lépést követő közpon-
tosítás viszont már választási vereséget eredményező ellenállást váltott ki. A 
demokraták látványos politikai térvesztését sem a fokozatosan kiterjesztett női 
választójog, sem a háború megnyerése nem tudta ellensúlyozni; Wilsonék előbb 
1918-ban időközi, majd 1920-ban elnökválasztási vereséget szenvedtek. 

A saját maga elé állított célok tükrében hasonlóan kudarcosnak tűnik Wilson 
külpolitikája is. Sem semlegességi politikája, sem hadba lépése nem volt egyér-
telmű. Előbbi országa presztízsének erodálásához vezetett, utóbbi pedig lehetet-
lenül abszurd helyzetet teremtett, hiszen az amerikai békedelegáció úgy vett 
részt a négy legyőzött központi hatalomnak szánt békeszerződések megalkotásá-
ban, hogy kettővel (Törökországgal és Bulgáriával) hadban sem állt. Sem az 
1915 óta propagált Népszövetség, sem az 1918 elejétől ígért tudományos béke 
nem úgy valósult meg, ahogyan azt Wilson elképzelte; így mondhatjuk azt is, 
hogy a háború utáni új világ csak retorikailag volt Pax Americana, valójában 
francia–brit alkukat tükrözött, ezek következményei pedig fájdalmasan közis-
mertek. Ráadásul a Népszövetséget éppen az azt kezdeményező ország, az Ame-
rikai Egyesült Államok lehetetlenítette el azáltal, hogy nem is csatlakozott hozzá. 

Az egyértelmű kudarcokat azonban látványos eredmények ellensúlyozzák. 
Az amerikai rendszer sikeres és szisztematikus átalakítása reformok útján 
(1913–15), a szenátorok direkt megválasztását és a női választójogot garantáló 
alkotmány-kiegészítések elfogadása, a nemzeti pénzügyi politika újraszervezése 
(a FED létrehozása), a munkásokat védő és a gyermekmunkát tiltó törvények 
megszavazása, a Legfelső Bíróság első zsidó származású bírájának (Louis D. 
Brandeis) kinevezése és a transznacionális humanitárius segélykampány, vala-
mint annak a legyőzött államokra való kiterjesztése mind önmagáért beszél. 
Ugyancsak egyértelműen sikeresnek tekinthetjük az új, demokrata politikai iden-
titás megkonstruálását is. Wilson óta a „liberális” (azaz általában a „demokrata”) 
politika a „társadalmi igazságosság” (social justice) zászlóra tűzésével arra pró-
bálja rávenni a szövetségi kormányzatot, hogy direkt módon avatkozzon be a 
társadalmi, kulturális és gazdasági viszonyokba is. Ezzel szemben áll az új, „kon-
zervatív” (általában „republikánus”) politika a szövetségi kormányzat visszaszo-
rítása mellett a személyes önmegvalósítás (ha tetszik: az egyéni amerikai álmok) 
támogatását szorgalmazza. Hasonlóan úttörő jelentőségű lépés volt az 1945 után 
nyíltan felvállalt amerikai birodalomépítés narratívájának megteremtése az ame-
rikai típusú, liberális demokrácia-export igényének megfogalmazásával. 

A wilsoni sikerek és kudarcok egyértelműen meghatározták az Amerikai 
Egyesült Államok (és ezzel az egész világ) huszadik századi történelmének ala-
kulását. A nem kismértékben saját magának köszönhető politikai kudarcokba be-
lebukott Wilsont (a kísértetiesen hasonló teljesítményt nyújtó Lyndon B. John-
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sonnal együtt) a fősodrú amerikai média és történetírás „tragikus hős”-nek tekin-
ti. Az 1980-as években kirobbant kulturális háborúban (culture wars) a demokra-
ták és sajtójuk egyre gyakrabban fasisztázza le a republikánusokat.39 Erre vá-
laszként (hasonló mértékben torzítva) a kortárs konzervatív gondolkozók (pl. 
Jonah Goldberg) a wilsoni demokrata modellt egy, a Mussolini-féle korporációs 
fasiszta rendszerhez hasonlítják és a leggyakrabban a „liberálfasiszta” kifejezés-
sel illetik.40 Ezek a Wilsonra visszavezethető viták a mai amerikai (birodalmi) 
önkép részét képezik, s éppen ezért nem várhatjuk, hogy rövid időn belül leke-
rüljenek a napirendről.  

 
 
 

 
39  Chris Hedges: American Fascists: The Christian Right and the War on America. New York 

2007. L. még Aaron Russo dokumentumfilmjét: America: Freedom to Fascism (2006). 
40  Jonah Goldberg: Liberal Fascism: The Secret History of the American Left from Mussolini to 

the Politics of Meaning. New York 2008. Ez a kötet magyar nyelven is megjelent 2012-ben a 
XX. Század Intézet kiadásában.  
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AZ OROSZ POLITIKAI EMIGRÁNSOK ÉLETKÖRÜLMÉNYEI  
ÉS TEVÉKENYSÉGE SZLOVÁKIÁBAN (1920–1945) 

 
 
 

 
Az Oroszországban 1917-ben bekövetkezett politikai események, különösen a 
bolsevik hatalomátvétel következtében az országot milliónyi lakosa hagyta el. 
Elkezdődött a polgárháború és 1920 őszén, amikor a fehérgárda ellenállásának 
utolsó pontja, a Krím-félsziget is elesett, az Európába irányuló orosz menekültek 
száma megemelkedett. Az Oroszországból útnak induló politikai emigránsok 
több európai országban találtak menedéket, ezek közé tartozott Csehszlovákia is. 

1921 júniusában a csehszlovák kormány megerősítette az „orosz segély-
akció” nevű tervet, amely az Oroszországból menekültek számára nyújtott segít-
séget és hozzá is kezdett a tervezet megvalósításához.1 Az „orosz segély-akció” 
megvalósításával Csehszlovákia külügyminisztériumát bízták meg és a terv va-
lóra váltásához 10 millió koronát használtak fel. A munkálatokba több társadal-
mi szervezet, mint pl. a Csehszlovák Vöröskereszt is bekapcsolódott, leginkább 
azonban a Csehszlovák Mezőgazdasági Egyesület kapott benne szerepet. Az 
orosz szervezetek közül szerepet kapott a ZEMGOR (A Csehszlovák Köztársa-
ságban működő orosz városi és helyi alkotók egyesülete), amelyet 1921-ben 
Prágában alapítottak. Ugyanakkor egy bizottságot is létrehoztak, amelynek célja 
a Csehszlovákiában élő orosz és ukrán tanulók oktatásának biztosítása volt. 1921 
szeptemberétől ennek a bizottságnak keretében működött egy professzorok taná-
csa, amely az orosz tanulók és oktatók ellátásáról gondoskodott. 

Az „orosz segély-akció” alapvető feladata az volt, hogy gondoskodjon a me-
nekült fiatalok képzési lehetőségeiről és bekapcsolja az orosz parasztságot a 
csehszlovák mezőgazdaság rendszerébe. A terv elfogadását humanitárius, gazda-
sági-társadalmi és gazdasági szempontok is erősítették. 1921 augusztusának vé-
gén kezdődött meg a Csehszlovákiába tartó emigránsok beutaztatásának előké-
szítése, akik akkor Konstantinápolyban és Lemnos szigetén tartózkodtak. Az 

 
1  Az „orosz segély-akció” történetéről lásd Zdeněk Sládek: Ruská emigrace v Československu, 

Slovanský přehled, 1993. 1. sz.; Zdeněk Sládek: České prostředí a ruská emigrace (1918–
1938), in: Duchovní proudy ruské a ukrajisnké emigrace v Československé republice (1919–
1939), Praha, 1999. 7–46; Jelena Chinayeva: Ruská emigrace v Československu: vývoj Ruské 
pomocné akce, Slovanský přehled, 1993. 1. sz., 18. 
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„orosz segély-akció” révén 1922 elejéig 1500 tanuló és 2000 földműves érkezett, 
valamint doni, kubányi kozákok. Az oroszországi menekültek száma fokozato-
san emelkedett, s így az emigráció tagjai nem csupán a cseh fővárosban, Prágá-
ban, hanem más cseh és szlovák városokban is letelepedtek. 

1921 nyarának végére az Oroszországból menekültek Szlovákiába, jelentős 
részben Pozsonyba is megérkeztek. Szlovákia, mint a két világháború közötti 
Csehszlovákia szerves része, a folyamat elején a menekültek többsége számára 
inkább tranzit-ország szerepet töltött be, de az emigránsok egy része végül mégis 
úgy döntött, hogy Szlovákiában marad. Akik így döntöttek, azok munkát vállal-
tak, megkezdték tanulmányaikat, s állandó lakosokká váltak.2 Az 1920-as évekre 
éveire mindezek következtében kialakult egy orosz emigráns társadalmi réteg. 
Az Oroszországból érkező első beutazók megérkezése után Pozsonyban 
(Bratislava) is megszerveződtek a prágai központi szervezetek fiók-szervezetei, 
amelyeknek az „orosz segély akció” megvalósításának biztosítása volt a felada-
ta. A humanitárius segély szlovákiai megszervezése az 1921 őszén létrejött és az 
Iván Alekszandrovics Jakusev által vezetett pozsonyi ZEMGOR fiók feladata 
volt.3 A pozsonyi ZEMGOR fiók az első hónapokban az emigránsok Szlovákián 
való átutazását szervezte, valamint biztosította a legszükségesebb szociális és 
egészségügyi segítséget a menekülők számára. 

A pozsonyi ZEMGOR fiók tevékenységére a megérkező emigránsoknak fel-
tétlenül szükségük volt. Annak képviselői gondoskodtak ugyanis tartózkodásuk 
törvényes feltételeinek biztosításáról, a legfontosabb dokumentumokról, a mun-
kahely kereséséről, az orvosi és a humanitárius segítségről. Szlovákiában a hú-
szas évek közepére emelkedett meg az emigránsok száma, s ezzel együtt növe-
kedett a helyi ZEMGOR fiókok munkatársainak mindennapi munkája is. Míg az 
első években elsősorban a szociális, egészségügyi és a gazdasági kérdések voltak 
meghatározóak, az emigráció létszámának növekedésével előtérbe kerültek a 
kulturális-felvilágosító feladatok is.4 

A Szlovákiában maradt emigránsok száma, összevetve a Csehországban, s 
más európai országokban létrejött emigráns központokkal (Berlin, Párizs, Belg-
rád, Szófia, Isztambul, stb.), nem volt kiemelkedő. A levéltári források elemzése 

 
2  A kérdésről bővebben lásd Ľubica Harbuľová: Ruská emigrácia a Slovensko. Pôsobenie ruskej 

pooktóbrovej emigrácie na Slovensku v rokoch 1919–1939. Prešov, 2001. 
3  Iván Alekszandrovics Jakusev (1883–1935) orosz politikai szereplő, eszer, publicista, a Szibé-

riai Területi Duma előző vezetője, s a csehszlovákiai Szibériaiak Egyesületének elnöke. 
Kolcsak idején a Távol Keletre küldték. 1921-től élt emigrációban Csehszlovákiában. A 
ZEMGOR aktív munkatársaként tevékenykedett.  

4  A ZEMGOR pozsonyi fiókja 1926-ban fejezte be tevékenységét. A ZEMGOR működéséről 
Szlovákiában lásd Гарбульова Любица: Русская акция помощи и Словакия. // Русская 
акция помощи в чехохловакии. История, значение, наследие. Сос. Л. Бабка, И. Золотарев. 
Прага, 2012. 81–88. 
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alapján feltételezzük, hogy Szlovákia területén kb. 2500–3000 emigráns telepe-
dett le. Társadalmi összetételüket vizsgálva többségük munkás, paraszt és kéz-
műves volt. Az értelmiség kisebb hányadot jelentett. A harmincas években szá-
muk azért emelkedett, mert megérkeztek az országrészbe azok az első techniku-
sok, akik különböző cseh felsőfokú intézményekben nyerték el képesítésüket.  
A levéltári források alapján nyomon lehet követni a szlovákiai orosz emigráció 
társadalmi összetételének változását. Az emigránsok között voltak parasztok, ke-
reskedők és munkások, de jelentős számban nőtt az értelmiségi foglalkozásúak 
aránya. Elsősorban a különféle foglalkozású mérnökök száma emelkedett, de a 
technikusok, orvosok, az igazságszolgáltatás intézményeinek, a minisztériumok 
munkatársi gárdája és a felsőfokú intézmények tanárainak száma is növekedett. 
Az emigrációban jelentős számban oroszok, ukránok, de beloruszok, grúzok és 
örmények is szerepet kaptak, de természetesen az oroszok aránya volt a meg-
határozó. 

Szlovákia lakossága jóindulattal fogadta az orosz emigránsokat. Ebben vitat-
hatatlanul humanitárius szempontok játszottak szerepet, valamint a szlovák köz-
vélemény szimpátiája a szlavofilok iránt. Sajátos szerepet kapott a szlovák ér-
telmiség azon része, amely még az emigránsok érkezése előtt tájékoztatta a la-
kosságot az orosz emberek sorsáról, akik kénytelenek voltak elhagyni hazájukat. 
Néhány szlovák költő és irodalmár felhívással fordult az újságokban a lakosság-
hoz, hogy segítsék az Oroszországból érkezetteket.5 A szlovák értelmiség egy 
része pozitívan viszonyult a gyűjtésekhez, amelyeknek célja az orosz szerveze-
tek működését és tevékenységét elősegítő anyagi támogatás előreteremtése volt.6 

Szlovákia biztosította az orosz emigránsok számára az oktatás-képzés lehető-
ségét is. Az „orosz-segély akció” kezdetén legfontosabb feladat az orosz emig-
ráns-diákok oktatásához szükséges feltételek megteremtése volt. A Csehszlová-
kiába került orosz emigráns fiatalok körében a képzettség elérésének igénye je-
lentősen nagyobb volt, mint a prágai iskolák lehetőségei. Ennek következtében 
az orosz diákok egy részét Prágán kívüli intézményekben helyezték el, így kerül-
tek közülük Szlovákiába is. Azoknak a száma, akik közép- és felsőfokú végzett-
séget Szlovákiában szereztek a Csehszlovákiában tanult orosz diákok összes lét-
számának 1–2%-át tette ki. 

Az első húsz orosz diák az 1922/23-as tanévben került a szlovák középisko-
lákba. Az utolsó két orosz diák pedig az 1931/32. tanévben fejezte be a szlovák 
középiskolákban tanulmányait. 1922 és 1932 között a szlovákiai tartózkodás ide-

 
5  Vladimír Roy: Ruským bratom.  Trenčianske noviny, 10. 7. 1921. 1. 
6  Egy Elena Maroti-Solteszova nevű szlovák költőnő például 1932–1934 között évente nyújtott 

anyagi támogatást 100 korona értékben az orosz karácsonyi ünnepségekhez, amelyeket Cseh-
szlovákiában élő gallipoli egyetemisták szerveztek. Vesd össze: SNK – ALU Martin. Fond: 
Elena Šoltésová. Sig. M 98J22b 
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jén 90 emigráns középiskolás végezte el tanulmányait. Valamennyien az „orosz 
segély akció” keretében folytatták tanulmányaikat, abból a pénzügyi keretből, 
amit Csehszlovákia külügyminisztériumának programja biztosított számukra. Az 
orosz tanulók Szlovákia 11 középiskolájában folytatták tanulmányaikat Pozsony 
(Bratislava), Breznóbánya (Brezno), Homonna (Humenné), Komárom (Komar-
no), Modor (Modra), Árvaváralja (Oravský Podzámok), Kisszeben (Sabinov), 
Zaturcsány (Záturčie pri Martine),  Túrócszentmárton (Martin). 

Az orosz emigráns diákok egy része felsőfokú végzettséget is szerezhetett. 
1921 júliusában az orosz emigráns szervezet képviselője, A. Lomsakov profesz-
szor meghívta a pozsonyi Comenius Egyetem (Univerzita Komenského) rektorát 
a felsőfokú intézmények és a nemzeti szervezetek gyűlésére, ahol a Csehszlová-
kiában tanuló orosz diákok tanulási lehetőségeit vitatták meg.7 A pozsonyi egye-
tem rektora hajlandó volt 80 orosz egyetemistát befogadni a tanulmányok folyta-
tására.8 1922 tavaszán az első 25 egyetemista beiratkozott a Jogi Karra, s még 
egy hallgató a Bölcsészettudományi Karra. Az 1923/24. évben még 41 hallgató 
csatlakozott hozzájuk, akik a Comenius Egyetem Orvosi Karára iratkoztak be. 
Valamennyiőjük ellátásáról a prágai orosz emigráns szervezet pozsonyi fiók-
szervezete gondoskodott, amely a következő nevet viselte:„A Csehországban ta-
nuló orosz és ukrán egyetemisták tanulási lehetőségeit segítő bizottság”. A bi-
zottság gondoskodott a diákok ösztöndíjáról, szociális ellátásáról és kollégiumi 
elhelyezésükről is. Pozsony ezért válhatott a két világháború közötti Szlovákia 
egyik orosz egyetemi központjává. 

Az orosz emigránsokat Szlovákia több régiójába telepítették szét. Az emig-
ránsok legnagyobb része két szlovák városba összpontosult: ezek egyike Po-
zsony, Szlovákia fővárosa, a másik pedig Kassa (Košice) volt, Kelet-Szlovákia 
legjelentősebb városa. Éppen ezért ezekben a városokban jöttek létre az emig-
ránsok legjelentősebb szervezetei,  az emigráns szövetségek és egyesületek, eb-
ben a két városban összpontosult a szlovákiai orosz emigránsok társadalmi és 
kulturális élete. A szlovákiai orosz emigráció legfőbb központja Pozsony lett. Itt 
voltak legnagyobb számban az orosz emigráció különféle társadalmi rétegei; az 
egykori katonák és tisztek, a kozákok, az értelmiség és az egyetemisták. A két 
világháború közötti Pozsonyban tizenkét különféle orosz emigráns szervezet és 
társaság működött. Ezek között legjelentősebbek a következők: Orosz kör, 
Gallipoli földmíves, Csehszlovákia egyetemeinek össznépi egyetemista szövet-
sége pozsonyi filiáléja, Cseh-szlovákiai orosz mérnökök és technikusok társasá-
ga, Orosz beszéd, A pozsonyi Orosz Szokol Sportklub, A Szlovák Köztársaság-
ban élő háborús résztvevők Orosz Nemzeti Szövetsége, A pozsonyi orosz orvo-

 
7  Archív Univerzity J. A. Komenského v Bratislave. Fond: Rektorát UK. č. k. 143. List R-UK z 

21. 7. 1921. 
8  Archív UK. Fond: R-UK. č. k. 143. A Comenius Egyetem rektorának távirata. 



AZ OROSZ POLITIKAI EMIGRÁNSOK ÉLETKÖRÜLMÉNYEI ÉS TEVÉKENYSÉGE  

 

61

sok társasága, A pozsonyi orvos-egyetemisták diáktársasága. A kelet-szlovákiai 
Kassa földrajzi helyzete, a lakosság soknemzetiségű összetétele és pezsgő kultu-
rális élete alapján vált vonzóvá a menekültek számára. A két világháború közötti 
időszakban két orosz társaság is működött a városban: az Orosz Kör és az Orosz 
Emigránsok Egyesülete. 

Az orosz emigránsok tevékenysége világosan elkülönülő, speciális jellemvo-
násokkal rendelkezett. A két emigráns központban működő egyesületek nem 
voltak jelentős számúak. Ezeknek a társaságoknak a működési formája és a fel-
vállalt feladatok is nagyon hasonlóak voltak, de valamennyiben meg lehetett fi-
gyelni néhány sajátosságot, a szervezetre jellemző vonást. Szlovákiában az orosz 
szervezetek létrejöttének három szakasza különíthető el. Az első klubok az 1920-
as években szerveződtek, a szervezetek többsége az 1930-as évek elején kezdte 
meg munkáját, az utolsó szakaszt pedig az 1939-ben bekövetkezett társadalmi-
politikai változások nyomán bekövetkezett időszak jelenti. A nemzeti szerveze-
tek működésének szakaszaiban maguknak a társaságoknak a fejlődése is kifeje-
ződik. Az egyesületek többsége kulturális, népjóléti, segítő és szakmai jellegű 
volt. Céljaikat az egyesületi tagság szociális és kulturális szükségleteinek kielé-
gítésében, az idegen földre szorult közösség számára az orosz kultúra és az orosz 
nemzeti érzés megerősítésben fogalmazták meg. 

A két jelentős központ mellett Szlovákiában létezett még egy vallási központ 
is, amely Ladomérvágása (Ladomírova) falu lett, az ország észak-keleti részén, 
ahol 1923-tól 1944-ig egy pravoszláv misszió és egy Szt. Jova Pocsajevszkijről 
elnevezett nyomda is működött.9 1922-ben Ladomérvágásra utazott Vitalíj (Ma-
ximenko) archimandrita.10 Az ő kezdeményezésére jött létre a pravoszláv misz-
sziós központ és megszerveződött az egyházi nyomda is, amely a forradalom 
előtti Oroszország legismertebb nyomdájának, a Pocsajevszkij nyomda tevékeny-
ségének lett a folytatója. (I. és II. mellékletek) A két világháború közötti idő-
szakban a ladomérvágási misszió és a nyomda nem csupán a Szlovákiába mene-
kült orosz emigrációnak lett az egyházi központja, hanem fokozatosan az euró-
pai menekült orosz pravoszláv népesség egyik meghatározó centrumává vált. 

A szlovák népesség tudatában az orosz emigráció a menekültek értelmiségé-
nek tevékenysége nyomán értékelődött fel, akiket részint tudósként, részint a fel-
sőfokú intézmények tanáraiként ismerhettek meg. Az orosz értelmiségiek foko-
zatosan érkeztek az országba. Az első tudósok, akik Szlovákiában menedéket 
kaptak, az 1920-as években a pozsonyi Comenius Egyetemen kezdték meg mun-
kájukat. Elsőként Jevgenyij Julianovics Perfeckij (1888–1947) történész érkezett 

 
 9  Harbuľová Ľubica: Ladomirovské reminiscencie. Z dejín ruskej pravoslávnej misie v Ladomí-

rovej 1923–1944. Prešov, 2000. 
10  A pravoszláv vagy görögkatolikus egyházban olyan személy, aki egyben szerzetes és pap is. A 

kolostor előljárója. 



ĽUBICA HARBUĽOVÁ 62

meg Szlovákiába, akit 1921-ben alkalmaztak a Comenius Egyetem Bölcsészka-
rán, mint a történelem szeminárium tanárát. 1923-ban érkezett meg a pozsonyi 
Bölcsészkarra az ismert orosz szlavista, Valeríj Alekszandrovics Pogorelov 
(1872–1955), akit a Csehszlovák Oktatási és Népművelési Minisztérium hívott 
meg. A pozsonyi Bölcsészkaron dolgozó orosz származású bölcsész száműzettek 
csoportjához csatlakozott Pjotr Grigorjevics Bogatirjev (1893–1971) is, aki 1936 
és 1939 között tartott a karon előadásokat a szláv népek néprajzáról. 

A Szlovákiában élő orosz értelmiségiek száma, ahogyan arra korábban már 
rámutattunk, az 1930-as évek elején növekedett meg, amikor az országrészbe 
megérkeztek a Csehországban végzett mérnökök és technikusok. A különböző 
foglalkozásokat képviselő értelmiségi szakemberek igen aktívan bekapcsolódtak 
az ország mindennapi, gyakorlati életébe. Az orosz professzorok száma a szlo-
vákiai felsőfokú intézményekben az 1930-as évek végére emelkedett meg, azzal 
összefüggésben, hogy több politechnikai és természettudományi profilú intéz-
ményt ekkor nyitottak meg. Ebben az időben érkeztek Szlovákiába olyan szak-
emberek, mint a földrajztudós Dmitríj Andruszov (1897–1976), vagy a zoológus 
Mihail Mihajlovics Novikov (1876–1960). A pozsonyi tudósok olyan szakembe-
rekkel egészültek ki, akik a szlovák műszaki felsőfokú intézményekben tartottak 
előadásokat. Közéjük tartozott például Konsztantin Belouszov (1896–?), Nyiko-
laj Nikolin (1896–?), vagy Alekszandr Georgijevics (1898–?) is.11 

Az orosz tudósok harmadik csoportja a második világháború idején érkezett 
Szlovákiába. 1941 márciusában utazott Pozsonyba a szláv filológiával foglalkozó 
ismert orosz nyelvész, Alekszandr Vasziljevics Iszacsenkó (1911–1978). 1942 
áprilisában, csaknem utolsóként érkezett Prágából a pozsonyi Bölcsészkar pro-
fesszori karába a jeles orosz filozófus-professzor, Nyikolaj Onufrijevics Losszkij 
(1870–1965).12 

A Szlovákiába áttelepült orosz értelmiséget foglalkozásuk és tudományos te-
vékenységük irányultsága alapján három részre oszthatjuk, bölcsésztudomá-
nyokkal, természettudományokkal és műszaki tudományokkal foglalkozó tudó-
sokra. A bölcsésztudományok területén a Szlovákiába emigrált tudósok között 
központi szerepe volt Valeríj Alekszandrovics Pogorélovnak, aki 1923 és 1945 

 
11  További adatokat lásd Ľubica Harbuľová: Ruská emigrácia a Slovensko. Pôsobenie ruskej 

pooktóbrovej emigrácie na Slovensku v rokoch 1919–1939. Prešov, 2001. 94–131. 
12  A hivatalos szlovák újságírás nem ment el szó nélkül az esemény mellett, és a „Szlovák” című 

újság így írt N. O. Losszkijről: « ...Losszkíj professzor elgondolkodtató tanai szervesen beépül-
nek népünk világlátásába, amelynek alapvető értelmezése kizárólag kereszténynek minősül.» 
Slovák, 59. sz., 19. 4. 1942, 11. 
Словацкая печать не прошла мимо этого события и официальная словацкая газета 
«Словак» о Н. О. Лосском написала: « ...мыслительный свет проф. Лосского органичес-
ки включается в миросозерцание нашего народа, который в своем общем понимании 
является исключительно христианским.»  См: Slovák. Č. 59, 19. 4. 1942. 11. 
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között élt az országban.13 Ő volt az, aki a korszakban folyamatosan konzultált a 
Matica Slovenska és más tudományos társaság, pl. a Szlovák Nyelvtudományi 
Társaság képviselőivel. Ennek a szisztematikus tudományos tevékenységnek kö-
szönhetően sok tanulmányt írt, amelyet különféle periodikákban, mint pl. 
«Slovenské pohľady,» «Bratislava», «Slávia», «Byzantinoslavica», vagy a Ma-
tica Slovenska irodalmi osztályának tanulmánykötete jelentetett meg. V. A. Po-
gorélov személyesen is megismerkedett több szlovák szakemberrel, irodalomtu-
dóssal és nyelvésszel. A szlovák tudósok tisztelték Pogorélov erudicióját és ma-
gasra értékelték munkáinak tudományos színvonalát. V. A. Pogorélov jelentősé-
gét a szlovák tudományosság számára A. Mraz értékelte a Pogorélov 70. szüle-
tésnapjára rendezett pozsonyi egyetemi ünnepségen: „Az Ön tudományos mun-
kásságának hatása túlnő az egyetem falain, s ehhez a tudományos értékhez még 
hozzájárul az Ön emberi jósága és nagylelkűsége”.14 

1941 márciusában még egy orosz nyelvész, szlavista kezdte meg működését 
Szlovákiában: Alekszandr Vasziljevics Iszacsenko.15 A. V. Iszacsenko igen 
gyorsan megtalálta a helyét a szlovák tudományos közéletben és már 1941-ben 
tagja lett a Matica Slovenska nyelvi osztályának, amelynek tagságával szoros 
együttműködést alakított ki. Folyamatosan publikált a «Slovenské pohľady» ha-
sábjain, ahol 1943–1944 között több tanulmányt jelentetett meg pl. Jevgenyij 
Anyeginről vagy N. Sz. Leszkov munkásságáról.16 

A történelem volt az a következő bölcsész tudományterület, amellyel sokan 
foglalkoztak az orosz tudósok közül. A pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsé-
szettudományi Karán 1921-ben kezdte meg munkáját Jevgenyij Julianovics Per-
feckij.17 Az ő tudományos kutatásainak meghatározó területe Oroszország, illet-
ve a Kárpátaljai Rusz területe volt. Több monográfiát szentelt a témáknak, vala-
mint tanulmányokat és közleményeket, amelyeket főként a «Prúdy» című társa-
dalmi-kulturális lapban és a «Slovenské pohľady» című tudományos folyóirat-
ban jelentetett meg. Publikációiban Perfeckij népszerűsítette Oroszország törté-

 
13  A kérdésről bővebben Ľubica Harbuľová: Ruská emigrácia a Slovensko. Pôsobenie ruskej 

pooktóbrovej emigrácie na Slovensku v rokoch 1919–1939. Prešov, 2001. 103–110. 
14  SNK – ALU Martin. Fond. A. Mráz. Sign. 52MM13 
15  Ľubica Harbuľová: Prvé roky pobytu A. V. Isačenka na Slovensku.// Slavica Slovaca, 2003. 1. 

sz., 60–63.; Florilegium in honorem Alexandri Isačenko. Ad iubilaeum centenarium oblatum. 
Ed. A. Eliáš, Ľ. Matejko. Bratislava, 2011. 132. 

16  Isačenko A.V.: Čo je Eugen Onegin? // Slovenské pohľady, 1943. 236–250; Isačenko A. V.: N. 
S. Leskov – majster rozprávania. // Slovenské pohľady, 1944. 35–45. 

17  E. JU. Perfeckij szlovákiai tartózkodásáról Dostaľ M. J.: Bratislavské roky historika Eugena 
Julianoviča Perfeckého. // Slovanské štúdie, 1995. 1. sz., 51–56.; Daniš M.: Evgenij Julianovič 
Perfeckij a jeho podiel na rozvoji slovenskej historickej vedy. // N. O. Losskij a podiel ruskej 
inteligencie v emigrácii na rozvoji slovenskej vedy. Ed. M. Daniš, L. Rybár. Bratislava, 2015. 
20–28. 
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netét, mondandója hangsúlyát főként a régi orosz történelem kulturális, filozófiai 
és gazdasági sajátosságaira helyezve. Hozzá hasonlóan nagy szolgálatokat tett az 
orosz történelem értelmezése ügyének az egykori orosz diplomata, Georgij 
Nyikolajevics Garin-Mihajlovszij is, aki 1936-ban érkezett Prágából Szlovákiá-
ba, Pozsonyba.18 Pozsonyi tartózkodásának első éveiben G. N. Garin-Mihaj-
lovszij apja munkáinak fordításával foglalkozott, aki orosz gyermekkönyveket 
írt. Szlovák fordítók (Rudolf Klačko, Anton Pridavok, Karel Izakovics) apja né-
hány munkáját fordította szlovák nyelvre, valamint saját alkotásai közül irodalmi 
munkákat. Ez utóbbiak közül meg lehet említeni a „Két nap” és a „Hidegfejű vő-
legény” című írásokat. A harmincas évek végén és a negyvenes évek elején elbe-
széléseit szlovák folyóiratokban publikálták, sőt dramatizálva.még a rádióban is 
bemutatták. Mint nemzetközi ügyekben jártas diplomata és jogász G. N. Garin-
Mihajlovszij a «Slovenský denník» és a «Slovák» című szlovákiai folyóiratok-
ban mutatta be képességeit, ezekben az újságokban rendszeresen publikált. Pub-
licisztikai írásainak témái az 1930-as és az 1940-es évek nemzetközi kapcsolata-
it, a nemzetközi jog problémáit érintették Tanulmányai megismertették a szlová-
kiai közvéleményt az orosz történelem különböző korszakainak problémáival, 
Oroszország és a Szovjetunió külpolitikájával, az orosz kultúrával és annak ki-
magasló képviselőivel. 

Az orosz emigráns tudósok a szlovák filozófia fejlődéséhez is jelentősen hoz-
zájárultak. Ez a hatás leginkább Nyikolaj Onufrijevics Losszkij nevével és mun-
kásságával kapcsolható össze, aki a pozsonyi egyetemen 1942-től 1945-ig tartot-
ta előadásait.19 Losszkij körül hamarosan egy „műhely” szerveződött, amely ha-
tást gyakorolt a filozófia fejlődésére Szlovákiában. Ennek az iskolának lettek 
tagjai a következő szlovák filozófusok: A. Girner, M. Hladnij-Gajnos, P. Gula, J. 
Panyin és különösen Jozef Dieska, akihez Losszkij a legközelebb állt. Losszkij 
vezetésével ez a tudományos közösség alapozta meg a «Filozofický zborník» 
című is filozófiai folyóirat kiadását. Losszkij hároméves szlovákiai tartózkodása 
idején Martin (Túrócszentmárton) városában jelent meg monográfiája „A tökéle-
tes jóság állapota”20 címmel és tevékenysége idején több vitát is rendeztek szlo-
vák filozófusok részvételével. N. O. Losszkij hozzájárulását a szlovák tudomá-

 
18  Harbuľová Ľ.: Ruský diplomat Georgij Nikolajevič Garin-Michajlovskij a jeho pôsobenie na 

Slovensku.  Historický časopis, 2005. 2. sz., 355–364.; Любица Гарбульова: Жизнь русского 
дипломата Георгия Николаевича Гарина-Михайловского в Словакии.// Проблемы исто-
рии Русского зарубежья. Материалы и исследования. /Ин-т всеобщ.истории РАН. Моск-
ва, Наука, 2008. 177–188. 

19  Részletesen ír Losszkó szlovákiai tartózkodásáról Matejko, Ľ.: N. O. Losskij a jeho filozofické 
dielo na Slovensku.. Acta Facultatis Philosophicae universitatis Safarikane Rossica Slovaca I., 
Bratislava, 1992.; Matejko Ľ.: Bratislavské roky ruského filozofa N. O. Losského. Verbum. 
Časopis pre kresťanskú kultúru, 1992. 3. sz. 

20  Losskij N. O.: Podmienky dokonalého dobra. Martin, 1944. 
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nyos és kulturális élet fellendítéséhez 1944-ben B. Barszik a neves szlovák tör-
ténész, a Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karának akkori dékánja, a 
következőképpen értékelte: „Munkásságának kivételes tudományos és tanári ak-
tivitása a mi karunk számára nemcsak igen hasznos, hanem nélkülözhetetlen és 
pótolhatatlan is.”21 

Az orosz értelmiség a szlovákiai technikai és természettudományos tudo-
mányterületek fejlődéséhez is jelentős mértékben hozzájárult. Az 1930-as évek-
ben kezdtek Szlovákiában új felsőoktatási intézményeket szervezni, alapvetően 
technikai-természettudományos területeken, ami megalapozta az orosz emigráns 
szakértők Szlovákiába költözését. 

1938-ban érkezett Szlovákiába Dmitrij Andruszov, aki előbb Túrócszentmár-
tonban és Kassán  dolgozott a Geológiai Intézet igazgatójaként egy-egy felsőok-
tatási intézményben, majd a földrajz professzora lett Pozsonyban.22 Ezzel egyi-
dejűleg 1941 és 1945 között a pozsonyi Szlovák Tudományegyetem Természet-
tudományi Karán is tartott földrajzi tárgyú előadásokat. Pedagógiai munkássága 
mellett D. Andruszov tudományos kutatásokat is folytatott, számos tanulmányt 
publikált, amelyekkel jelentősen hatott a szlovákiai földrajztudomány fejlődésére. 

Egy évvel később, 1939-ben érkezett Prágából Pozsonyba Mihail Mihajlovics 
Novikov, a moszkvai egyetem egykori rektora. Prágában Novikov az Orosz 
Szabadegyetemen tartott előadásokat, Pozsonyban pedig azonnal vezető oktató-
jává vált a Szlovák Egyetem Természettudományi Karának az Állattan és az 
Összehasonlító Anatómia tanszékeken. Az intézetben állattant tanított, de emel-
lett tudományos tevékenységet is folytatott. M. M. Novikov tagja lett a Szlovák 
Tudományos Társaságnak, tovább folytatta kutatásait az állatok összehasonlító 
anatómiája területén és az állattan általános tudományos kérdéseiről jelentetett 
meg  publikációkat. 

A szlovákiai műszaki felsőoktatás pozsonyi intézeteiben a második világhá-
ború éveiben más orosz mérnökök, különféle szakterületek szakemberei is dol-
goztak. Közülük meg kell említeni Konsztantyin Belouszovot, aki 1940-ben lett 
a technikai felsőfokú intézmény professzora, a vízügyi építkezések területén. K. 
Belouszov a tanszék első professzora volt és aktívan dolgozott Szlovákia vízi 
energiája hasznosításának tervein. Pozsonyban 1942-ben lett a Műszaki Főiskola 
professzora Nyikolaj Nyikolin, aki a fából és vasból készített hidak építéséről 
tartott a hallgatóknak előadásokat. Alekszandr Georgijevszkij orosz hídépítő 
mérnök 1941 és 1945 között működött együtt a műszaki főiskolával. 

Azok a tudósok és tanárok, akik a Szlovák Egyetem (1939 után átnevezett 
Comenius egyetem) Természettudományi Karán, vagy a Technikai Főiskolán ta-

 
21  Archív UK Bratislava. Fond: R-UK. Č. k. 70. N. O. Losski professor iratai. 
22  Andruszov szlovákiai tartózkodásáról lásd. Andrusová-Vlčeková, G.: Išiel som touto cestou . 

Dmitrij Andrusov – životopisná črta. Bratislava, 1997. 
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nítottak, szlovákiai tartózkodásuk során tevékenységükkel valamennyien hozzá-
járultak Szlovákiában a természettudományos és a mérnökképzés megerősítésé-
hez és olyan tudományterületek kutatásának alapjait fektették le, mint az állat-
tan, a földrajz, a vízgazdálkodás, a vízi- és a konstruktív építészet. 

A második világháború után az orosz emigráns értelmiség szlovákiai képvi-
selőinek sorsa különbözőképpen alakult. Egy részük már a Vörös Hadsereg 
Szlovákiába érkezése előtt elhagyta az országot (V. A. Pogorélov, N. O. Lossz-
kij, M. M. Novikov, K. Belouszov, N. Nyikolin, M. Forman és mások), más ré-
szük az NKVD börtöneiben pusztult el (G. N. Garin-Mihajlovszkij), néhányan 
azonban Szlovákiában maradtak (A. V. Iszacsenko, E. JU. Perfeckij, D. And-
ruszov) és a háború után is folytatták tevékenységüket. 

Az orosz értelmiség száma nem volt különösebben jelentős a két világháború 
közötti és a második világháború alatti Szlovákiában, ennek ellenére képviselői 
beírták magukat az ország történetébe. Az orosz tudósok pedagógiai és tudomá-
nyos munkásságukkal hozzájárultak a szlovákiai felsőfokú bölcsész- és termé-
szettudományos képzés megteremtéséhez, több  tudományos diszciplína létrejöt-
téhez (pl. állattan, földrajz, vízgazdálkodás, vízi- és konstrukciós építészet). Se-
gítséget nyújtottak ezen tudományterületek fejlődéséhez, új információkkal já-
rultak hozzá a szlovák tudósok munkáihoz és tudományos eredményeikkel gaz-
dagították Szlovákia tudományos életét. 

Az orosz emigránsok élete és munkássága Szlovákiában elválaszthatatlan ré-
sze volt az Oroszországból Csehszlovákiába menekültek életének. Az orosz 
emigránsok bekapcsolódtak Szlovákia életébe és tevékenységük révén Szlovákia 
is alkotó részévé vált az orosz emigráció európai területének.  

 
(Fordította: Papp Klára) 
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1. melléklet.  
Orosz nyomda Ladomérvágáson (korabeli fénykép) 
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2. melléklet.  
Orosz missziós központ Ladomérvágáson (korabeli rajz) 

 
 

 
 
 
 
 
 



PINTÉR ZOLTÁN ÁRPÁD 
 

KARCAG ÉS A NAGY HÁBORÚ 
 

 
„A lakosság, mely 1914-ben oly lelkesen üdvözölte a háború 

kitörését, abban a hitben küldte ki a fiait a frontra, hogy nem-
csak győztesen, de dicsőségteljesen is térnek majd haza, és a 

babérkoszorúk igazolják majd az általános hadkötelezettségbe 
és az egyetemes katonáskodás üdvösségébe vetett bizalmát.  

A háború lerombolta ezeket az illúziókat.”1 
 

A SZARAJEVÓI MERÉNYLET  
ÉS A HADÜZENET KARCAGI VISSZHANGJAI 

 
1914. július 28-án a Magyar Királyság, mint az Osztrák Császársággal állam-
szövetséget alkotó alkotmányos nagyhatalom, épp 47. évfordulójára emlékezhe-
tett volna annak a politikai aktusnak, mely a kiegyezés szentesítéseként ismere-
tes.2 A sors iróniája, hogy a hazai, birodalmi, sőt az európai közvéleményt még-
sem ez az államtörténeti évforduló kötötte le ezen a napon, hanem a szerb had-
üzenet útján kibontakozó háború, mely a szövetségi rendszerek tagországainak 
védelmi szerződésein keresztül az addig fennálló világrend békéjét bontotta és 
változtatta meg, utat nyitva a rövid huszadik század világégéseinek.  

I. Ferenc József a kiegyezés során kiformálódó uralkodói jogkörben, mint a 
birodalom legfőbb hadura, kizárólagosan rendelkezett a hadüzenet jogával. 
1914. július 28-án az uralkodó külügyminiszterén keresztül a szerb királyi kor-
mányhoz francia nyelven hadüzenetet intézett. A rákövetkező napokban a Lajtá-
tól a Keleti-Kárpátokig a királyi Magyarország valamennyi politikai sajtóorgá-
numa, így a Karcagi Hírlap is leközölte a hadüzenet szövegét, mely a követke-
zőképpen szólt: „Mivel a szerb királyi kormány ama jegyzékre, mely részére 
Ausztria és Magyarország belgrádi követe által 1914. évi július hó 23-án átada-
tott, kielégítő választ nem adott, a cs. és kir. kormány kénytelen maga gondos-
kodni jogainak és érdekeinek védelméről és ezen célból a fegyverek erejéhez for-
dulni. Ausztria és Magyarország ennél fogva a jelen pillanattól kezdve Szerbiá-
val szemben hadi állapotban levőnek tekinti magát. Ausztria–Magyarország kül-
ügyminisztere: Gróf Berchtold s. k.” 3 
 
1  John Keegan: A hadviselés története. Szekszárd, 2002. 356. 
2  I. Ferenc József osztrák császár – magyar király az 1867. március 20-án a magyar törvényhozás 

részéről elfogadott 1867. évi XII., XIV., XV. és XVI. törvénycikkek (az Osztrák–Magyar Mo-
narchiát létrehozó ún. kiegyezési törvények) szentesítését 1867. július 28-án tette meg, azaz 
pontosan 47 évvel az I. világháború kitörését megelőzően.  

3  Karcagi Hírlap, X. évf., 31. szám. 1914. augusztus 2. „Magyarország népéhez! Hadüzenet.” 
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1914 júliusában az Osztrák–Magyar Monarchia államszövetségének területe 
676 443 km2, népessége megközelítőleg 52 millió fő volt,4 melyből területileg a 
Magyar Királyság (a vele perszonáluniós jogviszonyban álló Horvátország nél-
kül) 282 870 km2-t, Dráván inneni lakossága 18 264 533 millió főt tett ki, míg 
Horvát-Szlavónországban ugyanekkor 2 621 954 ember élt. Az egész ország tör-
ténelmi területén tehát 20 886 487 lakost számláltak össze 1910-ben. Horvátor-
szággal együtt kalkulálva területe 325 419 km2  volt.5 

A világháború az Osztrák–Magyar Monarchia belső, konszolidált területeit 
súlyosan nem érintette (a harcok szinte kizárólag a frontokon a politikai határo-
kon kívül, illetve időszakosan Erdélyben, a Kárpátalján illetve Dél-Tirolban, és 
az Osztrák-tengermelléken folytak), ugyanakkor hatása sorsfordító volt a mögöt-
tes régiókra nézve.  

Karcag város a hosszú XIX. század végén, a Nagy Háború „előestéjén” élénk 
fejlődést produkáló, polgárosuló egykori mezőváros volt. Sajátos nagykun patri-
óta szellemiségű, „redemptus” társadalmát (elsősorban függetlenségi és ’48-as 
alapon nyugvó)6 gazdagon pezsgő kulturális élet jellemezte. A dr. Szentesi Tóth 
Kálmán polgármester irányította dinamikus városvezetés fejlesztőtevékenysége 
révén megindult városiasodás átformálta, modernizálta a település arculatát. Fel-
lendült a közélet, egyesületek és olvasókörök sora, sajtó- és nyomdaipari termé-
kek láttak napvilágot. A malomipar és a vasút, a kedvező közlekedés-földrajzi 
helyzet gazdasági konjunktúrát, időszakos fellendülést indított, mely által mind 
népességében, mind vagyonában, infrastruktúrájában gyarapodó város levetkőz-
te önmaga feudális maradványait, s így beemelkedett a XX. századba.7 Karcag 
város népessége 1900-ban 20 896 fő volt, az 1910-es népszámlálás során már 
22 996 fő, és az utolsó „boldog békeévig” is igen jelentős növekményt mutatott. 
Noha 1920-ig újabb nagy népszámlálás nem zajlott, de a világháború előestéjén, 
1914-ben, a népesség a helyi református egyházközség jelentése szerint már 
24 600 főre emelkedett.  Ha csak a hivatalos KSH módszertan szerinti népszám-
lálási adatokat vesszük alapul, akkor is a XX. század elejétől, azaz 1900-tól 
1910-ig évente 210 fővel, 9 ezrelékkel nőtt a városi népesség. Ha a református 
egyház 1915-ös, a népesség 1914. évi állapotáról képet alkotó közlését hiteles 
adatként kezeljük, akkor az éves növekmény a század elejétől a háború előest-
éjéig évente átlagosan 264 fő. 

 
4  Balla Tibor: Magyar katonák az első világháború hadszínterein. In.: A Nagy háború másik arca 

(A lövészárkok hétköznapjai). Szerk.: Horváth Miklós, Budapest, 2004. 7. 
5  Oláh Lajos – Szabó József János: Fényes szurony, rózsafa a nyele... (Nagykunsági katonák az 

Osztrák–Magyar Monarchiában 1868–1918.) Budapest, 2006. 38. 
6  Mezey Barna – Tóth Attila Simon: A karcagi választókerület története 1825-től napjainkig. Bu-

dapest, 2002. 42–43. 
7  Pintér Zoltán Árpád: 100 éve épült a városháza: 1912–2012. Karcag, 2012. 11. 
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1914. év elején, még jóval a világégésnek ürügyet biztosító szarajevói me-
rénylet előtt a Karcagi Hírlap egy provokatív vezércikke az országos politikai 
életben eluralkodó koncertpárbajokról, és újból fellángoló obstrukcióról igen he-
vesen fakadt ki: „Egyenesen megszégyenítőnek tartjuk, hogy a huszadik század-
ban, amelyet még Tisza [ti. a miniszterelnök] is a kultúra és a fölvilágosodás 
századának nevez, a törvényhozói működésnek első lépése még mindig az legyen, 
hogy valaki, vagy valakik sértő közbeszólásukkal tartsák meg népképviselői be-
szédüket. […] A közvéleménynek ma szilárd alkotmánybiztosítékokon nyugvó üdvös 
és szociális törvények kellenek. A kardra és pisztolyra már nem kíváncsi…”8 

 Az álláspont, megfeleltetve a boldog békeidők háború előtti pozitivista köz-
gondolkodásának, egyértelműen állást foglalt a békés polgári gyarapodás mel-
lett, és a politikai szélsőségek illetve agresszió ellen. A kard és a pisztoly nem 
lehetett a politikai viták végső érve. Mégis milyen ironikus, hogy ugyanezen po-
litikai hetilap 1914. július eleji száma, mely vezércikkében közölte le a közked-
velt dr. Szentesi Tóth Kálmán polgármester cikkét, a trónörökös Ferencz Ferdi-
nánd és felesége, Hohenberg (Chotek) Zsófia temetéséről, már a jogos bosszú 
lázától fűtve, kemény válaszra buzdította a közvéleményt, és fegyveres (háborús) 
válaszért kiáltott a merénylet hátterében tetten érhető szerb szeparatista mozgalom 
ellen.  

Már a tényleges hadüzenet előtt megindult a közös haderő, illetve a Land-
wehr és a Honvédség aktív tartalékosainak mozgósítása, a haditermelés fokozá-
sa, a sajtóanyag háborús cenzúrája. A világháború tényleges előestéjén, a had-
üzenet előtti július 27-i napon létrejött Karcagon egy egyesület, mely a behívott 
aktív tartalékos korosztály családtagjainak megsegítésére szerveződött. E na-
gyon is önzetlen, és a társadalmi kohézió igen magas fokáról tanúságot tevő 
kezdeményezésről az országos sajtó széles körben megemlékezett.9 1914. július 
31-én, pénteken Karcagon is elrendelték a hadköteles korú és aktív tartalékban 
lévő lakosság mozgósítása után a 37–42. életévük közötti hadkötelesek mozgósí-
tását is. Tulajdonképpen ez volt az a pont, ahol a városi társadalomban tudatosult 
a békeállapot megszűnte, s bár a hadüzenetről már napokkal azelőtt értesültek, 
mégis e nap vált a háborús állapot kezdetének szimbólumává. Aznap július 31-
én este 19 óra után a lakosság háborús eufóriában lévő, mintegy 40–50 fős cso-
portja nemzeti színű zászlók és nemzeti dalokat játszó zenekar kísérete mellett 
háborúpárti tüntetést indított. Este nyolc órára már hozzávetőlegesen 500 fős 
tömeg járta a várost, a városházához este tíz előtt a Kossuth-kerten át kígyózó 

 
8   Karcagi Hírlap, X. évf., 8. szám, 1914. február 22. „Párbajok” 
9   Budapesti Hírlap, XXXIV. évf., 177. szám, 1914. július 28. 11. „A vidék – Karcag:”; illetve: 

Pesti Napló, LXV. évf., 177. szám, 1914. július 28. 10. „ Az ország hangulata, a vidék lelkese-
dése, Karcagról jelentik”; illetve: Pesti Hírlap, XXXVI. évf., 177. szám, 1914. július 28. 9. „Az 
ország hangulata: Karcag.” 
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tömeg már körülbelül 2000 fősre duzzadt. „Éljen a király – éljen a háború” fel-
kiáltások rigmusai keveredtek (némileg ellentmondásosan) a „Kossuth Lajos azt 
üzente…” nóta soraival. A történeti antropológia szempontjából sem elhanya-
golható ez az ellentmondás egy alapvetően a függetlenségpárti ellenzék uralta te-
lepülésen. Az 1848-as hagyományoknak és az 1867 utáni vívmányoknak, a 
nemzeti függetlenség eszményének és a királyhűségnek e sajátos keveredése egy 
lokálisan kifejlődött vegyes történeti öntudatot sejtet. A helyi értelmiség nevé-
ben egyébként a háborús eufória lázában égő beszédet mondott Hemző Lajos re-
formátus gimnáziumi tanár.10 

 
 

A KARCAGI KATONÁK A BIRODALMI HADSZERVEZETBEN 
 

Fut az oláh, földet se ér a lába. 
Tudja már, hogy honvéd jár a nyomába! 

Viszik a hírt az oláh királynak:  
Nincsen párja a jászkun bakának!11 

 
A városból különböző közös-, honvéd- és népfelkelő-gyalogezredekbe sorozott 
legénységi állomány veszteségei katasztrofális hatással voltak Karcag népessé-
gére is. A háború első évében Karcag rendezett tanácsú város lakossága körülbe-
lül 24 600 fő.12 1918-ra a közvetlen harctéri veszteségek, a közvetett veszteségek 
(betegség, sebesülés, hadifogság), illetve a népmozgalmi folyamatokban bekö-
vetkező kedvezőtlen irányú változás (csökkenő gyarapodás, majd lassú fogyás 
illetve elvándorlás)13 folytán a lakosság 22 996 főre csökkent.14 Ez 1600 főnyi, 
6,5%-os fogyást jelent egy olyan településen, mely 1914 előtt évente legalább 9‰ 
népességnövekedési trendet tudott felmutatni. A népmozgalmi hiány ilyen drasz-
tikus mértéke mögött legfőképp a háború, és annak városra gyakorolt hatása állt. 

A hadüzenetet megelőzően az Osztrák–Magyar Monarchia már mozgósította, 
és készültségbe helyezte „elsővonalas” császári és királyi haderejét, a közös  
(ún. Kaiserlich und Königlich ~ K.u.K.) hadsereget, a császári és királyi hadi-
flottát, a Magyar Honvédségét, az osztrák Landwehrt, és a Népfölkelés (illetve 
 
10  Karcagi Hírlap, X. évf., 31. szám, 1914. augusztus 2. „Tüntető körmenet Karcagon” 
11  Bakanóta szövegváltozata 1917-ből. In: Somogyváry Gyula: Ne sárgulj fűzfa. Budapest, 2010. 

278. 
12  Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára (továbbiakban: TtREL) I.33.a.13., 361/1915. 

ikt. számú levél. 
13  Elek György helytörténész anyakönyvi kutatásokra alapozva az 1914–1918 közötti időszakban 

változó dinamikával, de évenként 131 fős lakosságcsökkenést mutatott ki. Lásd: Elek György: 
Várostörténet ötvenkét tételben. (Karcag város története 1506–1950 között.) Karcag, 2008. 157. 

14  Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára (továbbiakban: MNL 
JNSZML) 127/919. 
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Landsturm) hadkiegészítő rendszerét.15 A szárazföldi hadsereg hadrendi összeté-
tele a világháború kitörésekor 48 gyaloghadosztály, 11 lovashadosztály kötelé-
kében mintegy 1 millió 300 ezer gyalogos, 69 ezer lovas, 2700 ágyú, 1500 gép-
puska, amihez tartozott még 13 repülőszázad. A mozgósítási rendszer precíz 
mechanizmusa rövid időn belül a haderőt a kezdeti háborús létszám többszörösé-
re duzzasztotta fel. A háború teljes ideje alatt a központi hatalmak szövetségi 
rendszere 22,2 millió főt mozgósított, melyből az Osztrák–Magyar Monarchia 
8,5 millió katonával harcolt a frontokon (a hármas antant és kis szövetségesei 
40,6 millió főt mozgósítottak ugyanezen idő alatt).  

Magyarország a háború öt éve alatt 3,5 millió főt vezényelt a frontokra,16 az-
az megközelítőleg minden második katona magyar volt az Osztrák–Magyar Mo-
narchia hadszervezetében. A közös hadsereg száz katonájából átlagosan 25 oszt-
rák (német), 23 magyar, 13 cseh, 8 lengyel, 8 rutén, 9 szerb és horvát, 7 román, 4 
szlovák, 2 szlovén és 1 olasz, akik esküjüket a legfőbb hadúrra (az uralkodóra) 
tíz nyelven tették le.17 

A hadkiegészítés rendszere 1878-tól területi elven működött a birodalomban, 
102 hadkiegészítő körzetből 102 közös gyalogezredet állítottak ki. Ebből 47 kör-
zet esett Magyarország területére.18 Karcag városból a katonakorú fiatal férfila-
kosság a szolnoki hadkiegészítő körzet közös gyalogezredében töltötte három-
éves hadkötelezettségét. Így a Karcagról toborzott sorkatonai állomány a „béke-
hadrend” szerinti szolgálati idejét nagyobb részt a K.u.K. hadsereg 68. „Jász-
Kun” közös gyalogezredében,19 illetve kisebb részt a K.u.K. 13. „Jász-Kun” kö-
zös huszárezred állományában töltötte.20  

A háborús mozgósítás során felduzzadó „68-as ezred” legénységi állomány 
pótkeretéből hozták létre 1914 júliusában a Honvédség kötelékébe utalt 29. nép-
felkelő gyalogezredet, melybe szinte teljes egészében a vakmerő katonai bátor-
ságukról híres jászkun „fiúk” kerültek, így rengeteg karcagi fiatal is. 
 
15  Az 1868. évi XL. törvénycikk „a véderőről” és a Véderőtörvény későbbi módosításai szabá-

lyozták a sorkatonai szolgálat bevezetését, idejét, a hadseregszervezet három szintjének jel-
lemzőit. 

16  Szijj Jolán: Az Osztrák–Magyar Monarchia Hadereje I. (Az osztrák–magyar haderő első világ-
háború alatti magasabb parancsnokságai). Budapest, 2001. 8. 

17  Johann–Christoph Allmayer–Beck: A császári és királyi haderő a soknemzetiségű Osztrák–
Magyar Monarchiában. Hadtörténeti Közlemények, 1988. 4. sz. 669. 

18  Szijj J.: Az Osztrák–Magyar Monarchia Hadereje I. i. m. 7. 
19  Hivatalosan a cs. és kir. Reicher báró ezredtulajdonában lévő szolnoki 68. gyalogezred (2. had-

sereg, XIV. hadosztály, 7. dandár), békehelyőrsége: Zimony. Lásd: Oláh L. – Szabó J. J.: Fé-
nyes szurony, rózsafa a nyele i. m. 55. 

20  Hivatalosan a cs. és kir. Vilmos, Németország és Poroszország trónörököse ezredtulajdonában 
lévő 13. Jász-Kun huszárezred, (4. hadsereg, X. lovashadosztály, 4. dandár), békehelyőrségei: 
Székesfehérvár, Kecskemét, Tolna. Lásd: Oláh L. – Szabó J. J.: Fényes szurony, rózsafa a nye-
le i. m. 55. 
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1. kép. A Magyar Szent Korona országaiból kiegészített közös gyalogezredek 

hadkiegészítési területei az 1914. tavaszi állapot szerint 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. kép. A Karcag városból sorozott legénységi és tiszti állomány nagy részét befogadó 
két gyalogezred csapatjelvénye. Balra a világháborús tömeghadsereg igényei szerint 

„frissen” megszervezett 29. Honvéd Népfelkelő Gyalogezred, jobbra a nagy  
hagyományokkal rendelkező (1860-ban megalapított) 68. „Jász-Kun” K.u.K. közös 

 gyalogezred jelvénye a „hármas kerület”  jelképeinek számító szimbólumokkal. 
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Egy teljesen feltöltött osztrák–magyar gyalogezred létszáma 1914-ben 4500 
fő volt, a lovasezredé 1200 fő, az ezredek ezredtörzsre, valamint 4 tábori zászló-
aljra és pótzászlóalj-keretre tagolódtak. A 68. közös gyalogezred, a 29. népfelke-
lő gyalogezred és a 13. közös huszárezred állományának jelentős része ekkor 
karcagi és környékbeli nagykunsági katona. 

 
 

A BEVONULÁS RENDSZERE,  
HADBA HÍVOTT KOROSZTÁLYOK A VILÁGHÁBORÚBAN 

 
A casus belli-t okozó szarajevói merényletet követően, de még a hadüzenetek 
előtt a mozgósítási rendszer az általános hadkötelezettség ekkor már évtizedekre 
visszanyúló konstans rendszerére támaszkodva országszerte megkezdte a kikép-
zett azaz 12 éves készenléti (aktív tartalékos) idejét töltő polgári lakosság alkal-
massági vizsgálatot követő hadba hívását. A közös hadsereg, illetve a magyar 
honvédség állományában a háború kitörésének történelmi pillanatában aktív 
szolgálatot teljesített az 1890., 1891. és 1892-es születésű évfolyam, akik már 
1914. augusztus elején a szerb, majd a rövid úton megnyíló keleti (orosz) frontra 
kerültek. A mozgósítási rendszer első körében a tartalékos idejét töltő 1878–
1890 között született, így a háború kitörésekor 24–36 év közötti korosztály ke-
rült felmérésre és hadrendbe hívásra.21  

Az érintett karcagi lakosság alkalmassági vizsgálata (első körben) 1914. 
szeptember 18. és 22. között Kisújszálláson zajlott.22 A 814 érintett karcagi lakos 
közül ekkor került behívásra 364 fő. Őket a birodalom másodvonalas (a magyar 
országgyűlés alá rendelt, ugyanakkor a közös hadsereggel egyenrangúsított)23 
Honvédség gyalogezredeibe, illetve a harmadik „vonalba” tartozó népfölkelő ez-
redek állományaiba sorolták. A hadseregszemlék, alkalmassági vizsgálatok, majd 
újabb és újabb korcsoportok behívása, a korábban alkalmatlannak talált állo-
mány felülvizsgálata a következő években a város számára fokozódó terhelést 
jelentett. 1915-ben behívták az 1873–1877 között született póttartalékos korosz-
tály (37–43 év közöttiek) tagjait, hivatkozva az ezt lehetővé tevő 1915. évi II. 
tc.-re.24 1916 márciusára az 1867–1872 között születettek korosztályának (44–49 
év közöttiek) kötelező alkalmassági vizsgálatát rendelték el.25  
 
21  Pollmann Ferenc: A frontélet mindennapjai. In.: A Nagy háború másik arca (A lövészárkok 

hétköznapjai). Szerk.: Horváth Miklós, Budapest, 2004. 21. 
22  Karcagi Hírlap, X. évf., 30. szám. 1914. szeptember 27. „24–36 évesek sorozása” 
23  Az 1912. évi XXXI. tc. 1–2. § alapján a Honvédség a közös hadsereggel azonos rangra emel-

kedik, de belvédelemre, és a belső rend fenntartására szolgál, határokon túli alkalmazása csak 
az országgyűlés hozzájárulásával lehetséges. 

24  Nagy-Kunság, XLI. évf., 2. szám, 1916. január 9. „Bevonulási hirdetmény” 
25  Nagy-Kunság, XLI. évf., 7. szám, 1916. február 20. „Bevonulási hirdetmény” 
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Felmerül egy kézenfekvő kérdés, nevesül, hogy valójában mekkora is volt a 
Karcagról mozgósított katonai állomány? A látszólag egyszerű kérdés települési 
bontásban történő közlése a hadkiegészítés 3 teljesen elkülönülő szintje miatt 
(eltérő nyelvi, iratvezetési és tárolási módszertan) gyakorlatilag azonban kimu-
tathatatlan. A dualista állam elsődleges haderejét, a közös (K.u.K) hadsereget el-
sősorban nemzetvédelmi és belrendvédelmi feladatokkal, de a háború során ki-
bővített hatáskörrel kiegészítette a Magyar Királyi Honvédség, és az ennek pót-
keretéből létrehozott népfelkelés rendszere, mely lényegében egymás mellett lé-
tező, de eltérő vezényleti nyelvű (német–magyar), felszerelésű, kiképzésű és 
adminisztrációjú haderőnemek egymásmellettiségét okozta. A városból besoro-
zott legénységi állomány teljes méretéről még a város politikai vezetése sem 
rendelkezett pontos adatokkal 1918 novemberében, az összeomlást követő tö-
meges hazatérés során, mint azt a korszak polgármesterének visszatekintő mun-
kájából megtudhatjuk.26  

A besorozott városi, városkörnyéki legénységi és tiszti állomány becsült 
nagysága (figyelembe véve az 1918 novemberében hazaözönlő mintegy 3000 
katonát,27 a 813 főnyi elesett hősi halottat és azt a valószínű tényt, hogy különö-
sen az olasz fronton tömegesen eshettek hadifogságba „karcagi bakák” 1918 no-
vembere előtt vagy 1918. november 3–4. folyamán) 4500–5000 fő között mo-
zoghatott. Ez a városi népesség hozzávetőlegesen 20%-át tette ki, és a városból 
hadba hívott katonáknak a háború négy és fél éve alatt közel 16–18%-a esett el 
vagy tűnt el a világháború frontjain. 

Módszertanilag pontosabb és igazolhatóbb, de hasonló nagyságrendre vezető 
megközelítésre statisztikai módszerek révén nyílik lehetőség.  

1916 tavaszára Karcagról (is) mozgósításra került a 24–49 éves korosztály. 
Az 1916-os mozgósítás idején 49 évesek épp a kiegyezés évében, 1867-ben, míg 
az 1914-es mozgósítás idején 24 évesek 1890-ben születtek. Ez a 24–49 év kö-
zötti korosztály az utolsó osztrák–magyar népszámlálás idején, 1910-ben 20 és 
43 éves volt. Az 1910. évi népszámlálás helyhatósági (települési) adatsorai sze-
rint a 22 996 fős Karcagon 20 és 39 év között 6341 fő volt, melyből 3170 fő volt 
férfi. Az 1910-ben 40–59 éves korosztály 4475 főt tett ki, ebből 2237 fő volt fér-
fi.28 A 20–39 éves férfi korosztály egyes évfolyamai átlagosan 158,5 fősek, ke-
rekítve 159 fősek voltak (3170/20 év). A 40–59 éves férfi korosztály egyes évfo-
lyamai ezzel szemben csak 111,85 fősek, kerekítve 112 fősek voltak (2237/20 
év). További számolást igényelt még, hogy mekkora lehetett a 40–43 éves kor-

 
26  Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 62. 
27  Uo.: 62. 
28  KSH A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. A népesség főbb adatai 

községek és népesebb puszták, telepek szerint.  Magyar statisztikai közlemények. Ú. S. 42. köt. 
Szerk.: Vargha Gyula, Budapest, 1912. 190. 
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osztály létszáma 1910-ben, hisz ők voltak 1916-ban 46–49 évesek, azaz az 1916-
ig mozgósítottak felső határa. Ennek kiszámításához kétféle, egy minimum és 
maximum becslést volt szükséges készíteni. 

Minimum becslés: a 40–59 éves férfi korosztály éves átlagával (112 fő) szá-
molva a kérdéses négy évfolyam férfi tagjainak száma 112 4 = 448 fő. Ez a 
számadat azonban inkább az 50-es éveinek végén járó, magasabb halálozási mu-
tatókkal rendelkező korcsoportra lehetett igaz, és valószínűleg alábecsüli a tény-
leges lélekszámát az 1910-ben 40–43 éves korosztálynak. 

Maximum becslés: a 20–39 éves férfi korosztály éves átlagával (159 fő) szá-
molva a kérdéses négy évfolyam férfi tagjainak száma 159 4 = 636 fő. Mivel az 
1910-ben 40–43 éves évfolyam halálozási mutatói alapján közelebb áll a 20–39 
éves korosztályhoz, de attól mindenképp alacsonyabb, így a becsült érték való-
színűleg magasabb, mint ami valójában lehetett. A 20–39 éves karcagi férfiak és 
a 40–43 éves karcagi férfiak létszáma: 3170 + 448 (3618 fő) illetve 3170 + 636 
(3806 fő) között mozoghatott. Összegezve, az 1916-ig mozgósított 24–49 éves 
korosztályok teljes létszáma 3618 fő és 3806 fő között mozoghatott Karcagon. A 
ténylegesen a háború végéig mozgósítottak száma azonban ettől felfelé több ezer 
fővel eltér. Ennek oka, hogy az 1915. május 1-én szentesített, majd 1915. május 
4-én kihirdetett 1915. évi II. törvénycikk 1. §-a az ekkor 18–50. életévében járó 
korosztályra, illetve az 1916. január 18-án szentesített, majd január 22-én kihir-
detett 1916. évi VI. törvénycikk 1. §-a az ekkor 50–55 éves korosztályra is kiter-
jesztette a hadkötelezettséget.29 Így a karcagi férfi korcsoportok esetében a mi-
nimum–maximum becslés tartományát az 1910-ben 40–43 évesek négy férfi 
korcsoportjáról ki kell terjeszteni az 1910-ben 40–49 évesek tíz korcsoportjára. 
Továbbá újabb hat, a 18–24 életévük közötti férfi korcsoport bevonása is szük-
séges a mozgósítás mértékének becsléséhez. Eszerint a minimum mozgósítottak 
száma 3170 + (112 10) + (112 6) = 4962 fő, illetve a maximum mozgósítottak 
száma 3170 + (159 10) + (159 6) = 5714 fő lehetett. A Karcagról az első világ-
háború 51 hónapja alatt mozgósítottak száma tehát 4962–5714 fő között mozog-
hatott.30 Értelemszerűen az alkalmassági vizsgálatokon született elutasítások és 
rendkívüli felmentések miatt a ténylegesen mozgósítottak száma valahol a két 
érték között mozoghatott. 

 
 

 
29  1915. évi II. törvénycikk „a népfölkelésről szóló 1886. évi XX. törvénycikknek a jelen háború 

tartamára szóló módosítása és kiegészítése tárgyában”  
1916. évi VI. törvénycikk „az 1912. évi LXVIII. törvénycikk 4. §-ában meghatározott szemé-
lyes hadiszolgáltatási kötelezettség korhatárának a jelen háború tartamára való kiterjesztéséről.”  

30  A számítások Dr. Szilágyi Zsolt egyetemi adjunktus, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 
Modernkori Magyar Történeti Tanszék oktatójának iránymutatásával készültek. 
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AZ OSZTRÁK–MAGYAR HADSEREGSZERVEZET  
KARCAGRÓL SOROZOTT ÁLLOMÁNYÁNAK VESZTESÉGEI 

 
A 68. közös gyalogezred az Osztrák–Magyar Monarchia alakulatai közül első-
ként vette fel a harcot a világháborúban, s így a világháború első halottjai is ezen 
alakulat állományából kerültek ki. A gyalogezred – mint a kevés kizárólag ma-
gyar állományú, s így a legmegbízhatóbbak közé tartozó közös alakulat – 1912-
től kezdve kritikus helyen, az Osztrák–Magyar Monarchia déli sarokpontján, Zi-
monynál teljesített szolgálatot, a balkáni politikában vetélytárs Szerbia főváros-
ának „küszöbén”.  

A szerb fővárossal, Belgráddal, s annak erődjével a Kalimegdánnal szemben 
megerősített határőrszolgálatot végző gyalogezred egy „nagykunsági bakáját” a 
világháború első napján muníciópakolás közben a Száva túlpartjáról halálos lö-
vés érte a homloka közepén. 1914. július 29-én az ezred III. zászlóaljának 11. 
századából Kovács Pál, Abádszalókról sorozott rendfokozat nélküli gyalogos 
(közlegény) holtan esett össze egy szerb találattól, s vált a Nagy Háború első ál-
dozatává.31 Bár az abádszalóki sorkatona az első a veszteségek sorában, azonban 
ez a lista, a könyörtelen keleti és olasz front, illetve a szerb és román front harcai 
miatt borzalmasan hosszú.  

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézetének I. világháborús levéltá-
ri iratanyaga elsősorban a honvéd és honvéd népfelkelő csapattestek fennmaradt 
iratanyagát őrzi, a közös ezredek élőerőben elszenvedett veszteségi adatait (ha-
lott, sebesült, fogoly) összefoglaló kartonok a bécsi Kriegsarchiv-ban található-
ak, ám abban adatvédelmi és kutatási szabályzati kötöttségek miatt csak névre 
lehet keresni.32 Ha mindkét levéltár sokezer folyóméternyi adatát végig is néz-
nénk, akkor sem kaphatnánk pontos adatokat a hivatalosan eltűntnek nyilvánított 
frontkatonák nagy száma miatt. Noha ez a tény megnehezíti a Karcagról sorozott 
legénységi és tiszti állomány veszteséglistájának hiteles összeállítását (hiszen 
számos közös- és honvéd gyalogezredhez, huszárezredhez, és egyéb csapattest-
hez kerülnek a városból bakák), szakirodalmi és levéltári források széles körű 
kutatásával megközelítően teljes képet nyertem a város katonakorú férfilakossá-
gának veszteségeiről a világháborús frontok és hadszínterek forgatagában. 

A „68-asok” gyalogosállományában legkevesebb 291 fő karcagi, a 29. nép-
felkelő gyalogezred állományában 202 főnyi karcagi katona halt hősi halált.33 A 
13. közös huszárezred állományában legkevesebb 33 főnyi karcagi huszár esett 
el az 1914 őszi legendás limanowa-i ütközettől az 1918. októberi bevagonírozá-

 
31  Oláh L. – Szabó J. J.: Fényes szurony, rózsafa a nyele i. m. 114. 
32  A Hadtörténeti Intézet Levéltárának LEV-206-1/2014. nyilvántartási számú tájékoztatója a vá-

rosi veszteségek mértékére vonatkozó kutatási kérvényemre. 
33  Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 48. 
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sig, melynek során a Piave-tól végül hazaszállították a harci állományt.34 Más 
jelzésű közös- vagy honvéd gyalogezredekben 65 fő, tüzérségi- és műszaki ala-
kulatokban 21 fő, nem azonosított alakulatok állományában további minimum 
41 főnyi karcagi katona vesztette életét.35 Karcagi katonák szolgáltak és estek el 
a 17.,36 39. és 52. közös gyalogezredben, a 69. közös gyalogezredben,37 az 1.,38 
2., és 8. honvéd gyalogezredben,39 a 10. honvéd,40 illetve a 21. honvéd gyalogez-
redben41 a haza és a dinasztia védelmében. Karcag véráldozat útján igen nagy 
árat fizetett az I. világháborús harcokban. Személyi vesztesége a harctereken 
igazoltan elesett katonákat illetően 813 fő, a Nagykunság településeinek körében 
számszerűen a legnagyobb. Ha azonban a nagykunsági települések lakosságához 
viszonyítjuk a veszteséget,42 már árnyaltabb képet kapunk. 

Karcag magas lakosságszáma miatt a számszerűen legnagyobb emberveszte-
ség – Kunmadarassal lényegében azonos arányt mutatva – arányaiban közepesen 
súlyos. Ennek ellenére a Nagykunságról elesettek bő 28 százalékát, megközelítő-
leg a harmadát karcagi bakák tették ki. Megjegyzendő, hogy ettől eltérő veszte-
ségszámot (555 fő katonaveszteséget) közöl dr. Szentesi Tóth Kálmán polgár-
mester saját történeti munkájában. A szám azonban a karcagi Nt. Török Vincze 
református lelkész 1925-ben közzétett saját gyűjtőmunkáját tükrözte,43 s az ezt 
követő évek során újabb veszteségekre derült fény. Maga Szentesi Tóth polgár-
mester is a közölt létszámnál nagyobb veszteséget feltételezett, figyelembe véve 
az időközben elmenekült, kihalt, adatszolgáltatást valamilyen okból nem teljesí-
tő családok veszteségeit.44 Szintén eltérő, 649 főnyi veszteségi adatot közöl a 
 
34  Dernyey Szlavnich György: A Jász–Kun 13. huszárezred Története 1859–1918. Budapest, 

1914. 325–340. (Az ezred hősi halottainak a szerző által kivonatolt adatai) 
35  Nt. Török Vincze (karcagi lelkipásztor): Karcagi Hősök emléke. (Összesítés a Nagy Háború 

karcagi áldozatairól). Klein Mór Könyvnyomdája, Karcag, 1925. 100. Az egyetlen ismert pél-
dány fellelhető a GYINMA: T-82.291.1. 

36  A m. kir. székesfehérvári 17-ik honvéd gyalog- és népfölkelő ezredek története. Szerk.: Sipos 
Gyula, Székesfehérvár, 1937. 252., 262., 267., 276. 

37  A volt csász. és kir. 69. „Hindenburg” vezértábornagy nevét viselő gyalogezred története 1910–
1918. Szerk.: Crettier Ferenc, Cegléd, 1937. 347., 352., 360., 362. 

38  Az 1. honvéd gyalogezred története és háborús emlékalbuma. Szerk.: Dereánó Ödön, Budapest, 
1939. 385.  

39  A Karcagi Községi Iparostanonciskola Története Fennállása 25-Ik Évében. (1890–1915.) 
Szerk.: Papp Ferenc, Kertész József Könyvnyomda, Karcag, 1926. 30.  

40  Karcagi Hírlap, XI. évf., 14. szám. 1915. április 4. „Levél a táborból”.  Sere József karcagi hon-
véd levele az orosz frontról. 

41  Karczagi Református Főgymnasium Értesítője az 1914–1915-ik Iskolai Évről. i. m. 43. 
42  KSH A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása. A népesség főbb adatai 

községek és népesebb puszták, telepek szerint. Magyar statisztikai közlemények. Ú. S. 42. köt. 
Szerk.: Vargha Gyula, Budapest, 1912. 188–190.  

43  Nt. Török V.: Karcagi Hősök emléke i. m. 1. 
44  Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 47–48. 
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nagykunsági katonák világháborús szerepvállalásáról szakmunkát megjelentető 
Szabó József hadtörténész munkájában.45 Az előbbi veszteségi létszám azonban 
a karcagi első világháborús emlékmű 1938-ban átadott márványlapjain szereplő 
névsorból került összesítésre, mely névsort az emlékmű 2017 tavaszi felújításá-
hoz végzett kutatómunkám során a polgármesteri hivatal munkatársaival felül-
vizsgáltam és levéltári adatok alapján pontosítottam. Az így elvégzett összesítés 
eredményeképp 813 karcagi hősi halott neve került megörökítésre az újólag fel-
kerülő márványlapokra. 

 
1. táblázat.  

I. világháborús emberveszteség a Nagykunság településeinek  
lakosságszámához viszonyítva 

 

Település Igazolt veszteség 
(hősi halott) 

Települési lakosságszám 
(1910. évi népszámlálás) 

Veszteség-
arány 

Karcag 813 22 996 3,53% 
Kisújszállás 412 13 538 3,04% 
Kunszentmárton 503 10 410 4,83% 
Kunhegyes 392   9 832 3,99% 
Túrkeve 369 13 097 2,82% 
Kunmadaras 268   7 584 3,53% 
Mesterszállás   83   1 823 4,55% 
Kuncsorba   56   1 241 4,51% 
 
„Ferenc Jóska katonáinak” karcagi és környékbeli tagjai közül legtöbben te-

hát a szolnoki kiegészítésű 68. közös gyalogezredben szenvedtek hősi halált, és a 
közös hadügyminisztérium hivatalos értesítőin is e csapattest szerepelt leggyak-
rabban a karcagi családoknak megküldött gyásztáviratokban. Nem csoda tehát, 
ha 1917-re a keserédes hangulatú világháborús karcagi dalok, rigmusok már 
utaltak a 68-as nagykun bakák sorsára, súlyos veszteségeire: 

 
„Asztalos csinálj koporsót 
egy egész ezredre valót, 
Tetejébe vérbetűkkel írjad eztet: 
itt nyugszik a hatvannyolcas gyalogezred!”46 

 
 
 

 
45  Oláh L. – Szabó J. J.: Fényes szurony, rózsafa a nyele i. m. 148. Névsorukat közlik: Uo. 154–157. 
46  Nagy-Kunság, XLII. évf., 40. szám, 1917. október 7. „Tárca – Háborús Népdalok Karcagon” 
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GAZDASÁGI MUNKÁRA IGÉNYBE VETT KATONAI CSAPATTESTEK,  
HADIFOGLYOK ÉS NŐI SZEREPVÁLLALÁS KARCAGON 

 
Sajátságos jelensége a háborús hátországnak, hogy a munkaképes fiatal férfila-
kosság több generációs hiánya óriási teherként nehezedett a hátországi munka-
szervezésre, az üzemi és mezőgazdasági munkaszükségletek kielégítésére. E 
problémák az I. világháború idején rendszerint két forrásból kerültek orvoslásra; 
aktív frontszolgálatban kimerült csapattesteket vontak hátra, illetve hadifogságba 
került ellenséges katonaállományt közvetítettek, osztottak be (nem stratégiai 
természetű) munkaalkalmakra. Karcag város esetében a háborús szerepvállalás 
51 hónapja során mindkét jelenségre sor került. Karczag Rendezett Tanácsú Vá-
ros Rendőrkapitányi Hivatalának 1914 szeptemberéből fennmaradt kéziratos le-
veléből kiderült, hogy már a háború első hónapjaiban internáltak hadifoglyokat a 
városba, bár ekkor számuk még csekély volt, mindössze 15 főnyi férfi munka-
erőt nevezett meg a hivatalos levél.47 Bár az 1915-ös év munkaerő szükségletéről 
Karcag vonatkozásában nem maradt fenn dokumentum, de 1916 áprilisában dr. 
Szentesi Tóth polgármester már hadifoglyokból szervezett 30 darab, egyenként 
20 fős munkásosztagot, azaz 600 főnyi munkaerőt kért az aratási munkálatok 
megsegítésére. 53 főt sürgősen, már májusra, a fennmaradó 547 főt az aratási 
munkálatok kezdetig, 1916. június 15-ig.48 A nagyszámú fogolyállomány kiuta-
lását elősegítette, hogy a belügyminiszter 1916 elején rendeletet adott ki49 gaz-
dasági munkabizottságok (tulajdonképpeni fogolyközvetítő és felügyelő bizott-
ságok) létrejöttéről és működéséről. Nemcsak vármegyei szinten, hanem tör-
vényhatósági-, azaz települési szinten is létrejöttek ilyen gazdasági munkabizott-
ságok, melynek Karcagon 1916-tól a háború végéig az elnökévé dr. Szentesi 
Tóth Kálmán vált. Az 1917-es munkaerő szükségletről pontos adatok nem ma-
radtak fenn, de a háború végére, 1918-ra nyilván fokozódott a munkaerőhiány, 
mert a város óriási, eredetileg 800 fős (végül 600 főben engedélyezett) hadifo-
goly állományt igényelt a városi munkaerő bizottságon keresztül a vármegyei 
munkaerő bizottságtól.50 Emellett a törvényi és rendeleti előírások betartásával 

 
47  MNL JNSZML IV. 407. 19631/914. Alispáni iratok. „1914. szeptember 16-án kelt, 2231/1914. 

iktató számú levél Karcag város rendőrkapitányától az Alispáni Hivatal felé.” 
48  MNL JNSZML IV. 407. 4346/916. Alispáni iratok. „Dr. Szentesi Tóth Kálmán kéziratos levele 

az Alispáni Hivatal felé katonai munkásosztagok szükségletéről.” 
49  A M. Kir. Belügyminisztérium 1916. évi 33.333./V-a. számú körrendelete valamennyi törvény-

hatóság első tisztviselőjéhez, valamennyi törvényhatósági gazdasági munkabizottsághoz (hadi-
fogoly–bizottsághoz) és a M. Kir. Csendőrparancsnoksághoz, a munkára kiadott hadifoglyok 
tekintetében szükséges államrendészeti és közbiztonsági teendőkről. A rendelet szövege fellel-
hető: Hungaricana adatbázis, Rendeletek tára, 1916. 

50  MNL JNSZML IV. 407. 127/918. Alispáni iratok „1918. március 6-án kelt gépelt levél a Kar-
czagi Munkabizottság elnökétől az Alispáni Hivatalhoz.” 
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lehetőség nyílott egyéni igénylők számára is a magángazdaságok munkaerő hiá-
nyát foglyok révén orvosolni. Noha e lehetőségről a vonatkozó dokumentumok 
jelentős hiánya miatt átfogó képet aligha alkothattam helyi viszonylatban, de 
igen figyelemre méltó Stern Dezső karcagi nagybirtokos 1918-as esete. Stern 1 
150 holdas, hatalmas birtoktest ura a vizsgált korszakban, kinek birtokairól két 
kivételével az összes mezőgazdasági cselédet besorozták 1918 elejére. Mivel a 
közel 800 holdon vetett őszi vetés jónak ígérkezett, 1918 februárjában 30 főnyi 
hadifogoly szükségletet jelentett le a vármegyei bizottság irányába.51  

Bár a város I. világháború alatt keletkezett képviselőtestületi jegyzőkönyvei 
nem maradtak fenn, dr. Szentesi Tóth nyugalmazott polgármester 1928-ban még 
bizonyosan forgathatta azokat. Visszatekintő munkájában közli, hogy a város 
képviselő testülete 1918 márciusában az 1918/35. közgyűlési számú határozatá-
ban arról rendelkezett, hogy a mezei munkásoknak a Népjóléti Minisztérium ál-
tal havi 13 kg-os tömegre csökkentett fejadagja (amelyben a kenyérliszt is benne 
foglaltatott) nem elegendő, szükséges tehát ennek az adagnak a felemelése. To-
vábbi gondok is adódtak az élelmezéssel. 1918/129. közgyűlési szám alatt tár-
gyalta a karcagi képviselőtestület a munkára kiadott nagyszámú hadifogoly 
élelmezési kérdését, a hadifoglyokat ugyanis a munkaadó élelmezte, ugyanakkor 
magas volt azon napoknak a száma, amelyeken a hadifoglyok egy részét sehol se 
alkalmazták. E napokon a foglyok élelmezési költsége a várost terhelte. Az 
élelmezési kérdés végül úgy került megoldásra, hogy a munkaadók által fizetett 
munkabérből nyert fedezetet.52  

Szintén a dologi terhek enyhítésén, a munkaerőhiányon volt hivatott úrrá len-
ni a frontoktól hátravont katonai alakulatok állomásoztatása az aratási szezon-
ban. Karcagon 1915 nyarán és őszén a cseh had kiegészítésű 35. közös gyalog-
ezred (K.u.K. 35. Infanterie Regiment) négy zászlóalja állomásozott.53 A cseh 
gyalogezred távozását követően 1916-ban az osztrák hadkiegészítésű 8. közös 
gyalogezred (K.u.K. 8. Infanterie Regiment) hátravont egységei vették ki részü-
ket a mezőgazdasági munkákból.54 A nem magyar csapattestekkel való együtt-
működés számos kommunikációs bonyodalmat eredményezhetett. Szentesi Tóth 
polgármester számolt be arról, hogy az idegen ajkú alakulatok és a városi közös-
ség között a nyelvi közvetítést, főleg az aratási munkák idején, elismerésre mél-
tóan Schück Mór izraelita vallástanár oldotta meg.55 Szintén gondot jelenthetett 
az idegenajkú csapattestek körében a szláv származású legénység magas aránya. 
 
51  MNL JNSZML IV. 407. Látható hivatkozási szám nélkül. Alispáni iratok „Stern Dezső hivata-

los kérelme hadifoglyok kiutalásáról.” 
52  Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 55. 
53  Uo.: 53–54. 
54  A Karcagi Református Nagykun Reálgimnázium Értesítője az 1929–1930. iskolai évről. i. m. 

83. 
55  Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 50. 
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A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei gazdasági munkabizottság egy 1916. már-
cius 3-án kelt jegyzőkönyvéből derült ki, hogy a Szolnokon állomásozó cseh had 
kiegészítésű 88. közös gyalogezred (K.u.K. 88. Infanterie Regiment) katonái a 
szintén szláv (orosz, szerb etc.) hadifoglyokat hanyag munkavégzésre, munka-
megtagadásra igyekeztek rábírni, ezzel aláásva az Osztrák–Magyar Monarchia 
csehek által kevéssé érdekelt győzelmi esélyeit. Ugyanezen jegyzőkönyv tartal-
maz határozatot arról, hogy a vármegye kérelmezze a M. Kir. Hadügyminiszter-
nél az idegen alakulatok lecserélését magyar ajkú ezredekre, elsősorban a szol-
noki hadkiegészítésű 68. közös gyalogezredre: „mert ennek még az a rendkívüli 
nagy előnye is megvolna, hogy a 68-ik gyalogezredhez bevonultak hozzátartozói, 
amíg családtagjuk Szolnokon van, nyugodtabban szívesebben dolgoznának, […] 
sőt, az aratás ideje alatt is a magyar katonák az aratás sürgős és fontos munká-
jában is lényegesen segíthetnének, míg az ausztriai ezredek legénysége, mind 
jobbadán ipari munkás, e célra fel nem használható.”56 

Az első világháborúban kontinens szerte jellemző folyamat volt, hogy a 
munkaképes korú férfilakosság generációs hiánya miatt előtérbe léptek a nők, s 
gyakran kimerítő és korántsem veszélytelen feladatkörökben és munkaalkalma-
kon helyettesítették a férfilakosságot. Bár Karcagon az ipari tevékenység néhány 
kisebb horderejű vállalkozás kivételével csak a mezőgazdasági feldolgozóipar-
hoz, nevesül a malomiparhoz volt köthető, de a rendelkezésre álló források be-
számoltak karcagi asszonyok által végzett hadsegélyező tevékenységről is. A 
hadisegélyben részesített, azaz a családfenntartó frontszolgálata miatt jövedel-
métől megfosztott családok állami segélyből támogatott nőtagjait például min-
den bizonnyal kötelezték a Nagy Háború éveiben a karcagi határ művelésére, 
kapálás, betakarítás alkalmával. „[…] a hadisegélyes asszonyok, kik közül nem 
kevesen szívesebben mentek a moziba, mint sem hogy valami munkát vállaltak 
volna, csak abban az esetben kapták ki a havi segélyt, ha a fizetéskor a hadi-
munkakönyvvel igazolták, hogy kapálási, vagy aratási munkálatra elszegődtek és 
a vállalt munkát teljesítették is. E kötelezettség alól csak egy arra választott bi-
zottság adhatott felmentést.”57 

Úgyszintén ismert volt a nők fokozott helyi szerepvállalása a karcagi Vörös-
keresztes hadi tartalékkórház fenntartásában, mind a higiéniai, mind a szakmai 
vonalon. Noha kérdéses, hogy a későbbiekben a merev és konzervatív karcagi 
társadalomban ez miképp járulhatott hozzá a női emancipáció kifejlődéséhez, de 
ez a kortársak előtt sem maradt észrevétlen. A karcagi nők önzetlen és a háborús 
nélkülözések közötti produktív tevékenységéről Szentesi Tóth polgármester így 

 
56  MNL JNSZML IV. 407. Látható hivatkozási szám nélkül. Alispáni iratok „Jász-Nagykun-

Szolnok vármegyei gazdasági munkabizottság 3 oldalas terjedelmű jegyzőkönyve. 1916. már-
cius 3.” 

57  Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 50. 
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emlékszik meg: „A kórházi életnek legfőbb irányítója, vezetője, s főnöke bogdi 
Papp Sándorné volt, aki a kórház megnyíltától kezdve működésének végéig, nap-
nap után több időt töltött a kórházban, mint a maga otthonában. Nem is volt a be-
tegeknek panaszra okuk. (…) A rendezésben s általában a kórház fenntartásában 
bogdi Papp Sándorné hűséges segítő társai voltak Fazekas Gyuláné, Nagy Paula, 
Papp Boriska, Bujk Juliska, Szabó Mária, Olajos Mariska. Heten alkották az ál-
landó vezérkart. Mindnyájan ápolónői vizsgát is tettek. A város asszonyai között 
felváltva mindennap kettő, kettő jelent meg a kórházban szolgálattételre. Ezek a 
szolgálatra jelentkező aszszonyok, de mások is, a magokéból gondoskodtak arról, 
hogy a betegek a kórházi előírásos kosztnál jobb és bővebb táplálékot kapjanak.”58 

A vármegye alispáni hivatala, tekintettel a város közlekedés-földrajzi érte-
lemben vett fővonal melletti helyzetére (a 100-as vasúti fővonal és a vele párhu-
zamos közút) tartalékkórház felállítására kötelezte a várost.59 A Vöröskereszt 
hadikórház helyéül részint a Református Főgymnasium épületének tantermeit, 
részint a vele átellenes fekvésű szegényház épületét jelölték ki.60 Az iskolaépület 
tantermeit 1914. augusztus 14-től a szükségkórház fenntartását, berendezését ki-
alakítandó a polgári hatóságok vették kezelésbe. Szentesi Tóth polgármester írá-
sából tudjuk,61 hogy a kórház felszerelését ágyak beszerzésével a város támogat-
ta, ágynemű, kötöző textíliák és egyéb kellékek terén a városi társadalom járult 
hozzá ahhoz, hogy a karcagi hadi–szükségkórház 1914 októberétől már fogadni 
tudta a sebesülés miatt hátravont frontkatonákat. A hadikórház berendezéséről a 
Pesti Hírlap 1914. augusztusi cikke is megemlékezett: „A karcagi leányegylet 
tagjai Horváthné Bányai Gratianna, polgári iskolai igazgatónő vezetése mellett, 
a város szegényházát most rendezik be kórháznak 90 beteg számára. A leányegy-
let tagjai, a szükséges fehérnemű beszerzéséről gondoskodnak, s azok egyrészét 
a Vöröskereszt rendelkezésére bocsátják.”62  

A református gimnázium és a vele átellenes szegényház épületében berende-
zett hadikórház orvosa dr. Soltész Nagy Pál városi tiszti orvos (sebészorvos) 
volt, a számvitelt Simon Aladár főmérnök-kórházgondnok végezte, a hadikórház 
életét, rendezvényeit a polgármesteren kívül Bogdi Papp Sándorné városi lakos 
és a köré szerveződő női kör látta el.63 Tevékenységükhöz megjegyzendő, hogy 

 
58  Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 42–43. 
59  Karcagi Református Egyházközség Irat- és Levéltára (továbbiakban: KREIL), Egyháztanácsi 

Jegyzőkönyv, 1914. szeptember 17. „Dr. Szentesi Tóth Kálmán polgármester iktatott levele, 
hivatkozva az alispáni hivatal 16983/1914. számú rendeletére a karcagi tartalékkórház létreho-
zásáról.” 

60  KREIL, Egyháztanácsi Jegyzőkönyv, 1914. szeptember 17. „Dr. Baltazár Dezső, a Tiszántúli 
Református Egyházkerület püspökének körlevele”. 

61  Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 41–43. 
62  Pesti Hírlap, XXXVI. évf., 207. szám, 1914. augusztus 27. 9.  „A társadalom szive.” 
63  Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 42. 
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a kórház 1916. május elejéig fennálló működéséig rendszeres volt a sebesült ka-
tonák szórakoztatására ünnepségek, műsoros estek és egyéb rendezvények szer-
vezése, sőt még a karácsonyi ajándékozás is. 1916 áprilisában a városi hadikór-
ház létrehozásában és fenntartásában tett áldozatos munka elismeréseképp az 
uralkodó nevében Ferenc Szalvator Habsburg főherceg elismerő oklevéllel és 
hadiékítményes érdemrenddel tüntette ki a városi polgárság több tagját. Dr. Szen-
tesi Tóth Kálmán polgármestert, dr. Soltész Nagy Pál sebészorvost és dr. Nyitray 
Pált a Vörös Kereszt hadiékítményes II. osztályú díszjelvényével, a kórházi éle-
tet szervező városi lakosok legaktívabb csoportját (Bogdi Papp Sándorné, 
Szentannai Sámuel, Simon Aladár) a Vörös Kereszt hadiékítményes ezüst dísz-
érmével tüntette ki a főherceg.64  

A hadikórház átlagosan 50–55 sebesült magyar és német katonát ápolt egyi-
dejűleg. Kapacitásának csekély voltát az is megerősítette, hogy egy 1915-ben 
közzétett országos jelentésben, mely számot vetett a szükségkórház–hálózat be-
fogadó kapacitásáról, a karcagi vöröskeresztes intézmény részéről 70 fős befo-
gadóképességet jelöltek meg.65 Karcagi tevékenységét a Budapesti Császári és Ki-
rályi Katonai Főparancsnokság rendeletére 1916. május 4-i hatállyal szüntették be 
a városban, s az ekkor itt ápolt 57 sebesültet Szolnokra telepítették.66 A Rendjé-
ről, tisztaságáról számos esetben elismeréssel nyilatkoztak a Szolnokról érkező 
közös hadseregbeli és a Jászberényből érkező honvéd ellenőrző bizottságok.67 

Fennállása során a vonatkozó várostörténeti forrás szerint összesen három ha-
láleset történt a kórházban (egy német és két magyar katona).68 E számot azon-
ban már csak azért is kritikával szükséges illetni, mivel a Honvédelmi Miniszté-
rium Hadisír nyilvántartó adatbázisa felhasználásával69 18 nevet sikerült kigyűj-
tenem, melyek a szolgálatot teljesítő alakulat hadrendi számával, a betöltött 
rendfokozat megnevezésével, a halálozás idejével, és a karcagi eltemetés jelze-
tével egyértelműen igazolják a karcagi vöröskeresztes tartalékkórházban megtör-
tént haláleseteket. Érdekesség, hogy egy porosz (német) altiszt kivételével mind-
annyian a 35. közös gyalogezred katonái voltak. 1915 nyarán és őszén a cseh 
hadkiegészítésű 35. közös gyalogezred (K.u.K. 35. Infanterie Regiment) négy 
zászlóalja állomásozott Karcagon, az állomány sebesült illetve súlyos beteg tag-
jait kétség kívül a helyi kórházban helyezhették el.  

 
64  Nagy-Kunság, XLI. évf., 14. szám, 1916. április 16. „Kitüntetések” 
65  Várhidy L.: A magyar vidéki városok i. m. 193.  
66  Nagy-Kunság, XLI. évf., 16. szám, 1916. május 7. „A karcagi vöröskereszt kisegítő kórház” 
67  Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 43. 
68  Szentesi Tóth K.: Karcag R. T. város polg. i. m. 43. 
69  HM HL Hadisír Nyilvántartó Adatbázis http://www.hadisir.hu/hadisir/?o*=0&bejegyzesek 

=lista&*=0&kategoria=11&nev=&szul_ido=&anyja_neve=&szul_hely=&temetve=Karcag&p*
=5&kifejezes= (letöltve: 2016. február 04.)  
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3. kép. A karczagi vasútállomáson összegyűlt, hadijótékonysági feladatkört ellátó  

városi lakosok csoportja valamikor 1914 szeptembere és 1916 májusa között.  
Az előtérben a városi hadi-tartalékkórházba sebesülteket szállító szerelvényt váró,  
ápolónői vizsgát tett karczagi leányok, asszonyok élelmiszerrel várva a katonákat.  

A háttérben balról az ablak mellett Dr. Szentesi Tóth Kálmán polgármester, 
 a városi hadsegélyező mozgalmak szervezője. 

Forrás: Gál Andrásné magángyűjteménye. 
 
 

A polgármesteri memoár nyilvánvalóan mára elveszett, de minden bizonnyal 
olyan helyben kiállított kórházi jelentésekből meríthette eltérő adatait, mely a 
helybe utalt, és nem helyben állomásozott katonák haláláról számolt be. A hadi-
sír nyilvántartás alapján további 16 karcagi katona szülővárosában bekövetkezett 
haláláról van információm, ők azonban születési helyük és alakulatuk (zömében 
a 68. cs. és kir. közös, illetve a 29. honvéd népfölkelő gyalogezred) alapján sú-
lyos sebesülésük vagy megbetegedésük miatt kerültek haza családjukhoz, és ott-
honukban érte őket a katonahalál. Bizonyítottan a karcagi hadikórházban életü-
ket vesztett hősi halott katonák voltak:  
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2. táblázat.  
A Vöröskereszt karcagi hadi- tartalékkórházában elhunyt cs. és kir.  

illetve német katonák rekonstruált névsora 
 

Név Alakulat Rend-
fokozat 

Elhalálozás 
ideje 

Korabeli  
eltemetés helye 

Agapi Juran 
 

cs. és kir.  
35. gyalogezred 

közlegény 1915.  
november 25. 

Karcag – községi 
temető (egyéni) 

Barlas 
Mozes 

cs. és kir.  
35. gyalogezred 

közlegény 1915.  
július 20. 

Karcag – községi 
temető (egyéni) 

Bujzuk 
Stefan 

cs. és kir.  
35. gyalogezred 

közlegény 1915.  
július 15. 

Karcag – községi 
temető (egyéni) 

Fongya 
Vasil 

cs. és kir.  
35. gyalogezred 

közlegény 1915.  
augusztus 14. 

Karcag – községi 
temető (egyéni) 

Gobez Franz cs. és kir.  
35. gyalogezred 

közlegény 1915.  
augusztus 23. 

Karcag – községi 
temető (egyéni) 

Hivig Filip 
 

cs. és kir.  
35. gyalogezred 

közlegény 1916.  
január 22. 

Karcag – községi 
temető (egyéni) 

Javatz  
Marcin 

cs. és kir.  
35. gyalogezred 

közlegény 1915.  
november 26. 

Karcag – községi 
temető (egyéni) 

Krebs Emil cs. és kir.  
35. gyalogezred 

közlegény 1915.  
november 27. 

Karcag – községi 
temető (egyéni) 

Lajaner 
Mickat 

cs. és kir.  
35. gyalogezred 

közlegény 1915.  
december 01. 

Karcag – községi 
temető (egyéni) 

Mieczyshaus 
Hradil 

cs. és kir.  
35. gyalogezred 

közlegény 1915.  
november 18. 

Karcag – községi 
temető (egyéni) 

Poczekajló 
Frinykó 

cs. és kir.  
35. gyalogezred 

közlegény 1915.  
augusztus 28. 

Karcag – községi 
temető (egyéni) 

Prodjus Jan cs. és kir.  
35. gyalogezred 

közlegény 1915.  
november 15. 

Karcag – községi 
temető (egyéni) 

Slobodzian 
Denster 

cs. és kir.  
35. gyalogezred 

n.a. 1915.  
október 03. 

Karcag – községi 
temető (egyéni) 

Soniviecky 
Spirijdan 

cs. és kir.  
35. gyalogezred 

törzsőr-
mester 

1915.  
november 12. 

Karcag – községi 
temető (egyéni) 

Spurgat Paul porosz tüzérezred 
(hadrendi szám nélkül) 

szakasz-
vezető 

1915.  
június 16. 

Karcag – községi 
temető (egyéni) 

Stefanyek 
Metere 

cs. és kir.  
35. gyalogezred 

közlegény 1915.  
szeptember 04. 

Karcag – községi 
temető (egyéni) 

Varorzinice 
Marotan 

cs. és kir.  
35. gyalogezred 

közlegény 1915.  
december 30. 

Karcag – községi 
temető (egyéni) 

Vasil Felix cs. és kir.  
35. gyalogezred 

közlegény 1916.  
július 26. 

Karcag – községi 
temető (egyéni) 



PINTÉR ZOLTÁN ÁRPÁD 88

A VÁROS KORSZAKBELI TÖRTÉNETÉNEK  
MEGHATÁROZÓ SZEMÉLYISÉGEI 

 
Legyen szó akár a boldog békeidők produktív fejlődéséről, vagy a Nagy Háborút 
záró hatalmi összeomlás utáni konszolidáció időszakáról (s különösképp a hábo-
rús évek zaklatott viszonyairól) Karcag rendezett tanácsú város minden külső és 
belső problémája és terhe mellett rendelkezett egy szerencsés jellemzővel. A vá-
rosért szívvel-lélekkel tenni kész, tevékeny és agilis közszolgákkal, közéleti 
személyiségekkel, a helyi közösség világi és egyházi vezetőivel, akik erejükön 
felül szervezték és irányították a háborús társadalom erőfeszítéseit, képviselték a 
városi lakosság érdekeit. A város politikai, társadalmi elöljárói a legsötétebb órák, 
a leginkább kétségbeejtő viszonyok között is irányt szabtak a tengernyi tenniva-
lónak, reményt nyújtottak a hanyatló közhangulat viszonyai között és erejükhöz 
mérten gátat vetettek az események kedvezőtlen alakulásának. Rendkívüli idők 
rendkívüli egyéniségeket termelnek ki, s erre jó példa volt nemzetünk 20. száza-
di őskatasztrófája, az első világháború viszonyai között dr. Szentesi Tóth Kál-
mán polgármester 

 
 

DR. SZENTESI TÓTH KÁLMÁN 
 
Karcagon megkerülhetetlen szerep jutott mindkét világháborús szerepvállalásban 
dr. Szentesi Tóth Kálmán számára. Hosszú polgármesteri ténykedésének (1903. 
január – 1918. november) számos vívmányáról kitűnő élet- (és egyben korrajzot) 
közölt Elek György helytörténeti munkájában.70 Ennek kiegészítéséül szolgált 
világháborús hadsegélyező, szervezői tevékenysége a szarajevói merénylet utáni 
hetektől az őszirózsás forradalmat és a padovai fegyverszünetet követő visszatet-
sző politikai légkörben való lemondásáig. Dr. Szentesi Tóth Kálmán végigkísér-
te mindkét világháborút. 1914. július végétől a polgármester egyértelműen a vá-
ros háborús erőfeszítéseinek gyújtópontjába került. Jól nyomon követhető volt 
az ő főszerkesztésében megjelenő Karcagi Naplóban, illetve a város „hivatalos” 
politikai lapjában a Nagy-Kunságban a rendszeres publicisztikai tevékenysége 
(agitáció a hadikötvény jegyzések mellett, a fokozódó tehertételek indoklása, il-
letve háborús költészet, azaz a polgármester által leközölt hazafias, buzdító ver-
sek, tárcarovatok, etc.). Központi szerepet vállalt az Auguszta Gyorssegély Alap 
akcióiban (Aranyat Vasért mozgalom). Mezőgazdasági munkára igénybe vehető 
hadifoglyok ezreit juttatta a város birtokos gazdáinak munkás kezek nélkül ma-
radt birtokaira. Gyűjtést indított az első világháborús hősök emlékszobrának lét-
rehozásához, oszlopos szerepet vállalt a városi tartalék hadikórház működtetésé-

 
70  Elek Gy.: Várostörténet i. m. 144–145. 
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ben, a Károly király Gyermeknyaraltatási Kezdeményezés helyi lebonyolításá-
ban. Tette mindezt a világháborús kimerülés, eszmei meghasonlás egyre fokozó-
dó terhei között.  
 

 
 

4. kép. Dr. Szentesi Tóth Kálmán polgármester.  
A kép 1916-ban vagy azután készülhetett, mellére tűzve jól látható (jobbról balra)  

a Vörös Kereszt Hadiékítményes II. osztályú Díszjelvénye, a Magyar Háborús  
Emlékérem (Hadikereszt Polgári Érdemekért), a Jubileumi Emlékérem (polgári fokozat)  

azok számára, akik az 50 éves uralkodás alatt a meghatározott feltételek szerinti  
szolgálati idővel rendelkeztek és a Tűzoltó Szövetség Emlékérme,  

melynek Karcagon évtizedeken keresztül elnöke és vezetőségi tagja volt. 
 
A két világháború között kezdetben önmaga által elhatározott politikai szám-

űzetésbe vonult, majd ismét megpróbálkozott a közéleti pályával, számos egylet, 
társasági kör tagja, a református egyházközség presbitere, főgondnoka volt. 
Közéleti szerepvállalása 1945 végéig nyomon volt követhető,71 majd 1945-ben 
még szerepet vállal annak a városnak az ismételt újjászervezésében, melynek 
1903-től lényegében életét áldozta. A Karcagi Református Egyházközség anya-
könyvi bejegyzése szerint72 1946. szeptember 14-én, 71 éves korában halt meg; 
 
71  A második világháború idejéből utolsó ismert közéleti szerepe a Karcagi Népbank Rt. igazgató-

sági tanácsának elnöki pozíciója volt. Lásd: Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei kompasz, 1943–
1944. évre. XIX. évf., 1–2. kötet. Budapest, 1943. 41. 

72  KREIL, A Karcagi Református Egyházközség halálozási anyakönyve 1946., 1946/184. sor-
számnál.  
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halálát az anyakönyvi bejegyzés szerint „önmérgezés”, azaz feltételezhetően ön-
gyilkosság okozta. Temetésén 1946. szeptember 16-án egyházi- és pályatársa, 
Nt. Török Vincze lelkész mondott gyászbeszédet. Dr. Szentesi Tóth halála 1946-
ban egy, a rövid XX. század első felét lezáró szimbolikus esemény volt.  

A Karcag városból besorozott sok ezer legénységi és tiszti állományú katona 
sorsáról, a harctereken vagy a közéletben betöltött szerepéről kimutatást csinálni, 
teljes értékű összesítést adni szinte lehetetlen. A Nagy Háború karcagi hőseinek, 
akár hősi halált halva estek el, akár túlélték a háborút, többnyire csak rövid fel-
jegyzés jutott a megfelelő lajstromokban, emlékművek oldalán, kimutatások so-
rai között. Az ismeretlen katona történeti toposza ugyanakkor világszerte teszi 
személytelenné és arctalanná a Nagy Háborút, és egyoldalúan csak az anyagcsa-
ták 51 hónapnyi, vérrel írt veszteséglajstromaira helyezi a vizsgálatok hangsú-
lyát. Mégis, bizonyos esetekben talán érdemes lehet feltáró vizsgálatot indítani 
egy-egy páratlan karrier után, hiszen e roppant katonatömeg a háborút követően 
akár a civil, akár a hivatásos tiszti pályán helyezkedett is el, mindenképp hatás-
sal lehetett az országos események későbbi sodrára. 

 
 

DR. RIMASZOMBATI IMRE 
 
A Karcagról mozgósított legénységi és tiszti állomány sorából a legfényesebb 
karriert kétség kívül dr. Rimaszombati Imre tartalékos tiszt járta be a Nagy Há-
borús harcok, majd a politikai közélet 1945-ig húzódó lövészárkaiban. Dr. Ri-
maszombati Imre karcagi református családba született, anyakönyvi bejegyzés 
szerint 1886-ban. Már karcagi diákévei során bebizonyosodott, hogy tehetséggel 
megáldott fiatalember, középiskolai tanulmányai során a Karcagi Református 
Főgymnasiumban számos ösztöndíjat, tárgyi jutalmat kapott sokrétű tanulmányi 
teljesítményéért.73 A boldog békeidők során a polgárosuló és gazdaságilag pros-
peráló Karcag más tehetséges fiatalembereihez hasonlóan jogi tanulmányokra 
szánta magát, jogi doktorátusát valamikor 1914 előtt szerezte meg. A hadüzene-
tet követően, mint aktív tartalékban lévő kiképzett tartalékos, mozgósításra ke-
rült, és zászlósi rangban az 52. közös gyalogezred kötelékében került ki a szerb 
frontra 1914 őszén. A Kriegsarchiv-ban fellehető személyi lapja szerint74 gép-
puskás zászlóaljba került beosztásra, ezt a tényt erősíti a róla készült fényképen 

 
73  Karczagi Református Főgymnasium Értesítője az 1899–1900-ik Iskolai Évről. Karcag, 1900. 
74  Dr. jur. Emmerich Rimaszombati Qualifikationsliste (fényképi melléklete a függelékben). Bé-

csi Hadtörténeti Levéltár (Österreichisches Staatsarchiv – Kriegsarchiv), Tiszti Személyügyi 
Iratok, „157515 a” kéziratos levéltári jelzet. Az iratcsomó a HM HIM HL bécsi kirendeltség 
vezetőjének, dr. Számvéber Norbertnek a közvetítésével került feltárásra, 574-2/2015/LBK 
ügyiratszám alatt. 



KARCAG ÉS A NAGY HÁBORÚ 

 

91

viselt zubbony hajtókáján látható géppuskás jelvény. Rimaszombati a háború so-
rán személyes bátorságával és a rá bízott géppuskás alakulat stratégiailag jelen-
tős haditettével több ízben tanúbizonyságát adta rátermettségének, és végül a vi-
lágháborúban kiérdemelhető egyik legmagasabb, katonai szolgálatért járó kitün-
tetést kapta meg az 52. közös gyalogezred állományában.75 Ennek jelentőségét 
csak tovább fokozza az a tény, hogy a feltárt iratok egyértelmű bizonysága sze-
rint e kitüntetés megítélésénél személyesen IV. Károly apostoli magyar király 
döntött Rimaszombati érdemeinek elismeréséről. A zászlósból a háború végére 
főhadnagyi rangig jutó, majd utóbb Zircen jegyzői, végül Veszprém-vármegye 
főispáni státuszáig jutó karcagi frontkatona elnyert I. világháborús kitüntetései:  

– az Arany Vitézségi Érem (1915.) 
– „Signum Laudis” Bronz Katonai Érdemérem a Katonai Érdemkereszt sza-

lagján (1915.) 
– a III. Osztályú Katonai Érdemkereszt hadidíszítménnyel és kardokkal 

(1917.) 
– a Lipót-rend hadiékítménnyel és kardokkal díszített lovagkeresztje (1917.) 
 
 

 
5. kép. Dr. Rimaszombati Imre főhadnagy,  

a császári és királyi közös hadsereg 52. közös gyalogezredének  
Lipót-renddel kitüntetett karcagi katonája.  

Forrás: A magyar nemzet aranykönyve 1914–1918 
. Szerk: József főherceg, Szurmai Sándor báró, Budapest, 1921. 143. 

 
75  Karcagi Hírlap, XIII. évf., 31. szám. 1917. augusztus 5. „Lipót–rend és főhadnagyi rang” 
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Mindezek birtokában a közös haderő egyik legtöbbet kitüntetett tartalékos 
magyar tisztjének számított.76  

A tartalékos altiszt (zászlós) katonai karrierje a Pécs-baranyai kiegészítésű 
52. közös gyalogezred kötelékében már rögtön a háború elején a szerb fronton 
kezdett felívelni. A legénységi állomány által kiérdemelhető legmagasabb kitün-
tetést, az Arany Vitézségi Érmet hozzávetőlegesen 1500-an kapták meg az I. vi-
lágháború során. Rimaszombati kitüntetésének haditettleírását nagy részletes-
séggel ismerjük, a tartalékos karcagi baka 1914 őszén véghezvitt egyéni hőstettét 
a következőképp méltatták kortársai:  

 
„Az 52. közös gyalogezred 1914. november 20.-án támadást intézett a 

megáradt Ljeg folyón át, a túlsó oldalon elsáncolt szerb vonalak ellen, mely 
támadásnak végső célja a Stazara magaslat elfoglalása volt. Az első támadá-
si vonalban lévő I. és III. zászlóaljak, körülbelül egy kilométer távolságban, 
két különböző ponton, reggeli szürkületkor lépték át a folyót azzal a parancs-
csal, hogy átkelés után az I. zászlóalj egy erélyes támadással kiveti a szerbe-
ket állásaikból és összeköttetés megteremtése végett tüstént járőröket küldött 
ki, de a III. zászlóalj a folyó partján fekvő faluban nehéz harcot vívott az el-
lenséggel s így arcvonalát az első zászlóalj irányában nem hosszabbíthatta 
meg. A köztük tátongó űrt hamar észrevették a szerbek és az első zászlóalj 
balszárnya ellen bekerítő mozdulatokat tettek, hogy visszavonulási útját el-
vágják. Az ellenség ezen szándékát a balszárny szakaszparancsnoka Rima-
szombati zászlós azonnal észrevette s a libasorban előrenyomuló szerb szá-
zadot erős tüzeléssel megállásra kényszerítette. Majd a bokros terepen meg-
közelítette a szerbeket és erélyes támadásával annyira meglepte őket, hogy 
azok fejveszetten meghátráltak. Támadásával elhárította a zászlóalját fenye-
gető veszélyt és szakaszának egyik szárnyával a folyóra támaszkodva biztosí-
totta a további bekerítő mozdulatok ellen. Ezen állásban – bár súlyosan meg-
sebesült – mindaddig kitartott, míg zászlóalja a szerbek támadásával szem-
ben rendezetten vissza nem vonult eredeti állásaiba, a folyó túlsó partjára. A 
hős zászlóst ezen lélekjelenlétre és kiváló vitézségre valló eredményes hőstet-
téért az arany vitézségi éremmel való kitüntetésre terjesztették fel.77 
 
Sebesülésének 1914. november 21-én bekövetkezett ténye a Kriegsarchiv-

ban őrzött tiszti személyügyi iratcsomóból is ismert. Ez a körülmény is meghatá-
rozó volt 1917-ben, amikor is uralkodói akaratra végül nem Vaskorona Rendet, 
hanem Lipót-rendet ítéltek meg az olasz fronton véghezvitt bravúros haditetté-

 
76  Nagy-Kunság, XLII. évf., 31. szám. 1917. augusztus 5. „Dr. Rimaszombati Imre a 10. isonzói 

csata hőse” 
77  A magyar nemzet aranykönyve i. m. 143. 
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ért.78 Közel két és fél évvel az arany vitézségi érem kiérdemlése után dr. Rima-
szombati Imre immár az olasz fronton harcolva ezredével, ismét tanújelét adta 
kimagasló harctéri bátorságának. Az Osztrák–Magyar Monarchia egyik legma-
gasabb harctéri érdemjelét, az uralkodói döntés által adományozott, hadiékít-
ménnyel és kardokkal díszített Lipót-rend lovagkeresztjét, valamint az azzal járó 
rangemelést (főhadnagyi rang) kapta, méghozzá az olasz front 10. isonzói csatá-
jában az ún. 383. számú plavai magaslatnál (Görz ~ Gorizia-tól északra) vég-
hezvitt bátor és hadászatilag jelentős hősiességéért. Az 52. közös gyalogezred 
hadialbuma ekképp emlékezik vissza Rimaszombati bátor helytállására a 10. 
isonzói csata során:  

 
„1917. május 7.-én kezdődött és folytatólagosan május 11-éig abban ál-

lott, hogy az olaszok megszakítás nélküli pergőtüzet zúdítottak állásainkra. 
Május 12-én a pergőtűz annyira fokozódott és olyan erősségűvé fajult, hogy a 
Plava 383 m csúcsán lévő állásainkat pozdorjává zúzta. A drótakadályok 
megsemmisültek, a kavernabejáratokat a tűz betemette. Május 14-én de. 10 
órakor megindult a gyalogsági támadás. Az ellenség 200 méter szélességben 
behatolt az állásokba, de zászlóaljunk fél órát tartó szuronyharcban visszave-
tette őket. Délután 4 órakor az olaszok újabb támadást kíséreltek meg, de tért 
nyerniök nem sikerült, mert a zászlóalj ismét visszavetette őket. A zászlóalj 
hősiessége azonban hiábavaló volt, mert a védelmi szakasztól délre a Kuk 
magaslaton, már 12-én behatoltak az első vonalba és 14-én a védőszakaszt 
áttörték. A Kuk csúcsán, amely 2000 méternyire volt a zászlóalj állásaitól, az 
olaszok gyorsan berendezkedtek és a Plava-t hátában fenyegették meg. El-
vesztett állásainkat a támadásra vezényelt tartalékok sem tudták visszafoglal-
ni és bár az ellenség úgyszólván zászlóaljunk hátában volt, az május 17-ig 
mégis kitartott a hegycsúcson. Május 18-án felsőbb parancsra visszavonult a 
csoportparancsnokság magaslatára, 19-én pedig mint tartalék Zelcnik tábor-
ba került. A zászlóalj teljesítményéről a hadvezetőség jelentése többször 
megemlékezett. Kimagaslóan fényes fegyvertényt hajtott itt végre, Rimaszom-
bati Imre tartalékos főhadnagy. Kilencnapi táborozás után május 28-án a 
Vodiese-i 652-es magaslaton harcba vetették. Három ellentámadást vert 
viszsza [sic!] itt zászlóaljunk, 30-án pedig már csírájában elfojtotta az ola-
szok támadásait. Az ellenség súlyos veszteségeket szenvedett, de zászlóaljunk 
létszáma is a felére csökkent.79 

 
78  Bécsi Hadtörténeti Levéltár (Österreichisches Staatsarchiv – Kriegsarchiv), Tiszti Személyügyi 

Iratok, Dr. jur. Emmerich Rimaszombati Qualifikationsliste, Felterjesztés a Vaskorona Rend 
III. osztályára. 

79  A cs. és kir. „Frigyes főherceg” 52. gyalogezred hadialbuma. Szerk: Tábori Jenő, Budapest, 
1935. 81., 268.  
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Rimaszombati haditettének érdemi kiegészítése egy harcostársa memoárjából 
derül ki részletesen:  

 
„Itt jegyzem meg, hogy röviddel kórházba távozásom után történt egy 

fegyvertény, melyet megemlíteni kívánok. A fegyvertény hőse dr. Rimaszom-
bathy Imre zirci ügyvéd volt. A megindult olasz támadások alatt, Rimaszom-
bathy hadnagy a harcban kifáradva, a harc elcsendesültével géppuskás em-
bereivel, szám szerint néggyel, egy kavernába visszahúzódott. Ott mély al-
vásba merült egy egész éjjel, és egy egész délelőttön át. Ezen a napon délben 
az olaszok támadása sikerre vezetett, és Plava elesett. Csapataink következő 
állásaikat Ravne környékén, egyszóval hátrább fekvő terepszakaszon foglal-
ták el. A visszavonulást az olaszok követték. Már-már az új állásban voltak 
csapataink, amikor ismét megindult a harc az utánuk nyomuló olaszokkal. Ez 
idő tájt ébredt fel Rimaszombathy Imre a kaverna mélyén. Magához térve kö-
rültekintett, látta, hogy az árkok teljesen üresek. Pár embere még ott aludt 
mellette. Hallotta a harci zajt. A régi állások mögött mintegy 2 km-re talált 
az otthagyott tüzelőállásokban két 75 M Uchatius ágyút, melyet a gyalogság 
is tudott kezelni. Volt még két géppuskája is, és evvel a tűzerővel az olaszok 
hátában olyan hatásosan lépett közbe, hogy az olaszok egy széles frontszaka-
szon meghátráltak, és ő csapatához bevonulhatott. Fegyverténye, melyet az 
ellenség hátában hajtott végre, félrevezette az olasz hadvezetőséget, és azok 
még két napig sem tértek magukhoz. Ez a fegyvertény oly nagy port vert fel, 
hogy a hírek szerint Őfelsége a király a fényképét, és saját kezűleg írt levelét 
küldte el Rimaszombathy hadnagynak. Egyúttal megkapta a fényképpel együtt 
az egyik legmagasabb kitüntetést, amit az egész háborúban valaki elnyerhe-
tett. Büszkeség töltött el valamennyiünket, mert Rimaszombathy még zászlós 
korában kiérdemelte a Tiszti Arany Vitézségi Érmet, és ezredünknek egyik fe-
lejthetetlen hőse volt.”80 
 
Az uralkodó katonai irodájának (Militärkanzlei Seiner Majestät) a Lipót-rend 

lovagkeresztjének odaítélésével kapcsolatos távirata két változatban is a birto-
komba került.81 Amint az a táviratok szövegéből kiderül, az uralkodó a III. osz-
 
80  Vitéz Oszlányi Kornél vezérőrnagy, „posztumusz” altábornagy, a Katonai Mária Terézia Rend 

lovagkeresztjének birtokosa, két világháború veteránja 1956–1958 között magnóra mondta az I. 
világháborús visszaemlékezéseit, melyet halála után felesége haza hozott és veje vitéz Horváth 
István papírra vetette 1994-ben.  
Az „emlékirat” online formában fellelhető a horvathsari43.uw.hu/Document/vitez%20Oszlanyi 
%20Kornel.doc webcímen. (letöltve: 2015. szeptember 15.) 

81   Bécsi Hadtörténeti Levéltár (Österreichisches Staatsarchiv – Kriegsarchiv), Tiszti Személyügyi 
Iratok, Dr. jur. Emmerich Rimaszombati Qualifikationsliste, Militärkanzlei Seiner Majestät 
Telegramm (fényképi melléklete csatolva a Függelékhez). 
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tályú Vaskorona Rendre vonatkozó felterjesztést olvasva döntött úgy, hogy a hő-
sies helytállásra való tekintettel inkább a Lipót–rend lovagkeresztjét adomá-
nyozza dr. Rimaszombati Imre számára. 

Az óriási társadalmi- és katonai presztízst jelentő kitüntetésről a Pesti Hírlap 
is megemlékezett:  

 
„Ritka kitüntetésben részesült dr. Rimaszombati Imre, az 52. gyalogezred 

tartalékos hadnagya. A király soron kívül előléptette főhadnaggyá és a Lipót-
rend lovagkeresztjével tüntette ki. Ő a harmadik szubaltern tiszt a monarchi-
ában, aki megkapta a Lipót-rend lovagkeresztjét. A három közül kettő ma-
gyar és mind a kettő tartalékos.”82 
 
Dr. Rimaszombati Imre túlélte a Nagy Háborút, és a közös hadsereg egyik 

legmagasabban kitüntetett tartalékos tisztjeként szerelt le. A háború utáni élettör-
ténete rövid úton elvált a kutatómunka tárgyát, Karcagot érintő ismeretektől, de 
olyan regényesen alakult, hogy a személye után folytatott kisebb kutatási anyagot 
kivonatolva fontosnak tartottam közzétenni. 1919-ben elhagyta Karcagot, Zircen 
lett ügyvéd, később települési főjegyző. Az 1921 júliusában megtartott karcagi 
polgármesteri választások előzetes esélylatolgatásai során, mint helyi büszkeség 
(leszerelt főhadnagyként a főtisztekkel vetekedő katonai kitüntetéssel dekorált 
katonatiszt és megbízható értelmiségi) felmerült a neve esélyes jelöltként,83 de 
Rimaszombati nem hagyta fel zirci ügyvédi karrierjét, így végül nem jelentette 
be indulását a jelöltek között. Zircen több társadalmi egyesület tagságában vál-
lalt meghatározó szerepet, buzgó reformátusként a dunántúli katolikusok között 
aktív szervező munkát vállalt a zirci református egyházközség létrehozásában 
is.84 1935-ben már a kormányzó Nemzeti Egység Pártjának kerületi elnöke volt, 
1935. március 26-án a településre látogató Kozma Miklós belügyminisztert már 
ő köszöntötte a házigazdák nevében.85 1937-től a zirci országzászló bizottság el-
nöki tisztjét is betöltötte86 miközben aktív ügyvédi tevékenysége az Igazságügyi 
Közlönyök alapján egészen 1944-ig nyomon volt követhető.87 Szép karriert fut-
hatott volna be, de a nyilas hatalomátvétel után, mint Veszprém megyei főispán, 
együttműködött a hatalommal. Dr. Rimaszombati Imrét 1945. január 23-án Vaj-
 
82  Pesti Hírlap, XXXIX. évf., 188. szám, 1917. július 28. 10. „Előléptetés soron kívül és Lipót–

rend.” 
83  Nagy-Kunság, XLV. évf., 86. szám, 1920. december 26. „Fej nélkül.” 
84  Dunántúli Protestáns Lap, XLIII. évf., 33. szám, 1932. augusztus 14. A pápai egyházmegye 

közgyűlési jegyzőkönyve. 135. 
85  Pesti Napló, LXXXVI. évf., 70. szám, 1935. március 27. 9. 
86  Dombi Ferenc: A zirci országzászló története. In.: Zirc és Vidéke XXXX. évf., 8. szám, 1997. 

augusztus 2. 
87  Magyarország tiszti cím- és névtára, LI. évf., Kiadja a M. Kir. Igazságügy Minisztérium, Buda-

pest, 1944. Ügyvédi kamarák, ügyvédek. 684. 



PINTÉR ZOLTÁN ÁRPÁD 96

na Gábor belügyminiszter nevezte ki Veszprém vármegyei főispánná, miután 
elődjét, Schiberna Ferencet felmentette pozíciójából.88 1945 tavaszán hivatali 
pozíciójában passzív szerepe volt egy háborús bűn elkövetésében: 

 

 
6. kép. Balra: A haditett leírásban is szereplő Plava-i (383-as) magaslat  

a 10. isonzói csata idején. Jobbra: Az osztrák császári Lipót-rend lovagkeresztje.  
A kereszt vörös középpajzsában F (franciscus) I (imperator) A (austriae) arany  

monogram (a rendjelet I. Ferenc alapította apja, II. Lipót tiszteletére).  
A középpajzs körül arany szegélyű, fehér karikában: „Integritati et merito” 

 arany fölirat. Hátlapján arany tölgykoszorún belül, fehér alapon:  
„Opes regum corda subditorum” arany fölirat. 

 
1945. március 15-én a veszprémi Fegyveres Nemzetszolgálat (a nyilas-hun-

garista diktatúra pártszolgálatos-karhatalmi fegyveres erejének 1944. november 
25. utáni megnevezése) pártkatonái egy nyilvános akasztást rendeztek Veszp-
rémben. Néhány nappal korábban Veszprém környékén, Alsóbozsod-pusztán 
bujkáló zsidó munkaszolgálatosokat fogtak el. Az elfogottak közül 12 zsidót a 
helyszínen agyonlőtték, egyet pedig Veszprémbe szállítottak, az FNSZ főhadi-
szállására. Március 15-én hajnalban, a már valószínűleg előzőleg agyonvert sze-
rencsétlen munkaszolgálatost levetkőztetve a Piac-térre hurcolták és a nyilvános 
illemhely felett levő egyik fára akasztották, nyakába gyalázkodó szövegű táblát 
kötve. Rimaszombati nem akadályozta meg az akasztást. A város jobb érzésű 

 
88  Pápai Ujság, II. évf., 14. szám, 1945. február 17. 3. illetve: Hivatalos Közlöny, 1945. február 

12. 1. 
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vezetői tiltakoztak a főispánnál, aki végül is, a március 15-i nemzeti ünnepre való 
tekintettel, a délután folyamán a meggyalázott tetemet elszállíttatta.89 A hazánk te-
rületén lezajló (és egyben utolsó világháborús nagy német offenzíva) „Tavaszi éb-
redés” hadművelet (Unternehmen Frühlingserwachen) 1945. március 16-i össze-
omlása után a szovjet csapatok Veszprém felé közeledtek. Dr. Rimaszombati Imre 
főispán március 23-án, a város bevételét megelőző utolsó nap menekült el felesé-
gével a főispáni hivatal állami személygépkocsiján. A határhoz érve német katonai 
alakulat állította meg őket és egy elismervény fejében elkobozták a gépkocsit, őket 
pedig egy közeli osztrák faluba toloncolták. A főispán első éjszakáját a Német Bi-
rodalom területén egy tyúkólban töltötte felesége társaságában. Az illúzióit vesz-
tett dr. Rimaszombati elkeseredettségében visszafordult és néhány nap múlva 
Veszprémben jelentkezett a felálló új magyar hatóságoknál.90 A veszprémi Népbí-
róság 1946 januárjában dr. Rimaszombati Imre „nyilas főispánt” 4 évi fegyházra 
ítélte. Az NB 1946. január 25-i ülésén heves vitát váltott ki az egyik MKP-s bi-
zottsági tag felszólalása, mely az enyhe ítélet ellen tiltakozott.91 Nagy vita után el-
fogadták a súlyosbító javaslatot, 1946. január 31-én a Szabad Nép is írt erről a til-
takozásról.92 Összegezve Rimaszombati páratlan katonai és mizerábilisan végződő 
politikai karrierjét, jól nyomon követhetjük, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia 
kebelén kiemelkedő hazafias értelmiség politikai érdekérvényesülése a Horthy-
korszak végére, összefüggésben a szélsőjobboldali eszmék előretörésével, vezet-
hetett tévutakra. Dr. Rimaszombati Imre kétségkívül bátor, öntudatos fellépését és 
gyors társadalmi emelkedését látva vélhetően intelligens ember volt kortársai kö-
zött, mégis hajlott az együttműködésre a nyilas diktatúrával. 

 
 

ÖSSZEGZÉS 
 
Az első világháborúban a háborús eszméhez való hozzáállás kezdeti lelkes eufó-
riáját és önkéntes támogató attitűdjét az első veszteséglisták, majd gazdasági ter-
hek és elvonások sora gyorsan megváltoztatta. Az első hónapok anyagi és lelki 
terhei hideg zuhanyként zökkentették ki a lakosságot a bellum iustum et pium 
eszményéből.   

 
89  Veress D. Csaba: Veszprém megye felszabadításának története (1944. december 3. – 1945. 

március 30.). In.: A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 9., Veszprém, 1970. 298. 
90  MNL Veszprém Megyei Levéltára, Magyar Kir. Államépítészeti Hivatal veszprémi iratai. 

613/1945. közli: Veress D. Cs.: Veszprém megye felszabadításának i. m. 298. 
91  Beszteri Béla: A Nemzeti Bizottságok tevékenysége Veszprém megyében. A Veszprém Megyei 

Múzeumok Közleményei, 1965/3. Közli: Sukerek Lajosné: Az MKP létrejötte és harca a hata-
lomért Veszprém megyében. A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 9. Veszprém, 
1970. 335. 

92  Szabad Nép, IV. évf., 1946. január 31. 
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„Nincs azon mit röstelkedni, hogy a háború első heteiben olyan költeményt 
írt a költő, amiben az foglaltatik, hogy: »... csak előre a szörnyű tusákban és 
hozzátok vissza a hősök korát ...«. Istenem, a háború első hetei! Akkor még alig 
akadt köztünk olyan nagy- okos, akit meg ne csapott volna a menetszázados, vi-
rágos mámor!” – írta Tóth Árpád a Nyugat 1916. évi 24. számának Figyelő ro-
vatában, Háborús lírikusok című kritikájában.93 Roppant nehéz a rendelkezések-
re álló források gyakran őszintétlen fogalom- és témahálójából kiszűrni a háború 
eszményében beállt fordulat idejét. A sajtóanyagban a cenzúrázás miatt nehezen 
értelmezhető e folyamat, a visszaemlékezések pedig a későbbi ellenforradalmi 
szerepvállalás miatt törekedtek kiszínezni a Nagy Háború csukaszürke éveit. 
Leginkább a kezdeti haditervek kudarca, a gyors háború reményében való csa-
latkozás 1915-től való felismerése az a határ, mikortól az egyébként is a függet-
lenségi ellenzék felé húzó református–nagykun (redemptus) öntudatú Karcagon 
észlelhetőek jelei a háborúellenességnek. A hazafias áldozatkészség jegyében 
ekkortól „szükséges rosszként”, a háború végén pedig a népakarattól már telje-
sen idegen, és a hatalmi elittel való szembefordulást megalapozó teherként tekin-
tettek az Osztrák–Magyar Monarchia urainak tőlük távol álló háborújára. A had-
segélyezés, hadijótékonyság változatos formái, az anyagi kimerülés, a politikai 
válságok és átrendeződések, végül az idegen megszállások élménye elsődleges 
szerepet játszottak a városi lakosság eszmetörténeti változásaiban, egzisztenciá-
lis helyzetében. A városi társadalom a kezdetektől támogató attitűdöt mutatott 
számos hadsegélyező és hadijótékonysági program során. Ezek helyi sikere iga-
zolta, hogy a lakosság zöme nem zárkózott el a háború ügyének támogatásától. 
Ez természetesen nem jellemezte a háborús eszme megítélését, csupán a győze-
lem érdekében tett erőfeszítések mértékét. A kimerülés nyomai viszont jól visz-
szakövethetőek voltak, még a rendelkezésre álló – kritikával kezelendő, cenzú-
rázott – sajtóanyag is hűen tükrözte! A kimerülés és háborúellenesség fellángo-
lásának egy eddig méltánytalanul elhanyagolt aspektusát, a mozgósítás mecha-
nizmusának helyi sajátosságait is ebből a szempontból szükséges vizsgálni. A 
városból való aktív korú férfilakosság egész generációinak elvonása és részleges 
pusztulása talán a legmeghatározóbb erővel alakította át a közgondolkodást a 
háborús szerepvállalás utolsó éveire. Ennek forráskritikai és statisztikai eszkö-
zökkel véghezvitt rekonstrukciója jobb megvilágításba helyezte a háborús kime-
rülés és meghasonlás okozta politikai változások sodrát. 

 
 
 
 

 
93  Acta Musei Militaris in Hungaria – A hadtörténeti Múzeum Értesítője 12. Szerk.: Szoleczky 

Emese – Závodi Szilvia, Budapest, 2011. 11. 
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BETHLENTŐL TISZÁIG: 
A NEMZETI EGYESÜLÉS PÁRTJA MEGALAKULÁSA1 

 
 
 
 
Bethlen István 1919 februárjában azzal a kezdeményezésével hívta fel magára a 
figyelmet, hogy egy új szervezetet hozott létre Nemzeti Egyesülés Pártja néven. 
Méghozzá azzal a szándékkal, hogy összefogja mindazokat a csoportokat, me-
lyek túl gyorsnak, illetve radikálisnak találták a társadalmi-politikai átalakulás 
ütemét és azt egyértelműen mérsékelni kívánták. Maga az esemény régóta ismert 
a hazai történetírásban, ám az alapvető tények rögzítésén, valamint egyfajta rö-
vid és általános értékelésen túl további figyelmet a hazai történetírás részéről 
alig kapott.2 

Bár a szervezkedés első pillantásra csupán egy volt az 1918/1919 fordulóján 
létrejövő számos kicsiny pártalakulat között, létrejötte jól beilleszthető egy tá-
gabb értelemben vett bethleni politikába, melynek íve 1918 őszétől 1922 febru-
árjáig az Egységes Párt létrehozásáig húzódott. A pártalakítás ugyanis egyáltalán 
nem egy hirtelen támadt bethleni elképzelés realizálását jelentette, s annak gyö-
kerei 1918 őszéig nyúltak vissza. A legutolsó, 1910 június elején megtartott 
képviselőházi választásokon a Nemzeti Munkapárt egyértelmű győzelmet aratott 
és ez a többség stabil parlamenti hátteret biztosított a munkapárti miniszterelnö-
kök számára.3 1917-ben azonban Tisza István lemondását követően utódainak – 
Esterházy Móricnak, majd Wekerle Sándornak azzal kellett szembesülni, hogy 
kormányzásuk meglehetősen bizonytalan pártalapokon nyugszik. Wekerle azzal 
próbálta áthidalni a problémát, hogy 1918 februárjában elérte egy, számos cso-
portosulást magába foglaló szerveződésnek, a 48-as Alkotmánypártnak a meg-
alakítását. A képződmény azonban nem bizonyult szilárdnak, ráadásul képvise-
lőházi többséggel sem rendelkezett, ami különösen a választójogi reform keresz-
tül vitele szempontjából jelentette nagy kihívást Wekerlének, de kormányváltást 
egyelőre nem indukált. 

 
1  A tanulmány „A dualizmus kori magyar országgyűlések tagjainak feltárása és társadalomtörté-

neti elemzése” című, OTKA-pályázat (K112429) keretében készült. 
2  Az egyetlen kivétel. Romsics Ignác: Bethlen István. Budapest, 1991. 77–79. 
3  A századelő választástörténeti elemzéseire nézve. Pap József: Tanulmányok a dualizmus kori 

magyar parlamentarizmus történetéből. Budapest, 2016. 
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1918 októberére a kortársaknak közvetlenül is szembe kellett nézniük az 
Osztrák–Magyar Monarchia – immár Tisza által is bevallott – háborús vereségé-
vel, s reális lehetőséggé vált, hogy a belső társadalmi feszültségek rövid távon is 
az államberendezkedés gyökeres átalakulásához vezetnek. Ilyen körülmények 
között kulcskérdésnek tűnt, hogy a Wekerle-kormány hivatalában maradhat-e, 
vagy pedig már személyeknek és erőknek kell átadnia a kormányzást. A minisz-
terelnök egyébként viszonylag hamar átérezte a szituáció válságos voltát, és már 
szeptember 30-án kérte felmentését. Bár az uralkodótól megbízást kapott az 
ügyek továbbvitelére, a politikai élet végképp felbolydult, és többek között meg-
kezdődtek az előkészületek egy új kormány megalakítására.4 

Addigi pályája, közéleti szereplése alapján nem volt kérdéses Tisza István 
számára, hogy neki a gyökeres változásokat elutasítók táborában van a helye. 
Ebben az értelemben szemben állt Károlyi Mihály miniszterelnöki kinevezésé-
vel, de azt is tudomásul vette, hogy az ő személye a közéleti diskurzusban annyi-
ra a háborús szerepléshez és általában véve a reformellenességhez kötődött, 
hogy újabb miniszterelnöksége nem jöhet szóba. Tiszának régi vesszőparipája 
volt, hogy a közjogi kérdések kikapcsolásával egy táborba tömörítse a 67-esek 
és a 48-asok csoportjait,5 s úgy látta, most érkezett el az idő a kérdés újbóli 
előhozatalára. Annál is inkább mivel október 10-én az uralkodó arról tájékoztat-
ta, hogy Ausztriát föderatív államként kívánja újjászervezni.6 Ezért aztán októ-
ber 10-én a Nemzeti Munkapárt klubhelyiségében elhangzott beszédében gyor-
san levonta a konzekvenciát. Olyan események történtek a közelmúltban, illetve 
fognak történni – hangoztatta –, melyek következtében „a dualizmus fenntartása 
lehetetlenné válhat” és alapjaiban kell újragondolni az Ausztriához fűződő vi-
szonyt. Belpolitikai téren pedig – tette hozzá – a pártok „koncentráció”-jára, szo-
ros együttműködésére van szükség, melyhez szükséges bizonyos „kényes kérdé-
sek” kikapcsolása.7 

Az események annyiban őt igazolták, hogy hogy a miniszterelnök IV. Károly 
október 16-i manifesztumára válaszul a magyar miniszterelnök előállt azzal a ja-
vaslatával, hogy a Magyar Királyság és a Monarchia másik fele közötti viszonyt 
perszonáluniós alapra helyezzék, s az erről szóló törvényjavaslat beterjesztését a 
minisztertanács október 20-i ülése jóvá is hagyta, így a 48-asok és a 67-esek 
szembenállása okafogyottá vált. Viszonylag hamar kiderült azonban, hogy a ve-
zető politikusok és a mögöttük álló pártok számára Tisza személye múltbéli te-

 
4  Magyarország története. 7/2. k. Főszerk: Hanák Péter. Budapest, 1983. 1211–1218.  
5  Vermes Gábor: Tisza István. Budapest, 1994. 154. 
6  Uo. 474. 
7  Budapesti Hírlap, 1918. október 11. 2. 8 Órai Újság, 1918. október 12. 3. 
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vékenysége okán elfogadhatatlan,8 illetve azt is átlátták, hogy említett együttmű-
ködési javaslata a reformfolyamat megakasztását foglalja magába. Ellenben 
Wekerle volt az, aki némi fenntartással ugyan, de nyitottnak bizonyult Tisza el-
képzelései felé és a képviselőházban október 16-án elmondott beszédében szin-
tén a „nemzeti erők” koncentrációját sürgette.9 Mellesleg a képviselők minden 
bizonnyal sejtették miről van szó, mert a Károlyi-párti Juhász Nagy Sándor rög-
tön hozzátette, hogy az idézett kijelentést a Munkapárttal való koncentrációként 
kell értelmezni. Még ugyanazon nap estéjén a Nemzeti Munkapárt és a 48-as 
Alkotmánypárt is gyűlést tartott. Előbbin Tisza nyíltan egyesülést szorgalmazott 
azok erőkkel, akikkel megvan a fúzió „elvi”, illetve „tárgyi” előfeltétele, s ennek 
előkészítésére egy bizottság felállítását javasolta, saját maga, illetve Teleszky 
János vezetésével. Javaslatait a jelenlévők egyhangúan elfogadták, s visszafogot-
tabb módon, de a 48-as Alkotmánypárt is készségét fejezte ki az összeolvadás 
iránt.10 Pár nappal később (okt. 18.) szélesebb keretben folytak tárgyalások az 
esetleges együttműködésről, amikor is végleg egyértelművé vált, hogy Tiszáék-
nak az erők egyesítésre vonatkozó ajánlatára csak a 48-as Alkotmánypárt mutat 
fogadókészséget.11 A megbeszéléseken egyúttal is kiderült, hogy utóbbiak egy 
esetleges egyesülés esetén egyértelműek maguk számára kívánják biztosítani a 
hatalmi túlsúlyt. Sőt egyes lapok azt is tudni vélték, hogy az alkotmánypártiak-
nak formálisan is kifejezésre akarják juttatni erőfölényüket és legfeljebb beolva-
dásról lehet szó.12 Tisza meglepően gyorsan engedett, s október 22-én elfogad-
tatta híveivel a párt feloszlatásának kimondását, s azt, hogy a munkapártiak tö-
megesen, de egyénileg csatlakoznak a másik szervezethez.13 Igaz, még napokig 
folytat az egyeztető tárgyalások, de végül valóban az utóbbi verzió realizálódott.   

Az ominózus eseményre október 28-án került sor,14 s Tisza tartotta magát ko-
rábbi kijelentéséhez. Bár a gyűlésen megszavazták, hogy a pártelnökség számos 
volt munkapártival egészül ki, ő maga semmilyen formális vezetői pozíciót nem 
igényelt és nem is kapott.15  

 
 8  A felgyorsult események közepette Tisza alakja egyszerre mindannak szimbólumává sűrűsö-

dött, amit el kellett pusztítani.” Hatos Pál: Az elátkozott köztársaság. Az 1918-as összeomlás 
és az őszirózsás forradalom története. Budapest, 2018. 89.  

 9  Képviselőházi Napló, 1910–1918. XLI. k. 275. 
10  Budapesti Hírlap, 1918. október 17. 3. 
11  Pesti Hírlap, 1918. október 19. 6. 
12  Pesti Hírlap, 1918. október 20. 5. 
13  Pesti Hírlap, 1918, október 23. 6. 
14  Ettől eltérő időpontról ír: Magyarországi politikai pártok lexikona 1. k. Főszerk. Vida István.  

Budapest, 2011. 31. 
15  Budapesti Hírlap, 1918. október 29. 8. A kibővítés részeként alelnök lett Beöthy László, szá-

mos munkapárti politikust pedig beválasztottak a végrehajtó bizottságba. 
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Bethlen István politikusi karrierje 1901-ben képviselővé választásával kez-
dődött el. 1904-től hosszú ideig a Tiszával szemben álló irányzatokat erősítette, 
a világháború éveiben azonban egyre jobban kiütköztek eszmevilágának, illetve 
társadalomképének konzervatív vonásai, melynek következtében politikai pozí-
ciója is számottevő mértékben módosult. 1917-ben már azt a nézetet vallotta, 
hogy be kellene fejezni a pártharcokat és a főbb politikai erőknek az együttmű-
ködésre kellene törekedniük, Tisza pedig azzal válaszolt, hogy miniszteri tárcát 
ajánlott neki a kormányában.16 Amikor 1918 februárjában számos politikai szer-
vezet egyesülésével létrejött a 48-as Alkotmánypárt, elvileg, a megszűnő Alkot-
mánypárt tagjaként Bethlen csatlakozása is természetes lett volna, ő azonban a 
pártonkívüli politizálást választotta. Ugyanezen év közepén pedig a választójogi 
reform képviselőházi tárgyalásakor egyértelművé vált, hogy Tisza István és az ő 
nézetei egyáltalán nem állnak távol egymástól.17 Egymásra találásuk 1918 őszén 
teljesedett ki, éppen a tárgyalt téma kapcsán. Bethlen az október 6-i sajtónyilat-
kozatában az ország integritásának védelmét jelölte meg a legfontosabb feladat-
ként, melyhez – tette hozzá – elengedhetetlen a belső összefogás.18 Ennek érde-
kében több ízben is részt vett a Tiszával való egyesülését elősegítő alkotmány-
párti megbeszéléseken, így ott volt a nevezetes, október 25-i pártközi tárgyalá-
son is.19 Magatartásának egyenes következményeként a munkapártiakkal együtt 
ő is immár hivatalosan csatlakozott a 48-as Alkotmánypárthoz, sőt annak végre-
hajtó bizottságába is beválasztották.20 

1918 őszére tehát Tisza István és Bethlen István lényegében véve hasonló 
következtésre jutottak, miszerint valóban súlyos válsághelyzettel kell szembe-
nézni, melyből csak az általuk mérsékeltnek tartott irányzatok egyesítése nyújt-
hat kiutat. Ez az elképzelés azonban – miután számos csoportosulás elutasította a 
Tiszával való együttműködést – kudarcot vallott, pontosabban kétpárti együtt-
működésre korlátozódott. Bár a szerveződés formailag erősnek tűnt és képvise-
lőházi többséggel bírt,21 valószínűleg a két politikus is tisztában volt azzal, hogy 
az adott körülmények között az új formáció meglehetősen ingatag alap bármiféle 
rendszervédő politika számára, de – úgy tűnik – más lehetőséget nem láttak. Az 
események rövidesen igazolták a konzervatív forgatókönyv kudarcát: a kibőví-
tett 48-as Alkotmánypárt a forradalomba torkolló átalakulás menetét semmilyen 
 
16  Romsics I.: Bethlen i. m. 61–63. 
17  Uo. 64–67. A választójog körüli politikai küzdelmekre nézve lásd Varga Lajos: Kormányok, 

pártok és a választójog Magyarországon. 1916–1918. Budapest, 2004. 
18  Budapesti Hírlap, 1918, október 6. 4. 
19  Dunántúl, 1918, október 21. 6. Pesti Hírlap, október 22. 7. 8 Órai Újság, 1918. október 25. 3. 

Az Est 1918. október 25. 2. 
20  Budapesti Hírlap, 1918. október 29. 8. 
21  A mintegy 68 alkotmánypárti képviselőhöz 216 munkapárti csatlakozott, miközben a testület 

összesen 413 hellyel rendelkezett.  
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formában nem tudta befolyásolni, sőt a forradalom győzelmét követően hamar 
bomlásnak indult, majd november 7-én hivatalosan is kimondta feloszlását. 

Bethlen 1918. december közepéig, bízva abban, hogy a Károlyi-kormány si-
keres politikát tud folytatni Erdély megtartásáért, visszafogottan bár, de inkább 
kormánytámogató magatartást tanúsított. 1918 végétől azonban ellenzékisége 
felerősödött, pontosabban egyértelművé vált, hogy a forradalmi erők legtöbb 
célkitűzését határozottan elutasítja. Külpolitikai téren kezdettől fogva a különfé-
le jobboldali csoportok és politikusok együttműködését szorgalmazta, amit 1919 
elejétől a belpolitikára is ki kívánt terjeszteni. Aktivizálódásában valószínűleg 
szerepet játszott, hogy január elején megalakult a Polgárszövetség. A több pártot 
is magába foglaló tömörülés vezető erejét a Károlyi-Párt jobbszárnya alkotta, s 
fő célja az volt, hogy az egyre erősödő baloldali radikalizmus ellensúlyozására 
összefogja a különböző polgári erőket. 

Tágabb értelemben Bethlent is részben hasonló szándékok mozgatták, ponto-
sabban arról volt, szó, hogy vissza kívánt nyúlni Tisza 1918 őszi elképzeléséhez, 
miszerint a magukat mérsékeltnek tartó erőknek egy nagy szervezetbe tömörülve 
össze kell fogniuk. Ezzel kapcsolatban január 5-én került sor az első megbeszé-
lésre. Itt ugyan a századelő egyik ismert személyisége, Zichy János elnökölt, de 
a programtervezetet Bethlen és Klebelsberg készítette.22 Január közepén Bethlen 
újabb összejövetellel próbálkozott, de kudarcot vallott, ami már jelezte, az adott 
helyzetben irreális dolog egy nagy gyűjtőpárt létrehozásában bízni. Számos 
irányzat, mint a keresztényszocialisták, eleve elzárkózott tőle, mások pedig a sa-
ját útjukat kívánták járni. Az agrárius konzervatívok egy része és Nagyatádiék 
agrárdemokrata szerveződése még január 2-án fuzionált és Országos Kisgazda és 
Földmívespártként működött tovább. A kormányzati politikával elégedetlenkedő 
korábbi Károlyi-hívek egy része Lovászy Mártonnal az élen január elején még a 
mérsékeltebb polgári csoportok összefogásával kísérleteztek – „Polgárszövet-
ség” néven –, majd annak kudarca után meg kellett elégedniük egy szűkeb és 
önálló tömörülés létrehozásával Függetlenségi és 48-as Lovászy Párt néven. Sőt 
olyan szervezkedések is megindultak, amelyek közvetlenül is Bethlenék riváli-
sának tűntek. Hosszas előkészületek után február 9-én Heinrich Ferenccel az 
élen bontott zászlót a Magyar Polgári Párt, amely mögött a Gyáriparosok Orszá-
gos Szövetségének vezetői, valamint egyes munkapárti és alkotmánypárti politi-
kusok álltak.23 

 
22  Romsics I.: Bethlen i. m. 78. 
23  Pesti Hírlap, 1919. február 11. 1–2., Magyarországi politikai pártok lexikona, i. m. 73. Más 

szakmunkák január első felére teszik a megalakulást. Mérei Gyula: A magyar októberi forrada-
lom és a polgári pártok. Budapest, 1969. 115. Hajdu Tibor ebben a kérdésben nem foglal egyér-
telműen állást. Lásd Hajdu Tibor: Az 1918-as magyarországi polgári demokratikus forradalom. 
Budapest, 1968. 263. 
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Bethlen így bizonyos fokig kényszerhelyzetbe került. Vagy tudomásul veszi, 
hogy az adott körülmények között nincs esély tervei megvalósítására, vagy pedig 
– vállalva a kudarc rizikóját – minél hamarabb színt vall.  Mint ismert végül 
utóbbi mellett döntött. Bethlen részéről tehát a pártszervezés nem hirtelen jött 
elhatározásnak tekinthető, amit a politikai élet legfrissebb fejleményei hívtak 
volna életre, hiszen annak koncepciója 1918 őszére, a közvetlen előkészületek 
pedig az év elejére nyúltak vissza. Az viszont joggal valószínűsíthető, hogy a 
Berinkey-kormány újabb radikális reformtervei – elsősorban a vagyonadó és a 
földreform-javaslat – arra ösztönözték, hogy ne a visszahúzódást válassza.24 

Február 19-én számos politikus és értelmiségi jelent meg Zsembery István 
volt képviselő budai lakásán, s a részt vevők egy új szervezet létrehozása mellett 
kötelezték el magukat. Az egyértelmű volt, hogy az akció fő mozgatója Bethlen, 
s a Nemzeti Egység Pártjának megalakításakor ő mondott egyfajta programadó-
nak is tekinthető beszédet.25 Szavai azonban arról árulkodnak, hogy – valószínű-
leg óvatosságból – egyelőre nem kívánt világos és részletekbe menő programot 
adni, és inkább csak egyfajta általános kritikai helyzetértékelést nyújtott. Pártjá-
nak zászlóbontását a forradalmi éra addigi, általa egyértelműen kudarcosként ér-
tékelt tevékenységével indokolta. Erőteljes bírálatot mondott a kormánypolitiká-
ról, amely szerinte ahelyett hogy csillapította volna, inkább csak tovább élezte a 
belső társadalmi feszültségeket, így az ország „az általános társadalmi harc elő-
estéjé”-re került. Ennek a belső gyengeségnek pedig egyenes következménye-
ként képtelennek bizonyult arra, hogy megvédje a magyar állam határait. Gon-
dolatmenetét folytatva úgy foglalt állást az alsóbb néprétegeknek, a „proletár 
osztálynak” egyoldalúan kedvező kormánypolitika ellen, hogy a nemzeti egység 
jelszavát, az alsóbb és felsőbb osztályok közötti társadalmi harmónia megterem-
tésének szükségességét helyezte előtérbe. Egyúttal rámutatott arra is, hogy az 
addigi reformok mögül hiányzik a szükséges nemzeti legitimáció, amivel min-
den bizonnyal a parlamenti választások hiányára utalt.26 

A rendezvény, bár számos értelmiségi és politikus vett részt rajta, csak szűk 
köröket mozgatott meg, amit olyan apróság is jelez, hogy a résztvevők minden 
további nélkül elfértek Zsembery lakásában. Az persze jól látható, hogy a szer-
vezők legalább formálisan súlyt helyeztek a mozgalom átfogó jellegének a kife-
jezésére. Ennek megfelelően bejelentették több, mellesleg kicsiny súllyal bíró 
 
24  Vö. Mérei Gy.: A magyar októberi forradalom i. m. 126. 
25  A beszéd közvetlen forrása a Budapesti Hírlap másnapi száma volt, s az összes későbbi ki-

advány lényegében az itt megjelent szöveget közölte újra. Budapesti Hírlap, 1919. február  
20. 3–4. 

26  „Azokban a nagy kérdésekben, amelyeket a forradalom fölvetett, mi a nemzetet ismerjük el 
döntőbírónak. Ezeréves jogfejlődésünk értelmében minden jognak forrása a nemzet. Mi ehhez a 
bírósághoz apellálunk és csakis hozzá, mert csak őt ismerjük el, mint olyat, amely hivatott a 
kérdéseket eldönteni. Budapesti Hírlap, 1919. február 20. 4. 
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társadalmi egyesület csatlakozását.27 Az alakulás részeként Bethlen pártelnök 
lett és megválasztották a vezető testületnek szánt szervező bizottságot. Ebbe be-
került a régi agráriusok közül Bernát István, a művészvilágból néhány ismertebb 
személy (Glatz Oszkár, Tormay Cecile, Ritóók Emma), a feltörekvő ifjúsági 
mozgalmak alakjai (Kende István, Kertész János, Herkély Tibor, Szörtsey Jó-
zsef), és olyanok, akik a szociális-közéleti szerepvállalás vonalát prezentálták 
(Dessewwffy Emma, Szilassy Aladár). Politikai téren a régi alkotmánypárti tá-
bort ketten képviselték (Bethlen István, Kaas Albert), de a legtöbben a régi mun-
kapártiak közül kerültek be a bizottságba.28 

Tulajdonképpen már a megalakulás körülményei sem sok jóval kecsegtettek 
a NEP számára. A meglévő és inkább ellenzékinek tekinthető nagyobb szerveze-
tek közül egy sem csatlakozott, így maradt lehetőségként a forradalom előtti po-
litikai vezetőréteg megnyerésének kísérlete. Bár a századelő nevesebb közéleti 
emberi közül ott voltak még néhányan, akik nem kerültek be a szervező bizott-
ságba, de ez sem változtat azon a tényen, hogy a mozgósítás csak erősen korlá-
tozott mértékben sikerült.29 Andrássy Gyula és Apponyi Albert, illetve közvetlen 
híveik távol tartották magukat a kezdeményezéstől, s az alkotmánypártiak közül 
is csupán kevesen mentek el. Még leginkább Tisza hajdani táborát sikerült meg-
szólítani, de az ő esetükben sem lehet tömeges csatlakozásról beszélni. A régi 
időszak prominens politikusai közül néhányan még mindig kapcsolódtak valami-
lyen formában a kormánypolitikához,30 a többség azonban a saját útját járta, vagy 
nem vállalt közéleti szerepet, illetve egyfajta kivárásra rendezkedett be.31 And-
rássy Gyula Svájcba távozott, veje, Pallavicini György a Földmívespárt, majd a 
Kisgazdapárt keretében kívánt politizálni, Hegedüs Lóránt és társai a Magyar 
Polgári Párt mellett kötelezték el magukat. Apponyi Albert visszavonult, de 
ugyanígy tett Bolgár Ferenc a 48-as Alkotmánypárt utolsó elnöke, vagy a forra-
dalom előtti időszak neves miniszterelnöke Wekerle Sándor is, aki ráadásul ko-
moly betegséggel küzdött. A Munkapárt egyik prominens alakja, Berzeviczy Al-

 
27  A következőkről volt szó: Magyar Asszonyok Szövetsége, Keresztény Magyar Kultúrliga, Ma-

gyar Ifjak Nemzeti Szövetsége. 
28  Mindenekelőtt Klebelsberg Kunot, Perényi Zsigmondot, Ráday Gedeont, Rakovszky Ivánt és 

Solymossy Lajost lehet kiemelni.  
29  Állítólag ott volt a rendezvényen Balogh Jenő és Raffay Sándor is. Pesti Hírlap, 1919. február 

20. 1.  
30  Teleki Pál azért sem vállalhatta a csatlakozást, mert nem egyelőre nem szakított Károlyiékkal, 

sőt utóbbi a majdani békedelegáció tagjaként vette őt számításba. Ablonczy Balázs: Teleki Pál. 
Budapest, 2005. 134. 

31  Hatos Pál szintén azt emeli ki, hogy „túlságosan közel volt az összeomlás, s Tisza és Andrássy 
politikai árvái közül túlságosan sokan tülekedtek az új formációban ahhoz, hogy Bethlen egye-
düli vezérszerepet tudjon magának biztosítani az ellenzéki térfélen.”. Hatos P.: Az elátkozott 
köztársaság i. m. 366. 
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bert 1918 októberében kifelé tudomásul vette, hogy pártja lényegében véve be-
olvad egy rivális szervezetbe, s csak magában zsörtölődött emiatt. Tisza hívására 
valószínűleg most is feladta volna a passzivitását, de Bethlen nem rendelkezett a 
meggyilkolt politikus karizmájával. Jellemző módon Berzeviczy, miközben úgy 
látta, hogy „a hangulat kezd erősen a kormány ellen fordulni”, a naplójában még 
csak említésre méltónak sem találta a pártalakulást.32 Úgy tűnik, Bethlen István 
neve széles körben ismert volt, a korábbi politikai vezetőréteg tárgyalópartner-
nek tekintette, személyi kvalitásait elismerte, de  ennél többet nem láttak ben-
ne.33 Másképp fogalmazva Bethlen a veszélyhelyzet hangsúlyozásán túl nem tu-
dott olyan szervezett társadalmi hátteret, vagy nemzetközi tekintélyt/kapcsolat-
rendszert felmutatni, ami nagyobb mozgósító erővel bírt volna.34 

A rossz kezdést ráadásul még rosszabb folytatás követte. Igaz, a tárgyalt idő-
szakban Bethlen próbált aktívabb tevékenységet folytatni. Közvetítőkön keresz-
tül próbált kapcsolatba lépni, brit politikusokkal. Politikai helyzetértékelése el is 
jutott a külügyminisztériumba, melyben nagyjából hasonló nézeteket hangozta-
tott, mint a pártalakuláskor elmondott beszédében, csak kevésbé visszafogottan 
és konkrétabb formában. Szerinte Károlyi gyenge, a kormány gyakorlatilag bol-
sevik, s a budapesti munkás és katonatanács irányít a háttérből. Új és energikus 
kormány létrehozására volna szükség – tette hozzá – amihez viszont energikus 
brit politikai és katonai segítség kellene. Cunningham ezredes, az antant bécsi 
katonai főmegbízottja, március elején Budapesten tárgyalt, többek között Beth-
lennel is, és jó véleménnyel volt róla.35 Cnobloch a budapesti osztrák követ en-
nél is messzebb ment, s – erősen túlozva – pártját a legjelentősebb ellenzéki erő-
ként jellemezte. 

Ennyi azonban messze nem volt elég egy jelentősebb nemzetközi háttér lét-
rehozásához, így saját és pártjának további sorsát lényegében véve a belpolitikai 
körülmények döntötték el, melyek semmi jóval nem kecsegtettek. A vezető poli-
tikai napilapok – Az Ujság, Magyarország, Pesti Napló, Világ – egyértelműen 
negatív értékelést adtak, azt hangoztatva, hogy a párt mögött a „múltban expo-
nált politikusok” a „reakció”, és legfőképp a munkapárti garnitúra áll.36 A szoci-
áldemokrata párt lapja ennél jóval tovább ment el, kijelentve, hogy a szervező-
dést inkább „a nemzeti kizsákmányolás pártjának kellene neveznünk”, Bethlen 
 
32  Berzeviczy Albert: Búcsú a Monarchiától. Napló 1914–1920. Szerk. Gali Máté. Budapest, 2016. 

224–226. Gali Máté: Berzeviczy Albert – A márványarcú miniszter. Budapest, 2017. 329–340. 
33  Túlzásnak tűnik az a megállapítás, miszerint azok, akik részt vettek a NEP létrehozásában, a 

jövő nagy emberét látták volna Bethlenben. Hatos P.: Az elátkozott köztársaság i. m. 366. 
34  A pártalapításban részt vevő Tormay Cecile utóbb maga is úgy értékelte a történteket, hogy „a 

temérdek kis lobogó mellé egy új lobogó került”. Romsics I.: Bethlen i. m. 79. 
35  Arday Lajos: Térkép csata után. Budapest, 1990. 73–74. 
36  Az Ujság, 1919. február 20. 1. Magyarország, 1919. február 21. 2. Pesti Napló, 1919. február 

20. 1. Világ, 1919. február 20. 2. 
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pedig „konokabb reakciós volt Tiszánál, majd fenyegetéssel zárta a mondaniva-
lót, miszerint „Tisza meghalt, a szellemét nem engedhetjük feltámadni”.37 Tőlük 
eltérően a Pesti Hírlap rövid és tényszerű közlésre szorítkozva intézte el a témát. 
Egyedül Budapesti Hírlap vállalta, hogy részletesebb tájékoztatást nyújtson az 
eseményről, melynek részeként – egyedüliként – Bethlen beszédét is teljes terje-
delmében közölték.38 

A NEP kétségtelenül egyfajta konzervatív ellenzéki pártként kívánt megje-
lenni a politikai palettán, ám azzal a vezetői tisztában voltak, hogy a forradalom-
ellenesség platformja a nyilvánosság előtt nem vállalható. Bethlen igyekezett is 
leszögezni, hogy nem a forradalom, hanem a forradalom „kinövései” ellen kíván 
küzdeni és semmiképp sem „ellenforradalmi eszközökkel”.39 Sőt, a Pesti Hírlap 
szerint azt is kijelentette, hogy híve a köztársasági államformának.40 Ám azzal, 
hogy a lapok túlnyomó része egyoldalúan a Munkapárt örökösének és az ellen-
forradalmiságnak a megbélyegző pozíciójába helyezte a NEP-et, azt is jelezték – 
a legegyértelműbben a Népszava – hogy ilyen pártra egyáltalán nincs szükség. 

Az értékelések az által kaptak közvetlen politikai súlyt, hogy ugyanebben az 
időszakban a kormányzat az ellenforradalmi veszély csökkentése érdekében erő-
teljesebb fellépésre szánta el magát egyes jobboldali szervezkedésekkel szem-
ben. Ennek részeként került sor a Magyar Országos Véderő Egylet működésének 
előbb a felfüggesztésére, majd február 27-én a feloszlatására. Február 22-én lá-
tott napvilágot az 1919: XX. néptörvény, amely az ellenforradalmiság gyanújába 
kerülő személyek ellen rendőrhatósági eljárást tett lehetővé, melyre hivatkozva a 
későbbiekben ténylegesen több közéleti személyt internáltak. Az ugyanezen a 
napon megtartott minisztertanácson felmerült Bethlen internálásának gondolata 
is, ám végül csak a rendőri megfigyelés alá helyezéséről született döntés.41 A fe-
nyegetettséget fokozta, hogy március 2-án napvilágot látott az 1919. évi XXIII. 
néptörvény, amely büntetőjogi felelősségrevonást helyezett kilátásba mindazon 
politikusok és hivatalnokok számára, akik előidézői, vagy „továbbfolytatásában” 
részesei voltak a világháborús szerepvállalásnak. 

Ilyen körülmények között a jelzett sajtónyilatkozatok – különösen a Népsza-
váé – egyfajta politikai karantén létrejöttéhez vezettek a NEP számára, anélkül, 
hogy betiltására formailag sor került volna. A NEP vezetői levonták a konzek-
venciát: a pártszervezést nem folytatták, sőt, a megalakulást követően egyetlen 
politikai rendezvényt sem tartottak. A Budapesti Hírlap az elhatárolódás jegyé-
 
37  Népszava, 1919. február 21. 2. 
38  Budapesti Hírlap, 1919. február 20. 3–4. 
39  Budapesti hírlap, 1919. febr. 20. 4. Vö. Romsics I.: Bethlen i. m. 79. 
40  Pesti Hírlap, 1919. febr. 20. 1.  
41  Kovács Tamás: Az internálás mint rendészeti válasz állambiztonsági és államrendészeti kihívá-

sokra 1919–1945. között. Pécsi Határőr Tudományos Közlemények, XIII. Szerk. Gaál Gyula, 
Hautzinger Zoltán. Pécs, 2012. 431. Romsics I.: Bethlen i. m. 79. 
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ben villámgyorsan bejelentette, hogy a lapot kiadó vállalat igazgatótanácsi tag-
ságáról többen – közöttük Bethlen Klebelsberg, és Zsembery – lemondtak, amit 
a Népszava a lap politikai irányvonala megváltozásának jelenként interpretált.42 

Március elején azután egyértelműsödött a helyzet azzal, hogy a Berinkey-
kormány április 24-ére kitűzte a nemzetgyűlési választások időpontját. Bethlen 
annak érdekében, hogy javítson pártja helyzetén, tanácskozásokat folytatott más 
ellenzéki politikusokkal valamiféle együttműködés kialakítása érdekében. A vá-
lasztásokra való felkészülés jegyében létre is jött egyfajta ellenzéki szövetség az 
ismét önállósodó Földmívespárt, a Lovászy vezette Függetlenség és 48-as Párt, a 
Keresztényszociális Néppárt, valamint a Magyar Polgári Párt között.43 Ők azon-
ban – félve az ellenforradalmiság vádjától – mindenfajta nyílt együttműködést 
elutasítottak Bethlenék felé, ami végleg megpecsételte a NEP sorsát. 

A pártalapítási kezdeményezés így lényegében véve hamvában holt kísérlet-
nek tekinthető, jóllehet két területen kimutatható bizonyos utóhatása. Egyrészt itt 
alapozódott meg Bethlen kapcsolata számos politikustársával. Bár néhányan a 
későbbiekben saját útjukat járva politizáltak,44 de feltűnően sokan voltak – 
Klebelsberg, Perényi, Ráday –, akik, miután Bethlen miniszterelnök lett, az ő ol-
dalán, közvetlen támogatásával futottak be számottevő közéleti karriert. Más-
részt maga Bethlen nem adta fel azon elkézelését, hogy összehozzon egy nagy, 
konzervatív gyűjtőpártot, így a NEP  bizonyos fokig az Egységes Párt 1922. évi 
létrejötte előzményének tekinthető.45  

 
 
 

 
42  Budapesti Hírlap, 1919. február, 27. 5. Népszava, 1919. február 28. 6. 
43  Budapesti Hírlap, 1919. március 14. 4. 
44  Zsembery István utóbb, 1919 augusztusában az ellenforradalmi szervezkedések egyik agilis 

alakjává vált, bár nagyobb tisztséget soha nem kapott. 
45  Romsics I.: Bethlen i. m. 78. 
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Az Osztrák–Magyar Monarchia már csak a térképen létezett, amikor 1918. októ-
ber 24-én az olasz hadsereg jelentős támadást indított Vittorio Venetó városka 
közelében. A kisebb támadásokat a Monarchia csapatai még vissza tudták verni, 
ám október 26-án éjjel az olasz főerők hídfőket létesítettek a Piave folyón, ahon-
nan támadást indítottak a Monarchia védőállásai ellen. A Monarchia csapatai 
rendezetlenül vonultak vissza, a kudarc teljes volt. A katonai vereséget követte a 
Monarchia felbomlása.1 Olaszország és a Monarchia képviselői november 3-án a 
Villa Giustiban, Padova közelében írták alá a fegyverszüneti egyezményt, amely 
másnap lépett hatályba. „Bekövetkezett az, hogy a monarchia már megszűnt, de 
hadereje még állt és harcolt a monarchia határain kívül, anélkül, hogy tudta 
volna, mi a harc célja?”2 
 
 

KÍSÉRLETEK AZ ÖNÁLLÓ HADERŐ MEGSZERVEZÉSÉRE 
 
1918. október végére Magyarországon forradalmi válság alakult ki. Ennek főbb 
okai a hadsereg háborús katasztrófája és a Monarchián belül megindult nemzeti 
önállósulási folyamatok voltak. Október 25-én megalakult, egyelőre nem kor-
mányként, hanem békepártiak összefogó szerveként a Magyar Nemzeti Tanács. 
Elnöke Károlyi Mihály gróf lett, tagjai baloldali polgári politikusok és szociál-
demokrata munkáspárti vezetők voltak. Az események gyorsaságára jellemző, 
hogy október 30–31-én győzött az „őszirózsás forradalom” és Károlyi Mihály 
demokratikus forradalmi kormányt alakíthatott. Ez a kormány a létét egyértel-
műen a forradalomnak köszönhette, mégis igyekezett megőrizni a legitimitás lát-
szatát, ezért október 31-én a királyra tette le az esküt. Így valójában „magyar ki-

 
1  1918. október 21-én az osztrák Ideiglenes Nemzetgyűlés bejelentette az elszakadást a biroda-

lom többi részétől, egy héttel később kihirdették Csehszlovákia megalakulását, Budapesten ki-
tört az őszirózsás forradalom. 

2  Julier Ferenc: 1914–1918 : A világháború magyar szemmel. Bp. 1933. Az Osztrák–Magyar 
haderő pusztulása. 270–278.  
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rályi kormányként” lépett hivatalba. A Monarchia közben elemeire esett szét. A 
fegyverszüneti egyezményt 1918. november 3-án délután 1 órakor írták alá a Pa-
dova melletti Villa Giustiban. November 4-én a szerb csapatok átkeltek a Száván 
és benyomultak a történelmi Magyarország területére. Ezért volt szükség a Duna 
vonalán álló antant déli hadsereg parancsnokán keresztül a fegyverszünet kato-
nai kérdéseinek pontosítására vonatkozó belgrádi katonai konvenció megkötésé-
re.3 Az egyezmény határozatai katonai, és nem politikai jellegűek voltak.  

A leszerelési rendeletben megjelent szűkszavú közlemény még nem szólt a 
felállítandó hadseregről. Hamarosan elkészült azonban egy részletes utasítás, 
ami már tartalmazta a felállítandó haderő diszlokációját, hadrendjét és feladatát. 
Elsőrendű feladataként az ország belrendjének és biztonságának védelmét szabta 
meg. Elrendelte, hogy a visszatartott egyénekből azonnal katonai egységeket kell 
alakítani. A bevonulás lassan haladt előre, november 20-án még csak 25 000 fő 
érkezett meg Budapestre, 3000 pedig Debrecenbe. December közepén a Károlyi-
kormány már közel 50 000 fős hadsereg felett rendelkezhetett volna, azonban 
ezen alakulatok nagy része a katonatanácsok befolyása alá került.Linder menesz-
tését követően a hadügyi tárcát Bartha Albert vezérkari alezredes vette át és hoz-
záfogott a forradalmi eszméktől mentes hadsereg felállításához. Az volt az el-
képzelésük, hogy önkéntesekből riadó lovas-zászlóaljakat, riadó századokat, 
ütegeket szerveznek. Ezeket a hadügyminiszter mozgó karhatalomként akarta 
alkalmazni ott, ahol arra a kormánynak szüksége lett volna. Bartha a riadó alaku-
latok szervezésével párhuzamosan a budapesti forradalmi helyőrséget is el akarta 
távolítani. A forradalmasodott helyőrség katonái, azonban az utcára vonultak, 
ezzel a hadsereg beleszólt az ország belpolitikai életébe. A hadügyminiszternek 
távoznia kellett. A megüresedett hadügyi tárcát ideiglenesen Károlyi Mihály vet-
te át, ám a hadügy tényleges irányítását Böhm Vilmos hadügyi államtitkár látta 
el. A Bartha-féle riadó alakulatokat hamarosan feloszlatták, és két korosztály le-
szerelését rendelték el. Böhm saját hatáskörében öt nap alatt 400-nál több tisztet 
bocsátott el a hadügyminisztériumból és feloszlatta a vezérkari osztályt. 

Ezzel párhuzamosan súlyos külpolitikai bonyodalmak adódtak a román had-
sereg előnyomulása miatt. Károlyi, jobboldali nyomásra sógorát, Festetics Sán-
dort nevezte ki hadügyminiszternek, aki Böhm irányvonalát követte. A két kor-
osztály leszerelése heves baloldali katona-megmozdulásokat eredményezett, így 
Festeticsnek is mennie kellett, sőt 1919. január11-én a kormány is lemondott. A 
január18-án megalakult Berinkey-kormány katonapolitikájában és a hadsereggel 
kapcsolatos elképzeléseiben új vonások jelentkeztek. A határozottabb és az el-
lenállást is vállaló katonapolitikához azonban erős, harcolni akaró és tudó had-
erőre volt szükség. Az új hadügyminiszter, Böhm Vilmos meglepő elképzeléssel 
 
3  A kormány részéről az egyezményt Linder Béla hadügyminiszter írta alá 1918. november13-án. 

Ezt követően a kormány katonapolitikájában érezhető jobbratolódás következett be. 
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állt elő. Szakszervezeti zsoldos hadsereget kell felállítani, mert szerinte „az ön-
tudatos munkásokból álló 70 ezer fős haderő képes lesz az ország védelmére.” 
Január végén leszerelték a hadsereg kötelékéből a harmadik, az 1898-as születé-
sű korosztályt is. Böhm megfelelő szakembereket választott maga mellé, így ál-
lamtitkárrá neveztette ki Stromfeld Aurél ezredest is. A szakszervezeti zsoldos-
hadsereg ötletéből azonban semmi nem lett, mert az öt hétig tartó toborzás után 
is csak mintegy ötezer fő jelentkezett a tervezett 70 ezer helyett. Közben tovább 
folytatódott a román előnyomulás és a csehek által elfoglalt területeket az antant 
jogosnak ismerte el. 

A demokratikus változások folyamatos erősödése eközben arra kényszerít-
tette a magyar királyt, IV. Károlyt, hogy november13-án, hasonlóan, mint Né-
met-Ausztria vonatkozásában, lemondjon magyar uralkodói jogainak gyakorlá-
sáról. Ennek hatására az 1918. évi I. néptörvény proklamálta, hogy Magyaror-
szág Népköztársaság. Az új kormánynak végeredményben semmiféle katonai 
erő nem állt rendelkezésére, ezért is kényszerült a győztesek által diktált felté-
teleket elfogadni. A helyzetet az is nehezítette, hogy a románok, akik előzőleg 
különbékét írtak alá Bukarestben, most felújították a hadiállapotot és benyo-
multak Erdélybe.  
 
 

ÁLTALÁNOS ERŐVISZONYOK ERDÉLYBEN 
 
Oroszország összeomlása után, 1917 novemberében a Brătianu-kormány az egyet-
len ütőképes hadosztályát küldte Kisinyovba, Besszarábia tartomány megszállá-
sára. Románia ezzel katonai erejét alaposan kimerítette, így csak néhány lehar-
colt hadosztályt küldhetett a nagyobb cél, Erdély elfoglalására. A magyarokéhoz 
hasonlóan a románok helyzete is aggasztó volt. Az egész ország forrongott, tün-
tetett, sztrájkolt, sem a városi, sem a falusi lakosság nem akart bevonulni. Csak 
akkor kapott lendületet a bevonulás, amikor kiderült, hogy nem várható komoly 
ellenállás. Erdélyben ugyanis nem volt a Monarchiának számottevő katonai ere-
je. A hadvezetés úgy gondolta, hogy a Mackensen vezette német hadsereg jelen-
léte, valamint a Romániával kötött béke szükségtelenné teszi osztrák–magyar 
csapatok állomásoztatását Erdélyben, így minden erőt az olasz arcvonalra lehet 
irányítani a végső győzelem kivívására. A Monarchia részéről Erdélyben csak az 
itt felállított alakulatok hadkiegészítő parancsnokságai és pótkeretei, valamint a 
belrend biztosítását és a határőrizet feladatait ellátó csendőrőrsök maradtak. Er-
dély a közös XII. hadtest és az V. honvédkerület hadkiegészítési körzete volt. 
Innen egészítették ki a nagyszebeni 16. és a kolozsvári 35. közös gyaloghadosz-
tály alakulatait, valamint a magyar királyi (kolozsvári) 38. honvédhadosztályt. 
1915. október. 26. óta a kerület parancsnoka Siegler Konrád címzetes gyalogsági 
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tábornok volt, ám helyben bevethető alakulattal nem rendelkezett, a csapatok a 
fronton voltak. A háború kezdetétől a határőrizeten kívül a határ védelme is jó-
részt a csendőrségre hárult.  

A magyar határőrizet a dualizmus időszakában nem volt militarizált tevé-
kenység. A fegyveres erők csapatai békeidőben nem állomásoztak a határon. A 
határra felvonuló katonai erőknek nem volt helyismeretük. A határszéli csendőr-
ség személyi állománya azonban széleskörű helyismerettel rendelkezett. A „ha-
társzéli csendőrség” a magyar királyi csendőrség azon őrsei voltak, amelyek te-
rületileg az országhatárok közelében feküdtek és bizonyos határvédő feladatokat 
is elláttak. Ezeket a csendőrőrsöket már békeidőben támpontokká építették ki, 
lövészárkokkal és drótakadályokkal vették körül az őrsök épületegyütteseit, va-
lamint a gyalogsági lőfegyverek hatásos lőtávolságában az őrsök melletti terüle-
teket megtisztították a kilátást zavaró növényzettől. Ellenséges támadás esetén 
vadászharcolt kellett vívniuk. Miután az őrs védelme reménytelennek látszott, 
lesállások beiktatásával kellett visszavonulniuk. Alkalmas helyeken, az ellensé-
ges menetoszlopok elől elrejtőzve 200–300 méterről össztüzet kellett zúdítani az 
ellenségre, majd a kavarodásban új lesállási helyet elfoglalniuk. A lehetőségek-
hez mérten meg kellett zavarniuk az ellenséges hadtáposzlopok meneteit, az éj-
szakai táborhelyek nyugalmát. A határszéli csendőrség csak a szerb és román ha-
tár mentén állomásozott – a kérdéses határszakaszok hadműveleti területté válá-
sával ezek a Császári és Királyi Hadsereg alárendeltségébe kerültek.4 Mozgósí-
tás esetén ezek az őrsök a haderő alárendeltségébe kerültek és helyi tartaléko-
sokkal erősítették meg személyi állományukat. Visszavonulás esetén az őrs a 
haderővel együtt vonult vissza.5  

 
 

AZ OLASZ HADÜZENET UTÁN 
 

Az olasz hadüzenet (1915. május 25.) után nem lehetett kizárni Románia hábo-
rúba lépését sem, ezért Erdély határának védelmére megerősített csendőrőrsök-
ből és más egységekből létrehozták az erdélyi csendőrhadosztályt. A csendőr-
hadosztály parancsnoka Anton Goldbach6 altábornagy lett és a csendőrhadosz-
 
4  Parádi József: A határszéli Csendőrség 1881–1918. http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_ 

hatarszeli_csendorseg_1891_1918/ (letöltve: 2019. 01. 30.) 
5  Parádi József: A Magyar Királyi Csendőrség határőrizeti feladatai 1891–1914. Hadtörténelmi 

Közlemények, CI.évf. (1988) 1. sz. 56–92. 
6  Anton Goldbach altábornagy (1866. június 26. Neuschloss – 1944. augusztus 28. Zahradky) 

1922-ben elnyerte a katonai Mária Terézia rend lovagkeresztjét az Erdélyben vívott sikeres 
harcaiért. 1883-ban, mint egy egyszerű vadász lépett be a tiroli vadászezredbe. 1886-ban már 
hadnagy, aki később a vezérkarban szolgált. 1910-ben ezredes és a 31. gyalogezred parancsno-
ka. 1914 augusztusától a 32. gyalogdandár parancsnoka. 1914 szeptemberétől a 16. gyalogos 
hadosztály vezetésével bízták meg. 1915 júniusától szeptemberig a Csendőr hadosztály pa-
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tály, mint csapattest megjelent a hadrendben is, annak ellenére, hogy nem kato-
nai alakulatokból állt. Mivel az olasz arcvonalon további tartalékokra volt szük-
ség, ezt az egyébként zömmel csendőrökből álló alakulatot átnevezték 70. hon-
véd hadosztálynak. 1917 novemberében Goldbach altábornagy az 53. gyalog-
hadosztály parancsnoka lett, amiből a caporettói áttörés (1917. október) után a 
64. honvéd gyaloghadosztály lett. Goldbach altábornagyot visszahelyezték Er-
délybe a keleti határok védelmére, a róla elnevezett csoport élére. 7 A csoport el-
nevezés azt jelentette, hogy önálló ellátó szolgálattal nem rendelkező, önálló 
harcra alkalmatlan alakulatokból sebtében létrehozott, csak papíron létező csa-
pattest volt. Az altábornagy erdélyi csoportja 13.662 puskát és 82 ágyút szám-
lált,8 de csak papíron. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy ez a gyenge harcér-
tékű, csak papíron létező csoport döntő többségében nem erdélyi legénységből 
állt, így a háborús vereség, illetve a forradalmi események hatására 1918 no-
vemberében feloszlott.9  

1918 végén Erdély határainak védelmére – a felbomló Goldbach-csoport he-
lyére – azokat az egységeket kellett volna állítani, akik ekkor többnyire az olasz 
fronton, több mint ezer kilométeres távolságban tartózkodtak otthonaiktól és 
jobb esetben a fegyverletétel utáni hazaszállításukra vártak, rosszabb esetben 
hadifogságba esve reménykedtek közeli szabadulásukban. Jó példa erre a 82. 
székelyudvarhelyi gyalogezred története. Az 1883-ban, nagyszebeni állomás-
hellyel és székelyudvarhelyi hadkiegészítési körzettel alapított ezred végighar-
colta az első világháborút.10 Az 1916-os román támadás alkalmával kitüntették 
magukat szülőföldjük védelmében.1918 júniusának elején az ezred ismét útra 
kelt, hogy egy újabb harctéren, az olasz fronton vállaljon szerepet. A háború vé-
gére azonban már mutatkoztak a bomlás jelei. A fegyverszünet aláírását követő-
en a 82-esek haza indultak, ám az egész ezred angol fogságba esett, akik átadták 
őket az olaszoknak, így végül egy szicíliai hadifogolytáborba kerültek.11 A fog-
ságot csak a 82. ezred Kufstein környékén tartózkodó első menetzászlóalja, il-
letve a Szászvárosban éppen kiképzés alatt álló pótzászlóalja kerülte el. Ennek a 

                                                  
rancsnoka Erdélyben. 1919. január 1-jén nyugdíjba vonult és 1924. augusztus 28-án bekövetke-
zett haláláig Zahradkyban élt. 

 7  Fráter Olivér: Erdély román megszállása 1918–1919-ben. In. Kisebbségkutatás 9., 2000, 2. sz. 
46–54.  

 8  Rubint Dezső: Az összeomlás. (Bp. 1922.) című munkájában olvashatók ezek az adatok, ám 
nem derül ki, honnan származnak ezek a számok és azt sem tudjuk meg, hogy a megadott ala-
kulatok közös, vagy honvéd alakulatok voltak. 

 9  Gottfried Barna: A Székely hadosztály, 1918–1919. In. Székelyföld 11. évf., 2007, 2. szám 73–
103.  

10  A Cs. és Kir. 82. Székely gyalogezred története 1883–1919. Bp., 1931. (továbbiakban: 82. gya-
logezred) 

11  82. gyalogezred 303–305. o. 
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két zászlóaljnak volt tehát egyáltalán esélye arra, hogy hazatérve Székelyudvar-
helyre, megkísérelje szülőföldjét megvédeni a várható román betörés ellen. 
Azonban ezek az alakulatok, jellegükből adódóan nem számítottak teljes harcér-
tékű csapatrészeknek. A pótzászlóaljak eleve a frissen szolgálatba állt újoncok 
kiképzésére szolgáltak, ezen alakulatokat nem vetették be, hanem a kiképzés vé-
geztével az újoncokat menetzászlóaljakba szervezték és átirányították az ezred 
többi alakulatához, pótlandó a fronton elszenvedett veszteségeket. A menetala-
kulatok elsősorban a pótzászlóaljaknál kiképzett legénység harctérre szállítására 
szolgáltak. A Székelyudvarhelyre bevonult alakulatok legénysége befejezettnek 
tekintette szolgálatát és nagy részük hazatért otthonaikba. A pótzászlóaljból mind-
össze 10–15 tiszt, 20–30 altiszt, illetve 100–150 fő sorkatona érkezett meg a város-
ba.12 A pót- és menetzászlóalj, maradék legénységét összevonva a 82. székely zász-
lóaljként működött tovább. Feladatául Székelyudvarhely környékének rendfenntar-
tását kapta. Az alakulat csekély létszáma, illetve a legénység nagyon rossz fegyelmi 
viszonyai miatt azonban alkalmatlan volt a város fegyveres védelmére.  
 
 

AZ ELSŐ „ÖNKÉNTESEK” 
 
A erdélyi V. honvéd kerület egyetlen hadosztálya a 38. honvéd hadosztály júni-
ustól októberig a hátországban karhatalmi szolgálatot látott el, majd az olasz 
frontra vezényelték, ám a 22. (marosvásárhelyi) ezred megtagadta az állás elfog-
lalását. Az őket meglátogató József főherceg ( ekkor az Armeegruppe Tirol pa-
rancsnoka) előtt kijelentették, hogy hajlandók fegyelmezetten, az utolsó csepp 
vérükig harcolni, de nem itt, hanem erdélyi hazájukban. A 22-esek hangulata át-
ragadt a másik két ezredre is, ezért az egész hadosztályt ki kellett vonni az arc-
vonalból. A pótlásukra rendeltek pedig nem voltak hajlandóak helyettük állásba 
menni és itt is megkezdődött az összeomlás. 

Tekintettel arra, hogy a Monarchia letette a fegyvert, meg kellett szervezni a 
még csak nyomokban létező magyar állam hadszervezetét. A kolozsvári V. Hon-
véd Kerület parancsnokát Siegler Konrád tábornagyot nyugdíjazták. Helyét a 
Nagyváradról, november 26-án Kolozsvárra rendelt Kratochwill Károly ezredes, 
a 39. dandár egykori parancsnoka vette át. Ő lett az átszervezendő Erdélyi Kato-
nai Kerület és az ott felállítandó 38. hadosztály parancsnoka. A 21. és 24. ezre-
deken kívül föl kellett töltenie a 12. szatmárnémeti és a 32. dési gyalogezredeket 
is. A feladat szinte megoldhatatlan volt. A 38. honvédhadosztály felállítása ne-
hezen ment. A 12. szatmári gyalogezred feltöltése sikerült a leggyorsabban, ám 
 
12  Veszprém Megyei Levéltár XIV. 10. Kratochwill Károly hadosztályparancsnok iratai. (A to-

vábbiakban: VeML, XIV. 10.) A Székely Hadosztály működésével kapcsolatos visszaemléke-
zések. Kovács Gábor százados visszaemlékezése. 
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az alakulatnál zűrzavar uralkodott. A Kratochvill ezredes által kinevezett Both 
Gyula őrnagy ezredparancsnokot távozásra kényszerítették és maguk választot-
tak új parancsnokot Budaházy Mihály százados személyében. A Kolozsvárról és 
környékéről kiegészített 21. ezrednél a helyzet még rosszabb volt. Munkára, ki-
képzésre nem voltak hajlandók, a legénységi szobák berendezését összetörték. 
Kratochwill, hogy megszabadítsa tőlük a várost, a 21. ezredet a demarkációs vo-
nal védelmét ellátó csendőr alakulatok megerősítésére rendelte.  

 
 

A ROMÁNOK BENYOMULÁSA ERDÉLYBE 
 
Az antant Romániának Erdélyen kívül még Bulgária és Ukrajna megszállására is 
megbízást adott. Bulgáriában és Ukrajnában azonban jelentős fegyveres ellenál-
lásra számíthattak, ezért csak Erdély elfoglalását határozták el. Ferdinánd román 
király 1918. november 10-én rendelte el az általános mozgósítást, 10 évfolyam 
bevonultatásával, ám a behívott katonáknak még a fele sem vonult be. A romá-
niai forradalmárok azt a hírt terjesztették, hogy csak azért küldték őket hadba, 
hogy otthon a földosztáskor minél kevesebb ember kapjon földet. A bevonultak 
sem mutattak nagy harci kedvet, sőt eleinte sok helyütt nyíltan megtagadták az 
engedelmességet, azzal az indokkal, hogy 1916-ban is azt hangoztatták az elöljá-
rók, hogy sehol sem fognak erősebb ellenállásra találni, mégis az Erdélybe való 
benyomulás után csakhamar mindenütt nagy vereséget szenvedtek.  

A kedvezőtlen hangulat eloszlatása céljából a román kormány az Erdélyből 
Romániába szökött románokból, román tisztek parancsnoksága alatt légiókat 
szerveztetett, melyek november közepe táján a Keleti-Kárpátok hágóin be is 
nyomultak Erdélybe. Miután ezek a hágókon nem találtak szinte semmilyen el-
lenállásra, a román közhangulat az erdélyi megszállás oldalára billent. Ezeket a 
légiókat reguláris katonaság követte volna, de a románoknak november–decem-
ber folyamán csak nyolc hadilétszámú hadosztály állt rendelkezésére, ám ezek-
ből kettő Besszarábiában, egy Moldvában, egy Dobrudzsában, egy pedig Havas-
alföldön állomásozott a belrend fenntartása céljából és a forradalmi mozgalmak 
féken tartására. Így Erdély megszállására három csekély létszámú hadosztály 
maradt, alig több mint 10 000 katonával. „E csapatok harci értéke elég silány 
volt, fegyelmük nagyon laza; felszerelésük és ellátásuk pedig határozottan rossz-
nak volt mondható. Fegyverzetük a legkülönbözőbb mintájú fegyverekből állott, 
ruházatuk pedig a polgári és több különböző nemzetbeli katonai öltözéknek ko-
mikus keveréke.”13 

 
13  Bánlaky József: A magyar nemzet története. Az Erdély megszállására szánt erők. http://mek. 

oszk.hu/09400/09477/html/0024/2810.html (letöltve: 2019. 02. 20.) 
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1918. november 13-ától 20-áig a románok a Moldvából Erdélybe vezető négy 
szorost (Tölgyes, Gyimes, Uz és Ojtoz) a légiókat követő gyenge oszlopokkal 
birtokba vették, a szorosok kijáratait különítményekkel megszállták, majd az Olt 
és a Felső-Maros völgyébe járőröket küldtek előre. Ezek parancsnokai érintke-
zésbe léptek a román nemzeti tanácsokkal, akikkel együtt olyan propagandát fej-
tettek ki, miszerint Erdélynek nem kell félnie a román bevonulástól, mert a nagy 
román állam három autonóm részből fog állni: az első Moldva, Besszarábia és 
Bukovina, a második Havasalföld a Bánsággal  és végül az önálló Erdély.14 
 
 

A MAGYAR CSAPATOK VISSZAVONULÁSA  
A MAROS MÖGÉ 

 
A román királyi csapatok betörése miatt az Erdélyben levő magyar csapatok még 
együtt maradt részei (pótzászlóalj parancsnokságok, pótkeretek, stb.) a belgrádi 
fegyverszüneti szerződés értelmében fokozatosan a Maros mögé vonultak vissza. 
A magyar kormány kizárólag diplomáciai síkon igyekezett felmerülő problémáit 
orvosolni, más lehetősége nem is volt. A három román hadosztály 1918. decem-
ber 2–12. között mindenütt elérte a Maros-demarkációs vonalat, sőt néhány he-
lyen át is hatolt rajta. Kratochvill Károly ezredes helyzetértékelése szerint a ren-
delkezésre álló csekély magyar haderő a Marosnál csak pillanatnyi sikereket tu-
dott volna elérni, ezért a harc esélyes felvétele szempontjából egészen a Király-
hágó környékéig vissza kellett vonni és ott csoportosítani a magyar csapatokat. 
Ezzel időt nyerhettek egy ütőképesebb erő felállítására, valamint a terep is al-
kalmas volt a védekezésre. 

A kolozsvári Magyar Nemzeti Tanács az Erdélyi Katonai Parancsnoksággal 
közösen felhívást bocsátott ki Erdély magyar lakóihoz, hogy a kormány behívó 
parancsának engedelmeskedve, segítsenek a hazát az ellenségtől megvédeni. 
November 25-én a nemzeti tanács 15 székely tisztet küldött ki a Székelyföldre, 
hogy katonákat toborozzanak. Ennek eredménye azonban  már későn jelentke-
zett. Az Erdélybe betört románok elárasztották a Székelyföldet, ahonnan 1918 
decemberében egyre nagyobb számban jelentkeztek székelyek a magyar hadse-
regbe. Kratochvill Károly, az erdélyi hadkerület parancsnoka őket a kolozsvári 
fellegvárban igyekezett felszerelni és felfegyverezni. Az így összegyűlt 1700 ka-
tona számára azonban csak 600 lőfegyver állt rendelkezésre. Zömmel az egykori 
38. honvéd hadosztály egységeiből szerveződő székely különítmény parancsno-
ka Kratochvilll Károly ezredes, vezérkari főnöke pedig Siménfalvy Károly ve-
zérkari őrnagy lett. A Kratochwill parancsnoksága alatt álló csapatok – a kato-
 
14  Bánlaky József: A magyar nemzet története. A románok betörése Erdélybe. http://mek.oszk.hu/ 

09400/09477/html/0024/2809.html (letöltve: 2019. 02. 20.) 
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nák saját kérésére – Festetics hadügyminiszter 1919. január 17-i rendelete alap-
ján kapták a Székely Hadosztály megnevezést. Korábban a székely önkéntesek a 
Székely Zászlóalj, majd a Székely Ezred nevet viselték, a 38. hadosztály ezredei 
pedig eredeti hadrendi számaikat. De az új nevét is mindössze másfél hónapig, 
február végéig viselte az alakulat, mivel – Bőhm hadügyminiszter hadsereg át-
szervezési tevékenységének részeként – ekkor Székely Különítménnyé alakítot-
ták át. Az az alakulat tehát, melyet ma Székely Hadosztály néven emlegetünk, 
szigorúan katonaszakmai szempontokat figyelembe véve alig több mint egy hó-
napig tevékenykedett. 

1918. december 25-én, hajnali 3 órakor Kolozsvár román megszállását köve-
tően Kratochvill alakulatait is visszavonták a demarkációs vonal mögé. A pa-
rancsnokság először Bánffyhunyadra, majd Nagyváradra költözött. A székely 
hadosztály csapatai, hogy a Nagyvárad irányába tervezett román előretörést 
megakadályozzák, Kratochvill parancsára a Szinyérváralja – Csucsa – Belényes-
vonalat foglalták el, elővédjeik pedig, amely 8 ezer főből állt, Bánffyhunyad, 
Nagyalmás, Sebesvár, Hódosfalva térségében foglalták el állásaikat. A csucsai 
harcok 1919. január közepén kezdődtek. Ezen a vonalon a 21. gyalogezred egy-
ségeit osztották el, amelyhez a Verbőczy-féle kolozsvári nemzetőr-zászlóalj egy-
ségei csatlakoztak. A románok Erdély területére történő behatolása óta ekkor ke-
rült sor először komolyabb összecsapásokra. Ennek első eseménye az 1919. ja-
nuár 5-én lezajlott Egeres-i ütközet volt, amikor egy három szakaszból álló szé-
kely század Derecskéről kiindulva egészen Egeresig vonult előre és ennek kö-
vetkeztében a román helyőrség Kissebesre szorult vissza. Január 24-én egy újabb 
magyar támadás elérte Körösfeketetót, Csucsát, majd Kissebest, elérve ezzel a 
stratégiailag fontos Kolozsvár–Nagyvárad-vasútvonal keleti oldalán fekvő Se-
besvár környéki magaslatokat. A január 25-én kibontakozó román támadást a 
székely csapatoknak sikerült feltartóztatniuk. Ezt követően a csúcsai frontot áp-
rilis közepéig a románok nem is merték komolyabban megtámadni, mindössze 
felderítő vállalkozásokat indítottak az egész arcvonalon. Tavaszig, a székely 
hadosztály valósággal a Király-hágó vonalához szegezte az addig akadálytalanul 
előre nyomuló román hadsereget. Azt, hogy a székely hadosztály frontja a Ki-
rályhágó körüli térségben ilyen hosszan ellent tudott állni a túlerőben lévő román 
támadásnak, érdemes megvizsgálni a hadművészet szempontjából is. 
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A SZÉKELY HADOSZTÁLY VEZETÉSE 
 
A háború gépi korszakában a harcterület nagyobb mérete, jellege, új problémák 
egész sorát vetette fel.15 A hadműveletek vezetésének problémaköre volt talán az 
egyik legjelentősebb gond, mert a harctevékenységek térbeli kiterjedése miatt 
hadműveleti vezetést kellett a harcászati és hadászati vezetés közé iktatni. Ez 
azonban kezdetben lehetetlen volt, mert sem hadászati, sem hadműveleti vezetés 
nem volt a Székely Hadosztály fölött. Az erdélyi arcvonalon egyedül kellett hát 
dönteni hadászati, hadműveleti és harcászati kérdésekben egyaránt. Ez csak ak-
kor változott meg, amikor a Tanácsköztársaság Vörös Hadserege létrehozta a 
„Keleti hadsereg-parancsnokságot”, majd a gödöllői hadsereg-főparancsnokság 
megszervezésével véglegesítették a hadműveleti vezetést. Ez azonban újabb 
konfliktusokat eredményezett a hadügyminisztérium és a Székely Hadosztály 
vezetése között. A hadsereg újjászervezését a hadsereg-főparancsnokság tarta-
lékok megteremtésére használta fel, amiből a Székely Hadosztály semmit sem 
látott. A hadműveleti tartalékok tették lehetővé, hogy a Vörös Hadsereg ma-
gához ragadja a kezdeményezést. A Székely Hadosztály harcait azonban ezek a 
tartalékok nem támogatták, így mindössze a soványka saját tartalékra volt utal-
va, amelyek viszont nem tették lehetővé nagyobb hadművelet indítását. A döntő 
irányba történő erőösszpontosítás megvalósításához a Vörös Hadsereg erőinek 
80%-át vonták össze, ezen belül a kisalföldi támadáshoz 40 zászlóaljat 35  
géppuskás századot, 27 üteget egyesített akkor, amikor 500 km-es arcvonalon 
álltak harcban csapataink. Ekkoriban az erdélyi irány nem számított döntő irány-
nak, így ott egyedül kellett megoldani a feladatot, a teljes román haderő feltar-
tóztatását. 

A Székely Hadosztály harcainak nagy része erdős-hegyes terepen folyt, ahol 
olyan módszereket alkalmaztak, amelyek ma is példaértékűek lehetnek. Helye-
sen kombinálták és használták az átkarolást és a frontális csapást. A völgyben 
előre törő csapatokkal együtt a gerincen is egy-egy különítmény nyomult előre. 
A hegyi terep jellege lehetővé tette, hogy fontos útcsomópontokat vegyenek bir-
tokba az ellenség hátában. A megvert ellenséget merészen és határozottan üldöz-
ték. A hatalmas tér és a kis erők miatt mind a saját csapatoknak, mind az ellen-
ségnek mindig volt szabad szárnya, ezért a Székely Hadosztály rendszerint az el-
lenség átkarolására törekedett. Frontális csapást csak akkor hajtott végre, hogyha 
erre feltétlenül szükség volt. Ekkor viszont a tüzérség nagyarányú összevonásá-
val, a fegyvernemek együttműködésének feszes megszervezésével támadtak. A 
védelem felépítése is lényegesen eltért az első világháborúban megszokott sab-
lonoktól. Elöl tábori őrsök bontakoztak szét, általában raj erőben, mögöttük pe-
 
15  Balázs József: A hadművészet története. Magyar Néphadsereg Kiképzési Főcsoportfőnökség. 

Bp. 1969., 372–382.  
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dig a főőrsök géppuskával megerősített század erőben. Az erők zömét és a tüzér-
séget egy központi fekvésű helyen, összevonva helyezték el, hogy az ellenség 
támadásának megállítása után azonnal ellentámadást indíthasson. 
 
 

A FEGYVERNEMEK SZERVEZÉSE  
ÉS ALKALMAZÁSA 

 
A Erdélyben vívott harcokat, az első világháborúval ellentétben manőverező 
harcok jellemezték. Igen nagy szükség volt tehát gyorsan mozgó alakulatokra. A 
legkézenfekvőbb gyors fegyvernem a lovasság lett volna, ám ennek felállítása 
komoly akadályokba ütközött. Magyarország lóállományát az első világháború 
nagyon lecsökkentette és az új lovas kötelékek felállítására nem volt lehetőség. 
Mindössze egy három szakaszból álló lovasszázad szervezését kezdték meg. A 
hadosztály lovasszázad fő feladata a felderítés volt. Ezek a századok eleinte csak 
néhány huszárból álltak, ezért őket is inkább hírvivői feladatokkal bízták meg. A 
mozgó harcok folyamán gyakran merült fel a gyorscsapatok szükségessége, kü-
lönösen fontos volt ez az üldözésnél. Az egyetlen gyorscsapatnak a páncélvonat 
számított. A páncélvonatokat felderítésre, a gyalogság támadásának támogatására, 
üldözésre, a védelem erősítésére, valamint a visszavonulás fedezésére használták. 
A székely hadosztály tüzérsége teljes egészében az első világháborúból vissza-
maradt felszerelésből került ki. A könnyű tábori tüzérség 8 cm-es tábori ágyúk-
kal és 10 cm-es tábori tarackokkal rendelkezett. A hadosztály ellátása felvételező 
állomásra és vágómarha kirendeltségre oszlott. A szállítószolgálatot a hadosztály 
vonatparancsnokság és a hadosztály ellátó hivatal irányította. A hadosztályra e 
téren nagy feladat hárult, mert igás állatok hiányában az egységeket csak műút, 
vagy vasút mentén lehetett mozgatni, nehogy utánpótlás nélkül maradjanak. A 
hadosztály teljes hadtápja általában két vasúti szerelvényen mozgott. Az egyiken 
rendszerint a lőszer és sáncszerszám, a másikon az élelem és sütőoszlop foglalt 
helyet. Sok esetben ezek a szerelvények befutottak egészen a peremvonalig és az 
ellenséges tűzben látták el az alegységeket lőszerrel, élelmiszerrel, és vették fel a 
sebesülteket.  
 
 

HADMŰVÉSZETI TAPASZTALATOK 
 
A Székely Hadosztály támadó harcát az első világháborúban kialakult elhúzó-
dó jellegű állásharcokkal szemben, új, dinamikus harceljárás jellemezte. A „kis 
erő, nagy tér” problémája a támadó harcban is éreztette hatását. A hadosztály 
harcrendje általában egy, az ezredeké rendszerint kétlépcsős volt. Ilyen körül-
mények között szó sem lehetett arról, hogy az egységek és magasabb-egységek 
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szorosan egymáshoz csatlakozva támadjanak. Feladataikat irányok szerint, a 
legtöbb esetben önállóan kellett megoldaniuk. Az ellenség elegendő erő hiá-
nyában, valamin a hideg időjárás miatt a nehezen járható hegycsúcsokat, ma-
gaslatokat nem szállta meg, általában a völgyek lezárására törekedett, össze-
függő védelmet nem épített ki, így mindig voltak szabad, átkarolható szárnyai. 
A megvert, visszavonuló ellenséget azonnal erélyesen üldözni kezdték. A vé-
delmi harcot is a kis erőknek széles arcvonalakon történő alkalmazása jelle-
mezte. A keleti arcvonalon, a román támadás megindulásakor az egységek még 
a világháborúban kialakult zárt, kordonszerű védelem létrehozására törekedtek. 
Az ilyen védelmet az ellenség minden esetben áttörte, vagy átkarolta és a vé-
dőket visszavonulásra kényszeríttette. A későbbiekben a csapatok egyre jobban 
elsajátították a védelmi harc új formáit. A védelmi harc megszervezésére rend-
szerint igen kevés idő jutott. A legtöbb esetben támadás közben hozták létre 
hevenyészett jelleggel, összefüggő árokrendszer és tartós erődítések kiépítésé-
re nem került sor. A Székely Hadosztály 150 kilométeres arcvonalán alig volt 
tízezer katona. A magyar hadtörténelemben példátlan, hogy ennyi ember ekko-
ra frontot ilyen hosszú ideig tartson. A Székely Hadosztálynak ebben a harc-
ban egyetlen szövetségese volt, a tél. A hegyek között járható utak hiányában a 
románok sem kísérleteztek nagyobb támadással. Ám 1919 tavaszán, az április 
16-án három hadosztállyal megindult román támadással szemben a Székely 
Hadosztály katonái már tehetetlenek voltak.  
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AZ ÚJ HARCÁSZATI ELJÁRÁS A HADADI HARCOK ALAPJÁN 
 

 
 

Előőrs: 1. sz. támpont 2 géppuska, 1 raj (összesen 20 ember);  
2. sz. támpont 1 szakasz (28 ember); 4. sz. támpont 1 szakasz (29 ember). 

A kicsi erő – nagy tér 
ellentmondásának a 
feloldása 

Az előőrs szétbontakozásra 
kényszeríti az ellenséget. 
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Főőrs: 3. sz. támpont a Fövényes 344. keleti lejtőjén, 2 géppuska, és 1 szakasz 
(23 ember); tüzér üteg Hadadtól északra a Fövényes nyugati lejtőjén, az út 
mellett, tüzelőállásban.  

A főőrs megállítja az 
előnyomuló ellenséget. 
A támadásában megállított 
ellenség a legsebezhetőbb. 
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Tartalék: 2 szakasz (30–30 ember) a faluban, a templom mellett, a nemzetőrsza-
kasz a falu északi részében, a Wesselényi-kastély mellett (30 ember). 
 

A tartalék ellentámadása 
visszavonulásra kényszeríti az  
ellenséget, jöhet az üldözés. 



 
 



TAKÁCS BÁLINT 
 
 

A NAGY HÁBORÚ MAGYAR HADIFOGLYAI 
 OLASZORSZÁGBAN 

 
 
 
 
A magyar katonák élete, helyzete az olaszországi hadifogságban fontos kérdés, 
hiszen az olasz hadsereg csaknem 600 ezer hadifoglyot ejtett az első világháború 
alatt, akik közül több mint 100 ezerre tehető a magyarok száma.1 A kérdéssel azért 
is fontos foglalkozni, mert száz év eltelte után még mindig sok kihasználatlan for-
rást őriznek hazai és olaszországi levéltárak és más közgyűjtemények. Adósok va-
gyunk a legtöbb olasz hadifogolytábor bemutatásával, valamint a megmaradt nap-
lók és visszaemlékezések függvényében a hadifogoly-életutak ismertetésével. A 
jelen tanulmány a magyar hadifoglyok olaszországi helyzetét hivatott röviden át-
tekinteni, az azt meghatározó jogi, kormányzati és katonai rendelkezéseket hadi-
foglyoktól származó forrásrészletekkel árnyalva, a hadifoglyok számára és a ha-
difogolytáborok elhelyezkedésére és kialakítási szempontjaira kitérve. 
  
 

A HADIFOGLYOK SZÁMA 
 
Az első világháborúban az olasz hadsereg 599.185 hadifoglyot ejtett.2 Ebből 
477 024 volt az osztrák–magyarok száma.3 A Monarchia szűk hárommillió kato-
 
1  Karcagot illetően Pintér Zoltán valószínűsíti, hogy a 4500–5000 besorozott karcagi bakából 

több százan estek olasz hadifogságba, lásd Pintér Zoltán Árpád: Karcag a világháborúk idején. 
Közélet, politika, intézmények és hadtörténet. PhD-értekezés, Debreceni Egyetem BTK Törté-
nelmi és Néprajzi Doktori Iskola. Debrecen 2016. 72. 

2  Ez a szám szerepel az olasz Vezérkari Hadbiztosság (Intendenza Generale) kimutatásában, lásd 
Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito italiano (a továbbiakban: 
AUSSME) F-11. fond, 112/8. Vö. Keglovich Rita: Lo scambio dei prigionieri tra Italia e Ungheria 
durante e dopo la Prima guerra mondiale. Rivista di Studi Ungheresi Nuova Serie 15. (2016) 88.; 
Keglovich Rita: Magyar hadifoglyok hétköznapi élete az olasz hadifogolytáborokban az első világ-
háború alatt. In: Apáczai-napok 2007. Értékőrzés és értékteremtés tudományos konferencia, tanul-
mánykötet. Szerk. Lőrincz Ildikó. Győr 2008. 704. A Hadifogoly magyarok történetében 658.034 
főre teszik a Monarchia eltűnt, illetve hadifogságba esett katonáinak számát az olasz fronton, lásd 
Hadifogoly magyarok története. Szerk. Baja Benedek et al. I. Bp. 1930. 215. 

3  AUSSME M-7, 6.; vö. Keglovich R.: Scambio prigionieri i. m. 89.; Alessandro Tortato: La 
prigionia di guerra in Italia 1915–1919. Milano 2004. 48. (Ez az olasz levéltári anyag még nem 
állt rendelkezésre a Hadifogoly magyarok történetének összeállításakor – abban ugyanis 439 
ezerre becsülték a Monarchia hadifogoly-veszteségét az olasz fronton, lásd Hadifogoly magya-
rok I. i. m. 215.) 
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nát vetett be az olasz fronton, tehát az összes mozgósított embere, a kilencmillió 
egyharmadát.4 Kezdetben a front három szakaszból állt, a magyarok legnagyobb 
számban az Isonzó-szakaszon harcoltak.5 Az első tizenegy isonzói csatában, az-
az 1915. június 23. és 1917. szeptember 13. között a Monarchia részéről a hadi-
fogoly-veszteség meghaladta a 84 ezret.6 Az utolsó, azaz a 12. isonzói csatát, a 
caporettói áttörést követően a frontvonal előrébb került a Monarchia szemszögé-
ből nézve és a Piave-folyó mentén húzódott. 1918. április 15-én 27 069 magyar 
hadifoglyot tartottak nyilván Olaszországban.7 Az összes hadifogoly száma ek-
kor még 143 449 volt; ám 1918 őszén, a Monarchia erőinek összeomlása követ-
keztében az olaszok nagy számban ejtettek hadifoglyokat: csak a háború utolsó 
két hónapjában 426 774-et.8 Nem mehetünk el amellett sem, hogy több száz ma-
gyar vesztette életét betegségek, éhhalál és egyéb okokból, hiszen az olasz fog-
ságban elhunyt hadifoglyok száma 40 957-re tehető.9 1919 júniusában 79 346 
magyar várakozott a hazatérésre.10 Mindezeket figyelembevéve megállapítható, 
hogy az olasz fogságot megjárt magyar katonák száma 100–150 ezer közé tehe-
tő. Pontosabb számot nem lehet meghatározni, mert egyrészt a hadifoglyok ejté-
sekor készített olasz statisztikák többsége nem tartalmaz nemzetiségi bontást, az 
osztrák–magyar hadifoglyokat összefoglalóan osztrákoknak („austriaco”) neve-
zik, másrészt sok ezer katonát eltűntként tartanak nyilván. 
 
 

A HADIFOGOLYTÁBOROK 
 
A hadifoglyokat országszerte internálták, összesen több mint 90 táborba. Először 
azonban még a háborús övezetben 5–6 napig vesztegzár alatt tartották őket, elke-
rülendő, hogy valamilyen fertőző betegséget bevigyenek az országba.11 Ezután a 
fronttól nem messze található gyűjtőtáborokban várakoztatták őket, ahol lefertőt-
lenítették és kihallgatták őket, hogy katonai információkat nyerjenek tőlük, majd 

 
 4  Barta Róbert: Az első és második világháború képes története. Debrecen 2010. 166. 
 5  Balla Tibor: Az Osztrák–Magyar Monarchia hadserege az isonzói csatákban, 1915–1917. Hon-

védségi Szemle 143. (2015) 5. sz. 120–121. 
 6  Balla Tibor: Osztrák–Magyar Monarchia hadserege i. m. 127–128. 
 7  Konkrétan 1208 tisztet és hadapródjelöltet, illetve 25.861 közkatonát, lásd AUSSME F-11, 

112/6. Vö. Tortato, A: Prigionia i. m. 43. 
 8  AUSSME F-11, 112/8. Vö. Keglovich R.: Magyar hadifoglyok i. m. 704. 
 9  AUSSME F-11, 112/8. Az elhunytakat a helyi temetőkben helyezték végső nyugalomra, bő-

vebben lásd Hadifogoly magyarok I. i. m. 242. 
10  Keglovich R.: Scambio prigionieri i. m. 95. 
11  14339. sz. hadügyminisztériumi körlevél, 1915. júl. 28. Tárgya: Misure profilattiche per i 

prigionieri di guerra (Megelőző intézkedések a hadifoglyokra vonatkozóan). AUSSME F-11, 
114/3. 
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elszállították őket az ország különféle pontjára, hogy ott huzamosabb időre in-
ternálják őket.12 

Egy héttel az olasz front megnyitása után, 1915. május 31-én nyolc helyszínt 
jelöltek ki erre a célra, mindet az ország északi részén: a 2. olasz hadseregnek és 
a Carnia-csoportnak két lombardiai erődöt, Pizzighettonét és Casalmaggiorét, a 
3. olasz hadseregnek az Emilia-Romagna-i Carpit és Mirandolát, valamint a 
szintén lombardiai Borgofortét. Alessandria, a szintén piemonti Casaléval együtt 
az 1. hadsereg által elfogott katonák hadifogolytábora lett; míg a 4. hadseregnek 
az Emilia-Romagna-i Piacenzát jelölték ki.13 Ezekre a helyszínekre az elfogó 
hadsereg katonái kísérték a hadifoglyokat, ahol a területileg illetékes hadtest-
parancsnokságok átvették őrzésüket, amihez az olasz népfelkelők alakulatai, a 
területi milíciák (milizia territoriale) nyújthattak segítséget.14 

Bő egy hónappal később már az ország déli részére is vittek hadifoglyokat: 
Lombardi vezérőrnagy, a 3. olasz hadsereg hadbiztosa július 6-án egy jegyzék-
ben kilenc olasz város nevét adta meg, úgy mint Finalmarina (szabad hely: 25 
tiszt – 400 legénységi), Genova (30–600), Casalmaggiore (35–600), Cremona 
(0–521), L’Aquila (8–800), Potenza (25–400), Melfi (20–480), Lagonegro (30–
200), Lanusei (0–200), Civita Castellana (0–550).15 A férőhelyek száma is jelzi, 
hogy a legtöbb hadifogolytábor vegyes, azaz tiszti és legénységi tábor volt. 

 
12 125. sz. vezérkari jegyzék, 1915. máj. 30. Tárgya: Norme provvisorie per la raccolta, per il 

concentramento e per l’internamento dei prigionieri di guerra (A hadifoglyok gyűjtésének és in-
ternálásának ideiglenes szabályai). Több példányban is elérhető az AUSSME F-11 fondban: 
114/2; 114/3 (2 példányban); 127/6. Bővebben lásd Tortato, A: Prigionia i. m. 27–29. A 3. 
olasz hadsereg hadbiztosa, Lombardi vezérőrnagy jegyzéke a hadifoglyokkal kapcsolatos teen-
dőkről: 663. sz. hadbiztosi jegyzék, 1915. jún. 3. Tárgya: Internamento dei prigionieri di guerra 
(Hadifoglyok internálása). AUSSME F-11, több példányban: 114/2 és 114/3. Ugyanebben a 
kérdéskörben a 2. hadsereg hadbiztosa, Gonzaga vezérőrnagy is kiadott egy rendelkezést: 6. sz. 
hadbiztosi rendelkezés, 1915. június 12. Tárgya: Prigionieri di guerra – Rifornimento e 
sgombero dei quadrupedi – Servizio delle tappe (Hadifoglyok – Négylábúak ellátása és elhe-
lyezése – Állomások működése). AUSSME F-11, 127/6. 

13  Vö. Tortato, A.: Prigionia i. m. 27. 
14  53. sz. vezérkari jegyzék, 1915. máj. 31. Tárgya: Campi di concentramento per prigionieri di 

guerra (Gyűjtőtáborok hadifoglyok számára). AUSSME F-11, több példányban: 114/3 és 127/6. 
15  2082. sz. hadbiztosi jegyzék, 1915. júl. 6. Tárgya: Prigionieri e disertori (Hadifoglyok és dezer-

tőrök). AUSSME F-11, 114/2. 
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1917. január 1-én már 81 hadifogolytábor működött országszerte.16 Nagyobb, 
azaz több ezer fős kapacitású volt  északon Genova (internáltak száma: 5088 / 
további férőhely:79), az ország középső részén Avezzano (6814/0), a Sulmona 
melletti Fonte d’Amore (3316/1485) és Cassino (4135/1725), délen pedig Padula 
(13 138/0), Santa Maria Capua Vetere (4983/0), Altamura (4419/0), valamint a 
Szardíniától északra található Szamár-sziget (11 030/4000). Szicíliában ekkor 
nem voltak ilyen nagy kapacitású hadifogolytáborok, ám itt működött a legtöbb, 
az összesnek a negyede, mintegy 22 (legtöbbjük 3–500 férőhelyes). 

Mivel a hadifoglyok száma már a százezerhez közeledett, megváltoztak az 
internálóhelyek kiválasztásának szempontjai is. Eredetileg használaton kívül ál-
ló, üres épületekben helyezték el őket (kolostorok, várak-erődítmények, kaszár-
nyák, templomok, stb.). Az új hadifoglyok számára azonban már barakkokat épí-
tettek fából, illetve téglából. Megmaradt ugyanakkor az a szempont, hogy a tá-
borokat vasúton könnyen megközelíthető helyeken kell kijelölni; és előnyben ré-
szesítették a szigeteket, mivel ott a hadifoglyok őrzése kevesebb olasz fegyverest 
kötött le.17 

1918. szeptember 22-én az olasz hadsereg-főparancsnokság a hadifogoly-
táborok átfogó átszervezéséről döntött.18 Az újonnan ejtett hadifoglyok számára 
hét internálótábort jelöltek ki, egy kivétellel mindet az ország északi részén. 
Emellett elrendelték a hadifoglyok átköltöztetését is ezekbe a táborokba a meg-
lévő hadifogolytáborokból. A táborok listája: Verona (1. olasz hadsereg), Ferrara 
(3. hds.), Cittadella (4. hds.), Mirabella (6. hds.), Castenedolo (7. hds.) és Resana 
(8. hds.). A hadifoglyokra mint munkaerőre volt szükség északon, a küszöbön 
 
16  212. sz. hadügyminisztériumi körlevél (1917. jan. 3.) „A” csatolmánya: Allegato A: Situazione 

numerica dei prigionieri di guerra internati nei vari reparti alla data del 1o Gennaio 1917 (Az 
egyes táborokban internált hadifoglyok statisztikája, 1917. jan. 1-i dátummal) és „B” csatolmá-
nya: Allegato B: Specchio numerico indicante i posti disponibili per internamento di prigionieri 
di guerra nei vari Corpi d’Armata alla data del 3 Gennaio 1917 (Az egyes hadtestekben a hadi-
foglyok internálása céljából elérhető helyek statisztikája, 1917. jan. 3-i dátummal). AUSSME 
F-11, 127/6. Vö. Keglovich R.: Scambio prigionieri i. m. 89; Tortato, A.: Prigionia i. m. 28–34. 
Vincenzo La Ferla – Fabio La Ferla: L’ex campo di concentramento di Vittoria. In: Studi 
Storico-Militari. Kiadja a L’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito. Roma 1999. 
448–460. 

17  Vö. Hadifogoly magyarok I. i. m. 220–222. A szerb erők által ejtett osztrák-magyarokat Szer-
bia legyőzését követően a Szardiniától északra található Szamár-szigetre (Isola dell’Asinara) 
szállították. A kb. 55 ezer ember fele már útközben életét vesztette a kemény bánásmód, a hosz-
szú menetelés, az éhezés és a különféle fertőző betegségek (kolera, malária, TBC stb.) miatt. Bő-
vebben lásd Hadifogoly magyarok I. i. m. 169–209.; Margittai Gábor: Szamár-sziget szellem-
katonái. A nagy háború eltitkolt halálmarsa. Csabdi 2014.; Luca Gorgolini: I dannati dell’Asi-
nara. L’odissea dei prigionieri austro-ungarici nella Prima guerra mondiale. Albairate 2011. 

18  23900. sz. hadsereg-főparancsnoksági jegyzék, 1918. szept. 22. Tárgya: Impiego prigionieri in 
zona di guerra. (Hadifoglyok munkavégzése háborús övezetben). AUSSME F-11, 114/2. Vö. 
Tortato, A.: Prigionia i. m. 47–48. és 242–247. 
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álló antant offenzívára készülve. Különféle infrastrukturális munkálatokat kellett 
elvégezni, az antant erőinek mozgását elősegítendő. 

Hozzá kell tenni, hogy bizonyos hadifoglyokat és dezertőröket továbbirányí-
tottak az ország középső és déli részébe: a cseh és szlovák nemzetiségűeket 
Fonte d’Amoréba, a románokat Avezzanóba, a délszlávokat Casale d’Altamurá-
ba és a lengyeleket Santa Maria Capua Veterébe. Ezeken a helyeken szervezték 
meg ugyanis az antant oldalán harcoló nemzetiségi légiókat. Megjegyzendő, 
hogy ezekben a táborokban többé-kevésbé maradtak osztrák, illetve magyar 
nemzetiségű hadifoglyok is, akiket immáron egykori bajtársaik, illetve hadifo-
goly-társaik őriztek, felfegyverkezve. Ez óhatatlanul konfliktusokhoz vezetett. 
Például Avezzanóban 1919. október 12-én este a magyar hadifoglyok rátámad-
tak a felfegyverzett román légiósokra. A másfél órán át tartó „összecsapásban” 
két magyar meghalt, 45 pedig megsebesült (román oldalon egy sebesült volt).19 
Ugyanakkor nem minden nemzetiségi hadifogoly csatlakozott ezekhez a légiók-
hoz: egy részük kinyilvánította hűségét a császár és a Monarchia iránt – tudván, 
hogy ez szigorítást von maga után az ellátásban. Az olasz fogságba esett olasz 
katonák közül sem kívánt mindenki csatába állni Olaszország oldalán.20 
 
 

HADIFOGOLY-ÉLET OLASZORSZÁGBAN 
 
A hadifoglyokkal szembeni bánásmód, az ellátás szabályozásában három szintet 
különíthetünk el egymástól. Az alap az 1907-es Hágai Békekonferencia IV. Kon-
venciójának 1. szakaszának 2. fejezete, amely nemzetközi szinten szabályozza a 
hadifogságot, s melyet Olaszország is aláírt.21 
 
19  Vö. Enzo Maccallini – Lucio Losardo: Prigionieri di guerra ad Avezzano. Avezzano 1996, 

108–110.; Keglovich R.: Scambio prigionieri i. m. 97–98., Tortato, A.: Prigionia i. m. 136–137. 
20  Vö. Mario Giulio Salzano: Il campo di concentramento per prigionieri di guerra di Fonte 

d’Amore e la formazione della Legione cecoslovacca (1916–1918). Storia e problemi contem-
poranei 71. (2016) 155.; Tortato, A.: Prigionia i. m. 38. és 127. 

21  Az Egyezmény szövegét a Nemzetközi Vöröskereszt (Comité international de la Croix-Rouge) 
oldalán eredeti, francia nyelven lásd https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.  
xsp? action=openDocument&documentId=7C5A1DD850591B0FC12563140043A35B, letöltés 
2018. nov. 10.; olasz nyelven az olasz Védelmi Minisztérium honlapján: http://www.difesa.it/ 
SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/81521_Aja1899.pdf, 
letöltés 2018. nov. 10. Valójában már az 1899-es Hágai Békekonferencia II. Konvenciójának 1. 
szakaszának 2. fejezetében is szabályozták a hadifogságot, vö. a Nemzetközi Vöröskereszt ol-
dalán eredeti, francia nyelven lásd https://ihl-databases.icrc.org/dih-traites/INTRO/150?Open 
Document, letöltés 2018. nov. 10.; olasz nyelven az olasz Védelmi Minisztérium honlapján: 
http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/
81521_Aja1899.pdf, letöltés 2018. nov. 10. Az olaszországi magyar hadifogság témájában szü-
letett munkák legtöbb szerzője hivatkozik ezekre az egyezményekre, lásd pl. Hadifogoly ma-
gyarok I. i. m. 1930, 223., Keglovich R.: Magyar hadifoglyok i. m. 704. Olaszország az 1899-es 
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A HÁGAI EGYEZMÉNY 
 
A Konvenció máig érvényben van. Kimondja, hogy a hadifoglyokkal embersé-
gesen kell bánni. A tulajdonaiktól nem szabad őket megfosztani, egyedül a fegy-
vereiket, a lovaikat, és a katonai papírjaikat lehet tőlük elvenni (4. cikk). A hadi-
foglyok az ellenséges ország alattvalói maradnak, nem kerülnek jogi értelemben 
az őket elfogó hadsereg, vagy éppen maga az elfogó katona fennhatósága alá. Ez 
a 7. cikkel összefüggésben válik fontossá, amely azt mondja ki, hogy a hadifog-
lyok ellátásáról annak a kormánynak kell gondoskodnia, amelynek alattvalói. 
Ehhez azonban szükség van egy megállapodásra az elfogó ország kormánya és a 
vonatkozó ellenséges ország kormánya között, melynek hiányában az elfogó or-
szágnak kell gondoskodnia a hadifoglyok élelmezéséről, ruházkodásáról és el-
szállásolásáról olyan módon, mint a saját katonái esetében. Ugyanakkor, a 8. 
cikk értelmében az elfogó hadsereg katonai szabályzata a hadifoglyokra is érvé-
nyes.22 Munkára lehet fogni őket, a tiszteket kivéve, de ez esetben fizetséget is 
kell adni nekik (6. cikk). 

A 14. cikk előírja, hogy a hadviselő országokban hadifogoly-tudósító irodát 
kell létrehozni a konfliktus kezdetekor. Ennek az irodának a feladata, hogy a ha-
difoglyokról személyi kartont vezessen, kidolgozza az ellátásuk részleteit, vala-
mint összegyűjtse az elhunyt hadifoglyok által hátrahagyott, illetve a csatatéren 
talált, az elhunyt katonákhoz tartozó személyes tárgyakat.23 Az Egyezmény azt is 
kimondja, hogy a hadifoglyok származási országában gyámolító-segélyező szer-
vezeteket hozhatnak létre a karitatív tevékenységek közvetítése céljából. A 15. 
                                                  

II. Konvenciót ratifikálta, 1900. dec. 9-én, az 504. számú királyi törvényerejű rendelettel, mely 
1901. márc. 5-én lépett hatályba, lásd Regio Decreto-Legge 9 dicembre 1900, n. 504, http:// 
www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1901-02-18& atto 
.codiceRedazionale=000U0504, letöltés 2018. nov. 10. Az 1907-es IV. Konvenciót, amely ke-
vés változtatást tartalmazott az 1899-es II. Konvenció hadifoglyokra vonatkozó cikkeiben, 
Olaszország aláírta, de nem ratifikálta. Az Egyezmény 4. cikke kimondja, hogy az Egyezmény 
helyettesíti az 1899-es II. Hágai Egyezményt, és amely felek aláírják, de nem ratifikálják – 
ahogy tette Olaszország (és még rajta kívül további 16 ország) –, azok az 1899-es Egyezmény 
szerint járnak el. Az 1907-es IV. Konvenció 1910. jan. 26-án jogerőssé vált; az olasz kormány 
és hadvezetés ezt vette alapul a hadifogság szabályozása során. 

22  Barna János, egykori hadifogoly szavaival: „A fogolytáborokban az olasz hadseregben fennál-
ló törvények és szabályok teljes egészükben fennállanak. A katonai fegyelmet a legszigorúbban 
be kell a foglyoknak tartamok; aki azt megsérti, büntetésben részesül.” Hadifogoly magyarok I. 
i. m. 223.  

23  Az 1907-es Egyezmény vonatkozó (szintén 14. sz.) cikke részletesen felsorolja, hogy a hadi-
foglyok személyi kartonján, melyet naprakészen kell vezetni, milyen adatokat kell feltüntetni: 
hadifogoly-azonosítószám, teljes név, életkor, származási hely, rang, alakulat, esetleges sérülé-
sek, az elfogás, a sebesülés, az internálás és az elhalálozás dátuma és helyszíne. Fel kell tüntetni 
továbbá, hogyha a hadifoglyot kicserélték, szabadon engedték, kórházba szállították vagy ha a 
hadifogoly megszökött. 
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cikk értelmében biztosítani kell ezek zavartalan működését, küldötteiket be kell 
engedni a hadifogoly-táborokba és a hazatérő hadifogolyok állomáshelyeire, 
hogy szétoszthassák segélycsomagjaikat. A belépést ugyanakkor a katonai ható-
ság által kiadott személyre szóló engedélyhez, illetve a hatóság által meghatáro-
zott szabályok és rend betartásához kötik. 

A hadifoglyok díjmentesen küldhetnek haza leveleket és csomagokat (16. cikk). 
A tisztek számára illetményt kell fizetni a rangjuknak megfelelően (17. cikk). A 
18. cikk biztosítja a hadifoglyok vallásgyakorláshoz – istentiszteleten történő 
részvételhez – való jogát, a katonai hatóság által meghatározott rendszabályok 
betartása mellett. A hadifoglyok végrendelkezéshez való jogára is kitér az 
Egyezmény. A végrendelkezés, hasonlóképpen az elhunyt hadifoglyok halotti 
anyakönyvezéséhez és temetéséhez, a katonai szabályzat szerint történik (19. 
cikk). Az utolsó vonatkozó cikk az Egyezményben arról rendelkezik, hogy a 
konfliktus lezárultával mielőbb biztosítani kell a hadifoglyok hazatérését (20. 
cikk). Az olaszországi hadifoglyok ellátásának megszervezése tehát – bilaterális 
egyezmény hiányában – az olasz kormányra és hadvezetésre várt (7. cikk). 

 
  

AZ OLASZ KORMÁNY ÉS A KATONAI HATÓSÁGOK RENDELKEZÉSEI 
 
Az olasz kormány a Hágai Egyezmény 14. cikkének eleget téve létrehozta a Ha-
difogolyügyi Bizottságot, mely a Hadügyminisztérium alá tartozott.24 Megjegy-
zendő, hogy az Olasz Vöröskereszten belül is működött egy Hadifogolyügyi Bi-
zottság, ez látta el annak az intézménynek a szerepét, amit a Konvenció úgy ha-
tározott meg, mint hadifogoly-tudósító iroda.25 Ezen keresztül lehetett ugyanis 
érdeklődni az Olaszországban fogvatartottakról és a Vöröskereszt bonyolította le 
a hadifoglyok ingyenes levelezését és csomagküldését. A hadügyminisztériumi 
Hadifogolyügyi Bizottság elnöke majdnem a háború végéig Paolo Spingardi al-

 
24  A hadügyminisztériumi Hadifogolyügyi Bizottságot az 1915. jún. 24-én kiadott helytartói ren-

delet hozta létre, feladata a hadifoglyok ellátásának – szállás, élelmezés, őrzés, higiénia stb. – meg-
szervezése volt, lásd Decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1021, http://www.normattiva. 
it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1915-07-10&atto.codiceRedazionale 
=015U1021, letöltés 2019. jan. 8. Kiadója: Genova hercege, Tommaso di Savoia. AUSSME F-
11, 114/2. Vö. Tortato, A.: Prigionia i. m. 25. 

25  Az Olasz Vöröskereszt (Croce Rossa Italiana) 1915. máj. 27-én kapta a megbízást a Hadügy-
minisztériumtól, hogy az 1907-es IV. Hágai Egyezmény 14. és 15. cikkei értelmében lássa el a 
hadifogoly-tudósító iroda szerepét. Az erről szóló jegyzék (9597. sz.) nem maradt fenn; a tény-
ről egy másik dokumentumnak köszönhetően tudunk, lásd a Vöröskereszt június 1-ére datált, a 
Vezérkari Hadbiztosnak címzett 1. sz. jegyzékét, 1915. jún. 1. Tárgya: Domanda di istruzioni 
per servizio dei prigionieri di guerra (Utasítás kérése a hadifoglyok számára nyújtott szolgálta-
tásokra vonatkozóan). AUSSME F-11, 114/3.   
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tábornagy volt, aki 1915. augusztus végén kiadott egy ötoldalas szabályzatot.26 
Ezt követte egy részletes, 146 pontból álló szabálygyűjtemény 1916 júniusában. 
Ezt néhány pontban később módosították, 1918 augusztusában.27 Ezekből tud-
hatjuk meg tehát, hogy mi volt az általános gyakorlat, ami a hadifoglyok ellátá-
sát illeti, amennyiben összevetjük őket a hadifogolyok forrásaival (naplók, visz-
szaemlékezések, levelezések, stb.) és a hadifogoly-táborokba ellátogató vöröske-
resztesek, olasz püspökök és semleges országok küldötteinek jelentéseivel. 

A tiszti hadifoglyoknak kaszárnyai lakosztályt rendeztek be, míg a közkato-
nák nagyobb hálótermekben, illetve barakkokban padokon vagy kisasztalokon 
elhelyezett szalmazsákokon aludtak. Szobáik tisztaságáról maguknak kellett 
gondoskodni, amit az olaszok rendszeresen leellenőriztek.28 Kaptak törölközőt és 
szappant, valamint ágyneműt az évszaknak megfelelően. Id. Balázs Vendel, 
egykori l’aquilai hadifogoly jegyezte fel: „Egyszer avizálnak, hogy minden szá-
zadtól nyolc ember lepedőt hozni. Kaptunk szép tiszta lepedőket, és puha pokró-
cokat. No, ez már megint nagyszerű lesz. Ilyen helye, már megint nem lesz még 
az öreg nikitának sem. Másnap éjjel már fehér lepedőben aludtunk. (…) Lepedő-
váltás is volt minden hónapban.”29  A legtöbb táborban csak havonta egyszer 
biztosítottak lehetőséget a fürdésre vagy zuhanyzásra a vízhiány miatt. A tenger-
parti táborok hadifoglyait ugyanakkor rendszeresen vitték fürdeni a tengerbe. 
Láng Gyula népfelkelő hadnagy erre így emlékezett vissza: „Muro-Lucanóban, 
a hol internálva voltam, uriemberparancsnok állott a tábor élén s a bánásmód 
előzékeny és jó volt. Egy nagy hiány volt, a mozgási szabadság s nyáron a vízhi-

 
26  1392. sz. hadügyminisztériumi jegyzék, 1915. aug. 29. Tárgya: Norme pel trattamento dei 

prigionieri di guerra (A hadifoglyok ellátásának szabályai). AUSSME F-11, 114/3. A további-
akban: Spingardi 1915. Vö. Hadifogoly magyarok I. i. m. 223.; Tortato, A.: Prigionia i. m. 26. 

27  Teljes címe: Állandó jellegű rendelkezések gyűjteménye a hadifoglyokra és az ellenség 
dezertőreire vonatkozóan (Raccolta delle disposizioni di carattere permanente relative ai 
prigionieri di guerra e ai disertori del nemico). A továbbiakban: Disposizioni 1916 (lelőhelye: 
AUSSME B-3, b1/3), illetve Disposizioni 1918 (AUSSME M-7, 6). Vö. Tortato 2004, 35–36. 
A felsorolt nagy szabálygyűjteményeken kívül eseti rendelkezések is születtek a Bizottság ré-
széről a háború során folyamatosan a hadifoglyok ellátásával kapcsolatban felmerült problémák 
megoldására, pl. a hadifoglyok nemzetiségi alapon történő elkülönítéséről lásd 4139. sz. vezér-
kari körlevél, 1915. aug. 29. Tárgya: Convenienza di tenere separati i prigionieri di nazionalità 
tedesca e ungherese da quelli di altre nazionalità (Megállapodás a német és magyar foglyoknak 
az egyéb nemzetiségűektől való elválasztásáról). AUSSME F-11, 114/2.; vagy éppen a hadifog-
lyok kávéadagjának módosításáról a 4036. sz. hadügyminisztériumi körlevél, 1917. febr. 2. 
Tárgya: Distribuzione di caffè e zucchero (Kávé- és cukorosztás). AUSSME F-11, 114/3. Ezen 
rendelkezések mindegyikét a jelen tanulmányban felsorolni helyhiány miatt nincs lehetőség. 

28  Spingardi 1915, Alloggiamento (Elszállásolás) c. fejezet. Vö. Disposizioni 1916, 32–38. és 64–
65. pontjai; Hadifogoly magyarok I. i. m. 220–222. 

29  Németh Csaba: Tápiógyörgye története az első világháborúban. Id. Balázs Vendel háborús nap-
lójával. Tápiógyörgye 2016. 149. és 150.  
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ány, mely az év legnagyobb részében a fürdést lehetetlenné tette.”30 Sok helyen 
arról számoltak be a hadifoglyok, hogy a táborban nem volt fűtés; ami miatt 
számos hadifogoly vesztette életét, vagy szenvedett sérülést fagyás következté-
ben.31 Az 1. honvéd gyalogezred tartalékos zászlósától, Baumann Dezsőtől tud-
juk, hogy még abban a cassinói táborban sem volt fűtés, ahol pedig számos tiszti 
hadifoglyot helyeztek el.32 

Különféle ruhadarabokat is biztosított nekik az olasz állam: két vászon nyak-
kendőt, három vászon inget, egy gyapjú melegítőt, két vászon alsóneműt, két pár 
zoknit, két pár cipőt, két darab ruhazsebkendőt és egy szürkészöld köpenyt kabát 
gyanánt.33 Ugyanakkor az Olasz Hadügyminisztériumnak tudomására jutott, 
hogy több helyen a hadifoglyok hazaküldik ezeket a családjaik számára.34A 
csomagküldést és a levelezést illetően az olaszok természetesen betartották azt a 
rendelkezést, hogy ez ingyenes a hadifoglyok számára, ugyanakkor korlátozták 
ezek mennyiségét és gyakoriságát. Üzeneteiket az eredetileg az olasz Posta- és 
Táviratügyi Minisztérium, később a Hadügyminisztérium alá tartozó cenzúra is 
és a bécsi osztrák–magyar központi cenzúra hivatal35 is ellenőrizte. Emiatt ezek-
ből nem sokat tudunk meg az ellátás részleteiről, inkább csak azt ismerhetjük 
meg, hogy hogyan élték meg a hadifogságot, vagy éppen milyen extra élelmisze-
rekre volt szükségük.36 Megjegyzendő, hogy több hadifogoly is beszámolt vala-
milyen anomáliáról a levelezés és csomagküldés vonatkozásában. „Több posta-

 
30  Hadtörténelmi Levéltár I. világháborús gyűjtemény (a továbbiakban: HL I. vh.), 4403. doboz, 

Láng Gyula. 
31  „Piazza Armerinán helyeztek el bennünket – 300 tisztet. Ez a kis város Szicília közepén fek-

szik, 740 m a tengerszint fölött. – Klimája egészséges, de októbertől egész április közepéig hi-
deg van, gyakran a hó is megmarad, olyannyira, hogy soknak közülünk keze, lába füle elfa-
gyott. Fütés persze nincsen.” HL I. vh. 4404. d. Greiner Ármin. 

32  „A Cassinói fogolytáborban télen egeszségtelen, fűtés nincs.” HL I. vh. 4404. d. Baumann Dezső. 
33  Spingardi 1915, Vestiario (Ruházkodás) c. fejezet. Disposizioni 1916, 57–63. Vö. Hadifogoly 

magyarok I. i. m. 228–229. Id. Balázs Vendel visszaemlékezése megerősíti, hogy ezeket a ru-
hadarabokat valóban biztosították a számukra: „Mikor másfél hónaposak voltunk, kaptunk két 
pár fehér ruhát, két törölközőt, két zsebkendőt, egy csajkatörlőt, két párkapcát és egy öltöző ru-
hát. Olyan ördögbőr színű volt. És cipőt is kaptunk.” Németh Cs.: Id. Balázs Vendel i. m. 152. 

34  1917 augusztusában a Hadifogolyügyi Bizottság elnöke tüzetesebb ellenőrzést írt elő a hadifog-
lyok csomagjaira vonatkozóan, mert több helyről arról értesült, hogy a hadifoglyok a kapott ru-
hákat hazaküldik a családjuk számára. Spingardi ezt csempészésnek tekintette és elrendelte, 
hogy a táborparancsnokságok ellenőrizzék az elküldésre szánt csomagokat, lásd 31104. sz. 
hadügyminisztériumi körlevél, 1917. aug. 2. Tárgya: Limitazione al contenuto dei pacchi 
postali (A postacsomagok tartalmának korlátozása). AUSSME F-11, 114/3. 

35  A levelezőlapokon olvasható pecsét felirata: Zensur Abteilung Wien, K. u. K. Gemeinsames 
Zentralnachweisebüro, lásd pl. Hadtörténeti Múzeum Kéziratos Emlékanyag-gyűjtemény (a to-
vábbiakban: HTM KE) 76.41.1/Emlékanyag (a továbbiakban: Em). 

36  Spingardi 1915, Corrispondenza (Levelezés) és Pacchi postali (Postacsomagok) c. fejezetek. 
Vö. Disposizioni 1916, 66–73. és 77–78. pontjai; Hadifogoly magyarok I. i. m. 232–233. 
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csomagom elveszett Olaszországban.”37 – panaszkodott Demán Jenő főhadnagy. 
Hegedűs Ferenc főhadnagy megdöbbentő dolgot állított: „Két csomagot kaptam 
szüleimtől, de teljesen kifosztva. Egyik csomagban csak egy szivar véget hagyott 
a cenzori hivatal egy cédula kíséretében: A szivarok jók, csokoládé nem való 
foglyoknak.”38 Kozeschnik János, a budapesti 1. honvéd gyalogezred őrvezetője 
Santa Maria Capua Veteréből hetente küldhetett haza levelezőlapot feleségének, 
akinek a válaszára azonban olykor hónapokat kellett várnia.39 

A tábornokok illetménye 15 000 líra volt egy évre, míg a hadapródjelölteké 
1200. Ez a háború alatt nem változott. A legénységi hadifoglyok részére 0,15 líra na-
pi zsoldot adtak hivatalosan, ám az eddig talált hadifogoly-források erről nem írnak.40 

Míg a tisztek menzán étkeztek, ahol fizetniük kellett az élelmiszerekért és a 
legénységi hadifoglyok végezték a kiszolgálást, utóbbiak fejadagot kaptak, 
amely hivatalosan az olasz közkatonáknak békeidőben járó fejadaggal volt 
egyenlő mértékű. A legtöbb helyen a reggeli összesen egy kávé volt.41 Ebédre 
levest kaptak egy darabka kenyérrel, vacsorára pedig tésztát, makarónit. Vasár-
nap és ünnepnapokon előfordult, hogy bort is kaptak. Karácsonyra a Szentszék 
küldött minden hadifogoly számára bort és édességet. A legtöbb táborban kantin 
is működött, ahol további élelmiszereket, főként italokat, teát, kávét, limonádét, 
sört és bort vásárolhattak a hadifoglyok. A tömény alkohol tiltva volt a számuk-
ra.42 Strasser Ede jegyezte fel naplójában: „[1917] I/12. Reggeli ½ kenyér, kávé. 
Ebéd ¼ kenyér, makaroni. Milanoban a vöröskeresztes hölgyektől kaptunk zsem-
lyét, piskótát és egy nagy adag kávét. Vacsora: ¾ kenyér hus leves.”43 

Ami az időtöltést illeti, 1916 júniusáig, mielőtt elkezdték őket dolgoztatni, 
sokat unatkoztak. Labdajátékokkal, sétálással, néhány helyen zenéléssel és szín-
játszással töltötték az időt. Székely László, a 20. honvéd gyaloghadosztály baká-
jának emlékei a bresciai hadifogságból: „Itt is délebédre rizsa vagy makaróni 

 
37  HL I. vh. 4404. d. Demán Jenő. 
38  HL I. vh. 4404. d. Hegedűs Ferencz. Megjegyzendő, hogy az állítást más forrással nem tudjuk 

megerősíteni. 
39  HTM KE 15.484/Em. 
40  Spingardi 1915, Assegni (Illetmények) c. fejezet. Vö. Disposizioni 1916, 39–45.; Disposizioni 

1918, 48–57. pontjai. Továbbá Hadifogoly magyarok I. i. m. 224–225. 
41  A kávéról sok visszaemlékezésben olvashatunk. Pl. a Maddaloniban raboskodott Bazsa Áron, a 

debreceni 15. menetezred katonája így írt róla: „Csörög a csajka megy a sürgés forgás, / Meg 
kezdődöt már a kávé kiosztás, / A kávéjját ha mindenki meg kapta, / Fel is megyen mindenki a 
szobába, / Kitisztálja magát és rúházatját, / Várja hét órára a szoba vizsgát.” Hadtörténelmi Le-
véltár, Tanulmányok és visszaemlékezések gyűjteménye (a továbbiakban: HL TGy.), 3967: 
Bazsa Áron olasz hadifogságbeli notesz, 1916. 

42  Spingardi 1915, Vitto (Koszt) c. fejezet. Vö. Disposizioni 1916, 48–54. pontjai; Hadifogoly 
magyarok I. i. m. 226–227. 

43  HL TGy. 4061: Egy katona feljegyzései I. világháborús élményeiről és az olasz hadifogságról 
1915. 08. 15. – 1917. 04. 25. 
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lett, minden napra adtak mellé egy kenyeret. Reggelire kávé készült a számunk-
ra, a kávézás után fogtunk a munkába. Mindenkinek megvolt itt a foglalkozás, 
hogy távozzék tőlünk a nagy gondolkozás. Egyik pipát csinált, a másik meg zsol-
tárt, így munkálkodott itt szegény fogolycsalád. Azért mindnyájunknak az volt az 
eszébe, hogy a családjaink meg vannak-e életbe’. Minden nap imádtuk a Jó Iste-
nünket, hogy a fogságunkból szabadítson minket. Vagy a leveleink, amit küldünk 
haza, menne el abba a szép Magyarországba.”44 Vasárnaponként a legtöbb tá-
borban lehetőség volt katolikus szentmisét hallgatni és gyónást végezni.45 Az 
olasz püspökök azonban feljegyezték a pápának küldött jelentéseikben, hogy ke-
vés hadifogoly végez gyónást, egyrészt, mert nem mindenki katolikus, másrészt 
mivel a katolikusok is inkább az ellenséget látják a gyóntatóban, mint a papot.46 
Sokan versekben – helyesebben: rímelő sorokba szedve – írták le panaszaikat. 
Panaszkodtak az unalomra, a család távollétére, a honvágyra. Hat éven át nem 
látták szeretteiket azok, akik 1914-ben már a szerb vagy az orosz fronton részt 
vettek az első harcokban, azután onnan átkerültek az olasz frontra, ahol fogságba 
estek és majd csak 1919-ben, de inkább 1920-ban térhettek haza. Leginkább 
ezek a tényezők árnyékolták be a fentiek alapján többnyire idillinek tűnő hadi-
fogságot, valamint az említett fertőző betegségek. A Bihar megyei Asszonyvásá-
ráról származó Pogány Imre visszaemlékezése jól tükrözi, hogy a hadifoglyok 
gyakran elképzelték, mit csinálnak otthon a szeretteik: 

 
„Van egy kis ház szegényes a környéke, 
a kislányom játszadozik előtte. 
Szomorúan néz a nap is le rájuk 
Hogy nem tudják, hol van a kedves apjuk. 
Kedves apa, aki őket csókolta, 
többet talán nem is látják már soha. 
A jó anya ki megyen az udvarra 
Hogy megnézi, hol lehet a kislánya. 
Hogy meglátja a kislányát játszani 
a szeméből a bánat könnyezik. 
Eszébe jut, nem gondolják szegények, 
hol van apjuk, hogy árvaságra estek.”47 

 
44  Csarkó Imre: „Memento mori” – három bihari katona kéziratos naplója az első világháborúból. 

A Bihari Múzeum évkönyve 17–19. (2014) 106–107. 
45  Spingardi 1915, Cure religiose ed intellettuali (A vallási és szellemi életre vonatkozó szolgálta-

tások) c. fejezet. Vö. Disposizioni 1916, 79–81. pontjai; Hadifogoly magyarok I. i. m. 229–235. 
46  A genovai érsek beszámolója a szentszéki Államtitkárnak, 1916. jún. 2. Archivum Secretum 

Apostolicum Vaticanum, Segreteria di Stato – Guerra 1914–1918 fond 133. fasc. A több mint 
4100 hadifogoly között a katolikusok arányát az érsek kétharmadosra becsülte. 

47  Csarkó Imre: Három bihari katona naplója i. m. 134. A szerző a szicíliai Vittoriában volt hadi-
fogoly. 



TAKÁCS BÁLINT 136

A bánásmódról meglehetősen árnyalt képet kapunk a hadifoglyok visszaem-
lékezéseit olvasva. Körner Zsigmond, az 1. honvéd gyalogezred tartalékos zász-
lósa nyilatkozta: „Piazza–Armerinán a körülményekre való tekintettel elég jó 
bánásmódban részesültem. Az 1917. októberi offenzívánk óta a bánásmód az el-
lenség részéről erősen megszigoríttatott.”48 Dr. Davidovics Sándor, a 4. honvéd-
ezred népfelkelő főhadnagya tanúsítja, hogy a fegyelmet szigorúan fenntartották: 
„Piazza Armerinán a bánásmód jó volt, de Cassinóban annál rosszabb. Több 
tiszttársamat tettleg is bántalmazták: Esső Miklós 34. ezredbeli hadnagy karjára 
ráütött előttem Tartarossi olasz főhdgy s hozzá nyomban lecsukták. Minden ki-
hallgatás vagy meghallgatás nélkül csukták le a tiszteket. Felszerelés és élelme-
zés hiányos és gyenge volt.”49 

A legtöbb hadifoglyot a mezőgazdaságban foglalkoztatták, néhányan gyárak-
ba kerültek, illetve infrastrukturális építkezésekben vettek részt. Taródy Feren-
cet, aki 1915. augusztus elején került L’Aquilába, 1917-től dolgoztatták: „1917. 
Junius 18 mentünk gazdasági munkára Servigliánóból 3 holnapig dolgoztunk 
szent kaszinóba gazdasági munkán. Szeptember 18-ikán mentünk Fábrianóba ott 
kanáris munkánk dolgoztunk November 20-ikáig 20-ikán Servigliánóba mentünk 
deczember 1-én Avezanába mentünk. Avezanábol 1918 január 26-ikán Kaszinó-
ba mentünk. Cassinóból gazdasági munkára kimentünk egy herzceghez 22-en. 
1918. Február 15-ikén ott dolgoztam 1918. November 25-ikéig. Akkor megbete-
gedtem Rómába voltam deczember 4-ikéig a korházba aztán kaszinóba hoz-
tak.”50 A legzordabb munkakörülményekről azok számoltak be, akiket az ola-
szok az albániai háborús övezetbe vittek dolgozni. Kozeschnik János írta feleségé-
nek 1919. június 2-án: „A [cassinói] tisztitaborban vagyok mint pinczér alkalmaz-
va. 11 hónapik Albaniában voltam munkán, ahol irto sanyaru volt az életem de 
már elmult, és most annál jobban megy sorom. A többitt majd szóval otthon.”51 

Kellemetlen volt a hazatérés is. A háború alatt a rokkant és súlyos beteg hadi-
foglyokat kicserélték – azokat, akikről feltételezték, hogy biztosan nem fognak 
újra csatába állni.52 A magyar hadifoglyok tömeges hazatérése ugyanakkor az 

 
48  HL I. vh. 4404. d. Körner Zsigmond. 
49  HL I. vh. 4404. d. Davidovics Sándor. Ugyanebben a vallomásban olvashatjuk, hogy az őrség 

agyonlőtt egy magyar őrvezetőt, amiért átugrott a hadifogolytábor tiszti és legénységi részlegét 
elválasztó falán. A főhadnagy is megjegyezte, hogy erre semmi szükség nem volt. 

50  Hetyésy Katalin: Katona és hadifogoly – a Nagy Háborúban. Taródy Ferenc igaz története. Vasi 
Szemle 69. (2015) 4. sz. 498. Cassino város nevét 1918-ban már helyesen írja le, az előző évben vi-
szont még csak úgy, ahogy hallotta kiejteni („kaszinó”). Avezzano nevét nem láthatta leírva. 

51  HTM KE 15.496/Em. 
52  A kicserélt hadirokkantakat Linzben, illetve itthon, az illetékes honvéd kerületi parancsnoksá-

gon kihallgatták. Igazolniuk kellett ugyanis, hogy nem dezertálás következtében kerültek hadi-
fogságba. A kihallgatási jegyzőkönyvekből (lásd HL I. vh. 4401–4405. dobozok) tehát a fog-
ságba esés körülményeit ismerhetjük meg részletesen, és a hadifogoly-bánásmódról is kapunk 
némi információt adott táborokra vonatkozóan. 
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ország belpolitikai helyzete és a szénhiány miatt csak 1919 második felében kez-
dődhetett el és még 1922-ben is voltak még magyar katonák Olaszországban.53 

 
 

BILATERÁLIS EGYEZMÉNY 
 
Az 1918. augusztus 20. és szeptember 21. között zajló berni konferencián létre-
jött egy kétoldalú megállapodás54a hadifoglyok helyzetéről Olaszország és az 
Osztrák–Magyar Monarchia között. Egy 70 oldalas dokumentum 144 cikkében 
rendezték azokat a kérdéseket, amelyek addig számos kormányközi megkeresés-
re vagy tiltakozásra adtak okot mindkét ország részéről semleges országok 
nagykövetségein keresztül. Ilyen volt például a nem katona hadifoglyok (lelké-
szek, tudósítók, orvosok, stb.) cseréje, vagy éppen a kihágást, illetve bűncselek-
ményt elkövető hadifoglyok büntetési tételeinek egységesítése a két ország kö-
zött. Az egyezmény három részből áll. Az első vonatkozik a hadifoglyokra 
(repatriáció, bánásmód és ellátás), a második a civilekre, míg a harmadik négy 
általános rendelkezést tartalmaz. 

Az egyezmény megerősítette az 1907-es IV. Hágai Konvenció alkalmazását 
(23. cikk). A levelezésben ugyanakkor korlátozásokat vezettek be: a levelező-
lapok maximális terjedelme 15 sor, a leveleké 60 sor lett (33. cikk). A hadifog-
lyoknak juttatandó kenyér mennyiségét konkrétan meghatározták: a nem dolgo-
zó, legénységi osztrák–magyar hadifoglyoknak napi 250 grammot, a dolgozók-
nak napi 400 grammot kellett biztosítani (42. cikk). A 47. cikk jóváhagyta azo-
kat az illetmény-összegeket az osztrák–magyar tisztek számára, amelyeket az 
olasz kormány, illetve Vezérkari Hadbiztosság határozott meg, néhány kivétel-
lel.55 Elzárással lehetett büntetni a hadifoglyokat rendzavarásért, lopásért és a 
munkavégzés megtagadásáért (82. cikk). A tiszti hadifogoly-táborokban kialakí-
tandó higiéniai-egészségügyi feltételeket az 1. számú függelék tartalmazza. A 
37. cikk értelmében a tábor rangidős hadifoglyának jelentést kellett írnia az 

 
53  Egyik tanulmányában Keglovich Rita olasz levéltári forrásokra hivatkozva felsorolja, mely be-

tegségek esetén volt lehetőség arra, hogy egy hadifogoly hazatérhessen. Ilyen volt a TBC, vese- 
és keringési betegségek, gázmérgezés, hisztéria, epilepszia, idegrendszeri megbetegedések, tu-
morok, vakság, vagy valamely végtag elvesztése. Keglovich R.: Scambio prigionieri i. m. 90., 
93. és 96. 

54  A dokumentum címe: Convention Italienne–Austro-Hongroise concernant les Prisonniers de 
Guerre et les Civils. Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari esteri (a további-
akban: ASD MAE), Archivio Ordinario Politico e di Gabinetto, 1915–1918, Parte II – Prigio-
nieri di guerra fond 361. doboz. 

55  Pl. a századosok a Vezérkari Hadbiztosság 1916-os és 1918-as szabálygyűjteményei szerint 
3600 lírát kaptak, lásd Disposizioni 1916, 39.; Disposizioni 1918, 48. A berni egyezmény már 
4300 lírát írt elő a számukra. 
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egészségügyi helyzetről, melyet svájci diplomaták közvetítésével a hadifoglyok 
országának berni képviselete kapott meg. A tábor parancsnokának lehetőséget 
adtak a jelentésbe való betekintéshez és annak kiegészítésére, még elküldése 
előtt. Ha azonban nem értett egyet a benne foglaltakkal, akkor Svájc diplomatá-
kat küldött, hogy meglátogassák az adott hadifogolytábort és ők írjanak jelentést 
az állapotokról (38. cikk). 

Az egyezmény létrejötte rámutat arra, hogy a hadifoglyok ellátásának kialakí-
tásában Olaszországot befolyásolni tudta az Osztrák–Magyar Monarchia. A ben-
ne foglaltak esetleges megsértését a svájci kormány vagy annak diplomáciai 
képviselete felé lehetett jelezni (115. cikk). 

 
 
 



UZONYI ANITA 
 
 

AZ OSZTRÁK–MAGYAR MONARCHIA ÖSSZEOMLÁSÁNAK  
HATÁSA A MAGYAR DIPLOMÁCIÁRA 

 
 

KÜLPOLITIKA AZ OSZTRÁK–MAGYAR MONARCHIÁBAN  
ÉS A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS KÖVETKEMÉNYEI 

 
Az Osztrák–Magyar Monarchia külpolitikáját a korszakban alapvetően négy eu-
rópai nagyhatalom – Franciaország, Anglia, Németország és Oroszország – hatá-
rozta meg. A 19. században rendeződött olasz és német kérdés arra sarkallta a   
Monarchia irányítóit, hogy csökkentsék a nyugati irányú diplomáciai orientált-
ságot, így keleti kérdés vált dominánssá. Oroszország terjeszkedése – főként az 
Oszmán Birodalmat érintve – egyre veszélyesebbé vált és ezt a helyzetet nehezí-
tették a román, illetve szerb autonóm törekvések is. Andrássy Gyula – 1871–
1879 között  közös külügyminiszter – nevéhez fűződik az 1877-ben  megkötött 
megegyezett Oroszországgal, miszerint a Monarchia  az Oszmán Birodalommal 
keletkező vitás helyzetekben semlegességet fog mutatni. Az orosz térnyerés igen 
aggasztó ténye okán Andrássy kezdeményezte egy kongresszus összehívását 
Berlinbe, ahol többek között az orosz–török béke felülvizsgálatára is sor került. 
Ezt követően a Monarchia aligha számíthatott az orosz szövetségre. Így újabb 
külpolitikai irányként a közösügyi külügyminisztérium Németország felé fordult 
– egyéb szövetséges híján. Ennek következményeként jött létre 1879-ben a Ket-
tős Szövetség az Osztrák–Magyar Monarchia és Németország részvételével. Eb-
ben a helyzetben Magyarország is aktív diplomáciai tevékenységet folytatott. En-
nek sikeressége abban is megmutatkozott, hogy 1883-ban Románia lemondott 
területi igényeiről és csatlakozott a szövetséghez. Így az 1890-es évekre már 
nem volt jellemző az az oroszbarát külpolitika, amelyet hivatalának kezdetén 
Andrássy külpolitikai irányvonalként kijelölt. Ezzel párhuzamosan  még szoro-
sabbá vált a viszony Németországgal, amely szövetség 1914-ben az első világ-
háború kitöréséhez vezetett. Már az 1900-as években is sejthető volt, hogy a 
Monarchia számára egyre előnytelenebb nemzetközi helyzet alakul ki. Ezt bizo-
nyította, hogy  Bécs és Budapest jórészt csak Németország szövetségére tudott 
számítani. A Monarchia saját szövetségi rendszerében is egyre alárendeltebb 
szerephez jutott ezáltal Magyarország is. A Monarchia gyakorlatilag teljesen 
Németország alárendeltségébe került, ez alapján is tekintették a világháborút kö-
vetően a győztesek ugyanolyan „bűnösnek”, mint Németországot. A háború elő-
rehaladtával az ország lakosságának be kellett látnia, hogy egy ilyen méretű há-
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borúra a Monarchia nem volt felkészülve. Magyarország gazdasági és politikai 
helyzete egyre romlott, majd 1918-ban az Osztrák–Magyar Monarchia szétesésé-
vel teljesen magára maradt a háború utáni újrarendezés időszakára.  

A  háborús vereség miatti politikai, illetve gazdasági szétesés szinte automa-
tikus folyamatként is értelmezhető, ám az új határvonalak rendezése korántsem 
volt ilyen egyszerű. A párizsi környéki béketárgyalások keretein belül az 1920. 
június 4-én aláírt trianoni békeszerződés rendkívül súlyossá tette az ország hely-
zetét: „A Szövetséges és Társult Kormányok kijelentik és Magyarország elisme-
ri, hogy Magyarország és szövetségesei, mint e veszteségek és károk okozói, fe-
lelősek mindazokért a veszteségekért és károkért, amelyeket a Szövetséges és 
Társult Kormányok, valamint polgáraik az Ausztria-Magyarország és szövetsé-
gesei támadása folytán rájuk kényszerített háború következményeképpen elszen-
vedtek.”1  

A fentebb idézett szövegrészlet bizonyítja, hogy a háború után Magyarorszá-
got éppen olyan bűnösként kezelték, mint volt szövetségeseit, így a diplomáciai 
kiútkeresésre vajmi kevés esély mutatkozott. A külpolitikai előrelépést megne-
hezítette a katonai, gazdasági és pénzügyi szankciók sokasága. A hadsereg lét-
számát 35 000 főben maximálták és jóvátétel kifizetésére kötelezték az országot. 
Gyakorlatilag a trianoni békeszerződés jelenti az alapját a későbbi – majd Bethlen 
István miniszterelnöksége idején kibontakozó – külpolitikai irányvonalnak, a reví-
ziónak,. Melynek több irányzata is létezett. Ennek bizonyítékai már az 1920-as 
évek elején tapasztalhatóak: „Kialakult a magyar irredentizmus (revizionizmus) 
kultusza is. Az értéktételezés, a megalapozás időszaka 1918–1920 közé esett, ek-
kor a Károlyi Mihály vezette Nemzeti Tanács által megszervezett Országos Pro-
paganda Bizottság, majd – más hangsúlyokkal – a Magyarország Területi Épségé-
nek Védelmi Ligája, a Magyar Nemzeti Szövetség, az Ébredő Magyarok Egyesüle-
te, a Magyar Országos Véderő Egylet, a Magyar Külügyi Társaság és más társa-
dalmi szervezetek, s természetesen maguknak az ellenforradalmi kormányoknak 
a tevékenysége nyomán alakult ki az az alapelv, amely szerint az ideális termé-
szeti és politikai egységet képező történelmi Magyarország felbomlasztása igaz-
ságtalan és az egész emberiségre nézve káros cselekedet, a régi határok lehető-
ség szerinti teljes visszaállítása pedig a magyar társadalom legszentebb célja.”2 

Magyarországnak szembe kellett néznie azzal a feladattal is, hogy a volt kö-
zösügyi külügyminisztérium és az egész diplomáciai testület teljes újjászerve-
zésre és reformokra szorul. Enélkül Magyarország nem tudott beilleszkedni a 
nemzetközi politikába és revíziós törekvéseit sem tudta hatékonyan érvényre jut-
tatni.Az 1921-ben létrejött kisantant sem könnyítette meg az ország helyzetét. A 

 
1  1920. június hó 4. napján aláírt Trianoni békeszerződés 161. cikke  

file:///C:/Users/Anita/Downloads/trianoni_beke.pdf  Letöltés ideje: 2019. január 20.  
2  Zeidler Miklós: A magyar irredenta kultusz a két világháború között. Bp., 2002. 11.  
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trianoni Magyarország új szomszédai diplomáciailag teljesen elzárkóztak, kato-
nailag pedig Magyarország nem vehette  fel a versenyt a környező országokkal.3 
Be kellett látni, hogy belső reformok szükségesek ahhoz, hogy a Magyarország a  
Nagy Háború utáni nemzetközi politika aktív résztvevőjévé válhasson. 

 
  
AZ ÖNÁLLÓ DIPLOMÁCIÁHOZ VEZETŐ ÚT – A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM  

REFORMJA 
 
Az a tény, hogy Magyarország 1914-ben deklarálta világháborús részvételét, po-
litikai, társadalmi, diplomáciai változásokat vont maga után. Kérdés, hogy egyál-
talán volt-e esély a magyar külügy számára önálló diplomáciai cselekvőként fel-
lépni, illetve volt-e önálló külpolitikai irányvonal, amelyet az ország vezetősége 
képviselhetett. 1918 előtt nem volt önálló magyar diplomácia, mert ez az Oszt-
rák–Magyar Monarchián belül közös ügy volt. A bécsi közös külügyminisztéri-
umban ugyan voltak magyar külügyérek és időnként közös külügyminisztert is 
adtunk (Andrássy Gyula), de súlyunk, befolyásunk ebben a közös ügyben mesz-
sze alatta maradt az osztrákokénál. Időnként még a cseh-morva származású dip-
lomaták is nagyobb számban voltak jelen, mint a magyarok. Ez még inkább ne-
hezítette egy új, önálló magyar külügyi apparátus létrehozását. Bár Andrássy 
Gyula korábban valóban aktív résztvevője és bizonyos szinten alakítója volt a 
Monarchia külpolitikájának, 1918 utáni Magyarországnak ilyen téren teljesen új-
ra kellett épülnie.  

Pritz Pál megállapítása jól ősszegzi  a két világháború közötti magyar külpo-
litika lényegi problémáját: „A két világháború közötti magyar külpolitika alap-
vető ellentmondása az volt, hogy intézői, támogatói úgy törekedtek a Szent Ist-
ván-i hatérok visszaállítására, hogy mindenkor (természetesen nem a ködevők, 
hanem a reálisan, közel reálisan gondolkodók számára) világos volt: elegendő 
saját erő erre nincs és nem is lesz, rá vagyunk szorulva a békerendszerrel elége-
detlen nagyhatalmak támogatására.”4  

Kényszerhelyzet volt az, ami a külpolitikai lépéseket megindította Magyaror-
szágon. A revízió igénye olyan hatalmas nyomásként volt jelen, amely minden 
egyéb ügyön felülkerekedett. A vesztes országnak szembe kellett nézni a győztes 
hatalmak szankcióival, illetve a létrejött kisantant nyomását is el kellett viselni. 
A trianoni békeszerződés szerint antant ellenőrző bizottságok kontrollálták az 
országot. A külpolitikai döntésekben ugyan érdemben nem vettek részt, sokkal 

 
3  Lásd 1. számú melléklet. Térkép Magyarország és a kisantant haderőinek méreteiről az 1920-as 

években 
4  Pritz Pál: Az objektivitás mítosza? – Hazánk és a nagyvilág 20. századi metszetek. Magyar 

Történelmi Társulat, Budapest, 2011.  38.  
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inkább befolyásolták ezeket a győztes nagyhatalmak, illetve a kisantant államai. 
Magyarország régi szövetségeseire nem számíthatott, újakat egyelőre nem tudott 
szerezni. Ezeket a körülményeket még inkább súlyosbította az instabil belpoliti-
kai háttér, amely nem biztosította az alapot a hatékony külpolitika kialakításához.  

Az önálló magyar diplomácia kialakulása és működése nem kizárólag a 20. 
század terméke. Előzményei egészen a 19. századig visszanyúlnak, már akkor 
aktív résztvevője volt az európai kapcsolatrendszereknek, ugyanakkor az első vi-
lágháború ennek fenntartását és további kibontakozását meggátolta. A  két vi-
lágháború között a magyar diplomácia professzionalizálódását tapasztalhatjuk. 
Ez elsősorban a külügyminisztérium reformján érhető tetten. Az 1918-as évet 
követően több reformjavaslat is született, amelyek arra irányultak, hogy minél 
hatékonyabbá tegyék a külügy működését. Ez több okból is sürgető volt: vesztes 
ország révén újjá kellett éleszteni az aktív külpolitikát, ehhez stabil belpolitikát 
kellett teremteni és egyértelmű külpolitikai irányvonalat kialakítani. Mindemel-
lett egy olyan nemzetközi politikába kellett beilleszkednie Magyarországnak a 
két világháború között, amelyet bilaterális, paktum kapcsolatok jellemeznek. Jól 
látszik, hogy Olaszország és Németország támogatása nélkül ez aligha volt elér-
hető, így a datált időszakban a két ország felé nyitott leginkább Magyarország.  

 

 
 
 
A reformkísérletek kapcsán elsőként Ambrózy Lajos rk. követet emelem ki, 

aki a „Külügyminisztérium státuszainak összevonása” tárgykörben értekezett 
1921-ben. Vladár Ervin követi attasé javaslatát a külügyi szolgálat reformjáról 
fogalmazta meg, illetve születtek egyéb, radikális változtatásokat is tartalmazó 
javaslatok.  Az ún. őszirózsás forradalom idején, 1918 október végén, forrdalmi 
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helyzetben került sor az önálló magyar külügyminisztérium felállítására. 1919 
februárjában a külügyminisztériumban már 202 fő dolgozott, közöttük legalább 
138 fő kinevezett tisztviselős volt. Voltak, akiket közös külügyi szolgálati tevé-
kenységüket követően újra alkalmaztak (68 fő). Sok  külügyi tisztviselő 1918 
után elhagyta az országot, többségük az 1930-as években tért vissza.Ugyanakkor 
a 202 fő 1919-ben igen soknak számított, főképpen azt figyelembe véve, hogy a 
külügyminisztérium megszervezése még csak a kezdeteknél tartott. Azt követő-
en, hogy megszerveződtek a különféle osztályok és megoszlott a tevékenységük, 
még több tisztviselő, diplomata képzésére volt szükség. 

A magyar Külügyminisztérium diplomáciai állományának vizsgálatakor egye-
nesen felnűnő a nagy száma azoknak a diplomatáknak, akik vagy már a közös 
külügyi szolgálatban, vagy a magyar szolgálatban gazdasági tevékenységük ré-
vén és a konzuli pályán szerzett rátermettségük miatt diplomáciai státusba lettek 
átminősítve. Olyan neveket kell itt kiemelni, mint Kánya Kálmán, Wodianer 
Rudolf, gr. Ambrózy Lajos, Wodianer Andor, Csáky István gróf stb.5 A felsorol-
tak közül jól látszik, hogy ők zömmel arisztokrata származásúak voltak és a ké-
sőbbiekben is magas, exponált pozíciókat töltöttek be. A reformjavaslatok egy 
része a státuszegyesítésre irányult, tehát, hogy a különféle státuszbeli állásokat 
fizetési osztályok szerint összeadják és egyesített státuszba helyeznék, amelyet  
„külügyi fogalmazói státuszának” neveznének. Az egyesítés az ország gazdasági 
érdekeit szolgálná, illetve az előléptetések igazságosságával is érvel Ambrózy: 
„Egy segédfogalmazó, akit egyénisége, nyelvismeretei és vagyoni viszonyai a 
külszolgálatra predesztinálnak, követséghez beosztani, tehát attasévá kinevezni 
kénytelen volt a vezetői réteg 19. században, illetve a 20. század elején, annak 
dacára, hogy esetleg egy nálánál rangban idősebb és esetleg értékesebb segédfo-
galmazó van, akit a központi státuszban üres állások hiánya miatt nem tudtak 
miniszteri fogalmazóvá kinevezni.”6 

Ambrózy az olasz rendszer mintáját tartotta példaértékűnek javaslatát az alap-
ján állította össze. Szerinte a minisztériumi középszintű státuszokat be kell ol-
vasztani a diplomáciai státuszba, a konzuli státusz pedig megmarad. A diplomá-
ciai és konzuli státusz nem alá-fölérendelt kapcsolatrendszert mutatott a kor-
szakban, hanem két egymás mellett párhuzamosan jelenlévő státuszt, amelyek 
csupán funkcióikban mutattak eltérést. Ambrózy javaslata azonban nem került 
megvalósításra. Vladár Ervinnek a külügyi szolgálat reformjáról  

megírt tervezete három részre osztható: a belszolgálat reformja, a külszolgá-
lat átformálása és a külügyekkel foglalkozó hivatalnoki kar megfelelő kiképzé-
sének lehetősége. Javaslata már önmagában hordozta a professzionalizálódás le-
hetőségét. A diplomaták kiképzése, folyamatos fejlődése sarkalatos ponttá vált a 
 
5  Pritz Pál: Iratok a Magyar Külügyi Szolgálat történetéhez 1918–1945. Bp., 1994. 41.  
6  Pritz Pál: Iratok i. m.  44. 
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Külügyminisztérium reformjai kapcsán, így Vladár tervezetéből a kiképzésre 
vonatkozó kritériumok relevánsak voltak.  

Minden sikeres külpolitikai tevékenység hátterében a stabil belpolitika van, 
amely megteremti a jól működő belszolgálat alapjait is. Vladár fontosnak tartotta 
az ügybeosztás reformját. Ugyanis eddig szakok szerint voltak elválasztva a kü-
lönböző osztályok, javaslata alapján regionális beosztásra van szükség, ahogyan 
a legtöbb nyugati-európai államban:„A regionális beosztás mellett szól, hogy 
egy állam pénzügyi-gazdasági-közlekedési-szociális stb. ügyei sokszor még a 
politikai eseményekkel is, de egymás között feltétlenül, szinte elválaszthatatlan 
egységet képeznek és így sokkal könnyebb egy államnak vagy államcsoportnak 
különböző szakokba tartozó ügyeit megismerni és nyilvántartani, mint a külön-
féle országokból jövő rendszertelen és sokszor hiányos jelentésekből az egy 
szakra vonatkozó intézkedésekről tiszta képet nyerni.”7 

Tervezete kitér a financiális háttér hiányára is, mert nem lehet elvárni a tiszt-
viselőktől, hogy saját költségükön képezzék magukat. A közös külügyi szolgálat 
az Osztrák–Magyar Monarchia keretein belül erre lehetőséget adott, hiszen stabil 
gazdasági és anyagi háttér segítette a diplomaták pályafutását. 1918 után a gaz-
dasági recesszió és elszigeteltség ebben a tekintetben is gátat szabott. Az utazás, 
nyelvtanulás, a folyamatos kapcsolattartás mind-mind releváns részei annak, 
hogy egy külügyi alkalmazott hivatásos diplomatává váljon.  A javaslat szerint 
és a kül- és belszolgálati kapcsolatok minél intenzívebb, gyakorlatiasabb műkö-
dése érdekében nyolc évből minden tisztviselőnek négy évet belszolgálatban, 
négy évet külszolgálatban kell töltenie. A régi közös szolgálatban működő be-
osztásváltozás fenntartható az új rendszerben is, vagyis a belszolgálati időben 
minél több osztály munkájában vegye ki a részét a tisztviselő, külszolgálatban 
pedig, lehetőség szerint évente váltakozva, más-más országban képviselje hazá-
ját. A képzést egy úgynevezett versenyvizsga zárja, amely a sikeresen teljesítő-
ket egy új diplomata generáció tagjaivá teszi.  

Harmadik pillérként egy radikális átszervezést ismertettek, melynek bár a 
pontos szövege ismeretlen, mégis jól mutatja azt az instabil helyzetet, ami az or-
szágban uralkodott a világháborút követően. Ez a javaslat gyakorlatilag a Kül-
ügyminisztérium minden adminisztratív részlegét fel kívánta függeszteni és csak 
a gyakorlati tevékenységeknek helyet adó osztályokat tartotta volna fenn, ilyen 
módon a politikai, elnöki és bírói osztály vált volna dominánssá. Ez viszont ko-
moly létszámleépítéssel járt volna, így nem valósult meg.  

Számos egyéb javaslat is született a magyar külügyminisztérium, külügyi 
szolgálat és diplomáciai kar megreformálására, de a fentebb említett három ter-
vezet is megerősítheti azt a vélekedést, hogy az önálló magyar állam diplomáciá-
ja a korzsakban milyen nehézségekkel küszködött.Az 1918 és 1920 között  be-
 
7  Pritz Pál: Iratok i. m. 53–54. 
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következett  három rendszerváltás ellenére a külügyi szolgálat személyi állomá-
nya viszonylag állandó volt, még a Tanácsköztársaság időszaka alatt is. Ekkor 
elsősorban a Monarchia egykori külügyi tisztviselőiről, azaz a nagyhatalmi stá-
tuszt és nemzeti kataklizmát egyaránt megélt diplomatákról volt szó. A diploma-
ta képzés fejlődésével és Magyarország külpolitikai elszigeteltségének enyhülé-
sével számos új, fiatal tisztviselő is helyet talált a külügyminisztériumban.  

 
 

KITÖRÉS AZ ELSZIGETELTSÉGBŐL –AZ 1920-AS ÉVEK 
 
Ezt az instabilitást Bethlen István miniszterelnökségének ideje váltotta fel, ami-
kor kialakult egy  stabil külpolitikai irányvonal, amely a revíziós politikára lapo-
zódott. Bethlen István miniszterelnöksége a belpolitikai konszolidáció jegyében 
telt, ugyanakkor egy stabil külpolitikai irányvonalat is igyekezett kialakítani. 
Ennek egyik eredménye volt az 1927. március 5-én, Rómában aláírt magyar–
olasz örök barátsági szerződés. A magyar külpolitikai működésének és térnye-
résnek a kisantant országok is útjában álltak, így ez a szerződés magába foglalta  
a kisantant országok bomlasztását, illetve befolyásuk csökkentését is.  

Nem véletlen, hogy már az 1920-as években elkezdődtek ezek a kapcsolat-
építések, hiszen vitathatatlan, hogy a magyar revíziós igények megvalósításához 
olasz, illetve német támogatásra volt szükséges. Bethlen miniszterelnökségének 
és külpolitikájának eredményeképpen megszűnt a külpolitikai elszigeteltség. A 
kialakult új szövetségi kapcsolatok alapot biztosítottak arra, hogy a magyar reví-
ziós politika a jövőben elérje célját. A kapcsolatokon túlmenően a Nemzetek 
Szövetségéhez való csatlakozás is hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország köze-
lebb kerüljön az aktív európai részvételhez és kitörjön az elszigeteltségből. A 
tagsággal járó pénzügyi terhek illetve kötelezettségek visszahúzó erőként voltak 
jelen , mégis az akkori külügyminiszter, Bánffy Miklós a csatlakozás mellett 
döntött, memorandumában ennek okát is kifejtette: 

 „[…] A belépés mellett felhozható az, hogy Magyarország céltudatos, kitartó 
munkával hozzájárulhat a Népszövetség szellemének fokozatos átformáláshoz, s 
a Népszövetséget idővel céljai elérésére is felhasználhatja.”8 

Magyarország népszövetségi tagságát 1922. szeptember hó 18-án deklarálták. 
Ettől kezdve a nemzetközi szervezet alá volt rendelve az ország, amelyet az El-
lenőrző Bizottságok magyarországi jelenléte és tevékenysége reprezentált. Az 
1920-as években Magyarország „rehabilitációjáról” beszélhetünk, amely tetten 
érhető több ponton is. A gazdasági és a pénzügyi válságot a Népszövetségi Pénz-
ügyi Ellenőrző Bizottság igyekezett orvosolni, míg a katonai szankciókat a Nép-
 
8  Bánffy gróf külügyminiszter memoranduma Horthy kormányzóhoz Magyarországnak a Nép-

szövetségbe való felvételéről. In. IET, II. köt. Bp., (1956. 111. sz.) 376–377.   
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szövetségi Katonai Ellenőrző Bizottsága felügyelte. Viszont a külpolitikai dönté-
sekbe érdemben nem vettek részt, egyedül a trianoni békeszerződésben feltünte-
tett szankciók ellenőrzésében vállaltak szerepet, így az adósság kifizetésében, il-
letve a fegyverhasználatot tiltották és bármilyen katonai kezdeményezést felülbí-
rálhattak. 

Ahhoz, hogy a Külügyminisztérium és a diplomáciai testület reformja meg-
történhessen külső anyagi segítségre is szüksége volt az országnak, ez is hozzá-
járult ahhoz, hogy Magyarország deklarálja felvételét a Nemzetek Szövetségébe. 
1924-ben az ország népszövetségi kölcsönben részesült, a kölcsön felvételének 
motivációit és Magyarország pénzügyi helyzetét az alábbi diagram prezentálja: 

 
Az infláció szakaszai a korona váráslóereje alapján 

(1914–1924) 
 

 
Forrás: A Magyar Nemzeti Bank Története I. Szerk.: Bácskai Tamás, Közgazdasági  

és Jogi Tankönyvkiadó, Budapest, 1993. 499. o. V/20. sz. táblázat alapján. 
 
Az infláció megfékezése hozzájárult ahhoz is, hogy a diplomáciai kar folya-

matosan fejlődjön. Az 1920-as évek első fele az önálló minisztériumi adminiszt-
ráció, az önálló ügykezelés kiépítésének időszaka volt, hiszen a hatékony admi-
nisztráció alapját képezi egy hatékony diplomácia működésének. Az adminiszt-
ráció feladatait ellátó személyek még többnyire a közös külügyi szolgálat idején 
a Ballhausplatzon tapasztalatokat szerzett diplomaták voltak. A jól működő ügy-
kezelés felgyorsította a személyes, diplomata karrierutak kiépítésének lehetősé-
gét is. A külügyminisztérium teljes megreformálására is sort kerül. A külügy ak-
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kori ügybeosztásáról Pritz Pál kutatásai alapján képet kaphatunk arról, hogy el-
indult az intézményesülés folyamatal: létrejött a kabinet, amely az ügybeosztás-
ok élén szerepelt. 

„Benyújtandó törvényjavaslatoknak, országgyűlési interpellációknak és hatá-
rozatoknak, minisztertanácsi előterjesztéseknek nyilvántartása és megfelelő elin-
tézésükről való gondoskodás.”9 Hasonló relevanciával bírt a korszakban a politi-
kai osztály, amelynek feladatkörébe az 1920-as évek elején a külpolitikai kérdé-
sek megfogalmazása is beletartozott. A legnagyobb változáson az évek során az 
elnöki osztály ment keresztül funkcionalitását tekintve. Ám alapvető rendeltetése 
mindvégig megmaradt: „A Magyarországon működő diplomáciai képviseletek 
és konzuli hivatalok, és az ezekbe beosztott tisztviselők hivatali működésével 
kapcsolatos ügyek, így agrément-ok működési engedélyek, valamint az államfő-
nél való ünnepélyes és magánkihallgatások kieszközölése, notifikációk, megbí-
zólevelek, kitüntetési ügyek. […]”10 Különböző, egyéb osztályok is részét ké-
pezték a külügyminisztériumnak. Ilyenek voltak a protokoll osztály, számjel osz-
tály, fordító osztály, nyilvántartási osztály, nemzetközi közjogi osztály, pénzügyi 
osztály, gazdaságpolitikai osztály, stb. A sikeres diplomata karrierhez gyakorla-
tilag minden egyes osztályt bizonyos fokig ismerni kellett. Nemcsak a különböző 
osztályok létrejöttéről született rendelet, hanem a külügyminisztérium működé-
séről is. Ezek a rendeletek nagyban hozzájárultak a külügyminisztérium zavarta-
lan működéséhez, amely a diplomaták eredményes tevékenységéhez is hozzájárult. 
A fiatal pályakezdők felvétele is átalakult. Újpétery Elemér visszaemlékezéséből 
kiderül, hogy Kánya Kálmán is hangsúlyozta, hogy meg kell adni a lehetőséget 
azoknak a diplomata pályára készülő fiataloknak is, akiknek egzisztenciális hát-
terük amúgy nem felelne meg az elvásároknak. Természetesen a Monarchia fel-
bomlása után nem pusztán a jószándék állt ennek hátterében, hanem az is, hogy 
a régi, háború előtti rendszer hívei 1918 őszén nem akartak egy köztársasági 
rendszer diplomatái lenni, ezért többen inkább elhagyták az országot.  

Újpétery Elemér visszaemlékezése szerint: „Próbaévre 4 személy került kivá-
lasztásra, amelyet Csurgay Tibor, az elnöki osztály vezetője tett közzé: 

 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 főis-

pánja) 
 4.  Újpétery Elemér.”11 
 

 
 9  Pritz Pál: Iratok i. m. 83. 
10  Pritz Pál: Iratok i. m. 84.  
11  Újpétery Elemér: Végállomás Lisszabon. Bp., 1987. 19.  
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A felsorolásból kitűnik, hogy bár a négy jelölt közül csak Újpétery volt homo 
novus, mégis ez már annak generációváltásnak kezdete volt, amely az 1930-as 
évek közepétől nagymértékben kiszélesedett. A kezdeti külügyi reformok, az 
adminisztratív alapok megteremtése mellett jól látszik, hogy az 1920-as évek 
végére teljesedett ki az a folyamat, amelynek keretén belül professzionalizáló-
dott a diplomaták kiképzése is. Vladár Ervin javaslata – aki még az 1920-as évek 
elején értekezett erről –  részben tehát tetten érhető.  

Az 1920-as évek magyar külpolitikai irányvonalainak vizsgálatából kihagy-
hatatlan az 1925-ös és 1926-os évekre jellemző magyar–jugoszláv közeledés. A 
magyar diplomácia célja ezzel az volt, hogy kölcsönös semlegességet alakítson 
ki egy harmadik állammal esetlegesen bekövetkező konfliktus esetére. Jugoszlá-
via kiváló szövetséges lett volna ezen téren, hiszen vitás határkérdésekkel Belg-
rádnak éppúgy szembe kellett néznie, ahogyan Budapestnek, de a közeledést 
mégsem zárta  szerződéskötés. A Bethlen-kormány igyekezett Lengyelország fe-
lé is nyitni. Ennek eredményeképpen1928-ban egy lengyel–magyar döntőbírósági 
szerződés született. Bár Lengyelország a közép-kelet-európai francia szövetséghez 
tartozott, Varsóban fontosnak tartották a határrevíziós kérdések napirenden tartá-
sát, ez megkönnyítette Magyarország számára a szerződés aláírását. Hasonló szer-
ződés született 1929-ben Bulgáriával, illetve Törökországgal is. Az 1920-as évek 
végén a német diplomácia kezdett el – hasonló nyíltsággal, mint Olaszország 
1927-ben – Magyarország felé fordulni. Ennek eredményeképpen az 1930-as 
években a magyar külpolitikát elsősorban a Németországhoz fűződő viszony hatá-
rozta meg. Az 1930-as évek közepétől teljesen megváltozott az európai diplomá-
cia, így a magyar külpolitika is irányt váltott és igyekezett alkalmazkodni az új vi-
szonyokhoz. Az egyre szorosabbá váló magyar–német viszony Magyarországot  
egyre inkább alárendelt szerepbe kényszerítette, amely a második világháborús 
szerepvállalásunkhoz és annak súlyos következményeihez vezettek. 

 
 

ÚJPÉTERY ELEMÉR 
 
Az új külügyér generáció tagjaként Újpétery Elemér pályája jó példa arra, hogy 
miként változott meg a diplomata képzés és hogyan bontakozott ki annak teljes 
mechanizmusa, hogyan kerültek be új szakemberek a külügyi apparátusba. 
Újpétery az új diplomáciai kar tagjaként klasszikus értelemben befutotta a dip-
lomata pályát. 1929-ben kezdte el egyetemi tanulmányait, 1933-ban okleveles 
közgazdászként végzett. Azt követően, az 1934-es és 1935-ös évben katonai 
szolgálati idejét töltötte a Bercsényi tüzéreknél, majd 1935 őszétől 1936 nyaráig 
az Országos Szociálpolitikai Intézetben dolgozott. Ezután külügyi szaktanfo-
lyamot végzett és megkezdte tevékenységét a külügyminisztériumban. Kezdet-
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ben a fogalmazási kar munkatársa volt, segédfogalmazói beosztásban. Próbaide-
jét követően segédfogalmazóként véglegesítették. Több külügyi osztályon is 
szerzett tapasztalatot, ilyen osztály volt elsőként az elnöki, majd a protokoll osz-
tály. Ebben a beosztásában számos Magyarországra látogató, exponált pozíciót 
betöltő külföldi vendéggel ismerkedhetett meg. Újpétery ilyen fontosabb szolgá-
lati beosztást kapott például Schuschnigg osztrák kancellár, Guido Schmidt oszt-
rák külügyminiszter, Walter Funk a harmadik birodalom legnagyobb gazdasági 
tekintélye és Bohle  német külügyi államtitkár mellé. Feladatköréből eredendően 
sok időt töltött ezekkel a személyiségekkel, beszélgetéseik során sok mindenről 
szó esett. Természetesen ő nem foglalhatott állást, de minden felmerült témát 
szívesen és érdeklődéssel követett. Ilyen voltak például a Funk-kal történő be-
szélgetések során felmerülő geopolitikai kérdések, vagy Bohle esetében a ma-
gyarországi német kisebbség problematikája és annak megoldási lehtőségei. Az 
első bécsi döntés kapcsán Bohle a magyar revíziós törekvésekkel is tisztában 
volt: „A túlsó parton magyarok laknak? 

Ameddig a szem ellát, államtitkár úr, a lakosság túlnyomó többsége magyar. 
Egy két pillanatig hallgatott. Aztán:Maguk ezt rövidesen visszakapják.”12 

Bohle kijelentéséről Újpétery természetesen számod ad, de jelentését nem ke-
zelik megfelelő súllyal. Ugyanakkor az információ a későbbiekben mégis megerő-
sítést nyert, hiszen az első bécsi döntés volt az első gyakorlati megvalósulása a 
magyar revizionista céloknak. 

A komoly változást Újpétery életében az 1938-as éve jelentette, amikor Im-
rédy Béla személyesen kérte fel, hogy töltse be a külügyminiszter személyi titká-
rának pozícióját, majd Csáky István külügyminiszter személyi titkáraként is dol-
gozott.  Az európai események egyre inkább a németek mellé sodorták az orszá-
got és bár kezdetben Újpétery szimpatizált a németekkel, a későbbiekben a mi-
nisztériumi tisztségviselők többségével egyetértve inkább az angolszász orientá-
ciót támogatta. Részt vett az első és a második bécsi döntésen is.13 Teleki Pál 
második miniszterelnöksége idején (1939. február 16. – 1941. április 3.) Újpé-
tery összekötő személy volt a külügyminisztérium és a miniszterelnökség között 
és ebben a pozícióban Teleki Pál bizalmi emberének számított.Újpétery Elemér 
a miniszterelnök halálát követően  a lisszaboni magyar követségen folytatta dip-
lomata munkásságát. Ullein-Reviczky Antal, a külügyminisztérium, majd a mi-
niszterelnökség sajtófőnöke mindezt így kommentálta: „A KÜM (Kállay) hozzá-
járult kihelyezésedhez… Egy leszel azok közül, akiket már hosszabb idő óta 
semleges országokban elhelyeztem. Más országokban min sajtóelőadók, MTI-
tudósítók, Revíziós Liga-megbízottak dolgoznak…De Lisszabonban ezek a he-
lyek már be vannak töltve. Nem az én embereimmel. Ezért esett a választásom 
 
12  Újpétery Elemér: Végállomás Lisszabon. Bp., 1987. 37. 
13  Lásd 2. számú melléklet 
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rád. A magyar külpolitika veszélyes talajra lép. Az irányt, amit én kezdtem ki-
építeni, a KÜM-on belül és kívül mások is osztják. De óvatosak. Én vállalom a 
rizikót. De csak olyan emberekkel akarok dolgozni, akikben teljesen megbízom. 
Ismerlek. Teleki tanítványa és Csáky titkára voltál. Lehet, hogy volt idő életed-
ben, amikor németbarát voltál. De biztos vagyok, hogy sosem voltál náci. Mun-
kád nehéz lesz, talán nagyon nehéz. De ha nem sikerül az angolszász irányt győ-
zelemre vinni, elvész nemzeti függetlenségünk. A németek kesztyűs kézzel vagy 
erőszakkal, megszüntetik a magyar önállóságot.”14 

1941-ben, Teleki Pál halála után Bárdossy László lett Magyarország minisz-
terelnöke (1941. április 3. – 1942. március 7.), aki külpolitikai terveit egyértel-
műen a német érérdekekhez kapcsolta. Miniszterelnöksége idején  Magyarország 
a németek oldalán belépett a második világháborúba, ezzel megpecsételve az or-
szág jövőbeni sorsát. 

Ekkor Újpétery már ügyvivőként tevékenykedett a semleges Portugáliában. 
Közvetített a magyar és brit titkos tárgyalások során. Teljeséggel állítható, hogy 
a magyar diplomáciai pályafutást és életkorát tekintve Újpétery Elemér elérte a 
pályája csúcsát. Teleki bizalmasaként számos diplomáciai akcióban, levelezés-
ben, kapcsolattartásban is részt vállalt. Ennek bizonyítéka az úgynevezett „Sz” 
programpont, amely Teleki Pál ez idáig kevésbé ismert reformtervezetét mutatja 
be. A programpont többnyire az államvezérkarról és közigazgatási reformokról 
értekezik, ezek az anyagok.  

„Allíttassék fel egy szerv, mely kellő szakértelemmel és áttekintéssel rendel-
kezzék és az egész magyar életet, annak minden megnyilvánulását áttekintse, 
rendszerezze, felesleges egymásnak ellentmondó intézkedéseket kiküszöböljön, 
a hiányokat meglássa, kezdeményező lépéseket tegyen ezeknek pótlására.”15 

Újpétery Elemér életének és munkásságának teljes feldolgozása még várat 
magára. Életpályája arra példa, hogy az 1930-as években nemcsak a Gömböshöz 
és az olasz, valamint  német orientációhoz hű személyek kerültek be a politikai, 
diplomáciai elitbe, de a jól képzett és a nyugati orientációt képviselő fiatalabb 
generáció tagjai is. 1918 után elindult a magyar külügyi szolgálat kiépítése és fo-
lyamatos reformja, ez utóbbinak eklatáns példája az 1930-as évek végén az 
állmvezérkar terve.16 

Újpétery pályája beilleszthető azokba a klasszikus diplomata pályautakba, 
amelyek 1918 után formálódtak ki Magyarországon. Az 1930-as években fo-

 
14   Újpétery Elemér: Végállomás Lisszabon. Bp.,1987.  197. 
15  Államvezérkar felállításának terve. Az „Sz Programpont”. Nyári Gábor: Az „Sz Programpont”. 

Teleki Pál egy kevésbé ismert reformtervezete.  
http://acta.bibl.u-szeged.hu/46295/1/kek_035_087-104.pdf Letöltés ideje: 2019. január 28.  

16  Lásd. 3. számú melléklet. Részlet az államvezérkar felállításának szükségességéről, „Sz prog-
rampont”. 
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lyamatosan visszatértek a régi rendszer diplomatái is és beolvadtak a külügyi 
apparátusba. Az önálló magyar diplomácia  1918 után nehezen indult be, de két 
évtized alatt satabilizálódott és a Horthy-rendszer képviseletében jórészt ered-
ményesen tevékenyledett.  

Az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlása a magyar külügyi apparátust sú-
lyosan érintette, de az 1920-as évek végére intézményi szinten és a szeméyi ál-
lományt tekintve is az önálló magyar külügy jelentős mértékben stabilizálódott. 
Erre épült az 1930-as évek bizonyos fokú professzionálódása, ami jórészt a fiata-
labb generáció megjelenésének volt köszönhető. Nem tarjtuk múlt, hogy a német 
külpolitikai orientációt nem tudta ellensúlyozni az angolszász irány.  

 
 

ÖSSZEGZÉS 
 
Az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlása 1918-ban nagy mértékben befolyá-
solta Magyarország nemzetközi helyzetét és jövőjét.. Az addig közös külügymi-
nisztériumban tevékenykedő magyar diplomaták, akik korábban is csak korláto-
zott szerephez jutottak aligha tudták kivenni részüket a nemzetközi politizálás-
ból. Az újjáépítést a trianoni békeszerződés nagyban megnehezítette, de már az 
1920-as évek elején tapasztalható a külpolitikai elszigeteltségből történő elmoz-
dulás. A békeszerződés alapjaiban meghatározta Magyarország helyzetét a két 
világháború között és a revízió igénye hatotta át az egész országot. A különböző 
reformok, a diplomáciai testület fejlődése az 1920-as évek végére tetőzött be, 
ekkor már az ország jórészt kitört a diplomáciai elszigeteltségből. A diplomáciai 
kar bizonyos mértékig megújult és professzionalizálódott, noha az 1918 előtti 
hivatásos külügyérek egy része elhagyta az országot.  

A magyar külpolitika önállóságát erősen korlátozta az olasz és a német kap-
csolat, ráadásul a  részleges revízió megvalósulása gyakorlatilag német (és ki-
sebb mértékben olasz) segítséggel ment végbe, amelyért súlyos árat fizetett az 
ország. Ahogyan 1914-ben, Magyarország 1941-ben is Németország oldalán lé-
pett be a háborúba. Ennek felelősségét csak részben lehet a magyar diplomáciára 
hárítani, mert az ország földrajzi, stratégiai és geopolitikai helyzetéből fakadóan 
a két háború között nagyon kevés reális esély volt egy nyugatbarát és teljes szu-
verenitást biztosító külpolitika megvalósítására.  
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MELLÉKLETEK 
 
 

1. számú melléklet 
 
 

 
Magyarország és a kisantant haderőinek méreteiről az 1920-as években 
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2. számú melléklet 
 
 

 
„Egy rossz hangulatú díszbeszéd – A második bécsi döntés (1940. augusztus 30.)  

egy korabeli fényképe, amely Újpétery Elemér hagyatékából került elő. 
Forrás: Nyári Gábor: A Sándor-palotától a ravatalig.  
Teleki Pál második miniszterelnöksége, 1939–1941.  

Kairosz, Budapest, 2015. 189. 
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3. számú melléklet 
 

 

 
 

Az „Sz Programpont” egyik lényegi pontja,  
az államvezérkar felállításáról szóló reform. 

Forrás: Nyári Gábor: A Sándor Palotától a ravatalig.  
Teleki Pál második miniszterelnöksége, 1939–1941.  

Kairosz, Budapest, 2015. 226–227. 



ZSOLDOS ILDIKÓ 
  

AZ OROSZORSZÁGBA KERÜLT  
OSZTRÁK–MAGYAR HADIFOGLYOK HELYZETE  

AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN 
 
 

BEVEZETÉS 
 
A tradicionális történetírás hosszú évtizedeken keresztül elsősorban hadtörténeti, 
politika- és eseménytörténeti aspektusból vizsgálta a Nagy Háborút. A társada-
lomtörténeti megközelítések térnyerése azonban újszerű szemléletmódokat, új-
fajta interpretációkat hozott. Így kerültek a történészi vizsgálódás középpontjába 
a háború különböző színterei, mint például a hátország sokrétű analízise. Ide so-
rolhatjuk a hadifogolykérdést is.   

Az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregéből körülbelül 2 110 000 fő került 
hadifogolyként Oroszországba a háború folyamán.1 Józsa Antalnak a moszkvai 
Központi Hadtörténelmi Levéltárban végzett kutatásai rávilágítottak arra a tény-
re, hogy az oroszországi hadifogoly-nyilvántartás mind a cári időszakban, mind 
az Ideiglenes Kormány idején pontatlan és nem teljes. Ez részben hanyagsággal 
magyarázható, de a szándékos elhallgatás is jellemző volt. A kormányzat az ipar-
ban és a mezőgazdaságban jelentkező nagymértékű munkaerőhiányt a hadifog-
lyok bevonásával kívánta kezelni, amire a hadifoglyokra vonatkozó nemzetközi 
egyezmény a legénységi állományúak esetében lehetőséget biztosított. Az elosz-
tásnál az elitrétegek (nagybirtokosok, nagytőkések) igényei élveztek prioritást. 
Ezt próbálta valamelyest ellensúlyozni bizonyos járásokban a lokális adminiszt-
ráció azzal, hogy az összeírások elrendelésekor vagy letagadta, vagy nem jelen-
tette a hadifoglyok teljes létszámát és névsorát.2 

 

 
1  Az osztrák–magyar közös hadügyminisztérium 10. hadifogoly osztályának kimutatása szerint a 

birodalom 2 111 101 katonája került orosz fogságba. A szovjet Központi Hadifogoly- és Mene-
kültügyi Kollégium nyilvántartása szerint megközelítőleg 2 110 000 hadifogoly érkezett az 
osztrák–magyar hadsereg kötelékéből. Józsa Antal: Osztrák–magyar hadifoglyok Oroszország-
ban és részvételük az októberi forradalomban. In: Ötven év. A Nagy Október és a magyaror-
szági forradalmak. (Tanulmányok). Bp. 1967. 217.; A Nemzetközi Vöröskereszt 2 104 146 főt 
adatolt. Elza Brändström: Unter Kriegsgefangenen in Russland und Sibirien 1914–1920. Berlin 
1922. 8. 

2  Józsa Antal: Adalékok az oroszországi magyar hadifoglyok történetéhez. In: Hadtörténelmi 
Közlemények (8.) 1961/2. 634–635. 
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VÉCSEY MAGDOLNA BÁRÓNŐ OROSZORSZÁGI UTAZÁSA 
 
Gróf Cebrian Istvánné született Vécsey Magdolna bárónő (1873–1960) 1916 szep-
tembere és 1917 januárja között egy vöröskeresztes hölgymisszió tagjaként orosz-
országi hadifogolytáborokat szemlézett.3 Tanulmányunk az ő impresszióinak a 
górcső alá vételére vállalkozik. Választ keresünk arra, hogy az általa látogatott 
hadifogolytáborokban tapasztalt körülmények megfeleltek-e a Hágai Egyezmé-
nyekben rögzített szabályozásoknak? Továbbá vizsgálat alá vonjuk a grófné ér-
dekérvényesítő, érdekkijáró tevékenységét. 

Forrásbázisunkat elsősorban a báró Vécsey család Kolozsvárott őrzött archí-
vumában fellelhető korrespondencia, főként a szemleutakkal kapcsolatos levelek 
képezik,4 valamint Cebriannénak a Pallas Kiadó gondozásában 1921-ben megje-
lent adatgazdag, objektivitásra törekvő, hitelesnek tekinthető memoárja, mely tu-
lajdonképpen beleilleszkedik az 1920-as, 1930-as években nagy népszerűségnek 
örvendő hadifogoly-irodalomba.5 

A háború áldozatainak védelmét az 1864-es és 1906-os Genfi Egyezmény6 
kodifikálta, míg a hadviselés jogát az 1899-es és 1907-es Hágai Egyezmény.7 Az 

 
3  A Magyar Szent Korona Országainak Vörös-Kereszt Egylete 1881-ben alakult meg. Feladatát 

képezte az állami gondoskodást mintegy kiegészítve a harcokban megsebesült vagy megbete-
gedett katonák gyógyítása és ápolása, állapotukról és tartózkodási helyükről történő tájékozta-
tás. A hadifoglyok és internáltak hollétének felkutatása, róluk információ szolgáltatása, a hadi-
fogoly-levelezés cenzúrázása, az elesett katonák családtagjainak támogatása, szegénygondozás, 
természeti katasztrófák esetén a mentési munkálatok segítése. Ehhez részletesebben lásd Zsol-
dos Ildikó: „A mi háborúnk igazságos…”. A szatmári Vécseyek és az első világháború. In: 
Századok (149.) 2015/5. 1276–1277. 

4  Vécsey bárónő Dániából németül írt szeretteinek, ám Oroszországból már csak francia nyelvű 
leveleket küldött. 

5  Özv. gróf Cebrian Istvánné: Gloria victis. Bp. 1921. 
6  A magyar országgyűlés a Genfi Egyezményeket 1911-ben cikkelyezte be. Magyar Törvénytár. 

1911. évi törvénycikkek. Bp. 1912. 521–551. 1911. évi XX. törvénycikk a hadrakelt seregek 
sebesültjei és betegei sorsának javitása végett a Genfben kötött egyezmények beczikkelye-
zéséről. 

7  A Hágai Egyezmények magyarországi törvénybe iktatása az 1913. évi XLIII. törvénycikkben 
történt meg. Magyar Törvénytár. 1913. évi törvénycikkek. Bp. 1914. 438–551. 1913. évi XLIII. 
törvénycikk az első két nemzetközi békeértekezleten megállapitott több egyezmény és nyilat-
kozat beczikkelyezése tárgyában; A Genfi és a Hágai Egyezmények értékeléséhez lásd Hadifo-
goly magyarok története. I. Szerk. Baja Benedek–Dr. Lukinich Imre–Pilch Jenő–Zilahy Lajos. 
Bp. 1930. 43–66.; Petrák Katalin: Emberi sorsok a 20. században. Magyar hadifoglyok és 
emigránsok a Szovjetunióban a két világháború között. H. n. [Bp.] 2012. 83–87.; Dr. Loránt 
Ármin: A hadifogolykérdésről. Bp. 1915.; Wlassics Gyula: A hadifogoly. In: Budapesti Szemle 
CDLVII. szám (1915) 11–25.; Dr. Bartha József: A hadifogolyügy. A Munkanélküliség Elleni 
Küzdelem Magyarországi Egyesülete kiadványa 12. Bp. 1916.   
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1864-es genfi értekezleten8 még nem hoztak határozatokat a hadifoglyok jogál-
lására, az irányukban tanúsítandó bánásmódra vonatkozóan, de 1874-ben a II. 
Sándor orosz cár kezdeményezésére összeült brüsszeli tanácskozás már foglal-
kozott a kérdéssel. A D. A. Miljutyin orosz hadügyminiszter nevével fémjelez-
hető oroszországi hadseregreform9 meghatározó elemét jelentő általános hadkö-
telezettség kihirdetésének évében tett cári javaslat szerint békeidőben kell írásba 
foglalni és kodifikálni a szárazföldi háborúk törvényeit és szokásait. 

Mi volt az oka II. Sándor szerepvállalásának? I. Miklós fia az Oroszország 
számára súlyos presztízsvesztéssel járó krími háború végéhez közeledve került 
trónra. A háborús konfliktust lezáró párizsi békepontok közül a legmegalázób-
bak azok a cikkelyek voltak számára, amelyek a Fekete-tenger semlegességére 
vonatkoztak, azaz megtiltották az orosz flotta itteni állomásoztatását, valamint 
haditengerészeti bázisok fenntartását. Ezeknek az Orosz Birodalom szuverén jo-
gait korlátozó rendelkezéseknek a revíziójára 1870 októberében a porosz–francia 
háború teremtett lehetőséget. A. M. Gorcsakov orosz külügyminiszter európai 
hatalmakhoz eljuttatott köriratát követően az Otto von Bismarck által kezdemé-
nyezett, 1871 elején összeült londoni konferencia legitimálta a merész orosz lé-
pést.10 

1873 októberére Németország, Oroszország és az Osztrák–Magyar Monarchia 
újjáélesztette a századelő konzervatív szövetségét, amit „három császár szövetsé-
ge” néven tart számon a történetírás. Az ebben vezető szerepet játszó Németország 
1874 folyamán újabb háborúra készült a franciák ellen. A nyílt konfrontáció elke-
rülésében jelentős érdemei voltak az orosz külügyminiszternek, aki azonban 
1877-ben már nem tudta megakadályozni az orosz–török háború kirobbanását.11 

Czövek István kutatásaiból tudjuk, hogy II. Sándor jellemében az önkény-
uralmi én emberi tulajdonságokkal társult. A bizonyos szituációkban szentimen-
talizmusra hajlamos cár érzékeny ember volt, aki viszolygott a háborútól, a hadi 
cselekmények borzalmaitól.12 Cárevicsként személyes frontélményeként értel-
mezhető, amikor a krími háború végéhez közeledve I. Miklós az ostromlott Sze-

 
 8  A Vörös-Kereszt Nemzetközi Bizottságának megalakulásához és az 1864-es genfi konferenciá-

hoz részletesebben lásd Zsoldos I.: „A mi háborúnk i. m. 1276. 
 9  A hadseregreformon Miljutyin már az 1860-as évek elejétől dolgozott. Az ellene irányuló intri-

kákhoz és az eredmények értékeléséhez lásd Czövek István: Arcképek a XIX. századi orosz po-
litika műhelyéből. (A. M. Gorcsakov és D. A. Miljutyin). In: Századok (118.) 1984/4. 721–
729.; Czövek István: Reform, hadsereg, politika a 19. századi Oroszországban. In: Szabolcs-
Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv XVIII. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza 2008. 
45–51. 

10  Czövek István: Hatalom és közvélemény II. Sándor korában. Nyíregyháza 1999. 87–93. 
11  Ehhez részletesebben lásd Czövek I.: Arcképek i. m. 718–720, 726–728. 
12  Czövek István: II. Sándor a reformer cár. In: Studia Miskolcinensia 2. Szerk. Fazekas Csaba. 

Miskolc 1996. 150–157. 
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vasztopolba küldte őt annak ellenőrzésére, hogy megfelelően bánnak-e az orosz 
fogságba esett ellenséggel? A francia és angol hadifoglyok elégedettségükről bizto-
sították Sándor nagyherceget. I. Miklós testvérének, Jelena Pavlovna nagyherceg-
nőnek a kezdeményezésére pedig több mint 150 ápolónő és egy elismert sebész 
érkezett az 1854 óta ostromlott városba, hogy emberéleteket mentsenek.13 

II. Sándor nagyvonalúan viselkedett a kaukázusi háború során 1859-ben le-
győzött és foglyul ejtett Sámil imámmal.14 Sámil magával vihette rokonait és há-
remét a számára tartózkodási helyül kijelölt kisvárosba, ahol megbecsült fogoly-
ként bántak vele.15 

Az Oroszország hatalmi érdekeit prioritásként kezelő II. Sándor 1874-es 
brüsszeli kezdeményezésének motivációja talán morális dilemmaként, egy vívódó 
ember megalkuvásaként interpretálható. Talán a háborútól irtózó cár könnyíteni 
akart lelkiismeretén arra az esetre, ha erőfeszítései ellenére mégsem sikerülne 
diplomáciai úton biztosítani az európai békét. Hasonló gondolatokat fejteget az 
első világháborút követően papírra vetett memoárjában Cebrian grófné is: „A 
szokatlan tény, hogy harcban álló országok szükségesnek tartják éppen a harc ál-
tal okozott szenvedések enyhítését, már azonközben, hogy egymás ellen ádáz 
küzdelmeket folytatnak, magánhordja az újkor jellegzetes bélyegét, a megalku-
vás elvét. A mostani világ vezetői megalkusznak mindennel. Legyen az a vallás, 
a politika, a diplomácia, a kereskedelem, az államrendezés, a nemzetgazdászat, 
vagy privát élet bármely terén. Megengedhetővé teszik a megengedhetetlent, 
fentartva maguknak, hogy a származó rosszat más intézmények által orvosolják 
és kiegyenlítik”16 – állapította meg a háború borzalmaival közvetlen kapcsolatba 
került mágnásasszony, aki a hadifoglyok szemlézése mellett aktívan kivette ré-
szét a sebesültápolásból is.17 

A Brüsszeli Deklarációként emlegetett 1874-es orosz tervezet hadifoglyokra 
vonatkozó – természetesen még alapos átgondolásra és korrekcióra, kiegészítés-
re szoruló – rendelkezéseit egyik állam sem ratifikálta. A kölcsönös bizalmatlan-
ság légkörében tett orosz kezdeményezés hiányosságai ellenére is mérföldkőnek 
tekinthető a hadijog területén, mert alapjául szolgált a 25 évvel később Hágában 
született konvenciónak. 

Az 1899-es tanácskozás összehívását szintén az orosz cár, II. Miklós kezde-
ményezte, akitől a világsajtó azt remélte, folytatója lesz apja, III. Sándor békete-
 
13  Edvard Radzinszkij: II. Sándor. Az utolsó nagy cár. Bp. 2006. 136. 
14  A kiváló hadvezéri és szervezői képességekkel megáldott, a kaukázusi hegyi törzsek egyesíté-

sére törekvő Sámil teokratikus állama több mint két évtizeden át fejtett ki sikeres ellenállást az 
Orosz Birodalom hadseregével szemben. Mihail Heller – Alekszandr Nyekrics: Orosz történe-
lem I–II. Bp. 20032. I. 545–546. 

15  Radzinszkij, E.: II. Sándor i. m. 157–159. 
16  Cebrian I.: Gloria victis i. m. 10. 
17  Zsoldos I.: „A mi háborúnk i. m. 1274–1276., 1291–1292. 
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remtő politikájának.18 A 26 állam részvételével lezajlott hágai konferencia célját 
az utolsó Romanov a Brüsszeli Deklaráció revíziójában jelölte meg. Szokás ezt a 
rendezvényt „első nemzetközi békeértekezletnek” is nevezni, mert nem csak a 
háború törvényeinek és szokásainak nemzetközi egyezménybe foglalásáról, és 
ezeknek a szárazföldi háborúkon túlmenően a tengeri hadakozásra való kiterjesz-
téséről született döntés, hanem a nemzetközi konfliktusok békés, tárgyalásos 
rendezéséről, valamint a háborúk humanizálásáról. Megalkották a hadifogoly-
kérdés első nemzetközi szabályozását.19 

1906-ban Genfben 36 állam részvételével újabb konferencia ült össze, ame-
lyen az időközben elavulttá vált megállapodások módosításáról értekeztek.20 Az 
1907-es második hágai békeértekezlet tulajdonképpen fölfogható a második 
Genfi Konvenció szellemének továbbfejlesztéseként. 

A fent említett konvenciók a gyakorlatban a világháború kitörését követően 
vizsgáztak. Hamar megmutatkozott a nemzetközi jog korrekciójának szüksége. 
A svéd Vöröskereszt elnökének, Károly hercegnek a védnöksége alatt 1915. no-
vember 22-én Stockholmban svéd, német, osztrák–magyar és orosz vöröskeresz-
tes megbízottak összejövetelt tartottak a hadifoglyok helyzetének javítása és az 
1907-es Hágai Egyezmény kiegészítése tárgyában. A módosított megállapodás 
aláírására 1916. május 13-án került sor.21 Konkretizálták a hadifoglyok elszállá-
solását, egészségügyi ellátását szabályozó, a postai összeköttetéssel, a vallás 
gyakorlásával és kulturális tevékenységekkel kapcsolatos kérdéseket.22 Határo-
zatot hoztak arról is, hogy minden hadifogolytáborban tisztekből, legénységi ál-
lományúakból és orvosokból álló jóléti bizottságot kell felállítani a hadifoglyok 
érdekeinek védelmére. Ezek az önkormányzati szervek hozzájárultak a hadifog-
lyok helyzetének javulásához.23 Döntöttek továbbá vegyes bizottságok felállítá-
sáról, melyeket a svéd, dán, svájci, német, osztrák, magyar, orosz Vöröskereszt 
delegáltjai alkotnak. Legfőbb feladatuk a hadviselő országokban ellenőrizni a 
 
18  Mihail Heller megállapítása szerint a leszerelés gondolata újdonságként hatott, de úgy Oroszor-

szág, mint a többi nagyhatalom külpolitikájában csak harmadrendű szerepet játszott. Heller M.: 
Orosz történelem i. m. 652. 

19  Az 1899-es Hágai Egyezmény hadifoglyokra vonatkozó rendelkezéseit a II. fejezet 4–20. sza-
kaszai tartalmazták. Ezeket az 1907-es második Hágai Egyezmény szinte szó szerint átvette. 
Magyar Törvénytár. 1913. i. m. 472–475. 

20  Az egyezmények elsősorban a beteg katonák sorsára, az egészségügyi intézmények felszerelé-
sére, személyzetére és a betegszállításra vonatkozóan rendelkeztek. Hadifogoly magyarok i. m. 
I. 44. 

21  Azzal a kötelezettséggel, hogy illetékes hatóságaik figyelmébe ajánlják a benne foglaltakat és 
szorgalmazni fogják azok betartását. Hadifogoly magyarok i. m. I. 67–68.  

22  A hadifogoly fogalmának definiálására esetleges félreértések elkerülése végett nem került sor. 
Az ezzel még megpróbálkozó Brüsszeli deklaráció szerint a hadifogoly törvényes, lefegyverzett 
ellenség. Hadifogoly magyarok i. m. I. 46.; Petrák K.: Emberi sorsok i. m. 86. 

23  Józsa A.: Adalékok i. m. 657. 
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hadifoglyok életkörülményeit.24 Jogukban áll a katonai hatóságok engedélyével 
a táborokat és munkahelyeket25 megszemlézni, a hadifoglyokkal anyanyelvükön 
és tanúk nélkül kommunikálni,26 ellenőrizni a szállítmányokat és felvilágosítást 
kérni. Tapasztalataikról jelentésekben értesítik a svéd, s ennek útján az érdekelt 
vöröskereszt egyleteteket, amelyek az észrevételeket tudatják kormányaikkal. A 
bizottság jogosítványai között szerepelt továbbá fényképek készítése a hadifo-
golytáborokról, de csak az érdekelt állam katonai hatósága képviselőjének jelen-
létében és engedélyével. Engedélyt kapott a bizottság arra is, hogy a hadifoglyok 
részére segélypénzeket osszon szét.27 

Az anyacárné kezdeményezte első hölgyküldöttség 1915 novemberében in-
dult útnak és 1916 februárjában érkezett haza.28 A küldöttség minden tagját egy-
egy semleges ország állampolgára kísérte. A központi hatalmak bizottsága nega-
tív tapasztalatokról tett jelentést. „Oroszországban – nem rosszakaratból, vagy 
céltudatos kegyetlenségből kifolyólag – de a nagy távolságok, gyér vasúti háló-
zat, elégtelen egészségügyi rendezések, az éghajlat rendkívül zordsága és az ál-
talános felkészültség hiányai miatt, a hadifogságba esettek keserves sorsban 
sinylődtek, és rajok estek áldozatul a fertőző betegségeknek.”29 Ebből kifolyólag 
merült fel az igény egy második delegáció indítására. Az ebben való részvételre 
kapott felkérést 1916 áprilisában Vécsey bárónő. Az 1901-ben megözvegyült, 
független mágnásasszony nem holmi kalandvágyból vállalkozott az expedícióra. 
Ez a csillagkeresztes hölgy származásával együtt járó feladatként fogta fel a se-
 
24  A hadifogoly-látogató küldöttségek ötlete Mária Fjodorovna anyacárnétól, a néhai III. Sándor 

özvegyétől, Dagmar dán hercegnőtől származott. E témában 1915 őszén kérelemmel fordult II. 
Vilmoshoz és Ferenc Józsefhez, akik a viszonosság elvén beleegyeztek a látogatásokba.  

25  A Hágai Egyezmény A hadifoglyokról rendelkező II. fejezetének 6. cikkelye lehetővé tette, 
hogy a hadifoglyokat megfelelő díjazásért a fogságba ejtő állam „a tisztek kivételével rendfo-
kozatukhoz és képességeikhez mérten mint munkásokat alkalmazhatja”. Magyar Törvénytár 
1913. i. m. 472. Petrák Katalin kutatásai szerint az államtól hadifogoly munkaerőt igénylő ma-
gánszemélyek – oroszok éppúgy, mint magyarok – sok esetben visszaéltek azzal a számukra 
biztosított lehetőséggel, hogy a hadifogoly ellátása fejében a munkabér egy részét visszatartsák, 
és a silány ellátáson és szálláson kívül a hadifoglyok nem kaptak semmit. Petrák K.: Emberi 
sorsok i. m. 85. – A Cebriannéval kommunikációs kapcsolatba került munkások elégedetten 
nyilatkoztak munkaadójukról és életkörülményeikről. Cebrian I.: Gloria victis i. m. 86–88. 

26  Cebrian grófnénak több táborban sem engedélyezték a magyar nyelvű érintkezést.  Cebrian I.: 
Gloria victis i. m. 83., 98–99., 162.   

27  Hadifogoly magyarok i. m. I. 68–69. 
28  Az orosz küldöttség egyik tagja Szamszonoff tábornok özvegye volt. Szamszonoff vezette a 

tannenbergi csatában az orosz hadsereg azon részét, amely a mocsarakba szorult. Az öngyilkos-
ságot elkövető tábornok felesége a szemleút befejezése után megkapta az engedélyt a holttest 
felkutatására. A személyazonosság megállapítását a földi maradványon lévő érem, a katonatiszt 
tárcája, valamint a bal fogsoron lévő aranyhíd és korona segítette. Cebrian I.: Gloria victis i. m. 
23–24.   

29  Uo. 9. 
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gítségnyújtás különböző módozatainak gyakorlását. Leveleinek tanúsága szerint 
Oroszország-képe negatív volt. Oroszország-ellenessége minden bizonnyal az 
Osztrák–Magyar Monarchia külpolitikai irányvonalából fakadt.30 

Vécsey Magda társnői a háború kitörése óta kórházakban tevékenykedő gróf 
Stubenberg Károlyné, Huszár Andorine, Kinszky Nóra grófnő és Croy Kunigun-
da hercegné voltak. Felkészítésük Bécsben történt a hadügyminisztérium hadifo-
goly-ügyosztályán. Oktatásként előadásokat hallgattak és nyomtatott anyago-
kat31 kaptak. Az egységes megjelenést szolgálta pontyzöld posztóból készített 
egyszerű egyenruhájuk, melyhez főkötőt kellett viselniük, amiről hátul hosszú 
szürke fátyol lengett alá. A küldöttség osztrák és magyar tagjait Zita trónörö-
kösné fogadta kihallgatáson Schönbrunnban, míg a német dámákat maga Ferenc 
József.32 Az április 14-i gyorsvonattal indultak Berlinbe, hogy onnan Koppenhá-
ga – Svédország – Pétervár útvonalon Oroszországba érkezve megkezdhessék 
szemleútjaikat. A küldöttség a német határon mentesült a szigorú vámvizsgálat 
alól. A hadügyminisztériumban azonban lesújtó hírek vártak rájuk. A Fekete-
tengeren német torpedóromboló33 elpusztította a Portugal orosz kórházhajót a 
rajta utazó betegekkel, orvosokkal és ápolónőkkel. Ez vitathatatlanul hadijogsér-
tés volt, ugyanis a katonai kórházhajókat – melyeket fehér színű külső festéssel, 
valamint ezen vízszintesen körülfutó, másfél méter széles zöld sávval kellett fel-
ismerhetővé tenni, továbbá a vörös keresztes fehér zászlót34 a saját nemzeti lo-
bogó mellé fel kellett vonni – kíméletben kellett részesíteni.35 A kórházhajó el-
süllyesztése miatt feszültté vált a viszony, és Oroszország akadályt állított a 
hölgymisszió küldetése elé. „Utazásunkat az utolsó percben rendelték le, mikor 

 
30  Az 1904–05-ös orosz–japán háború idején datált leveleiben hangot adott a japánok iránti ro-

konszenvének, aminek magyarázatát jelentheti az arisztokrácia bizonyos köreiben divatozó tu-
ranizmus is. Ehhez részletesebben lásd Zsoldos Ildikó: Egy Vécsey baronesse történelmi sors-
fordulói. In: Aetas (30.) 2015/1. 124–125. 

31  A hadifogolykérdéssel kapcsolatos írásokat, a nemzetközi megállapodások szövegeit, statiszti-
kai kimutatásokat, gépírásos utasításokat, térképeket, tervrajzokat, egészségügyi könyveket, fü-
zeteket, panaszlistát. A hadügyminisztérium fényképezőgépet is bocsátott rendelkezésükre 36 
tekercs filmmel, továbbá járványos betegségek elleni védekezéssel és gyógykezeléssel kapcsolatos 
szakkönyveket, irodaszereket, gyógyszerekkel és fertőtlenítőszerekkel feltöltött úti patikát. 

32  Cebrian I.: Gloria victis i. m. 12–13.   
33  A Hadifogoly magyarok történetének I. kötetében Karkis Kornél szerint török búvárhajó, de a 

II. kötetben Baja Benedek író és festőművész, volt orosz hadifogoly is német torpedórombolók 
tévedésből fakadó pusztításáról ír. – Hadifogoly magyarok i. m. I. 69.; II. 218. 

34  Az 1907-es hágai konferencián Törökország számára vallási okból engedélyezték a vöröske-
reszt embléma helyett a vörös félhold használatát. A példát követve Perzsia a vörös oroszlán és 
nap használati jogáért folyamodott. Flanek Rezső: A Vörös-Kereszt története. In: A Magyar 
Vörös-Kereszt Egylet Almanachja 1927. Bp. 1927. 80. 

35  Magyar Törvénytár 1913. i. m. 501–503. 
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már Koppenhágába voltunk indulandók. S most újabb tárgyalások folynak Dáni-
án keresztül”36 – adott hangot csalódottságának Vécsey Magda. 

Oroszország csak júniusban adta meg az engedélyt a hölgymisszió beutazá-
sához. Másodszor is gyülekezőt tartottak a bécsi hadügyminisztériumban, ahol 
az az öt dán férfi is jelen volt, akik a megállapodásoknak megfelelően a neutrális 
állampolgárok kísérői szerepére vállalkoztak. Vécsey bárónő benyomásai szerint 
a dánok az északi emberek egykedvű nyugalmával tartották meg a szemlét, és 
semleges státuszuk ellenére érzékelhető volt az antant iránti rokonszenvük. Ber-
linben egy napot töltöttek, és az Európán keresztül húzódó harcvonal miatt csak 
az eredetileg is tervezett kerülő úton jutottak a Nagy Péter orosz cár által alapí-
tott fővárosba.37 Dániában a német vöröskeresztes nővérek óriási felháborodásá-
ra a vonatról leszállva Németország irányában lövészárkok és drótakadályok so-
ra tárult szemeik elé. A dánok azzal mentették magukat, hogy semlegességük el-
lenére permanens nyomásgyakorlásnak vannak kitéve mind Németország, mind 
Nagy-Britannia részéről.38 Kellemetlen meglepetésként hatott, hogy az 1809 óta 
az Orosz Birodalomhoz tartozó finn területen, ahol fölszálltak a Néva parti fővá-
ros felé induló gyorsra, a 22 fős küldöttséget nem várta senki. A szigorú útlevél-
vizsgálat miatt a vonat – melynek a cári birodalomban megszokott alakját képez-
te az őrt álló katona39 – három órás késéssel indult. 

A pétervári Hotel Regina kényelme titkosrendőrségi légkörrel párosult. Szemé-
lyes szabadságukat ugyan nem korlátozták, de hosszasan várakoztatták a missziót, 
melyre ürügyül a poggyászok átvizsgálásakor felmerült problémák szolgáltak.40 
Az egy hónapos veszteglést kihasználandó, felvették a kapcsolatot itt működő 
vöröskeresztes és egyéb karitatív szervezetekkel, mint például az amerikai Ke-
resztény Ifjak Nemzetközi Szövetségével, mely a hadifoglyok gyámolítását is 
felvette munkarendjébe. Gyakran érintkeztek Brändström svéd nagykövettel is. 

 
36  A szatmári Vécseyek a 19–20. században. A bev. tanulmányt írta és a kötetet szerk. Zsoldos Il-

dikó. Nyíregyháza 2011. 399. Katscher, 1916. máj. 2. Vécsey Magda Vécsey Miklóshoz 
37  Mivel a közvetlen összeköttetés nem működött, Koppenhágáig kétszer kellett átszállniuk vonat-

ról hajóra. Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Cluj (a továbbiakban: ANDJC) 452 Fondul 
familial Vécsey (a továbbiakban: 452) Nr. inv. 178 Maria Vécsey Corespondentă trimisă 1880–
1917. (a továbbiakban: Nr. inv. 178) H. n. [Koppenhága], 1916. jún. 27. Vécsey Magda Des-
sewffy Blankához   

38  Németország megszállással fenyegetőzik, Anglia Koppenhága összelövetésével és a dán keres-
kedelem megsemmisítésével. A kísérők szerint a legutóbbi megállapodás értelmében szén elle-
nében bizonyos mennyiségű élelmiszert juttatnak a németeknek, de a többi szigorúan a briteké. 
Cebrian I. : Gloria victis i. m. 19.    

39  Nappal az utasok elől a védelmi pontokat az ablakernyők kötelező lehúzatásával takarták el.   
40  Kinszky grófnő csomagjában egy revolvert, Stubenbergnéjében egy tőrös botot találtak, Croy 

hercegné egyik bőröndje kettős fenekű volt. A német nővérek pedig kiadványokat vittek ma-
gukkal, melyek II. Vilmos előszavával németországi hadifogolytáborok orosz katonák fotóival 
illusztrált ismertetését tartalmazták. Cebrian I.: Gloria victis i. m. 43.    
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A tábornokkal együtt élő lánya éveken át tevékenykedett az oroszországi hadi-
foglyok érdekében, nagy elismerést vívva ki ezzel.41 

Cebrianné több hetes pétervári tartózkodása alatt azt tapasztalta, hogy a hábo-
rú hatásait az élelmiszerellátás tekintetében itt még nem lehetett érzékelni. „Cu-
kor, kenyér, marhahús van bőven. Bérkocsik egész légiója. Nem venni észre, 
hogy a jólét vagy fényűzés valamiben is csökkentek volna.”42 Mindezek ellenére 
Vécsey Magda szerint a békevágy nagy volt. A katonák napi szintű utcai gyakor-
latozása és a város több pontján a német beszédet tiltó feliratok jelezték a fegy-
veres konfliktust. 

A dán kísérők vezetője, aki fiatal tisztként a dán királyi udvarnál szolgált, a 
Kijevben tartózkodó anyacárnéhoz fordult az utazások megkezdése ügyében. A 
hölgymisszió 1916. július 27-én II. Miklós feleségénél Carszkoje Szelóban, a cá-
rok nyaralójában kihallgatáson vett részt. Ez újra visszaadta a reményt a dámák 
számára, hiszen néhány nap múlva elindulhattak. Az Orosz Birodalmat a 11 
hölgy számából adódóan 11 kerületre osztották fel. Cebrian grófnénak európai 
Oroszország egy része jutott. Első lépésként Moszkvába utaztak, ahol a szüksé-
ges hatósági engedélyekre újfent várni kellett.43 Vécsey bárónőt felkeresték bő-
séges felszereléssel ellátott, a központi hatalmak hadifogságba került katonáit is 
segítő amerikai ápolónővérek, akiknek tevékenységét az orosz kormány nem 
nézte jó szemmel. Sőt időnként az erősödő antant propagandából adódóan az 
USA hatóságai sem támogatták ilyen irányú működésüket. 1916 augusztusában 
el kellett hagyniuk Oroszországot. Készleteik maradványait átadták Vécsey 

 
41  Elza Brändström apja tekintélyét is felhasználva már a háború kirobbanásakor munkába állt a 

Nemzetközi Vöröskeresztnél és 1920-ig folytatta a hadifoglyokért kifejtett tevékenységet, 
melynek részét képezte azok jogainak megvédése is. A járványok idején sem hagyott fel a hiva-
tásának tekintett gyógyítással és ápolással. 1915 karácsonyán Stretjenszkben hatósági rendsza-
bályok foganatosítására került sor, miután a tábor 10 000 emberéből 6000-en meghaltak kiüté-
ses tífuszban. Ezt követően az oroszok beszegezték a barakkok ajtaját. Elza Brändström csá-
kánnyal feszítette fel a „bezárt koporsókat” és a segítségére sietett orvosokkal és ápolónőkkel 
gyógyításba kezdett, 3000 emberéletet mentve meg. „Szibéria Angyala” is megkapta a kiütéses 
tífuszt, de nyolc hetes betegség után meggyógyult és tovább munkálkodott. Tapasztalatairól 
tárgyilagos szemléletűnek tekinthető könyvet írt, melynek jövedelmét hadirokkantak és hadiár-
vák javára fordította. Elza Brändströmről l. Cebrian I.: Gloria victis i. m. 46–47., Hadifogoly 
magyarok i. m. I. 149., 311., 384–385., 407., 423–424. – A magyar nemzetgyűlésben a hadifog-
lyok hazaszállításáról szóló diszkusszióról és ennek kapcsán Elza Brändströmnek a magyar ha-
difoglyok stigmatizációja elleni fellépéséhez lásd Petrák K.: Emberi sorsok i. m. 106–107. 

42  Cebrian I.: Gloria victis i. m. 52.    
43  A neveltetéséből adódóan négy idegen nyelven kifogástalanul író és kommunikáló Vécsey bá-

rónő oroszul kezdett tanulni. Két hónap múlva már orosz irodalmat olvasott. Az akkori kortárs 
írók közül Andrejevről, Juskievicsről, Salamról negatív véleményt formált, mert ők „a világ-
szerte dúló semita destruktív irányzathoz” tartoztak. Cebrian I.: Gloria victis i. m. 135. 
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Magdának. Így ezekkel az adományokkal tovább gyarapodott az ősi fővárosban 
a hadifoglyok számára történt bevásárlásokkal kialakított segélyszállítmány. 

A szemleút megkezdéséhez ismét az anyacárné közbenjárására volt szük-
ség.44 Szeptemberben természetesen orosz kísérők társaságában a kosztromai és 
a wiatkai kormányzóságokban látogattak.45 A hónap végén Moszkvába vissza-
térve Vécsey bárónő levelet írt édesanyjának, de mivel tisztában volt vele, hogy 
megfigyelés alatt tartják, ezért a fogolytáborokban szerzett tapasztalatairól ezút-
tal mélyreható beszámolóval nem szolgált. Inkább utazásának körülményeit 
ecsetelte. Például írt a hosszabb utakra alkalmazott trojkáról, ami a fogatolás 
olyan szisztémáját jelentette, hogy a két rúd közé középre befogtak egy lovat, és 
jobbra-balra két lustábbat. Elújságolta továbbá, hogy két napos moszkvai tartóz-
kodását leginkább nagyobb méretű bevásárlásra fordítja (könyvek, festő- és rajz-
szerek, kották, hangszerek, kézimunkaanyag, dohány, fehérnemű) mivel készle-
teik elfogytak és vidéken nincs mód ilyen típusú beszerzésekre.46 Az utazáshoz a 
hatóságok egy vasúti kocsit bocsátottak rendelkezésükre, melyet személy- vagy 
tehervonathoz csatoltak. „A kocsi egyik fülkéje volt irodánk, hol a pénzt és ira-
tokat tartottuk, a tábornok fülkéje mellett. Az enyém mellett fekvőt ebédlőnek 
neveztük, s ott helyeztük el élelmiszereinket. A két kísérő egy további fülkét 
foglalt el, a többit színig megtöltöttük az ajándékoknak szánt árúkkal, a ládák és 
csomagok tömegével. A végén egész kis fülkéje volt a kocsi szolgájának is”47 – 
avatja be olvasóit a részletekbe a grófné. Az orosz vasúti kocsik az Európában 
használtakhoz képest szélesebbek és hosszabbak voltak. Ez a különbözőség szin-
te valamennyi hadifogoly visszaemlékezésében hangot kapott.48 Az itteni nagy 
hidegek szükségessé tették, hogy minden kocsi a mozdonytól független fűtéssel 
rendelkezzen. Ezt egy vízfűtéses rendszerű kályhával oldották meg, melynek 
csövei körüljárták az egész kocsit. A tüzelőanyagot a kocsihoz rendelt, baltával 
felszerelt szolga az állomások mentén található erdőkből, berkekből szerezte be. 

 
44  A rendkívül energikus anyacárné parancsainak nem pontos teljesítése esetén az asztalt csap-

kodva erőteljesen szidta környezetét. Cebrian I.: Gloria victis i. m. 74–75.  
45  A látogatások helyszínei kronologikus sorrendben Cebrianné memoárja alapján: Nyerehta, 

Kineszma, Jurjevec, Vologda, Galics, Csukloma, Szoligalics, Orlov, Kotelnics, Vetluga, Ja-
roszlavl, Jurjew-Polski. 1916. szeptember végén visszatértek Moszkvába. Moszkvából újra út-
nak indulva: Jegorjevszk, Rjazany, Kaszimov, Szapozsok, Jepifan, Bogorodinszk, Jefremov, 
Novoszil, Csern, Krapivna, Odojev, Álekszin, Pakrov, Kasira, Mihajlov.; A Baja Benedek által 
készített „útvonaltérkép” alkalmas arra, hogy vizuálisan magunk elé képzeljük Cebrianné szem-
leútjait, de topográfiailag nem helytálló, és néhány esetben fölcserélt időpontokkal dolgozott. 
Hadifogoly magyarok i. m. I. 220. 

46  ANDJC 452 Nr. inv. 178 H. n. [Moszkva], 1916. szept. 29. Vécsey Magda Dessewffy Blan-
kához 

47  Cebrian I.: Gloria victis i. m. 76. 
48  Rónai Ernő: Krasznojárszk. Nagyvárad 1940. 85. 
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A szeptemberi látogatások alkalmával a legkülönbözőbb egészségi állapotú 
(rokkant, félrokkant, beteg és teljesen egészséges) és különböző körülmények 
között elszállásolt hadifoglyokkal találkozott.49 Egy részük dolgozott is.50 Szá-
mos helyen tapasztalt tiszta, gondozott, emberséges körülményeket, ahol az élel-
mezés is kielégítőnek tűnt, de elhanyagolt helyeken is járt. Több mint ezer tönk-
rement szervezetű ember a murmanszki vasút pályatestének kiépítésén dolgozott. 
A „halálvonalként” is emlegetett vasútépítés befejezése akkor vált sürgetővé, ami-
kor Törökország világháborúba való belépésével Oroszország előtt lezárultak a 
Fekete-tengerről kivezető szorosok. Így a cári birodalom az utánpótlás biztosításá-
ra csak a murmanszki jégmentes kikötőt vehette igénybe. Az innen Pétervárra ve-
zető vasútvonal kiépítése már a háború kirobbanása előtt megkezdődött elsősor-
ban finn, kínai és fegyenc munkaerő igénybevételével, de nem készült el időben. 
1914 végétől a munkálatok felgyorsítása érdekében hadifoglyokat is bevetettek 
ezen a zord éghajlatú területen, de megfelelő előkészítés nélkül, ugyanis nem 
biztosítottak számukra megfelelő elhelyezést, élelmezést, orvosi ellátást.51 

Cebrianné szemleútjának első szakaszában egy kirívó esetről, az Orlovban lá-
tottakról tett jelentést egyrészt az anyacárnénak Kijevbe, másrészt a svédeknek 
Moszkvába, egyik orosz kísérőjük pedig a pétervári vöröskeresztet értesítette az 
embertelen viszonyokról. A murmanszki vasútépítésről érkezett skorbutos embe-
rek közül naponta hárman-négyen haltak meg. A lábadozók pajtájának lyukas te-
tőzetén becsepegett az eső. A kórházként használt helyiségben ettől is siralma-
sabb állapotok uralkodtak. „Deszkaállványokon, melyekre egy kis szalma van 
hintve, vékony elnyűtt pokrócok alatt körülbelül 200 beteg. A padlón két ujjnyi 
sárréteg, melyet fokoz a szalmán és deszkán leszivárgó nedvesség. A betegek 
váll-, csipő-, térd, vagy könyökcsontjainál nagy kemény tályogok, melyek az ol-
dalfekvést lehetetlenné teszik. A folyton hátonfekvéstől a farcsontnál nyitott seb. 
A fogak kiválnak, mély gennyes űröket hagyva a szájban. A sötétlila színű kör-
mök a kezen és lábakon többnyire leválóban. A haj fakó kóc alakjában csomó-
sodik a fej körül és pamacsokban hull ki. Az egész színezet egy 6–8 napos hulla 
benyomását teszi, melyben a fiatal élet elkeseredett harcot vív a már bekövetke-
zett feloszlással. És ezek a szegény emberek mégis tudtak beszélni és tudtak mo-
solyogni. Az öröm némi megnyilatkozását váltották ki az ajándékok, s kiaszott 
kezeik görcsös mozdulattal kaptak kezeim után.”52 Az orlovi „kórházat” az orosz 
 
49  A hadifoglyok elhelyezése változatos helyszíneken és körülmények között történt. Nem minden 

hadifoglyok által is lakott településen állt rendelkezésre több száz vagy több ezer fő befogadá-
sára alkalmas tábor. Előfordult, hogy városi lakásokban helyezték el őket. 

50  A nemzetközi egyezmények értelmében a tiszteket nem lehetett dolgoztatni, de a hadifogoly-
memoárok szerint előfordult, hogy tiszti állományúak is jelentkeztek munkára.  

51  A murmanszki vasútépítés körülményeihez lásd Petrák K.: Emberi sorsok i. m. 157–159.; Ha-
difogoly magyarok i. m. II. 175–186., 269–273.   

52  Cebrian I.: Gloria victis i. m. 102–103. 
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parancsnokság rövidesen feloszlatta és az életben maradtakat dél-oroszországi 
kórházakba szállították. 

Cebrianné jelentést küldött az osztrák–magyar hadvezetőség számára is, mely-
ben a hadifogságba került önkéntesekért emelte fel szavát. E problémával való 
beható foglalkozásában egészen biztosan motivációt jelentett a szintén önkén-
tesként bevonult Miklós testvérének féltése, óvni akarása. Vécsey bárónő ne-
hezményezte, hogy az önkéntesek harctérre menetele csupán a karjukon lévő pa-
szománttal, minden más rendfokozat megjelölése nélkül történik. „Az oroszok 
tőlük és tőlem is, mikor érdekükben közbeléptem, a képesítési bizonyítékot kér-
ték. Hazulról erre nézve semmiféle intézkedés nem történt s ez a nemtörődöm-
ség semmiképpen sem segíti elő azt, hogy ennek az intelligens rétegnek helyzete 
a hadifogságban megjavuljon. Mint ismeretes, az oroszok hasonló esetek elkerü-
lése végett teremtették meg a práporscsik rendfokozatot. E rendfokozat révén ná-
lunk gyakran egészen egyszerű orosz altiszti legénység tiszti elbánáshoz jut, míg 
a mi diplomás embereink – gyakran öregedő urak, akik hazájukért olykor önként 
indultak a harctérre – a legénység sorsában osztoznak. Rendkívül kívánatos vol-
na, hogy még az önkéntesek harctérre kerülése előtt rendezzék ezt az ügyet.”53 

Cebrianné Oroszország európai részén történő szemleútjának második szaka-
szát szintén Moszkvából indulva 1916 októberében teljesítette. Ennek során Jepi-
fanban és Jefremovban tapasztalt hanyag körülményeket. Szapozsokban találko-
zott a Przemyśł 1915. március 22-i bevételekor hadifogságba esett Tamássy Árpád 
altábornaggyal, aki először Zadonszkba került, ahol a rabság emberi méltóságot 
megalázó körülményéhez képest elégedett volt lakásával és az ottani orosz pa-
rancsnokkal. Szapozsokban viszont panaszt nyújtott be nedves lakása miatt és 
méltánytalannak érezte, hogy kíváncsiskodó bámészkodókat kell itt eltűrnie. A 
mozgás, magyar orvos hiánya és az itteni orosz parancsnok nemtörődömsége 
idegeit erősen megtépázták. Vécsey Magda Tamássy visszahelyezése érdekében 
Mária Fjodorovnához fordult, aki nyolc napon belül intézkedett az ügyben.54 

Említést érdemel, milyen információkat szerzett Vécsey Magda a Cseh Légió 
szervezéséről. Már a világháború elején megindult a propaganda az antant részé-
re az Osztrák–Magyar Monarchia cseh, szlovák, szerb, román, lengyel nemzeti-
ségű hadifoglyainak körében. 1917 előtt a cári kormány a központi hatalmak el-
len kívánta bevetni az így felállított légiót. Éppen ezért a szlávokat, elsősorban a 
cseheket Oroszország európai területein összpontosították, nagyobb szabadságot, 

 
53  Hadifogoly magyarok i. m. II. 221. 
54  Tamássy Árpádot (1861–1939) távollétében 1917. aug. 13-án táborszernaggyá léptették elő. A 

hadifogságból megszökve 1918 februárjában Svédországon keresztül hazatért. Ezután az olasz 
hadszíntéren parancsnokolt. Petrák K.: Emberi sorsok i. m. 256.; Balla Tibor: Tamássy Árpád. 
In: Magyarország az első világháborúban. Lexikon A–Zs. Főszerk. Szijj Jolán Szerk. Ravasz 
István. Bp. 2000. 656.  
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jobb élelmezési és ruházati ellátást biztosítva számukra. Cebrianné is megállapí-
totta a jurjew-polski és a kotelnicsi látogatás kapcsán, hogy a szlávok kedvezőbb 
bánásmódban részesültek. Érzékelte a toborzás légkörét. A cseh hadifogoly tisz-
tek részéről érték tapintatlanságok például Galicsban, ahol bosszús panaszokat 
és mérges nyilatkozatokat zúdítottak rá, támadó hangnemben kommunikáltak 
vele. Szintén itt egy másik tiszti lakásban viszont a még hezitáló csehek végül a 
rendkívül jó diplomáciai érzékkel rendelkező bárónőt hangversenyre invitálták. 
A pakrovi látogatáskor a 31 cseh tiszt semmilyen tiszteletet nem tanúsított irán-
tuk, a küldöttség beléptekor föl sem álltak.55 Jurjew-Polskiban meghallgathatott 
a misszió egy szónoklatot egy Viktor Szliva nevezetű – Cebrianné szerint zavart 
elméjű – két mankóval közlekedő nyomorék agitátor szájából. Szliva először is 
erősen bizonygatta, hogy Ausztriával minden „összeköttetést” megszakított. El-
mondta, hogy amikor a harctéren az oroszoknak megadta magát, egy magyar ba-
ka hátulról belelőtt. Majd hogy mondandójának nyomatékot adjon, zsebéből ki-
húzta a combjaiból hiányzó hat darab csontot. Szónoklata befejeztével pedig azt 
a kérést intézte a grófnéhoz, hogy szerezzen neki új egyenruhát, utána pedig el-
fogadta a 100 rubelt. A felajánlott pénzkölcsönt egyes szlávok elfogadták, má-
sok visszautasították. A bogorodinszki látogatáskor 70 csehvel már orosz sapká-
ban és zubbonyban találkoztak. 56 

Vécsey Magda 1916 szeptemberének végén a moszkvai szállodájuk éttermé-
ben tanúja volt egy ünnepségnek, melyet olasz tábornokok jövetelére rendeztek, 
akik az osztrák–magyar hadseregből toborzottak kiképzésére érkeztek Oroszor-
szágba. A bárónő információi szerint ekkorra már 50 ezer főre emelkedett a le-
gionáriusok száma. Stessel Ernő szerint 1916-ban létszámuk 35 ezerre rúgott, 
1918-ban viszont már a 80 ezer főt is elérte.57 

Cebrianné 1916. október végén érkezett vissza Pétervárra. A szükséges jelen-
téseken túl készített egy memorandumot is, melyben kérelmezte, hogy megláto-
gathasson államérdekű munkában dolgozó hadifoglyokat, valamint két szibériai 
tábort is megjelölt, ahol tudomása szerint sok magyar tengette életét. Az orosz 
vöröskereszt ügyvezető elnöke, Anatol Samanszki a memorandumra válaszolva 
váratlan és azonnali döntést igénylő ajánlatot tett a grófnénak. Az államérdekű 

 
55  Cebrian I.: Gloria victis i. m. 94., 103–104., 113–115., 140. 
56  Cebrian I.: Gloria victis i. m. 129. 
57  Stessel Ernő: Hadifoglyok élete Szibériában. Krasznojarszki hadifogolytábor. Bp. 1925. 187–

188. A Cseh Légiót 1917-től a kadetek és az antant hatalmak is anyagi és erkölcsi támogatás-
ban részesítették. 1917 nyarán a Kerenszkij-offenzívában a Cseh Légió – melyhez átállt a Mo-
narchia két cseh legénységű gyalogezrede – az orosz 11. hadsereg kötelékében harcolt. Mivel a 
bolsevikok nem nézték jó szemmel a jól szervezett és megfelelően felfegyverzett légiót, amely 
egyre erőszakosabb fellépésekre ragadtatta magát, a breszt-litovszki békekötést követően a 
Népbiztosok Tanácsa engedélyezte a tagok Szibérián át történő Franciaországba távozását. A 
Cseh Légió polgárháborúban betöltött szerepéhez lásd Petrák K.: Emberi sorsok i. m. 49–53.   
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munkákban részt vevők szemlézését kizárta ugyan, de mivel az ősszel hazaérke-
zett orosz hölgybizottság előzékeny bánásmódban részesült és pozitív tapasztala-
tokat szerzett a Monarchia-beli hadifogolytáborok látogatásakor, Vécsey bárónő 
lehetőséget kapott egy szibériai szemleútra. 

1916. november 15-én szálltak fel58 Pétervárott arra a közvetlen vonatra, 
amely hetente egyszer indult, és egészen Vlagyivosztokig vitte utazóközönségét 
a transzszibériai vasútvonalon. Szibériában tüdejüknek akklimatizálódnia kellett 
a 30–35 Réaumur-fok59 hideghez, mert először – Vécsey Magda szavaival élve – 
hápogtak, mint a szárazra tett halak. Szibériában az állatokat félszínben tartották, 
nem zárt istállókban, mert ott a túl nagy páraképződés ártalmasan hatna rájuk. 
December 4-én érkeztek a kínai határtól alig három kilométerre fekvő, az orosz–
japán háborúban stratégiai fontossággal bíró Troitzkozafszkba. A Japánnal zajló 
fegyveres konfliktus idején építették a városon kívül azt a két ezred befogadásá-
ra alkalmas kaszárnyát, mely most a hadifoglyok elhelyezésére szolgált. A tágas, 
jól fűtött, egészségügyi szempontból kedvezőnek titulált termek viszont túlzsú-
foltak voltak. Egy épületben 455-en éltek, ami nyomasztóan hatott. Az oroszok 
gyakran félbeszakították a grófné társalgását és megtiltották a magyar beszédet, 
figyelmen kívül hagyva a hadifoglyok helyzetének javítását célzó, 1916-ban az 
orosz vöröskeresztes megbízottak által is aláírt megállapodást. 

Másnap a szintén kedvező viszonyok között lévő legénység következett. 
Cebrianné szibériai látogatása éppen arra az időszakra esett, amikor a német tisz-
tekkel szemben megtorló intézkedéseket foganatosítottak az oroszok. A német-
országi hadifogolytáborokban az orosz tisztek közembersorba taszítását szándé-
kozták így megbosszulni.60 Más szituációkban is felfedezhető ez a német–orosz 
bosszúreakció. Példaként említhetjük azt az esetet, amikor 1916 nyarán az orosz 
hölgyek szintén dán urak kíséretében már megkezdték szemléjüket, miközben a 
központi hatalmak látogatóbizottságainak tagjai még mindig Pétervárott veszte-
geltek. Amikor Németországban erről tudomást szereztek, ők is visszahívták az 

 
58  Vécsey bárónő egy új dán és egy új orosz kísérőt kapott. Utóbbi azzal a latens céllal vállalko-

zott a szemlére, hogy Csitában viszontlássa az 1905-ben induló forradalom idején 15 évre 
száműzött sógorát. 

59  A francia eredetű Réaumur-skála a víz fagyás- és forráspontja közti hőmérsékleti különbséget 
80 fokra osztotta fel. 1°R 1,25°C, így –30–35°R –37,5–43,75°C-nak felel meg. 

60  A németek megvonták tőlük a lakást, fizetést, a tiszti szolgákat. Ezzel a bánásmóddal azt akar-
ták elérni, hogy Oroszország hadifogolyügyben javításokat foganatosítson. Troitzkozafszkban a 
német tisztek bennmaradhattak a tiszti lakásokban, Krasznojarszkban viszont legénységi szál-
lásra, azaz földkunyhóba kerültek. Cebrian I.: Gloria victis i. m. 155., 175. – A krasznojarszki 
szankciókról Martin Ferenc is megemlékezett. Martin Ferenc tartalékos hadnagy első világhá-
borús feljegyzései. Sajtó alá rend. és jegyzetekkel ellátta: Martin Kornél. In: Hadtörténelmi 
Közlemények (114.) 2001/1. 171.   
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orosz dámákat és még szabadságukban is korlátozták őket, ugyanis az utcára 
csak német tiszt kíséretében léphettek. 

A megviselt idegrendszerű troitzkozafszki német tisztek először csalódottsá-
guknak adtak hangot, amiért nem német dámák érkeztek hozzájuk, majd ingerült 
és gyűlölködő szóváltásba kerültek az oroszokkal. Monarchia-beli altisztek és 
önkéntesek színházi előadást61 tartottak a vendégek tiszteletére. 

A másik, Vécsey bárónő által megtekintett szibériai hadifogolytábor a krasz-
nojarszki, amelyről a legtöbb visszaemlékezés maradt ránk. A város a Jenyiszej 
folyó partján található. Itt ömlik a Kacsa (Katcsa) a Jenyiszejbe. Neve magyarul 
„vörös partot” jelent, ugyanis a Kacsa partján egy nagy, vörösagyagból álló, me-
redek domb emelkedik, ahonnan a város jól belátható. Az 1822-től a Jenyiszeji 
kormányzóság központjaként funkcionáló Krasznojarszk stratégiai fontosságá-
ban szerepet játszott a kínai államhatár viszonylagos közelsége. Fejlődését a 
transzszibériai fővasút építése felgyorsította. Ipari létesítményei következtében 
ugrásszerűen megnőtt az ipari munkások száma. Krasznojarszk kikötője is ko-
moly jelentőségre tett szert. Így a város a vasúti és a vízi közlekedés tekintetében 
is fontos állomássá vált a Vlagyivosztokig vezető úton. A láger a várostól hat 
versztnyire62 feküdt. Cebriannéra rideg benyomást tett, sivár helyként írt róla. A 
legénység és az önkéntesek föld alatti építményekben éltek, amelyeket a grófné 
juhakolra hasonlító hodályoknak nevezett. „…tető, mely leér a földig, falak nem 
látszanak. Valószínű, hogy kevés tüzelővel aránylag elég magas hőmérsékletet 
lehet ez építményekben elérni, máskülönben semmi előnyüket sem lehet megál-
lapítani. A belső térfogatot majdnem teljesen betöltik a kétemeletes fekvőhelyek, 
körül csak igen kevés helyet hagyva a közlekedésre. A sarkokban tűzhelyek 
vannak, melyeken főznek, melegítenek egyet-mást. Ki tudná leírni, milyen ér-
zéssel megy az ember végig egy ilyen helyiségben, mely arra van kiszemelve, 
hogy itt szibériai teleket töltsenek ifjú férfiak, hogy itt legfeljebb 6–8 fokos hő-
mérsékletben rájuk boruljon az éj már 3-kor délután s világító hiányában 16 órát 
töltsenek sötétben naponkint? Hogy fekvőhelyük mindig csak a puszta deszka-
állvány legyen s tüdejük szüntelen a padlózatlan talaj örökös porgomolygását 
szívja be? És ami valami különös keserűséget ad az egésznek: jönnek-mennek itt 
a küldöttségek s a józan belátás és lehetőségek mérlegelésével ezt a helyzetet 
mint megfelelőt kell elkönyvelniök. Miről panaszkodjanak? Élelmet adnak, fű-
tésről gondoskodnak, ruházat van s a lakás az, melyet rendes körülmények kö-

 
61  Bizonyos lágerek kultúrközpontként is funkcionáltak. A szabadságukban korlátozott hadifog-

lyok élményt nyújtó elfoglaltsággal, pl. színházi előadásokkal igyekeztek elviselhetővé tenni 
rabságuk idejét. Otthonuktól távol is próbálták megőrizni emberi méltóságukat. A „hadifogoly-
színházakban” a női szerepeket is férfiak alakították. A kérdéshez lásd Zsoldos Ildikó: Első vi-
lágháborús magyar hadifoglyok „nő-élményei”. In: Gesta (XVII.) 2018/1. 12–16.  

62  1 verszt = 1067 méter 
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zött az oroszok saját katonáiknak készítettek”63 – írta memoárjában a bárónő. 
Stessel Ernőtől tudjuk, hogy a földkunyhóban elhelyezett legénység karácsonyi 
ünnepére 900 rubelt adományozott, a tiszti tábor területén felállított új oltárhoz 
pedig egy feszületet ajándékozott.64 S hogy mit jelentett a hadifoglyoknak egy-
egy vöröskeresztes kiküldött látogatása? Nyilván csak pillanatnyi vigaszt, se-
gélyt és támogatást, múló örömöt. Stesselt idézve: „A tiszteknek és legénység-
nek pénzben, ruházatban tehát anyagiakban nyujtott segély, ha nem is elégítette 
ki az összes reményeket, mégis a megnyugvás érzetét keltette: nem feledkeztek 
meg teljesen rólunk.”65 Majd néhány sorral lejjebb így folytatta: „mily jól esett a 
végtelenül kedves özv. Cebrián Istvánné grófnő fellépése, ki a zeneteremben, 
hogy mindenki lássa és hallja, felült a pódiumra és fesztelenül csevegve felelt a 
több száz főnyi hallgatóság ezer kérdésére.”66 Ezzel a látogatással zárult tehát 
Vécsey bárónő „jutalomszemléje”. 

A szibériai expresszvonat hat órás késéssel indult vissza Pétervárra. Így a 
krasznojarszki pályaudvaron várakozva saját szemével láthatta azokat a lőszerrel 
és hadianyagokkal megpakolt amerikai vasúti kocsikat, amelyeket az USA és 
Japán 1916 decemberének végén küldött Oroszországnak. „Az emberanyag ki-
fogyhatatlannak látszott. Bármelyik kis szibériai városban ugyanaz a kifogásta-
lanul felszerelt orosz katona gyakorlatozott, s minél távolabb voltunk Európától, 
az orosz nemzet annál hatalmasabb, erőteljesebb példányaival találkoztunk. Az 
éghajlat zordsága az élelmezést lényegesen megkönnyítő szállításokat teszi lehe-
tővé. Mindennemű húsféle, különösen nyúzott egész bárányok, óriási mennyisé-
gekben szállíttatnak. Oly merevre vannak fagyva, hogy úgy hajítják fel a vasuti 
kocsiba, mint valami kemény agyagból készült játékot. Mindenféle tejtermék 
csonttá fagyva zsákokban kerül szállításra. Amerika kiváló ipartermékeinek 
könnyebb szállítására egész vagonparkot küldött át a Csendes Oceánon és bocsá-
tott az oroszok rendelkezésére, melyekben nagy lőszer- és fegyverszállítmányok 
mellett mindennemű egyéb használati cikk is szerepelt. Japánból nagy bálokban 
érkezett a barnaszínű orosz katonaköpeny, melynek elnyűhetetlen tartósságát 
háború eleje óta mindenki bámulta.”67 Ugyanakkor Cebrianné annak is szemta-
núja volt, hogy az USA három vagon meleg ruhaneművel ajándékozta meg ka-
rácsonyra a krasznojarszki táborlakókat. 

Pétervárott 1917 januárjának első napjaiban már valamelyest érzékelhető volt 
a forradalom előszele. A bomlás abban nyilvánult meg, hogy hivatalos szemé-
 
63  Cebrian I.: Gloria victis i. m. 174–175.  
64  Stessel E.: Hadifoglyok élete i. m. 14., 87. 
65  Stessel E.: Hadifoglyok élete i. m. 16–17.  
66  Stessel E.: Hadifoglyok élete i. m.  17. A fogolytábor zenekara minden bizonnyal csak azért 

nem játszott a tiszteletére, mert Ferenc József halálát követően 1916. nov. 22-től 1917. jan. 2-ig 
a nyilvános zenélés be volt tiltva. 

67  Cebrian I.: Gloria victis i. m. 179–180. 
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lyeket nem lehetett megtalálni, az apparátus már nem működött. Cebrianné a 
szállodában rendetlenséget tapasztalt. Az Európa Szálloda teljes egészében az 
antant-konferenciára érkező angol, francia és amerikai diplomaták számára volt 
lefoglalva. A fővárosban tartózkodó vöröskeresztes kiküldöttek nem maradhat-
tak tovább. Ám a távozáshoz szükséges iratok beszerzésének mechanizmusa 
éppoly körülményes és bürokratikus volt, mint a hónapokkal azelőtti bejutás. 

 
  

ÖSSZEGZÉS 
 
Cebrian grófné Oroszország európai részén tartott látogatásainak tapasztalatairól 
összegzésképpen elmondható, hogy „a munkába kiadott hadifoglyoknak Orosz-
országban nem volt rossz dolguk, s mindnyájukra nézve az élelmezési kérdés ki-
elégítően volt megoldva. A betegek és nyomorékok száma szomorúan emlékez-
tettek az elnyúló háború katasztrofális következményeire, melyeken hatályosan 
segíteni, a saját honpolgáraikkal szemben is, alig tudnak az államok. A rokkan-
tak kicserélése számításom szerint legfeljebb 6–7 percentjét [százalékát] szállít-
hatja azoknak, kiknek állapota erre rászolgálna. Ezek közül persze sokan halnak 
el, s egy-egy kisebb városban is nem kevesebb, mint 6–800 hadifogoly nyugszik 
a temetőben. De tudok sok oly helyről, hol 10 és 12 000-en is felül van a sírok szá-
ma”68 – állapította meg a bárónő. A murmanszki vasútépítés munkálatairól levál-
tott személyek jelentős számban az általa meglátogatott lágerekben, illetve 
egyéb szállásokon nyertek elhelyezést. Így ezen emberek egészsége elvesztésé-
nek okaként e pályatest építését jelölte meg. A kormányzathoz küldött jelentésé-
ben megjegyezte továbbá, hogy magas a száma azoknak is, akik a Don-medence 
bányáiban és a doni vasútépítkezéseknél rokkantak meg. Nagy megpróbáltatást 
jelentett a hadifoglyok számára az is, hogy rendkívül hosszú ideig tartott utazta-
tásuk hadifogságuk helyszínére.69 A hadifoglyok szenvedéseit, nélkülözéseit nem 
az orosz kormány és a felügyeletüket ellátó orosz parancsnokok tudatos kegyet-
lensége, rosszakarata okozta, hanem az anyagi eszközök elégtelensége és sok-
szor a nagy földrajzi távolságokból adódó körülmények. 

Azokban az esetekben, amikor Cebrian grófné vöröskeresztes kiküldött a 
nemzetközi egyezményekben rögzített feltételeket nem látta biztosítottnak, meg-
tette jelentéseit. Fellépéseit sikeresnek tekinthetjük, hiszen valamelyest javulást 
eredményeztek a szóban forgó hadifoglyok életkörülményei tekintetében. Az orosz 
kezdeményezésre megalakult hadifogoly-látogató vöröskeresztes hölgymissziók 
bár a problémák globális kezelésére nem voltak képesek, de egyfajta korlátozott 
kontroll-funkciót betöltöttek. Pillanatnyi vigaszt, élményt tudtak nyújtani a hadi-
 
68  Cebrian I.: Gloria victis i. m. 133–134. 
69  Hadifogoly magyarok i. m. II. 224. 
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foglyok számára a gondoskodás érzetét keltve, sőt esetenként egyéni sorsok ala-
kulására is befolyást gyakoroltak. A hadifogoly-statisztikák készítésében szere-
pük szintén vitathatatlan. Küldetésükből hazatérve pedig tájékoztató tevékenysé-
gük emelendő ki, hiszen nyilvánosan informálták az általuk meglátogatott hadifo-
golytáborokban sínylődők hozzátartozóit. Ezeknek az információhiányt csökken-
tő tájékoztató előadásoknak, illetve kommunikációs lehetőségeknek a biztosítása 
valamelyest elviselhetőbbé tette a hadifoglyok hátországban élő családtagjainak 
életét, akiknek a mindennapjait szintén nagymértékben megváltoztatta a világ-
háború. 
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