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Bezzegh Alpár  
 

Német telepesfalvak Boszniában 1878–1904 között, különös tekin-

tettel az evangélikusokra 

 

Az 1878-ban osztrák–magyar igazgatás alá vont Bosznia–Hercegovina 

még a környező balkáni területekhez képest is igen elmaradottnak számí-
tott. Ez nagyrészt az agrárviszonyokkal (főleg a kmetrendszerrel1) függött 
össze, melyek egyáltalán nem ösztönöztek intenzív földművelésre, ami 
országrésznyi méretű, szinte áthatolhatatlan erdőségekkel benőtt vidéke-

ket eredményezett. A tartomány felszínének csupán egyharmada volt mű-
velés alá vonható szántó vagy legelő. Valódi állattenyésztés sem folyt, 
mert bár a honos fajták strapabírónak számítottak, de a hozamuk igen 
alacsony volt. A kézművesség, néhány speciális, városi szükségleti cikk-

től eltekintve nagyrészt a háziiparra korlátozódott, ezért nemhogy kül-, de 

még belkereskedelemről is alig beszélhetünk. Komoly úthálózat kiépítése 
csak 1878 után vette kezdetét. Ahhoz, hogy a területet legalább valame-

lyest fel lehessen zárkóztatni a Szávától északra fekvő vidékekhez, azon-

nali szaktudás-, tőke- és munkaerőimportra volt szükség. A negyvenéves 

                                                           
1
 Miután Bosznia és Hercegovina 1463-ban oszmán uralom alá került, a földek egyhar-

madát a szultán a sajátjának nyilvánította, mintegy állami kezelésbe véve őket. A mara-

dék kétharmad sorsa a következőképpen alakult. Kisebb részét iszlám alapítványok 
(vakuf) kapták meg imahelyeik, iskoláik, fürdőik és kórházaik fenntartására. Nagyobb 
részét pedig magas rangú katonai személyek és hivatalnokok (agák és bégek). Ők ezeket 
a szolgálati birtokokat továbbadták keresztény paraszti alattvalóknak (kmeteknek), akik 
bérletként terményük egy részét a birtokosnak adták. Ezek a kmetcsaládok nemzedékről 
nemzedékre „örökölhették” az általuk művelt telket. A birtokosnak nem volt joga elűzni 
őket, amennyiben rendesen fizették a bérletet. Mivel ez utóbbi elég magas volt (általában 
a termés 20–50 %-a), nem ösztönzött intenzív termelésre. Így a tartomány agrárviszo-

nyai meglehetően elmaradottak voltak. 1878-ban kb. 7000 muzulmán nagybirtokossal 
kb. 85.000 kmetcsalád (kb. 60.000 szerb ortodox, kb. 25.000 római katolikus) és 77.000 
muzulmán szabadparaszt állt szemben. 1910-ig 28.281 kmetcsalád tudta állami támoga-

tással kivásárolni földjét. Politikai okokból a kormányzat támaszkodott a muzulmán 
nagybirtokosokra, ezért aztán nem lehetett pl. radikális földreformot végrehajtani, vagyis 
(állami kárpótlással vagy anélkül) megfosztani őket tulajdonuktól. Márcsak azért sem, 
mert az új impérium éppen a magántulajdon sérthetetlenségének európai elvét képvisel-

te, illetve szerette volna meghonosítani. Petersen, Carl – Scheel, Otto – Ruth, Paul Her-

mann – Schwalm, Hans (Hrsg.): Handwörterbuch des Grenz- und Auslanddeutschtums. 

Bd. I. Breslau, 1933. 490–493. [a továbbiakban: Handwörterbuch] 
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osztrák–magyar uralom sok mindent tett a gazdaság felvirágoztatása ér-

dekében (néha több, néha kevesebb sikerrel); ennek részét képezte a né-
metek betelepülése is.2 A folyamat több lépcsőben zajlott, melynek során 
egyaránt beszélhetünk magánkezdeményezés révén létrejött falvakról és 
állami telepítésűekről. Az előbbiek a korszak egészében keletkeztek 
(1914-ig bezárólag), az utóbbiak pedig 1891–1904 között. 

A 20. század elejéig Európa keleti felén létrejött német településterüle-

tek közül Bosznia–Hercegovina német lakossága tipológiai szempontból a 
galíciai és bukovinai németséggel vonható leginkább párhuzamba: egy 
olyan, a Monarchián belüli, de a Kárpátok karéján már kívül eső régióról 
volt szó, amely nem tartozott a klasszikus értelemben vett Közép-

Európához, de amelyet a Habsburg-közigazgatás fel kívánt zárkóztatni 
annak kulturális és gazdasági színvonalára. S ugyanúgy, ahogyan Galíci-

ában vagy Bukovinában, úgy Boszniában is a német telepeseket tekintette 
e felzárkóztatási folyamat egyik legfontosabb letéteményeseinek. Galíciá-
tól vagy Bukovinától ugyanakkor jelentős különbség is elválasztotta a 
tartományt: a sok évszázados iszlám uralom markánsan rányomta bélye-

gét egész arculatára, ami az itteni németség helyzetét egyedivé tette nem-

csak a Monarchián belül, hanem az összes többi német lakta régióhoz 
képest is Európa keleti felén.3 

1878 után, mint általában a nagyobb államok, birodalmak peremvidé-
keire, ide is rengetegféle ember érkezett a legkülönfélébb helyről és moti-
vációval: katonák, hivatalnokok, kereskedők, vállalkozók, tudósok, szak- 

és ipari munkások, kézművesek, derék farmerek csakúgy, mint 
„kuferások”4

 és egyéb „szerencselovagok”.5 1910-ben a tartomány össz-

                                                           
2
 Maier, Hans: Die deutschen Siedlungen in Bosnien. Stuttgart, 1924. [= Schriften des 

Deutschen Ausland-Instituts, Kulturhistorische Reihe, Bd. 13] 8. [a továbbiakban: 
Maier]; Oberkersch, Valentin: Die Deutschen in Syrmien, Slawonien, Kroatien und 

Bosnien. Geschichte einer deutschen Volksgruppe in Südosteuropa. Stuttgart, 1989. 32. 
[a továbbiakban: Oberkersch] 
3
 Európa keleti felének német közösségeire lásd a Werner Conze nevével fémjelzett, 

reprezentatív, többkötetes Deutsche Geschichte im Osten Europas sorozatot (Siedler 

Verlag, Berlin). 
4
 Kuferaš (tsz. kuferaši): távoli vidékről „egy kofferrel” érkezett, vagyontalan „éhenkó-

rász”, „szerencsevadász”. 
5
 Ferdinand Hauptmann: Die österreich–ungarische Herrschaft in Bosnien und der Her-

cegovina. Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsentwicklung. Graz, Historisches Institut der 

Universität Graz, 1983. [= Zur Kunde Südosteuropas, Bd. 2] 226–250; Srećko M. Džaja: 
Bosnien-Herzegowina in der österreich–ungarischen Epoche (1878–1918). Die 
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lakossága 1.898.044 fő volt; ebből a tartományi honossággal nem bíró 
lakosok száma kereken 115.000 (= 6%). Ugyanebben az évben 22.968 
német anyanyelvűt regisztráltak tartományszerte (= 1,2%); a legtöbbet 
(6495 fő) Szarajevóban.6 A részben vagy egészében német tannyelvű nép-

iskolák száma 36 volt.7 A Németországból, Svájcból és a Monarchia kü-
lönböző vidékeiről érkező németek száma az 1890-es években a városok-

ban nőtt meg ugrásszerűen (Banja Luka, Bijeljina, Bosanski Brod, 

Derventa, Doboj, Drvar, Jajce, Mosztár, Odžak, Prijedor, Szarajevó, Trav-

nik, Trebinje, Tuzla, Zavidovići).8 Az osztrák–magyar közigazgatás által 
végrehajtott ipari fejlesztések jórészt hozzájuk köthetők. Az olyan vidéki 
gyárvárosok, mint például Zenica (alapítva 1892), Lukavac (1894), Teslić 
(1896), Žepče (1908) mintaszerű munkáskolóniával rendelkeztek, mely-

ben viszonylag jelentős volt a németek aránya.9
 A legnagyobb figyelem 

mind a publicisták, mind a politikusok részéről a vidéki német paraszti 
lakosságra irányult, akik a különféle lakatlan vagy parlagon heverő földe-

ket bérelték vagy vásárolták meg.10
 A tartományi kormányzat eredendően 

jóhiszemű hozzáállást tanúsított a bevándorlással kapcsolatban, hiszen 
ennek nem csupán gazdasági, hanem egyfajta kulturális vetülete is volt: 
az elmaradott balkáni területet kulturális értelemben is be kellett illeszteni 

                                                                                                                                               

Intelligentsia zwischen Tradition und Ideologie. München, 1994. [= Südosteuropäische 
Arbeiten, Bd. 93] 93–96. 
6
 Handwörterbuch, 497.  Bosznia–Hercegovina katolikus német lakosságának történeté-

ről jó áttekintést nyújtanak: 
Haltmayer, Josef: Die katholischen Deutschen in Bosnien und der Herzegowina 1867–
1918. In: Haltmayer, Josef – Lehmann, Michael: Die katholischen Donauschwaben in 

der Doppelmonarchie 1867–1918. Im Zeichen des Liberalismus. Stuttgart, 1977. 497–
523. [a továbbiakban: K.D.D.] 
Haltmayer, Josef: Die katholischen Deutschen in Bosnien und der Herzegowina 1918–
1945. In: Lehmann, Michael: Die katholischen Donauschwaben in den Nachfolgestaaten 

1918–1945. Im Zeichen des Nationalismus. Freilassing, 1972. 341–355. [a továbbiak-

ban: K.D.N.] 
7
 Handwörterbuch, 502. 

8
 K.D.N., 343. 

9
 Maier, 24–25; Oberkersch, 39.; K.D.N., 343.; Wild, Georg: Die deutsche evangelische 

Kirche in Jugoslawien 1918–1941. München, 1980. [= Veröffentlichungen des 
Südostdeutschen Kulturwerks, Reihe B: Wissenschaftliche Arbeiten, Bd. 37], 47. [a 
továbbiakban: Wild] 
10

 Zágrábban, ahol a frissen megszerzett területeket, történelmi jogokra hivatkozva, leg-

szívesebben báni fennhatóság alatt látták volna, a sajtó különösen is ébernek mutatkozott 
minden ilyesmivel kapcsolatban. Vö. Oberkersch, 35. 
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a Monarchia vérkeringésébe. Nagyarányú, tervezett betelepítéseket vi-

szont nem kívánt végrehajtani, mert ennek előfeltételeként tisztázni kellett 
volna mindenekelőtt az agrárkérdést, amely viszont igen bonyolult volt, 
és nem csupán gazdasági, hanem nemzetiségi vetülettel is bírt. Álláspont-

ja egyértelműen az volt, hogy nagyobb arányú bevándorlásról csak abban 
az esetben lehet szó, ha a földek felmérése és telekkönyvezése már előre-

haladott állapotban lesz és a tulajdonviszonyokat is tisztázták; vagyis eu-

rópai értelemben vett vagyon- és jogbiztonság alakul ki. Általános állami 
telepítési terv tehát nem létezett. De magánszemélyek bevándorlása elé 
nem gördített akadályt. Sőt 1890-1904 között kész volt gazdasági támoga-

tást is nyújtani nekik (építési anyagok biztosítása, pénzügyi hozzájárulás 
az iskola és a templom fenntartásához, 10 évi adómentesség, ha lakatlan 
területet tesznek művelhetővé).11

 

A németség által dominált evangélikus egyház tagjainak létszáma 
gyors ütemben nőtt: míg 1885-ben létszámuk kb. 500 főre volt tehető az 
egész tartományban, addig e szám 1895-re elérte a 3596-ot, 1910-ben 

pedig már 6342 volt.12
 Különösen a városokban jelentett ez erős domi-

nanciát: a városi lakosság 26%-át ők tették ki ekkor – noha a tartomány 
össznépességén belüli arányuk a fél százalékot sem érte el. A német fal-

vak túlnyomó többsége (26-ból 23½) szintén evangélikus volt. Szerbek, 
horvátok, muzulmánok egymásnak feszülő hatalmas etnikai-vallási tömb-

jei közepette tulajdonképpen a vallásfelekezeti szempontból mindegyikő-
jüktől különböző (mondhatni „semleges”) evangélikus németség jelentet-

te azt a kicsiny, de konstruktív népességcsoportot, amelyre a központi 
kormányzat mindig számíthatott.13

 

Míg Magyarországon vagy Horvát–Szlavónországban ágostai és helvét 
hitvallású evangélikusok (vagyis lutheránusok és kálvinisták/reformátu-

sok) külön-külön egyházszervezetbe tömörültek, addig Bosznia–Hercego-

vina egyes egyházközségei magukba foglalták mindkét irányzat híveit. 

                                                           
11

 Hauptmann, Ferdo [alias Ferdinand]: Reguliranje zemljišnog poseda u Bosni i 
Hercegovini i počeci naseljavanja stranih seljaka u doba austro-ugarske vladavine. In: 

Godišnjak društva istoričara Bosne i Hercegovine [Sarajevo] 16 (1965). 151–171. 162; 

Kraljačić, Tomislav: Kolonizacija stranih seljaka u Bosni i Hercegovini za vrijeme 

Austrougarske uprave. In: Istorijski časopis [Beograd] 36 (1989), 111–124. 120–121. [a 

továbbiakban: Kraljačić] 
12

 K.D.D., 501; Handwörterbuch, 497. 
13

 Sugar, Peter F.: Industrialization of Bosnia-Hercegovina 1878–1918. Seattle, Seattle, 

University of Washington Press, 1963. 38. 
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Ők nem különültek el egymástól a belső gyülekezeti élet során sem. (A 
lutheránusok általában többségben voltak.) Amikor tehát forrásaink 
„evangélikus” kolóniáról, egyházközségről, felekezetről stb. beszélnek, 
akkor azt ebben az értelemben teszik.14

 

 

Magánszemélyek által alapított német falvak 

 

Az osztrák–magyar fennhatóság idején alapított privát német falvak szá-
ma 14 volt. Ebből 12 jött létre 1904-ig, s csupán 2 később, az annexió 
utáni korszakban. A tizennégy faluból öt túlnyomórészt római katolikus 
lakossággal bírt: Windthorst15

 (1879), Rudolfstal
16

 (1880), Türkisch-

Kalenderovci (1894), Polje (1900), Sitneš (1912). Két falu katolikus–
evangélikus vegyes felekezetű volt: Opsiečko (1891), Trošelje (1892). 
Hét pedig evangélikus: Podločani (1880), Brezičani (1880), Franz-

josefsfeld
17

 (1886), Brezovo Polje (1888), Zavidovići (1895), Božinci 

(1904), Ivanjska (1914).
18

 Míg Windthorst és Rudolfstal lakói Német-
országból érkeztek,19

 a többiek a Monarchia más vidékeiről (Galícia, 
Bukovina, Dél-Magyarország, Horvát–Szlavónország) vagy Oroszország-

ból (túlnyomórészt a lengyel és ukrán többségű területekről). A 
Délvidéken belül Bácska különösen sok protestáns telepes családot bocsá-

tott ki.
20

 Ha időszakosan vizsgáljuk a kibocsátó területeket, azt látjuk, 
                                                           
14

 Mi sem használhatunk „evangélikusok” helyett „protestánsok” gyűjtőnevet, hiszen 
például a boszniai németség körében mások is éltek – főleg baptisták és nazarénusok –, 

akik protestáns irányzatokat képviseltek. Márpedig őket nem számították bele az „evan-

gélikus felekezet” kategóriába. 
15

 1918 utáni hivatalos neve Nova Topola 
16

 1918 utáni hivatalos neve Bosanski Aleksandrovac 
17

 Hivatalos neve 1918 után Petrovo Polje, 1941-től Schönborn. 
18

 Maier, 12–13; K.D.D., 503–508, 511–513, 516–518, 590–593; K.D.N., 343–344, 352–
354; Oberkersch, 33, 130; Heimfelsen, Josef [= Josef Kerausch]: Die deutschen 

Kolonien in Bosnien. Wien, 1911, 58–60 [a továbbiakban: Heimfelsen]; Wild, 42. 
19

 Windthorst lakói a Rajna-vidékről, Észak-Badenből, Vesztfáliából, Oldenburgból, 
Hannoverből, az Ems folyó vidékéről és Sziléziából; Rudolfstal lakói Hannoverből, 
Oldenburgból és Sziléziából. 
20

 Dél-Magyarország német lakta településein az 1850-es és 60-as évek gazdasági fellen-

dülése miatt túlnépesedés vette kezdetét, ami valóságos földvásárlási lázhoz vezetett. A 
hagyományos német öröklési rend, mely szerint a szülői birtokot csak az elsőszülött fiú 
örökli, ugyancsak arra ösztönzött, hogy a család többi tagja másutt vásároljon magának 
földet. Mindez Bácskában és a Bánátban a földárak emelkedéséhez és a szabad föld-

mennyiség drasztikus csökkenéséhez vezetett. Az itteni német falvak valóságos telepes-
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hogy a 80-as években Nyugat- és Közép-Európa képviseltette magát, az 
ezt követő 25 évben viszont egyértelműen Kelet-Európa túlsúlya érvénye-

sült. A telepesek földjeiket nagyrészt mohamedán (a forrásokban követ-

kezetesen „töröknek” hívott) nagybirtokosoktól vásárolták, és a 80-as 

években még semmiféle állami támogatást nem kaptak ehhez. (Az állam 
csupán fegyvereket és muníciót biztosított ingyen. Erre szükség is volt, 
mert védekezni kellett a farkasok ellen, melyek ekkortájt falkákban járták 
a vidéket, és kiváltképp telente rendszeresen rátámadtak a településekre.) 
Viszont mivel boszniai mércével mérve tisztességes árat fizettek a földért, 
hamar elterjedt a híre az agák és bégek között, hogy megéri német telepe-

seknek földet eladni. Az első évtized általában mindig nagyon fáradságos 
és kimerítő, embert próbáló volt a telepesek számára. A Száva és a Ver-

bász alsó szakaszának partját, valamint a Drina mellékét ez idő tájt még 
lápok és ártéri erdők borították; a lecsapolás és ármentesítés óriási munkát 
rótt rájuk, mielőtt egyáltalán hozzákezdhettek volna földjeik felszántásá-
hoz. Másutt a szinte áthatolhatatlan erdőségek irtása jelentett óriási kihí-
vást; emberfeletti munkával járt, sokan az életükkel fizettek érte, vagy 

jobb esetben súlyos egészségkárosodást szenvedtek. Különféle járványok 
tizedelték a közösségeket, magas volt a halálozási ráta. A korántsem idilli 
állapotok sokakat továbbvándorlásra ösztönöztek. Olyanok is akadtak, 
akik nincstelenségben tengették életüket, a kilátástalanság érzése pedig 
alkoholizmusba taszította őket.21

 Szerencsére a telepesek többségét nem 
                                                                                                                                               

rajokat bocsátottak ki a szomszédos horvát–szlavón területek irányába, ahol még elegen-

dő szabad és olcsó földterület állt rendelkezésre, számtalan leánytelepülést hozva létre. 
Azon hírek, miszerint az újonnan megszerzett Bosznia–Hercegovinában rengeteg földvár 
kultiválásra, elsősorban utazók és leszerelt katonák révén jutottak el a délvidéki német 
falvakba, ahol sokan remélték, hogy a tengerentúlra történő drága kivándorlás helyett 
Boszniában lelhetnek új hazára. Oberkersch, 12–32; Wild, 29–37; Lehmann, Michael: 

Die katholischen Donauschwaben in Kroatien und Slawonien 1867–1918. In: Haltmayer, 

Josef – Lehmann, Michael: Die katholischen Donauschwaben in der Doppelmonarchie 

1867–1918. Im Zeichen des Liberalismus. Stuttgart, 1977. 426–496. 430–440; 

Sundhaussen, Holm: Die Deutschen in Kroatien-Slawonien vom Beginn des 18. 

Jahrhunderts bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. In.: Schödl, Günter (Hrsg.): Land an 
der Donau. Berlin, Siedler Verlag, 1995 [= Deutsche Geschichte im Osten Europas, Bd. 

5], 292–314, 313–314; Bezzegh Alpár: A vajdasági németség etnikai alapú nemzeti 
önszerveződése 1918–1941 között. I. rész: a kezdetektől 1920-ig. Szakdolgozat. Buda-

pest, ELTE BTK, 2006/2007, 71–74. 
21

 Lásd pl. Schlipkoeter, August: Bilder und Erinnerungen. Aus der Missionsarbeit unter 
Deutschen und Bosniaken des Balkans. Neukirchen bei Moers, 1926, 6, 41, 45, 49, 68, 

88, 118, 125. 
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ez jellemezte: jámbor, istenfélő, szorgalmas emberek voltak, aki nem fél-

tek a nehézségektől és szívós munkával takaros falvakat hoztak létre. Je-

lentős nehézség volt a mindennapok során, hogy 1878 előtt a földeket 
szabályozatlan módon használták az alattvalók; amikor viszont megérkez-

tek egy-egy vidékre a német telepesek, akkor ők elvárták, hogy világos 
magánjogi szabályozások lépjenek életbe, és a környező lakosság is tartsa 
be ezeket. Gyakori jelenség volt, hogy míg a telepesek szabályos módon 
vásárolták meg földjeiket a tulajdonos birtokostól, addig a rajta lakó 
kmeteket (főleg, ha szerbek voltak) ez egyszerűen nem érdekelte. A konf-

liktusok folyamatosak voltak a környező birka- és kecskepásztorokkal, 
akik nem tisztelték (ismerték) az európai értelemben vett magántulajdon 
fogalmát. A németeket bosszantotta, hogy a bennszülöttek össze-vissza 

kószáló állatai összetapossák a vetést és egyéb haszonnövényeket; az ál-

landó lopásokról nem is szólva. Egy-egy kolónia életének első éveiben 
tehát elég sok gond, összetűzés adódott az újonnan érkezettek és a benn-

szülöttek között, ami az előbbiek türelmét igencsak próbára tette.22
 A ma-

gántelepítésű falvak közül a Banja Lukától nyugatra található katolikus 
Windthorst és Rudolfstal, valamint a Bijeljina mellett lévő evangélikus 
Franzjosefsfeld viszonylag nagy, virágzó településsé fejlődött egy–másfél 
évtized alatt, kulturális és gazdasági értelemben egyaránt központjává 
válva saját környékének. A 20. század elején Windthorst lakossága volt a 
legnagyobb (kb. 1660 fő); őt követte Franzjosefsfeld (kb. 1400 fő), majd 
Rudolfstal (kb. 520 fő).23

 A tartomány első evangélikus templomát 
Rudolfstalban szentelték fel 1889-ben.

24
 A többi magántelepítésű német 

falu mindvégig kicsiny és szerepét tekintve jelentéktelen maradt (átlago-

san 20–120 fő közötti lakossággal). 
Franzjosefsfeld Bosznia legjelentősebb evangélikus faluja volt a szá-

zadfordulón. Nevét a délnyugat-bánáti Franzfeld (Ferenchalom) után kap-

ta. A gyermekáldásban gazdag, a szomszédos Szerémségbe is hagyomá-
nyosan sok telepest kibocsátó anyaközség 1883-ban küldöttséget menesz-

                                                           
22

 Heimfelsen, 54; Bethke, Carl: Deutsche „Kolonisten” in Bosnien (1878–1918). 

Vorstellungswelten, Ideologie und soziale Praxis in Quellen der evangelischen Kirche. 

In: Šehić, Zijad (red.): Bosna i Hercegovina u okviru Austro–Ugarske 1878–1918. 

Medjunarodna konferencija održana u Sarajevu, 30. i 31. marta 2009. Sarajevo, 
Univerzitet u Sarajevu, Filozofski Fakultet, 2011. 235–266.  238–239. [a továbbiakban: 
Bethke] 
23

 K.D.D., 503. 
24

 Maier, 12–13; Heimfelsen, 58–60; Oberkersch, 33; Wild, 42. 
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tett Szarajevóba, hogy hivatalosan tudakozódjon a bevándorlási lehetősé-
gekről. Először egy mohamedán nagybirtokostól vásároltak földet, de ezt 
nem tudták használatba venni a rajta élő szerb kmetek ellenállása miatt. 
Ekkor a kormányzat sietett a segítségükre, amely különösen is szívügy-

ének tartotta, hogy éppen ezen a vidéken, Bosznia északkeleti részén 
megvalósuljon egy ilyen „mintaprojekt”. 7000 aranykoronáért 180 ka-

tasztrális holdat vásároltak a tartományi kormánytól, amely ügyelt arra, 
hogy a terület lakatlan legyen. Összesen 91 evangélikus sváb család köl-

tözött ide Franzfeldről (412 fő), majd őket követték további családok 
Bácskából (pl. Torzsáról, Cservenkáról, Sóvéból) és a szerémségi Újpázo-

váról. „Minden telepesnek 4½ hold szántóföldet, ½ hold legelőt, ¾ hold 
szőlőskertet és ½ hold házhelyet mértek ki. Így aztán a boszniai vadon itt 
is tiszta, barátságos falunak és jól megművelt, gazdag termést hozó dű-
lőknek volt kénytelen átadni a helyét.” Az első évek itt is kemény munkát 
követeltek, de a hagyományos sváb szorgalomnak köszönhetően a falu 
hamar fejlődésnek indult.25

 1888-ban felavatták iskolájukat, mely imaház 
gyanánt is szolgált. A tanítót fele-fele arányban fizette a község és a tar-

tományi kormány.26
 Mindehhez a németországi Gustav-Adolf-Stiftung-

tól27
 is kértek és kaptak pénzügyi segítséget. Hiszen, mint indokolták, ők 

„előfutárai az igazi polgári és vallásos-erkölcsös civilizációnak a különfé-
le nemzetiségek között”.28

 Bár külföldi pénzadományok elfogadására kü-
lön engedélyt kellett kérni a kormányzattól (mert a helyi szerbek szerbiai 

és oroszországi pénzekkel nagyszerb propagandát űztek), Kállay Benjá-
min (1839–1903) birodalmi közös pénzügyminiszter,29

 ez ügyben különö-

                                                           
25

 Maier, 13–15, 47; Oberkersch, 34; Hoffmann, Fritz: Franz-Josefsfeld, Schönborn. 
Geschichte einer deutschen Gemeinde in Bosnien. Freilassing, 1963 [= Donau-

schwäbische Beiträge, Bd. 48], 12–44, 59. [a továbbiakban: Hoffmann, 1963] 
26

 Wild, 43. 
27

 A Gustav-Adolf-Stiftung (Gusztáv Adolf Alapítvány; neve 1947-től Gustav-Adolf-

Werk) Németország legelső és legrégebbi evangélikus-protestáns segélyszervezete, 
melyet 1832-ben alapítottak Lipcsében. Nevét II. Gusztáv Adolf svéd királyról kapta, aki 
a harmincéves háborúban a német protestantizmus legfőbb támasza volt, és 1632-ben 

hunyt el a lützeni csatában. A szervezet fő célja a Németországon belüli és kívüli evan-

gélikus szórványközösségek vallási–kulturális támogatása. 
28

 A franzjosefsfeldiek 1888. aug. 14-én írott levele a Gustav-Adolf-Stiftungnak. 

Evangelisches Zentralarchiv Berlin, 200–1–2220, fol. 137–140. Idézi: Bethke, 242, f. 30 
29

 Kállay, aki 1869–1875 között belgrádi nagykövet volt, kiválóan ismerte a balkáni 
népeket és történelmüket (különösen a szerbekét, akikről két történeti munkát is írt). 
1882-ben lett „birodalmi” pénzügyminiszter (utódai már a „közös” pénzügyminiszter 
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sen nagyfokú odaadásról és előzékenységről tett tanúbizonyságot. 1896 
nyarán személyesen tett látogatást az ekkorra már 1400 lelkesre duzzadt 
településen, melynek sorsát a szívén viselte.30

 A kezdeti eredmények saj-

nos tíz év után, a Drina 1896. decemberi nagy áradása miatt szinte telje-

sen megsemmisültek; 1200-an váltak hajléktalanná. Kállay 140.000 koro-

na kamatmentes hitelt nyújtott az újjáépítéshez, 10 éves futamidővel. 
Amikor pedig világossá vált, hogy a telepeseknek lehetetlenség ezt 
visszafizetniök, a határidő lejárta után elengedte a még fennálló 138.000 
koronás tartozást. A falu teljes egészében újjáépült, amihez németországi 
egyházi és civil szervezetek is hozzájárultak, köztük a Gustav-Adolf-

Stiftung és az Allgemeiner Deutscher Schulverein,31
 amely széleskörű 

gyűjtést szervezett.32
 Franzjosefsfeld egyházjogilag 1890-ig a bánáti 

anyaegyházközség fíliáját képezte. Ekkor viszont önálló egyházközséggé 
alakult első saját lelkésze, a magyarországi származású Johann Ludwig 
Schäfer (?–1928) vezetésével, aki „Kállay emberének” számított. A Dri-
na-melléki német falvak (Brezovo Polje, Branjevo, Dugopolje) Franzjo-

                                                                                                                                               

címet viselték), valamint ebbéli minőségében Bosznia–Hercegovina kormányzója. Tiszt-

ségét haláláig töltötte be. 
30

 Bethke, 242–243. 
31

 1880-ban Bécsben jött létre a Deutscher Schulverein (Német Iskolaegyesület, röv. 
DSchV), mely a Monarchia különböző vegyes etnikumú vidékein szórványban-

/kisebbségben élő németek nemzeti-kulturális identitásának ápolását tűzte céljául minde-

nekelőtt szabad anyanyelvhasználatuk biztosításán keresztül, amelyhez óvodák, iskolák, 
könyvtárak, német nyelvű sajtó alapítása, illetve ilyenek anyagi fenntartása éppúgy hoz-

zátartozott, mint a felnőttoktatás megszervezése vagy diákoknak ösztöndíjak biztosítása 
továbbtanuláshoz. Az össznemzeti-liberális beállítottságú egyesület ápolni és erősíteni 
kívánta a németség összetartozás-tudatát, valamint fékezni-lassítani asszimilációját. A 
tömbben élő németség számára pedig ismereteket közvetíteni a szórványok életéről, fel-
hívni mind a közvélemény, mind a politikusok figyelmét mindennapi nehézségeikre. 
Ennek megfelelően főleg tanárok, diákok, közéleti személyiségek voltak tagjai. A Schul-
vereinnak röpke egy éven belül Németországban is számos tagszervezete alakult, melyek 
1881-ben berlini székhellyel Allgemeiner Deutscher Schulverein zur Erhaltung des 

Deutschtums im Auslande (Általános Német Iskolaegyesület a Külföldi Németség Fenn-

maradásának Biztosításáért, röv. ADS) néven önálló szervezetté alakultak, amely tevé-
kenységét már nem korlátozta a Monarchiára, hanem világszerte kiterjesztette minden 
külföldön élő németre. Így tehát tulajdonképpen két azonos, de jogilag független szerve-

zet működött egymással párhuzamosan bécsi és berlini székhellyel. Az utóbbi 1908-ban 

nevét Verein für das Deutschtum im Auslandra (Egyesület a Külföldi Németségért, röv. 
VDA) változtatta. 1921-ben összeolvadt a két egyesület. 
32

 Heimfelsen, 31; Oberkersch, 34. 
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sefsfeld fíliái voltak, de Schäfer pasztorálta a szarajevói gyülekezetet is. 
(Amely 1898-ban vált önálló egyházközséggé, Schäfer odaköltözésével.)33

 

 

Az állam által kincstári birtokokra és községi földekre telepített né-
met falvak 1891–1904 között 

 

A kormányzat – márcsak a tartomány belső politikai viszonyai miatt, de a 
horvát és a szerbiai közhangulatra való tekintettel is – az okkupáció után 
úgy döntött, hogy az állami telepítéspolitika arra irányuljon, hogy a parla-

gon heverő kincstári földekből a tartomány nincstelen őslakosságát juttas-

sa megélhetéshez. Így a 80-as évek elején megkezdték a földek bérbeadá-
sát a bennszülötteknek. Az első években pénzügyi segítséget is kaptak, 
valamint ingyen jutottak mezőgazdasági eszközökhöz, igás- és haszonál-

latokhoz is. De a kísérletek rendszerint sikertelenek voltak, mivel e tele-

pesek, miután felélték az államtól kapott pénzeket, és jó pénzért eladták a 
szintén államtól kapott, felaprítandó tüzelőt, egyszerűen továbbálltak. Az 
évtized végére egyértelművé vált, hogy – nemzetiségi hangulatkeltés ide 
vagy oda – eredményes telepítési politikát, kulturális és gazdasági felzár-

kóztatást csak fejlettebb területekről érkező, megbízható emberanyaggal 
lehet kivitelezni, méghozzá világos követelményrendszer mellett. Korlá-
tozást csak az jelentett, hogy a telepesek lehetőleg a Monarchia állampol-

gárai legyenek. Természetesen a 80-as években létrejött privát német fal-

vak is ösztönző példaként lebegtek Kállay szeme előtt.34
 

A telepesek kiválasztásához világos feltételrendszert dolgoztak ki: 

– Erkölcsileg feddhetetlen életmódot folytassanak és bizonyítani tudják 
nem csupán azt, hogy járatosak a mezőgazdaságban, hanem családonként 
legalább 1200 korona készpénzzel is rendelkezzenek. (Ez utóbbival azért, 
hogy ne férkőzhessenek a kolonisták közé olyan nincstelenek, akik kez-

dettől fogva csupán az állami támogatás megszerzését tartják szemük 
előtt.) 

– A letelepítés egy-egy állami birtoktesten előre elkészített terv alapján 
történik, mely tartalmazza a leendő templomot, iskolát, paplakot, község-

házát stb. 
– Mindegyik telepes család, a domborzati viszonyoktól függően, lega-

lább 10–12 hektárnyi irtásföldet kap. 

                                                           
33

 Wild, 43; Hoffmann 1963, 40. 
34

 Wild, 43–44; Oberkersch, 35; Maier, 16. 
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– A kapott háztelekért és megművelendő földért az első 3 évben nem 
kell bérletet fizetni, a negyedik évtől pedig jelképes összeg (hektáronként 
1 aranykorona) illeti a kincstárt. 

– Ha a telepes rendben tartja és szorgalmasan műveli a földjét, vala-

mint politikai és erkölcsi szempontból sem esik kifogás alá, tíz év múlva 
saját tulajdonba kapja földjét, minden adósságtól mentesen, valamint a 

tartományi honosságot. 
– Az építkezéseihez szükséges fát a kincstári erdőkből ingyen kapja.35

 

E kedvező feltételrendszer alapján 1891–1904 között 54 kincstári tele-

pülés jött létre, mintegy 9000 lakossal, mindenféle nemzetiségből. Szám-

szerűleg a lengyelek (kb. 4200 fő) és az ukránok (kb. 1200 fő) voltak a 
legtöbben. Utánuk következtek a németek mintegy 1800 fővel, 12 falut 
alkotva. Ebből 11 volt evangélikus.36

 

Az 1891-ben induló állami telepítéspolitika első haszonélvezői azok a 
bácskai sváb családok voltak (néhány szerémségivel kiegészülve), akik 
1891–92 folyamán a Bijeljina–Zvornik országút mentén, a Drinánál meg-

alapították Branjevót és Dugo Poljét. Az utóbbi a maga 9 telepes család-

jával a tartomány legkisebb kincstári falva volt. Alapításukat a frissen 
szolgálatba állt franzjosefsfeldi lelkész, Schäfer kezdeményezte, nem vé-
letlen tehát, hogy lakói Dél-Magyarországról érkeztek és evangélikusok 
voltak. Mindkét kolónia sok nehézséggel küzdött kezdettől fogva. 
Branjevo telepeseinek fele már az első évben a malária áldozata lett, ami 
igen rossz vért szült; a felelős hatóságok hanyagsága miatt kirobbant 
konfliktus egészen Németországig elhallatszott és a tartományi kormány-

zatra is negatívan hatott.37
 Nagy problémát jelentett, hogy miután letelt a 

10 esztendő, ami után a földek tulajdonjoga átszállhatott a telepesekre, 
Budapest nem akarta elengedni őket a magyar állampolgárságból, ami 
megint csak viszályt szított. Branjevo és Dugo Polje mindvégig kicsiny, 
viszonylag szegény falu maradt. Jellemző, hogy az előbbi csak 1911-re 

tudta saját imaházát felépíteni.38
 

A tartományi kormányzat tanult az esetből. 1893 fordulópontnak te-

kinthető: több dolgot átértékeltek, több függőben lévő ügy megoldását 
                                                           
35

 Maier, 15–25; Handwörterbuch, 495–496. 
36

 K.D.D., 504; Maier, 22; Heimfelsen, 113; Bethke, 244; Kraljačić, 119. 
37

 Bethke, 244 
38

 Maier, 18; Heimfelsen, 21–30; Wild, 44; Oberkersch, 36; Hoffmann, Fritz: Das 

Schicksal der Bosniendeutschen in 100 Jahren von 1878–1978. Sersheim, 1982. 43. [a 
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felgyorsították, több ponton hangsúlyeltolódás következett be. A változta-

tások megtételét az alábbiak ösztönözték: 
1.) A kormányzat az 1880-as években negatív tapasztalatokra tett szert 

mind a helyi, mind pedig a Horvát–Szlavónországból tömegesen beáram-

ló horvát hivatalnokokkal kapcsolatban,39
 akik – a katolikus egyházzal 

karöltve – „horvát nemzeti missziónak” tekintették a tartomány vezetését, 
és e kulturális felsőbbrendűségi attitűd nehézkessé tette a velük való 
együttműködést.40

 Ezért Kállay nemcsak általában véve törekedett a né-
met és magyar elemek erősítésére, hanem ezen belül a protestánsokat kü-
lönösen is pártfogolta. 

2.) Mivel Bosznia–Hercegovina államjogi szempontból teljesen önálló 
közigazgatási egységet képezett, az itt élő evangélikusok nem válhattak 
automatikusan a szomszédos horvát–szlavón evangélikus egyházszervezet 
részévé. A plébániák egyházjogilag vagy teljesen önállóak voltak, vagy a 
telepesek többségét kibocsátó kelet-szlavóniai, szerémségi, dél-
magyarországi egyházközségek (illetve, magasabb szinten, egyházkerüle-

tek) alá tartoztak.
41

 Kállay törekvése arra irányult, hogy a tartomány val-

lási közösségeit jogilag is függetlenítse a Monarchia más részeitől.42
 

3.) Ennek részeként a kormányzat 1893-ban nekilátott, hogy a szerb 
ortodox többségű Észak-Boszniában (Banja Luka, Derventa, Prnjavor 

vidékén) az evangélikus egyházszervezet kiépítésével erősítse a protestan-

tizmus jelenlétét, ami egyúttal a horvát katolicizmus pozícióinak gyengí-
téséhez is hozzájárulhat. 1893-ban Banja Luka evangélikus gyülekezete 
hivatalosan is egyházközséggé alakulhatott. Az ezután keletkezett evangé-
likus német falvakat már innen pasztorálták. 

4.) Mindez annak előkészítését is szolgálta, hogy a tartományi koloni-

záció súlypontja 1893-tól kezdve Bosznia északkeleti részéről a szerb 
többségű északira és nyugatira helyeződjön át. Ha egy pillantást vetünk a 
térképre, azonnal szembetűnik, hogy mind az 1890-es évek állami telepí-
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 A beáramló horvát hivatalnokok nagy része korábban a katonai határőrvidék igazgatá-
sában vett részt, míg fel nem oszlatták 1881-ben. K.D.D., 502. 
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 Bethke, 245. 
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 Wild, 58–59, 67. 
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 Ennek jegyében jött létre 1881-ben a szarajevói érsekség is Vrhbosna (Magas-

Bosznia) néven. Három alárendelt pöspöksége: Banja Luka, Mosztár, Trebinje. Első 
érseke a szlavóniai német származású, de minden ízében horvát nemzeti beállítottságú 
zágrábi teológiaprofesszor, Dr. Josef Stadler (1843–1918) lett. K.D.D., 505–506. 
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tései, mind az 1893 után keletkezett privát német falvak túlnyomórészt itt 
jöttek létre. 

Ilyen előzmények után a kormányzat nagy elánnal fogott hozzá a tele-

pítésekhez, és 1894–95 folyamán rögtön 6 új német evangélikus falu is 
keletkezett: Dubrava/Königsfeld, Vrbaška/Karlsdorf,43

 Korače, Prosara, 
Vranovac, Ukrinski Lug/Glogovac/Schutzberg. A Bosanska Gradiška 
melletti Dubravára szlavóniai, bácskai, galíciai és morvaországi telepesek 
érkeztek. Felvirágozni azonban nem tudott, lakói az elkövetkező évtized 
folyamán vagy elhunytak vagy elvándoroltak. 1905-ben éledt újjá, amikor 
Windhorstból (saját kezdeményezésre) néhány evangélikus család ideköl-

tözött.44
 Vrbaška, Korače, Prosara és Vranovac viszont nem tudott meg-

erősödni. Nagy volt a halálozási ráta, a talaj minősége (Vranovac kivéte-

lével) szintén rossz volt, az útviszonyok rettenetesek, olykor életveszélye-

sek voltak. Ezért lakóik közül sokan elvándoroltak a nagyobb iparváro-

sokba. Akadt olyan is, aki Németországban dolgozott vendégmunkásként. 
Mások maradtak, de jelentéktelen számban, és igen szegényen tengetve 
mindennapjaikat.

45
 

A tökéletes ellenpélda Ukrinski Lug, mely a Derventa–Prnjavor or-

szágút mentén, az Ukrina-patak völgyében jött létre. A fent felsorolt fal-

vakhoz képest ez már igen komoly méretűnek számított: 110, egyenként 
12 hektáros telket mértek ki, sorsolással osztva szét őket az Oroszország-

ból, Galíciából, Bukovinából, Dél-Magyarországról, Szlavóniából és a 
Monarchia egyéb vidékeiről érkezett családok között. A lakosságnak több 
mint a felét délvidéki svábok tették ki. A megtelepedéskor a falu 300 lel-

ket számlált, e szám negyven évvel később már csaknem 1100-ra rúgott. 
A legnagyobb problémát minden évben az Ukrina áradásai jelentették. A 
kezdeti időszakban nagyon sokan haltak meg maláriában. 1902-ben rette-

netes árvíz pusztított, elárasztotta és megsemmisítette az egész falut. La-

kói ezért a tartományi kormányzattal egyetértésben úgy határoztak, hogy 
újra felépítik azt a 12 kilométerrel odébb található, Glogovac kataszteri 
község külterületén található Dornenbergen, amit aztán Schutzbergre 
(„Menedékhegy”) kereszteltek. Többéves kemény, kitartó munkával las-

san, de biztosan javult gazdasági helyzetük, úgyhogy legalább a nyomasz-

tó adósságaiktól megszabadultak. Schutzberg az 1910-es évek elejétől 
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 1918–1941 közötti hivatalos neve Karadjordjevo. 
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 Maier, 19; Heimfelsen, 29; Wild, 44 
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kezdve az egyik legéletképesebb boszniai német település volt. Népisko-

lájának tanítóját fele-fele arányban fizette a falu és az állam. Evangélikus 
gyülekezete, a vidék többi gyülekezetéhez hasonlóan, az 1893-ban létre-

jött Banja Luka-i evangélikus egyházközség fíliáját alkotta, mígnem 
1910-ben, saját temploma elkészültekor maga is önálló egyházközséggé 
vált. Ettől kezdve Banja Luka és Schutzberg volt az észak-boszniai német 
evangélikusság (15 településen összesen kb. 6800 fő) két legfőbb köz-

pontja.
46

 

1896–1903 között további négy állami telepítésű falu jött létre: a Száva 
mentén Kardar47

 (1896) és Vrbovac (1903); Doboj városa mellett Ula-

rice/Franzferdinandshöhe48
 (1896); Prnjavor mellett pedig Šibovska 

(1898). Ez utóbbi volt egyedül katolikus lakosságú a kincstári falvak kö-
zül. A környéken olyan hatalmas kiterjedésű, erdők borította állami birto-

kok voltak, amelyek semmi hasznot se hoztak, ezért a kormányzat min-

denkinek, aki itt akart letelepedni, megadta rá az engedélyt. Egyúttal re-

mélve, hogy a telepesek a legjobb egyetértésben élnek majd egymással, 
hiszen „egy nagy és hatalmas monarchia tagjainak érzik magukat és min-

den bizonnyal remélhetjük, hogy ugyanők hatalmas gátját képezik majd a 
Čuršija49

 által közigazgatásunk ellen sajnos túl gyakran fellázított benn-

szülött keleti ortodox földijeikkel szemben.”50
 E kormányzati remény 

cseppet sem valósult meg: a falvak folyton szenvedtek a környező szer-

bek (illetve Šibovska esetében a muzulmánok) ellenségeskedéseitől. Az 
„Isten háta mögötti” terepviszonyok pedig még azon kevés termény el-

adását is akadályozták, amelyet a rossz minőségű talaj termett.51
 

Az állam 1889–90 folyamán megfogalmazott telepítési projektje 1891-

ben nagy reményekkel, ígéretes feltételrendszerrel indult. Az 1891–92 

folyamán északkeleten telepített két falu olyan „kísérleti kezdet” volt, 
mely 1893-ban markáns korrekciókhoz vezetett. Előtérbe került Észak- és 
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 Heimfelsen, 46–51; Wild, 44–47; Oberkersch, 37; Maier, 20–21; Sommer, Ferdinand: 

Fern vom Land der Ahnen. Geschichte der deutschen evangelischen Gemeinde 

Schutzberg in Bosnien 1895–1942. Altenkirchen im Westerwald, 1960. 14–24. 
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 Gornji Svilaj külterületén 
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 1918 utáni neve Putnikovo Brdo. 
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 Čuršija vagy čaršija: a belgrádi befolyásos politikai körök szinonimája. 
50

 A prnjavori körzeti hivatal 1899. jan. 26-án kelt jelentése a szarajevói tartományi 
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Nyugat-Bosznia, kiváltképp Banja Luka és Prnjavor vidéke, mely ortodox 

szerb többségű, és ahol a németek jelenlétét fontosnak ítélték mind a gaz-

dasági és kulturális felzárkóztatás, az őslakosságnak nyújtandó példaadás 
végett, mind pedig abból a szempontból, hogy a protestantizmus idővel 
ellensúlyozhatja a szerbeket irritáló horvát katolicizmus nacionalista tö-
rekvéseit. Így aztán 1894–95 a telepítési politika felívelését eredményezi, 
hat kolónia létrehozásával; 1896–99 folyamán már csak három falu létesí-
tését kezdik el; majd pedig megtorpan a folyamat, és Vrbovac létesítése 
1903-04 folyamán már a kincstári telepítéspolitika kései záró akkordja, 
szoros összefüggésben Kállay halálával és egy teljesen más politikai at-

moszféra kezdetével.52
 Az állam által létrehozott 12 kolónia – Schutzberg 

kivételével (ami Kállaynak ugyanúgy szívügye volt, mint Franzjosefsfeld) 
– mind nagyon kicsi volt és az is maradt. Ezért nem voltak alkalmasak 
arra, hogy (mint azt a kormányzat kimondva-kimondatlanul szerette vol-

na) „tanítómesterei” lehessenek saját környékük autochton lakosságának. 
Az állam pénzügyi támogatásai és egyéb könnyítései nehezen tudták el-

lensúlyozni a telepesek mindennapos küzdelmeit mind a mostoha termé-
szeti viszonyokkal, mind pedig az autochton lakosság ellenszenvével, sőt 
sokszor ellenséges viselkedésével. A kormányzat azon őszinte szándéka, 
hogy az Észak-Amerikába irányuló kivándorlást Boszniába terelje át, csak 
igen szerény mértékben teljesült.53

 A Monarchia két birodalomrésze közti 
rivalizálás (ami például Branjevo esetében teljesen kétségbeesett helyzetet 
eredményezett) mindvégig akadályozta, hogy valóban nagy, összbirodal-

mi lendületű és méretű kolonizációs mozgalom jöjjön létre. 
Ha összehasonlítjuk egymással a magánúton létrejött és az állami tele-

pítésű falvakat, arra az érdekes következtetésre kell jutnunk, hogy az 
utóbbiak általában hátrányosabb helyzetben voltak: a talaj minősége silá-
nyabb, a közlekedési viszonyok rosszabbak, ráadásul a telepesek egés-

zségügye is elhanyagoltabb képet mutat. A korabeli szakirodalom általá-
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 Palotás Emil: Kelet-Európa története a 20. század első felében. Budapest, 2003, 59–
60. 
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 Pedig egy hamburgi lap még 1905 őszén is erősen reklámozta a Boszniába való kiván-
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ban méltatja Kállay gondoskodó magatartását, amellyel szemben utódjá-
ról, Stefan Burianról (1851–1922), aki 1912-ig vezette a közös pénzügy-

minisztériumot, eléggé lehangoló képet fest. Hans Maier, aki 1924-ben az 

első átfogó, modern, higgadt hangvételűnek mondható áttekintést írta 
Bosznia német lakta településeiről, a következőképpen szól minderről: 
„Úgy látszik, a kormányzat a német telepeseket a kultúra úttörői gyanánt 
kívánta felhasználni, de azáltal, hogy segítség nélkül hagyta őket és igen 
jelentéktelen számban telepítette le őket elkeserítő állapotban lévő vidé-
keken, olyan feladat elé állította őket, amelybe szinte bele kellett pusztul-

niuk. Ki kell emelnünk, hogy az első években, Kállay miniszter alatt, a 
kormányzat még messzemenő gondoskodásban részesítette a kincstári és 
a magántelepüléseket [...] Branjevo, Dugopolje, Königsfeld, Vranovac 
legalább jól művelhető földekkel rendelkeznek, ezzel szemben Karlsdorf, 
Prosara, Korače, Schutzberg, Kardar, Franzjosefsfeld, Vrbovac és 
Šibovska talaja középszerű vagy növénytermesztésre egyáltalán nem al-

kalmas. Azt pedig kifejezetten bűnténynek nevezhetjük a kormány és 
»szakértői« részéről, hogy Franzferdinandshöhe és Prosara kolóniákat 
terméketlen talajra telepítették.”54

 A legnagyobb nehézség valóban abban 
állott, hogy e kolóniákat eléggé tervszerűtlenül telepítették; a nagy területi 
szétszórtság, ami az elmaradott közlekedési viszonyok miatt halmozottan 
hátrányos helyzetbe taszította őket, kezdettől fogva súlyos örökséget je-

lentett.
55

 A 26 német faluból végső soron mindössze 4 vált valóban erős, 
virágzó, gazdaságilag és demográfiailag egyaránt gyarapodó, élénk kultu-

rális és hitélettel rendelkező településsé (kb. 4800 fős összlakossággal): a 
katolikus Windthorst és Rudolfstal, valamint az evangélikus 
Franzjosefsfeld és Schutzberg. És e négyből is mindössze egy volt állami 

telepítésű. Mindez a boszniai szerb sajtó azon hangulatkeltő, olykor 
hiszterikus megnyilvánulásaira is rácáfol, miszerint az „idegen elemek”, 
elsősorban a német parasztok (kb. 8000 fő, az összlakosság 0,4%-a) a 

tartományt „germanizálják”, illetve „a bennszülött szláv lakosságot el-

nyomják és kiszorítják”.56
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 1942 őszén ez jelentősen közrejátszott a berlini vezetés azon döntésében, hogy a bosz-
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Mészáros Zsófia 

 

Az I. világháború értelmezése a mai oroszországi történelemtanköny-

vek tükrében 

 

Az I. világháború viszonylag marginális szerepet kapott az orosz törté-
nelmi emlékezetben és történetírásban a XX. század többi meghatározó 
jelentőségű eseményéhez képest. Mindez annak ellenére esett így, hogy 
korszakhatárnak tekinthető a világtörténelemben és az orosz történelem-

ben is. Érdemes megvizsgálni ezért, hogy a mai oroszországi történelem-

tankönyvekben, illetve a legújabb történelmi alaptantervben milyen ér-

telmezésben jelenik meg a háború, milyen kép alakult ki az I. világhábo-

rúban szerepet játszó különböző társadalmi szereplőkről, valamint a hábo-

rú előtti és utáni rendszerről. 
Az iskola (többek között) a társadalom egy olyan jelentős intézménye, 

ahol a társadalmi vagy politikai elit számára fontos értékeket és ideológiát 
intézményesített formában közvetítik a felnövekvő nemzedékeknek, s 
ezzel lényegi módon határozzák meg a szocializációs folyamatokat.1

 A 

tankönyvek mindezen folyamatok lenyomatát képezik. Ugyanakkor meg 
kell jegyezni, hogy az orosz oktatási rendszerben (ahogy még sok helyen 
a világon), a tanárnak nagyobb szerepe van az értékközvetítésben, mint 
magának a tankönyvnek.2 Így ezzel a módszerrel csupán a szándékot tud-

juk mérni, az eredményt nem. 
A tanulmányban összesen nyolc történelemtankönyv (melyeket az el-

múlt hat évben adott ki több különböző kiadó), valamint két oktatási terv 

kerül elemzésre különböző szempontok alapján. Fontos kérdés, hogy mi-

lyen terjedelemben és mit írnak a világháború kialakulásának okairól, a 
háborúval járó nemzeti és nemzetközi felelősség kérdéséről, a politika, 
társadalom és hatalom témáiról, valamint háború és forradalom kapcsola-

táról. Emellett bemutatásra kerül a tanulmányban, hogy a vizsgált narratí-
vák miként tematizálják a háborút és milyen módon jelenik meg a törté-
nelmi korszakok közötti folytonosság vagy diszkontinuitás, s összességé-
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ben milyen képet kapunk a háborúról. A vizsgált tankönyvek viszonylag 
kis száma azt jelenti, hogy feltehetően nem kapunk komplett képet a vi-

lágháború értelmezésének teljes spektrumáról. A tanulmány célja az, hogy 
betekintést nyújtson a létező értelmezések sokszínűségébe, fényt derítsen 
az esetleges közös, vitathatatlannak számító pontokba, továbbá bemutassa 
a közvetített-közvetítendő történelmi narratívák tendenciáját. 

 

Történelem a mai orosz oktatási rendszerben 

 

Az I. világháborúról jelenleg az orosz oktatási rendszer két szintjén tanul-

nak értékelhető formában a diákok: egyrészt a magyar rendszerben felső 
tagozatnak megfeleltethető szinten, amely a 11-15 éves kor és 5-9. osztá-
lyok közötti időszakot foglalja magában, s amely mindenki számára köte-

lező.3 Itt a diákok 9. osztályban tanulnak a világháborúról. A következő 
szint a középfokú képzés, amely már fakultatív, s különböző formái van-

nak, mint például a szakmai és az általános képzés. Ez két évet ölel fel,4 
és a 11. osztályban találkozhatnak a diákok a világháborúval történelem 
órán. Léteznek orosz történelmi és világtörténelmi könyvek, de alapvető-
en az orosz történelmet a diákok a világtörténelembe ágyazva tanulják.  

A tankönyvkiadás Oroszországban az Oktatási és Tudományos Minisz-

térium engedélyéhez van kötve. A 2010-es évek gyakorlata az, hogy a 

minisztérium minden oktatási évre rendeletben szabályozza az adott év-

ben megjelenő tankönyvek listáját. Ez eddig viszonylag nagy változatos-

ságot jelentett: az utóbbi hat évben minimum hat tankönyvkiadó a teljes 
iskolai rendszert felölelő orosz- és világtörténelmi tankönyvcsaládja talál-

ható meg a rendeletben.5 
A fordulatot Vlagyimir Putyin harmadik elnöki ciklusának kezdete je-

lentette. 2013 februárjában adott utasítást egy egységes történelemtan-

könyv megírására, amit az Oroszországi Történelmi Társaság munkacso-

portja készített el, s „amely világos képet ad az orosz állam, mint meg-
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 An. Obscseje obrazovanyije, http://russia.edu.ru/edu/description/sysobr/915/ 

(2015.06.08.) 
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 An. Obscseje obrazovanyije. 
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(dopuscsennih) k iszpolzovanyii v obrazovatyelnom processze v obrazovatyelnih ucs-

rezsgyenijah, realizujuscsih obrazovatyelnije programmi obscsevo obrazovanyija i 

imejuscsih goszudarsztvennuju akkregyitaciju, na 2012/2013 ucsebnij god. http://www.-

edu.ru/db/mo/Data/d_11/m2885.html (2015.06.08.) 
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rendelő szándékairól, egyszersmind a tudományos közösség megfelelési 
hajlandóságának fokáról...”6

 Először egy előzetes, rövidebb szöveg ké-
szült el arról, hogy minek és milyen formában kell szerepelnie a tanköny-

vekben, kiegészítve a történelemtanítás általános céljaival. Ezt széleskörű 
szakmai és társadalmi vitára bocsátották. A vita folyománya számtalan 
változtatás volt, amelyek történelmi, szakmai szempontokat érintettek, 
viszont a tanterv alapvető irányultságát nem. 2013 végén került az orosz 
elnök asztalára a “szabvány,”7

 A hazai történelem új oktatási és metodikai 
komplexumának koncepciója címmel. Ezután is rengeteg vita követke-

zett,
8
 végül azonban nem született döntés az alaptanterv bevezetéséről. 

Dmitrij Livanov, az Oktatási és Tudományos Minisztérium vezetője 2014 
augusztusában már arról beszélt, hogy nem lesz egységes tankönyv, csu-

pán a korábban kidolgozott “szabvány” alapján fognak könyvek készül-

ni.
9
 2015 májusában bejelentették, hogy három tankönyvcsalád kapott 

engedélyt a következő tanévre történelemkönyv kiadására: a Russzkoje 
szlovo, a Drofa és a Proszvescsenyije.10

 Úgy tűnik tehát, hogy az eredeti 
tervekhez képest engedékenyebb volt a hatalom az orosz történelem okta-

tásával kapcsolatban. A továbbiakban megvizsgáljuk, hogy ez a gyakor-

latban mit jelent, hiszen könnyen elképzelhető, hogy a “szabvány” létre-

jöttével a hatalom elérte, hogy a tankönyvkiadók már pontosan tudják, 
mihez kell igazodni, ha szeretnének engedélyt kapni. 
 

A történelmi “szabványok” 

 

A “szabvány” elsődleges ideológiai célja a patriotizmusra nevelés, meg-

mutatva az ország katonai és történelmi sikereit.11
 Megközelítési módját 

                                                           
6
 Szvák Gyula, Vita a történelemről (Oroszországban), IN.: Vita az új orosz történeti 

koncepcióról, Szvák Gyula, Budapest, Russica Pannonicana, 2014, 7-14, 7. 

7 A „szabvány” szó a dokumentum orosz elnevezésének tükörfordítása. Valójában egy 
alaptantervről van szó, amely meghatározza azt az alapvető megközelítést és tudásanya-

got, amelyet a nem felsőfokú történelemoktatás során a diákoknak el kell sajátítaniuk. 
8
  Szvák, i.m. 11. 

9
 An. Jegyinovo ucsebnyika isztorii, na szozdanyii kotorovo nasztaival Putyin, “szkoreje 

vszevo, nye bugyet”, objavil Livanov. http://www.newsru.com/arch/russia/ 27aug2014-

/history.html (2015.06.08.) 
10

 An. Minobrnauki odobrilo tri linyejki ucsebnyikov isztorii. http://russkiymir-

.ru/news/190242/ (2015.06.08.) 
11

 Szvák, i.m. 11. 
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össze lehet foglalni a “nagy múlt, nagy nép” kifejezéssel.12
 Oroszország 

egy nagy kiterjedésű, soknemzetiségű állam, melynek minden alkotó té-
nyezője javára válik az együttműködés, az időnkénti konfliktusok ellenére 
is.

13
 A “szabvány” olvasatában Oroszország Európa része, hiszen történe-

tét az európai történelemre használt alapfogalmakkal írják le.14
 A történe-

lem tulajdonképpen az orosz államhatalom organikus fejlődését mutatja 
be, amelynek szerves része a szovjet korszak is, s mivel az ország sikeres-

ségének zsinórmértéke egyrészt a kiterjedése, másrészt az állam erőssége, 

ezért a brezsnyevi korszak az orosz történelem non plus ultrája.15
 Mind-

ebből kitűnik, miként tart a “szabvány” tükröt a putyini rendszernek, 
melynek szerves része az ország és az államhatalom nagyságába vetett 
tudat, a nyugatosság, s emellett igény a szuverenitásra (gondoljunk csak a 
“szuverén demokrácia” fogalmára). Látható az is, hogy az ország egyik 
legnagyobb problémája a nemzetiségek közötti ellentét: nem hiába helye-

zi előtérbe a “szabvány” a régi szovjet koncepcióhoz hasonlóan a népek 
harmonikus egymás mellett élését, s a konfliktusokat negligálja.  

A történelmi “szabvány” első, rövidebb változata gyakorlatilag teljesen 
mellékes eseménynek tekinti az I. világháborút. Mivel a “szabványok” in-

kább címszavakból állnak, ezért itt nehéz arról beszélni, hogy miképp értéke-

li a háborút az írás, csupán azt tudjuk megállapítani, milyen eseményeket tart 
fontosnak. Nem szántak neki külön egységet, csupán a Romanov dinasztia 
bukásának egyik mellékszála, s mint ilyen, mindössze a világháborúval kap-

csolatos politikai események jelennek meg benne, vagyis az, hogy mely poli-
tikai szereplők hogyan viszonyultak a háborúhoz. A hét oldalas, XIX. szá-
zadról szóló részhez tartozik, és három sor szól róla. A háború tehát itt az azt 
megelőző korszak része. Csak abból a szempontból érdekes, hogy ez volt az 
az erő, ami élesítette a politikai krízist, valamint forradalomhoz és az egyed-

uralom végéhez vezetett. Három fontosabb dátumot találhatunk meg benne: 

                                                           
12

 Bebesi Görgy, "Orosz standard." Néhány gondolat az Oroszországi Történelmi Társa-

ság oktatási standardjáról, IN.: Vita az új orosz történeti koncepcióról, Szvák Gyula, 
Budapest, Russica Pannonicana, 2014, 75-81, 76-77. 
13

 Szvák, i.m. 8-9. 
14

 Bebesi, i.m. 76. Az elkészült terv nyugatossága leginkább a Kulturális Minisztérium, s 
annak vezetője, Megyinszkij által elkészített alternatív “szabványhoz” képest látszik 
igazán. A másik terv erősen szlavofil, Oroszországot külön civilizációnak tekinti. Emel-

lett szélsőségesen ellenez minden vallási vagy etnikai sokszínűséget. (Szvák, i.m. 12.) 
15

 Szvák, i.m. 9-10. 
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Oroszoroszág hadüzenetét Németországnak, a Progresszív Blokk megalaku-

lását és a Bruszilov-offenzívát.16
  

A végleges “szabvány” háború-értelmezése gyökeres változást képvi-

sel az előző verzióhoz képest. A korszakok periodizációja megváltozott: 
az 1914-től 1921-ig terjedő periódussal egy elkülönült, hat oldalas szek-

ció foglalkozik, s úgy mutatja be, mint az Oroszországot ért nagy meg-

rázkódtatást. A fókuszban a forradalom és a polgárháború áll. Mindemel-

lett hosszabb rész szól az I. világháborúról, mint a korábbi szövegben: 
három sor helyett már fél oldalon olvashatunk róla. A háború kitörésének 
okai között geopolitikai és katonai-stratégiai célok, valamint a nagyha-

talmi szövetségi rendszer szerepel, ami utal Oroszország felelősségére a 
háború kitörésében. Szerepelnek az oroszokhoz köthető hadi események, 
a katonák “tömeges heroizmusa,” valamint a női és nemzetiségi egységek 
is. Megjelennek a társadalom háborúra adott reakciói is. A háborút katak-

lizmaként mutatja be, mely világtörténeti jelentőségű tragédiákhoz és 
megrázkódtatásokhoz vezetett, többek között az orosz forradalomhoz, a 
gazdaság militarizálásához, az állami szabályozás erősödéséhez és diktá-
tori rezsimek kialakulásához. A háború és forradalom viszonya olyan, 
mintha Lenin elképzelése szerint ábrázolták volna: a világháború átalakult 
polgárháborúvá, mert a hadsereg átpolitizálódott, az emberek pedig radi-

kalizálódtak, mivel a háború rámutatott: a korábbi értékek és a fennálló 
hatalom (mely deszakralizálódott) nem képes megakadályozni a kataszt-

rófát. Ez egyben a fejlődés szervességét is hangsúlyozza, azaz a háború 
csupán elősegítette a rendszerbe “kódolt” bukást. A továbbiakban úgy 
tűnik, mintha az októberi forradalom eseményei nagyobb hangsúlyt kap-

nának, mint a februártól októberig tartó időszak.17
 Úgy tűnik, hogy ez a 

szöveg a korábbihoz képest sokkal árnyaltabban mutatja be az I. világhá-
borút. A hagyományokkal ellentétben igyekszik rámutatni a háborús sike-

rekre, s arra, hogy ebben mindenki részt vett, ami része lehet a patriotiz-

musra nevelésnek (hiszen Oroszország még a vesztes háborúban is hősies 
volt). A háború (és az értelmezése is) a cári hatalom gyengeségére és a 
társadalmi ellentétekre mutat rá. Kimarad a kapitalizmus és imperializmus 

                                                           
16

 Rabocsaja gruppa po podgotovke koncepcii novovo ucsebno-metogyicseszkovo 

kompleksza po otyecsesztvennoj isztorii, Isztoriko-kulturnij sztandart, http://histrf.-

ru/ru/biblioteka/book/ istoriko - kul-turnyi-standart (2015.06.08.) 
17

 U.ő. Koncepcija novovo ucsebno-metogyicseszkovo kompleksza po otyecsesztvennoj 

isztorii, 46-47. http://www.kommersant.ru/docs/2013/ standart.pdf (2015.06.08.) 
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értelmezése (és kritikája). A háborúba való belépésért és a vereségért e-

gyedül a cárizmus felelős. A “szabvány” végén ehhez kapcsolódóan a 
vitatott kérdések között szerepel a monarchia szétesésének oka és értéke-

lése, valamint az, hogy miként és miért jutottak hatalomra a bolsevikok.18
 

 

Alternatív narratívák 

 

A továbbiakban néhány olyan tankönyv kerül elemzésre, melyeknek kia-

dói a korábbi években még lehetőséget kaptak, a 2015-2016-os tanévben 
azonban már nem adhattak ki történelemkönyveket.  

A Mnyemozina 2009-es orosz történelemkönyve kifejezetten monarc-

hista álláspontú. A háborúról körülbelül 5 oldalon olvashatunk, miközben 
a szerzők 4 teljes oldalt szentelnek a Romanov-dinasztia bukásának. En-

nek megfelelően a háborús részlet nem is kifejezetten mély. Az okok kö-
zött a háborús blokkok vetélkedését adják meg, melynek veszélyessége 
már a balkáni krízis során megmutatkozott.19

 Mindez azt jelenti, hogy 

egyik ország sem felelős külön-külön a háborúért, így Oroszország sem. 
A háború eseményeinek leírása a következő sémát követi: a nyugati szö-
vetségesek mindig nehéz helyzetbe kerülnek (szinte egy sikert sem érnek 
el), s nagy áldozatok árán ugyan, de az oroszok mindig megsegítik őket a 
keleti fronton, hogy teljesítsék “hű szövetségesi kötelességüket.” Az oro-

szok hadi sikertelensége mindig külső tényezők eredménye.20
 A szöveg-

ből az a következtetés vonható le, hogy a háború okolható teljes mérték-

ben a forradalom kitöréséért, mivel ez vezetett az emberek elégedetlensé-
géhez.21

 Ehhez személyesen Lenin is hozzájárult, aki kifejezetten “szítani 
akarta a tüzet” az imperialista háború során, hogy a népek saját vezetőik 
ellen forduljanak.

22
  Lenin, ahogy a bolsevikok, csupán saját személyes 

vezetői ambícióit követte, s ezért becsapta a tömeget.23
 A tankönyv a 

breszt-litovszki különbéke kapcsán is eléggé határozott véleménynek ad 
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 U.o. 80.  
19

 Sz. V. Kulesov, O. V. Volobujev, Isztorija Rosszii, Moszkva, Mnyemozina, 2009, 64. 
20

 U.o. 64-66. Ezzel kapcsolatban még egy moralizáló jellegű kérdést is feltesznek a 

szerzők a fejezet végén arról, hogy az antant többi hatalmának viselkedése az oroszokkal 
szemben mennyire volt „szövetségeshez méltó”, illetve „önző.” (U.o. 72.) 
21

 Ugyanakkor a kérdések között megad három különböző álláspontot ezzel kapcsolat-

ban. (U.o. 75.) 
22

 U.o. 67-68. 
23

 U.o. 99. 
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hangot, miszerint az csupán megfosztotta az országot a jogos kártérítéstől 
az elveszített életekért és javakért.24

 A cár tulajdonképpen a forradalom 
áldozata: az ő szavaival írja le a februári napokat, a tragédiát, amely véget 
vetett az „ezeréves” monarchiának, mindössze azért, mert gyenge volt és 
határozatlan. Több idézetet hoz a helyzetről, s az általános kép az, hogy 

II. Miklós csupán modernizálni szerette volna az országot, ami sikertele-

nül végződött, s hogy ne ontsák a nép vérét, lemondott.25
 Ez a könyv va-

lószínűleg monarchista álláspontja miatt nem kapott engedélyt, mivel 
egyrészt túlságosan szakralizálja a cári hatalmat, másrészt egyértelmű 
törésként ábrázolja a februári, s még inkább az októberi forradalmat, 
amely nem férhet bele az organikus történelmi fejlődési koncepcióba. 

A Balassz kiadó 2010-11-es, 8. és 9. osztályosoknak szánt világtörté-
nelmi könyvei viszonylag hosszan beszélnek a világháború kitörésének 
előzményeiről és magáról a háborúról. Szó esik az összes nagyobb front 
eseményeiről nagyrészt hadtörténeti szempontból, részletes leírással, dá-
tumokkal. A kiváltó okoknál a narratíva nagymértékben a lenini hagyo-

mányt követi:26
 beszél imperializmusról, a világ újrafelosztásáról, geopo-

litikai célokról és az iparosok nyomásáról a terjeszkedés kapcsán. Szó 
esik a militarizmusról, valamint a média és politikusok által gerjesztett 
nacionalizmusról is. Nemzetközi szinten főleg Nagy-Britanniát és Német-
országot okolja.27

 A háborút azért ítéli el, mert nagy emberveszteséggel 
járt, s egy új korszak köszöntött be, amikor felbomlottak a birodalmak, és 
forradalmak törtek ki.28

 A katonáknak egyszerűen elegük lett és megta-

gadták feletteseik parancsait. Ezzel együtt kiélesedtek a társadalmi el-

lentmondások, így forradalmi helyzet alakult ki.29
 Az orosz forradalom 

mellett a szerzők említik a német, a magyar és a szlovák próbálkozásokat 
is, amelyek az orosz mintát igyekeztek követni, sikertelenül. A világfor-

radalom bukásához kötik a Szovjetunió létrejöttét.30
 Ebből a tankönyvből 
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 U.o. 80. 
25

 U.o. 70-75. 
26

 Még meg is említi Lenint. (D. D. Danyilov, A. V. Kuznyecov, Sz. Sz. Kuznyecova, N. 
Sz. Pavlova, V. A. Rogozskin, Vszeobscsaja isztorija - isztorija novovo vremenyi, 

Moszkva, Balassz, 2010, 280-282.) 
27

 U.o. 19-20. 
28

 D. D. Danyilov, A. V. Kuznyecov, Sz. Sz. Kuznyecova, N. Sz. Pavlova, V. A. 

Rogozskin, Vszeobscsaja isztorija novejsevo vremenyi, Moszkva, Balassz, 2011. 19-20. 
29

 U.o. 27. 
30

 U.o. 38-39. 
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valószínűleg azért nem tanulhatnak többé az orosz diákok, mert túlságo-

san is objektív és rendszerkritikus. Az I. világháborúról szóló részben is 
azt a társadalmi rendszert okolja (mind Oroszországban, mind a világ 
többi részén), amelyben a háború megfogant. Mivel a jelenlegi hatalom 
igyekszik megtalálni elődeit a háborút megelőző évtizedből,31

 ezért nem 
fogadható el a kapitalizmus, a média és a politika ilyen fokú kritikája. 

A Ventana-Graf kiadó 2011-es, 11. osztálynak szánt világtörténelmi 
könyve szintén sok helyet szán a háborúnak, s még többet a békekötés-

nek. Tárgyalása közepesen mély, s inkább csak egyes témákat ragad ki, 
hogy részletesebben elemezze őket. A háború okaként a szövetségi rend-

szert és a brit-német szembenállást nevezi meg, de részletesen ír az impe-

rializmusról, a követelt területekről és katonai tervekről is.32
 Mindemellett 

hosszan taglalja a nacionalizmust, amely a tömeges demokrácia és média 
hatására alakult ki, s mely lázba hozta Európát és teljesen elfogadhatóvá 
tette az emberek számára a háborút, mintha egyfajta pszichózis okozta 
volna a konfliktus eszkalálódását.33

 A háborúról olyan erőként ír, ami 
egyesíti a társadalmat: a munkásokat és a burzsoáziát, a protestánsokat és 
a katolikusokat.

34
  Azonban végül a háború globális katasztrófát okozott, 

véget vetett a francia forradalommal elkezdődő liberális periódusnak, 
mert elültette az emberekben az erőszakot, ami totalitarizmushoz, fasiz-

mushoz és a szocializmus és kapitalizmus szembenállásához vezetett, így 
elkerülhetetlen volt az új háború.35

 A továbbiakban is egyenlőségjelet tesz 
a szélsőjobb és szélsőbal puccsai, illetve forradalmi próbálkozásai közé.36

 

Összességében kissé olyan, mintha a nacionalizmus apologetikáját kínál-

ná, s mint ilyen, bár világtörténelemmel foglalkozik, sokat ír az oroszok 
háborús szerepléséről, amely végig önzetlenül a nyugatiakat támogatta, 
akár sikeres volt, akár nem.37

 Még egy Winston Churchill idézetet is hoz 
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 Például Pjotr Sztolipin belügyminisztert, aki az Oroszország neve televíziós műsorban 
második helyezést ért el. 
32

 T. P. Andrejevszkaja, O. Ju. Plenkov, Sz. V. Sevcsenko, Vszeobscsaja isztorija, 

Moszkva, Ventana-Graf, 2011, 28-29. 
33

 Például a szöveg szerint a német nacionalisták kényszerítették ki a területi expanziót. 
(U.o. 32; 38.) 
34

 U.o. 30. 
35

 U.o. 27, 49, 52. 
36

 U.o. 57. Az egyetlen kivétel a háború kérdése, ahol kitér arra, hogy egész Európában 
csak a bolsevikok és a szerb szocialisták ellenezték a háborút. (U.o. 31.) 
37

 U.o. 33-35. 
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arra vonatkozóan, hogy az Orosz Birodalom milyen jó szövetséges volt.38
 

Az előbbiekben összegzett szemléletmód feltehetőleg azért nem felel meg 
ma, mert túlságosan sokat foglalkozik a nacionalizmussal, amelyet a sok-

nemzetiségű Oroszország nem engedhet meg magának. Az sem szeren-

csés, hogy egy a legitimációját a második világháborús győzelemben, a 
fasizmus legyőzésében megtaláló Oroszországban a fasizmust és a szocia-

lizmust egyenértékűvé teszi. 
 

A legutóbb jóváhagyott kiadók tankönyvei39
 

 

Az egyik, a 2015-2016-os tanévre is engedélyt kapott tankönyvkiadó a 
Proszvescsenyije, melynek egy 2013-as, 11. osztálynak szánt orosz törté-
nelemkönyve közepesen hosszan és mélyen ír a háborúról. Kiváltó okok-

ként a katonai szövetségeket és a területi követeléseket, elsődlegesen pe-

dig a központi hatalmak agresszióját nevezi meg, ilyen formán a hazai 
felelősség kérdését nem veti fel.40

 Az egész háborús tematika a forrada-

lomra van kihegyezve, s azt taglalja, hogy mi a kettő közötti kapcsolat.41
  

Oroszországot áldozatként, problémákkal sújtott országként ábrázolja,42
 

melynek már a kezdetek kezdetén sem volt esélye győzelemre, s csupán 
területi és hadi veszteségeket szenvedett el.43

 A könyv leírása szerint a 
forradalom már a háború kitörésekor predesztinált volt, tekintve, hogy a 
háború miatt a modernizációs folyamat nem lett teljesen sikeres, s a cári 
hatalom meggyengült.44

 Problémát jelentett a folyamatosan fokozódó 
ellenállás is, s bár a februári forradalom mindenkit lelkesedéssel töltött el, 
az ideiglenes kormány gyengesége csak elmélyítette a társadalmi szaka-

dékokat és egyenesen diktatúrához vezetett.45
 Ezzel a szemlélettel képvi-

seli az organikus történelmi fejlődést, illetve az erős hatalom retorikáját. 

                                                           
38

 U.o. 41. 
39

 A tanulmány írásakor még nem voltak elérhetőek a legújabb tankönyvek, ezért a kiadó 
irányvonalára csupán a korábbi tankönyvekből tudunk következtetni. 
40

 A. A. Levandovszkij, Sz. V. Mironyenko, Ju. A. Scsetinov, Isztorija Rosszii - XX - 

nacsalo XXI veka, Moszkva, Prosvescsenyije, 2013, 51; 53. 
41

  U.o. 50. 
42

 Leírja többek között a hadsereg problémáit is (technikai elmaradottság, rossz szerve-

zettség, gyenge ellátás), ami ritka a vizsgált tankönyvek között. (U.o. 55.) 
43

 U.o. 55. 
44

 U.o. 56-57. 
45

 U.o. 57-58; 70-72; 78. 
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A tankönyv előnye, hogy sokszor megfogalmaz lehetőségeket, melyek az 
adott fejlődési úton végül nem valósulhattak meg,46

 illetve az ideiglenes 

kormány ténykedéséről három különböző történészi nézőpontot is bemu-

tat.
47

  Bizonyos mértékben megpróbálja rehabilitálni az I. világháborút és 
felteszi a kérdést, hogy mely eseményeket érdemes megőrizni a történel-

mi emlékezetben a háborúból.48
 

A Russzkoje szlovo a második engedélyezett tankönyvcsalád kiadója. 
Egy 2013-as, 9. osztálynak szánt orosz történelemkönyvében szinte mar-

ginális kérdésként jelenik meg a háború. Mintha mindössze 1914-15-ben 

folynának a háborús események, mivel az 1916-17-es időszak bemutatása 
csupán a belső krízisekre koncentrál. Nem ír túlságos részletességgel a 
háborúról, és ha ír, akkor is szinte csak a keleti frontról. Kiváltó okként a 
kolonizációt, valamint a piacokért és nyersanyagokért folyó harcot nevezi 

meg, de a legnagyobb agresszornak Németországot tartja.49
 A hazai fele-

lősséget egyértelműen a cárra hárítja.50
 II. Miklóssal szemben több ponton 

fogalmaz meg kritikát: területi nyereségekért lépett be a háborúba, vala-

mint Alekszej Bruszilov tábornok beszámolója szerint a katonák nem 
értették a háború céljait, s azt csupán a cár szeszélyességének tudták be.51

 

A cár nem volt képes dialógust folytatni a társadalommal, s megszerezni 
annak támogatását, valamint magára hárította a felelősséget a háborús 
vereségekért főparancsnoki kinevezésével, hozzátéve, hogy nagy befo-

lyással bírt döntéseiben Grigorij Raszputyin.52
 A háborús problémák mel-

lett a fő motívum az oroszok dicsősége és mártíromsága: mint mentette 
meg Párizst és a nyugati frontot a keleti front,

53
 mint okozott nehézsége-

ket a nyugatiak nemtörődömsége. A korábban említett Winston Churchill-
idézet mellett szerepel Lloyd George-é is, melyben a franciákat és ango-

lokat önzőnek nevezi, amiért nem segítettek az oroszoknak. Azt is meg-

említi a tankönyv, hogy Oroszországból került ki a háború legtöbb áldo-

                                                           
46

 Például arra, hogy a bolsevikok helyett ki kerülhetett volna hatalomra. (U.o. 70.) 
47

 U.o. 75. 
48

 U.o. 58-59. 
49

 Sz. I. Kozlenko, Sz. T. Minakov, Ju. A. Petrov, N. V. Zaglagyin, Isztorija Rosszii - 

XX - nacsalo XXI veka, Moszkva, Russzkoje szlovo, 2013, 41. 
50

 U.o. 52-53. 
51

 U.o. 52-53. 
52

 U.o. 49-50. 
53

 U.o. 43. 
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zata.
54

 A tankönyv a forradalom utáni kettős hatalmat elítéli gyengesége 
miatt, amiért nem tudta megoldani a legjelentősebb problémákat.55

 A bol-

sevikok ténykedését inkább pozitívan értékeli,56
 kivéve a breszt-litovszki 

békét, ami a tankönyv megfogalmazásában Oroszország nemzeti megalá-
zásához és a polgárháború kitöréséhez vezetett.57

 Ugyanakkor elítéli a 
nacionalizmust, amikor a monarchisták és a feketeszázasok oroszországi 
németek elleni akcióiról ír.58

 Összességében ez egy patrióta narratíva, 
amely igyekszik az ország és a nép nagyságát leválasztani a problémákról 
és vereségekről azáltal, hogy egyrészt a külföldieket, másrészt egyetlen 
személyt, II. Miklóst okol mindenért. 

A harmadik engedélyezett tankönyvcsalád kiadójától, a Drofától elő-
ször egy 2013-as, 9. osztályosoknak írt orosz történelemkönyvet kerül 
vizsgálat alá. A könyv nem túl mélyen tárgyalja a háborút, inkább általá-
nosításokat fogalmaz meg. Fő tematikája a hatalom kérdése. A háború 
kitörésének okaiként a nagyhatalmi ellentéteket, a világ újrafelosztásáért 
való küzdelmet, a fegyverkezési versenyt és a nacionalizmus növekedését 
nevezi meg.

59
 A tankönyv szerint viszont az oroszok mindössze azért lép-

tek be a háborúba, mert a szerbek a segítségüket kérték, s erre II. Miklós 
nem tudott nemet mondani.

60
 A háborúért a nagyhatalmak felelősek, akik 

nem szolgáltak rá az oroszok beléjük vetett bizalmára.61
 A könyv narratí-

vájában minden eddiginél fokozottabbak az orosz “sikerek:” ugyan a né-
metek technikai fölénye és jó elhárítása okozott vereséget, de “az orosz 
katonák férfiasságának hála” a német villámháborús terv kudarcba fulladt. 
Még a legnagyobb háborús szövetséges győzelem, a Bruszilov-offenzíva 
is az oroszok sikerét jelzi.62A háború során a hatalom presztízse csökkent, 

kiütköztek a társadalmi ellentétek.63
 Az ország az elégedetlenség ellenére 
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 U.o. 46-47. 
55

 U.o. 63. 
56

 U.o. 71-72. 
57

 A vizsgált tankönyvek közül ez ítéli el legnyíltabban a breszt-litovszki békét. (U.o. 
79.) 
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 U.o. 49. 
59

 A. F. Kiszeljov, V. P. Popov, Isztorija Rosszii - XX - nacsalo XXI veka, Moszkva, 

Drofa, 2013, 39. 
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 U.o. 40. 
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 U.o. 47. 
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 U.o. 42; 44-46. 
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 U.o. 58. 
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sikeres volt, 1916-ban még nőtt is a termelés.64
 II. Miklós energikus dön-

téshozóként szerepel, akire mindössze Grigorij Raszputyin működése vetett 
árnyékot.65

 Az általa kezdeményezett reformfolyamatoknak csupán Pjotr 
Sztolipin meggyilkolása és a háború vetettek gátat.66

 Lemondásával a hábo-

rú ügyét és Oroszország függetlenségét próbálta védeni.67
 Mindehhez ké-

pest az ideiglenes kormány erőtlen volt, ami az egyébként tehetséges pro-

pagandista bolsevikok sikerét okozta,68
 akik ugyan radikálisok voltak, de 

bizonyos mértékig csak naiv elképzelések miatt. A breszt-litovszki béke a 
hatalom megtartásának ára volt.69

 Az előző tankönyvhöz hasonlóan a kül-

földtől elzárkózó, patrióta felhangja van a narratívának. A hatalom motí-
vumának tárgyalása arra enged következtetni, hogy az erős kéz, erős köz-

ponti hatalom politikáját részesítik előnyben a tankönyv szerzői. 
A másik Drofa könyvet 2014-ben adták ki világtörténeti témában 11. 

osztályosok számára. A szöveg teljes képet ad az összes frontról, hadi 
cselekményről, s az egyes országok belpolitikai helyzetéről, gazdaságáról. 
Az okok terén kiegyensúlyozott, mivel az összes főbb ország területi kö-
vetelését bemutatja, s hangsúlyozza: a központi hatalmaknak csupán a 
háború időpontjának kiválasztása, és a kész támadási tervük miatt volt 
nagyobb a vétkük a többi résztvevőhöz képest, akik ugyanúgy hozzájárul-

tak a konfliktus eszkalálódásához.70
 Egy forráson keresztül még azt is 

bemutatja, miként készült maga Oroszország is a háborúra.71
 A felelősség 

az uralkodó csoporté, mely még a Bizánci Birodalmat is szerette volna 
visszaállítani Konstantinápoly elfoglalásával.72

 A háború globalizálta a 
konfliktusokat. Nagy áldozatokkal és tragédiákkal járt, mert a fegyverek 
egyre halálosabbak voltak. A nagy birodalmak szétestek, s forradalmak és 
gazdasági válságok korszaka köszöntött be.73

 Ugyan ír a könyv Oroszor-
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 U.o. 45-46. 
65

 U.o. 45. 
66

 U.o. 58. 
67

 U.o. 64. 
68

 U.o. 79; 95. 
69

 U.o. 76-78. 
70

 M. V. Ponomarjov, V. A. Rogozskin, O. V. Volobujev, Vszeobscsaja isztorija, 

Moszkva, Drofa, 2014, 22-23. 
71

 U.o. 32. A forrás éppen az ellenségtől származik: az Osztrák-Magyar Monarchia berli-

ni nagykövete, gróf Szögyén-Marich László 1914. július 12-én írt jelentése Leopold von 
Berchtold osztrák-magyar külügyminiszternek. 
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 U.o. 24. 
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 U.o. 31-32. 
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szág nyugatiaknak nyújtott “segítségéről” a háború elején, de bemutatja a 
felkészületlenséget, szervezetlenséget és rossz ellátást is.74

 Még a Bruszi-

lov-offenzívát sem ítéli egyértelműen sikeresnek, mert a hadművelet sike-

reit végül nem sikerült kiaknázni.75
 Úgy véli, hogy Oroszország nem volt 

egyedül a problémáival: a háborúellenes hangulat és a kiélesedő szociális 
konfliktusok sok helyen vezettek forradalomhoz.

76
 Mindent összevetve 

egy kiegyensúlyozott, objektív narratíva olvasható a könyvben. 
 

Összegzés 

 

A tankönyvek vizsgálata alapján elmondható, hogy az utóbbi években 
az első világháborúról szóló narratívák viszonylag széles spektruma jelent 
meg az oroszországi iskolai történelemkönyvekben. Ez azonban együtt 
járt azzal is, hogy a könyvek tudományos szempontból elég változó szín-

vonalúak voltak. Arra juthatunk a 2015-ben engedélyezett és nem engedé-
lyezett tankönyvek összehasonlítása során, hogy a „nyertes” kiadók 
könyvei nem csupán azért kaptak lehetőséget, mert jobban idomultak a 
hatalom ideológiájához, hanem mert szakmailag is magasabb színvonalat 
képviseltek. 

Összességében a következő trendek figyelhetők meg: a túlságosan sar-

kított álláspontoknak, a nacionalizmusnak és a monarchizmusnak nincs 
helye az orosz oktatási rendszerben, ahogy a rendszerkritikának sem. Az 
elfogadott könyvekben megjelenik, s a korábbiakhoz képest fokozódik az 
orosz hadsereg sikerének és önfeláldozásának hangsúlyozása, karöltve a 
szövetségesekkel szembeni kritikával, amelyben egyszerre benne foglalta-

tik a Nyugatnak megfelelni akarás, s a csalódás is. Fontos elem az organi-

kus fejlődés, és az erős hatalom tematikája. A cár azért felelős a kudarcért 
és a forradalomért a legtöbb narratívában, mert nem képes határozottan 
gyakorolni hatalmát, viszont amelyik narratívában pozitív személyiség, 
ott egyben erős is. Továbbá a bolsevikok is azért tudnak véget vetni az 
ideiglenes kormány ténykedésének, mert határozottan ragadják meg a 
hatalmat. 

Mindehhez hozzá kell tenni, hogy egyáltalán nem lehet még a most 
engedélyezett könyvek korábbi kiadásait sem „vonalasnak” nevezni, mi-
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vel még így is viszonylag árnyalt véleményeket fogalmaznak meg. Vi-

szont ha összevetjük őket az elkészült “szabvánnyal,” akkor érthetővé 
válik, hogy miért is ezek a kiadók kaptak engedélyt a 2015-2016-os tan-

évre, miután a hatalom felhagyott az egységes történelemtankönyv létre-

hozásának szándékával. 
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Suhajda Szabolcs 

 

Háború, forradalom, polgárháború: historiográfiai tendenciák az 
orosz történetírásban (2000–2015) 

 

Jelen tanulmány azt a célt szolgálja, hogy áttekintést adjon az orosz törté-
nettudomány jelenlegi irányvonalairól a fenti témákat illetően. Igyekszik 
választ találni arra a kérdésre, hogy az elmúlt 15 év során melyek voltak 
azok a témakörök, amelyek rendszeresen felbukkantak az orosz történet-

írásban, és melyek azok, amelyek a mai napig éles vitákat váltanak ki és 
értékelésükben mostanáig sem alakult ki igazi konszenzus. Természetesen 
a fentebb említettek részletes tárgyalása jócskán meghaladná egy hosz-

szabb tanulmány kereteit is, így jelen munka csak arra vállalkozik, hogy a 
legfontosabb irányvonalakat, tendenciákat az Orosz Tudományos Aka-

démia két történettudományi folyóirata, a Rosszijszkaja Isztorija (2009-ig 

Otyecsesztvennaja Isztorija) és a Voproszi Isztorii alapján bemutassa. 
Mindkét lap esetében nagyjából az elmúlt másfél évtized anyaga, a 2000 
és 2015 első féléve között megjelent számok váltak a vizsgálat tárgyává.1

  

                                                           
1
 A Rosszijszkaja Isztorija esetében mindez a 2000/1–2015/3. között, míg a Voproszi 

Isztoriinál ez a 2000/1–2015/6. között megjelent számokat jelenti.   



 

40 

 

  

 

Az I. világháború története a Rosszijszkaja Isztorijában 

 

Alapvetően mindkét akadémiai folyóiratra jellemző, hogy az I. világhábo-

rú története más 20. századi témákhoz képest ritkán kerül előtérbe. A 
Rosszijszkaja Isztorijában az átnézett bő 15 év alatt alig több mint 20 cikk 
jelent meg, amely valamilyen módon kapcsolódik a háború történetéhez. 
Jóllehet, még ezek között is számos olyan található, amely marginális 
témát érint, vagy ha olyan kérdéssel is foglalkozik, amely valóban fontos, 
sokszor olyan minimális terjedelemben teszi mindezt, hogy abból nehéz 
bármiféle komolyabb következtetést levonni. 

A folyóiratban igazán éles kérdés a világháború történetére vonatkozó-
lag nem kerül elő.  Gyakorlatilag nem tudjuk meg, hogy Oroszország mi-

ért vett részt ebben a háborúban, annak hadtörténeti aspektusairól is alig 
esik szó. Jellemző, hogy számos esetben a korszakhatárok is elmosódnak 
az 1917-es események, valamint a cári Oroszország története között. 

Leggyakrabban politikatörténeti témák kerülnek napirendre. Többek 
között jelentek meg tanulmányok a cári Oroszország államapparátusának 
működéséről, illetve képet kaphatunk számos politikai csoport tevékeny-

ségéről, azok elképzeléseiről a háború évei alatt vagy közvetlenül az azt 
megelőző időszakban.2 Ezenkívül az Orosz Birodalom gazdasági helyze-

téről, a cári hadsereg állapotáról, a hátország életéről, valamint az ellátási 
nehézségekről szóló tanulmányokat is találhatunk a folyóiratban.3

 Ugyan-

akkor a politikatörténettel foglalkozó cikkekhez hasonlóan ezekben az 
írásokban is gyakran előfordul, hogy a cári Oroszország összeomlása és 

                                                           
2
 Lukjanov, M. Ny.: «Rosszija – dlja russzkih ili «Rosszija – dlja russzkih poddanih»? 

Konszervatori i nacionalnij voprosz nakanunye Pervoj mirovoj vojni, Otyecsesztvennaja 

Isztorija, 2006, No. 2. 36–46.; Mihajlova, Je. M.: Pravomonarhicseszkoje dvizsenyije v 

Povolzsje v 1905–1917 gg., Otyecsesztvennaja Isztorija, 2007, No. 1. 126–134.; Gajda, 

F. A.: Russzkije liberali v voszprijatyii pravjascsej bjurokratyii v period krizisza 

tretyjeijunyszkoj szisztyemi (1911–1917 gg.), Otyecsesztvennaja Isztorija, 2007, No. 4. 

42–56.;    
3
 Asztasov, A. B.: Gyezertyirsztvo i borba sz nyim v carszkoj armii v godi Pervoj 

mirovoj vojni, Rosszijszkaja Isztorija, 2011, No. 4. 44–52.; Akszenov V. B.: «Szuhoj 
zakon» 1914 г.: ot pridvornoj intrigi do revoljucii, Rosszijszkaja Isztorija, 2011, No. 4. 

126–139.; Trofimova, Je. V.: Proizvodsztvo vzrivcsatih vescsesztv v godi Pervoj 

mirovoj vojni, Otyecsesztvennaja Isztorija, 2002, No. 2. 147–152.  
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1917 előtörténete válik hangsúlyossá, és nem Oroszország I. világháborús 
szerepvállalása. 

A Rosszijszkaja Isztorijára a Voproszi Isztoriival szemben sokkal in-

kább jellemző, hogy a különböző évfordulók környékén megszaporodnak 
az adott témára vonatkozó tanulmányok.  Nos, az I. világháború esetében 
sajnos ez az állítás nem állja meg a helyét. Jóllehet, a „Dialógus egy 
könyvről”4

 című rovatban megjelenik egy munka Andrej Ivanov tollából, 
amely erre az időszakára vonatkozik, azonban ez sem Oroszország hábo-

rús szerepvállalását igyekszik árnyalni, hanem a jobboldali pártok parla-

menti tevékenységére fokuszál a IV. Állami Duma ülésezése idején.  
Maga a cím is beszédes: Jobboldaliak az orosz parlamentben: a válság-

tól az összeomlásig 1914–1917.
5
 Már ebből kiolvasható, hogy a munka 

tematikájában a világháború eseményei másodlagos szerepet fognak ját-

szani.  A háború története abból a szempontból jelenik meg, hogy az ho-

gyan hatott a különböző politikai csoportokra, erőviszonyokra. Ivanov 
munkájában arra a következtetésre jut, hogy a jobboldali erők valóban 
jelentős számban képviseltették magukat a IV. Állami Dumában, ugyan-

akkor már a háború előestéjén – legalábbis ezen keretek között – nem 

tudtak tényleges többséget szerezni.6 Izolációjuk és megosztottságuk a 
háború éveiben csak tovább erősödött. Ehhez hozzájárult az is, hogy a 

különböző jobboldali csoportosulások sokszor nemcsak más politikai 

                                                           
4
 A „Dialógus egy könyvről” (Dialog o knyige) illetve az úgynevezett Kerekasztal be-

szélgetés (Kruglij sztol) című rovatok többé-kevésbé állandónak számítanak a folyóirat-

ban.  Ezek arra adnak lehetőséget, hogy egy kiválasztott történeti problémáról, munkáról 
a lap szerkesztői valamint az adott témában járatos történészek részletesen kifejtsék a 
véleményüket. Ugyanakkor mindez jóval többet jelent puszta recenziónál vagy egy ép-

pen aktuális történeti kérdés körüljárásánál, hiszen nemcsak egy adott munka vagy egy 
korszak bemutatására kerül sor, hanem ahhoz kapcsolódóan problémák, kérdések felve-

tésére, valamint azok esetleges megválaszolására, továbbgondolására is.   
5
 Ivanov, А. А.: Pravije v russzkom parlamentye: ot krizisza k krahu (1914–1917). 

Moszkva–Szankt-Petyerburg, Aljansz–Arheo, 2013. A könyvről tartott vitát a folyóirat-

ban lásd: Mamonov, A. V. (matyerial podgotovil): Pravije v russzkom parlamentye: ot 
krizisza k krahu (1914–1917) « Andreja Ivanova», Rosszijszkaja Isztorija, 2014, No. 3. 
143–179. 
6
 Maga a szerző is elismeri, hogy a IV. Állami Dumában helyet foglaló erők korántsem 

képviselték az orosz jobboldaliság egészét. Ivanov, i. m., 2013. 467. 
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irányzatokkal – leginkább a liberálisokkal – kerültek összeütközésbe, ha-

nem sok esetben egymással is.7  
 

Az I. világháború története a Voproszi Isztoriiban 

 

A Rosszijszkaja Isztoriával szemben a másik akadémiai folyóiratban más-

fél évtized alatt jóval több, körülbelül 60 tanulmány jelent meg az I. vi-

lágháború történetére vonatkozólag. Jóllehet, ez a magas szám betudható 
annak is, hogy ez a lap nagyjából kétszer olyan gyakran, évente 10–12 

alkalommal jelenik meg, mint az előbbi.8 
Kiemelkedően magas az orosz hadseregre vonatkozó cikkek száma, 

amelyről másfél évtized alatt körülbelül 20 cikk jelent meg. Ugyanakkor a 
cári hadseregre vonatkozó írások ritkább esetben foglalkoznak annak 
konkrét háborús szerepvállalásával.9 Sokszor a cári hadsereg történetének 
olyan aspektusai kerülnek előtérbe, amelyek csupán közvetettebb módon 
kapcsolódnak annak katonai tevékenységéhez. Többek között találhatunk 
tanulmányokat a katonai kiképzésről, a tisztikar önszerveződéséről, anya-

gi helyzetéről, valamint a hadifogoly–kérdésről is.10
  

                                                           
7
 Uo.; Azonban megjegyzi, hogy az 1917-es februári forradalom győzelme ellenére O-

roszországban ebben az időszakban már sokkal inkább volt társadalmi bázisa a különbö-
ző feketeszázas mozgalmaknak és baloldali erőknek, mint  az orosz liberálisoknak. Uo., 
473. 
8
 A fenti képet némileg árnyalja, hogy a Voproszi Isztorii rendszerint 160 – 180 oldalon 

jelenik meg. Ebben a folyóiratban a különböző állandó részek (pl.: recenziók) mellett 

számonként 6–8 történeti tanulmányt közölnek.  Ezzel szemben a Rosszijszkaja Isztorija 
némileg nagyobb terjedelemben, legtöbbször több mint 200 oldalon jelenik meg. Utóbbi 
lapban sem közölnek a fentieknél több tanulmányt, ugyanakkor az itt publikált cikkek 

rendszerint terjedelmesebbek.   
9
 Kozlov, D. Ju.: Rol rosszijszkovo Baltyijszkovo flota v ekonomicseszkoj blokagye 

Germanyii 1914–1917 gg., Voproszi Isztorii, 2010, No. 9. 70–84.; Tyihomirov, A. V. – 

Csapkevics, Je. I.:Russzkaja gvargyija v pervoj mirovoj vojnye, Voproszi Isztorii, 2000, 

No. 9. 32–51.; Oszkin, M. V.: Goszudarsztvennoje opolcsenyenyije v period pervoj 

mirovoj vojni, Voproszi Isztorii, 2013, No. 6. 142–152.    
10

 Polikarpov, V. V.: Vojennoplennije v lagerjah pod Izsevszkom v 1915–1916 gg., 

Voproszi Isztorii, 2007, No. 2. 94–105.; Geraszimov, V. L.: Podgotovka kadrov 

otyecsesztvennoj morszkoj aviacii, Voproszi Isztorii, 2008, No. 2. 99–105.; 

Bratyuscsenko, Ju. V.: Oficerszkije ekonomicseszkije obscsesztva v godi russzko-

japonszkij i pervoj mirovoj vojn, Voproszi Isztorii, 2004, No. 7. 104–115.; Vatnyik, Ny. 

Sz.: Organizacija vojennoj podgotovki ucsascsihszja v 1915–1917 gg., Voproszi Isztorii, 

2015, No. 2. 71–84.  
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Nehezen megkerülhető kérdés, hogy az ország gazdasági kimerülése, 
majd összeomlása hogyan gyakorolt hatást a cári hadseregre és ez mennyi-

ben járult hozzá az 1917-es események kibontakozásához. Nem véletlen, 
hogy számos tanulmány foglalkozik az hadsereg állapotával, ellátásának, 
utánpótlásának kérdésével, valamint az ebből fakadó nehézségekkel is.11

  

Szintén igen gyakran jelennek meg olyan tanulmányok, amelyek a hát-

ország szerepét vizsgálják. Ebben a témában 15 év alatt nagyjából 20 cikk 
jelent meg. Többek között találhatunk munkákat arra vonatkozóan, hogy 
helyi társadalmi csoportok milyen szerepet játszottak az I. világháború 
történetében, és maga a közvélemény hogyan viszonyult az események-

hez.
12

 Emellett a folyóiratban gyakran foglalkoznak a helyi igazgatás 
megszerveződésével, a gazdaság helyzetével is.  Ez már csak azért sem 
véletlen, hiszen ebben az összefüggésben is megjelenik a cári hadsereg 
utánpótlásának, élelmiszerellátásának, valamint a cári Oroszország össze-

omlásának a kérdése.13
  

Szót érdemel, hogy a lapban több mint 10 alkalommal publikáltak for-

rásokat az I. világháború időszakára vonatkozólag. Ezek tartalmukat és 
jellegüket tekintve igen változatosak. Találhatunk közöttük naplókat, le-

veleket, valamint diplomáciai jellegű dokumentumokat is.14
 Ezek közül 

                                                           
11

 Oszkin, M. V.: Russzkaja armija i prodovolsztvennij krizisz v 1914–1917 gg.  

Voproszi Isztorii, 2010, No. 3. 144–152.; Uő., Problema rezerva dlja genyeralnovo 
nasztuplenyija russzkoj armii v 1917 g., Voproszi Isztorii, 2011, No. 8. 144–150.; 

Polikarpov, V. V.: Artyillerijszkije kontrakti 1914–1917 gg. kak isztoricseszkij 

isztocsnyik, Voproszi Isztorii, 2013, No. 2. 102–109.; Platonov, D. Sz.: Russzkaja armija 

nakanunye Fevralszkoj revoljucii 1917 g. ocenke isztorikov Russzkovo Zarubezsja. 

Voproszi Isztorii, 2014, No. 10. 161–166.  
12

 Feldman, M. A.: Rabocsije Urala v 1914–1922 godah, Voproszi Isztorii, 2001, No. 10. 

110–120.; Tyeresina, Je. P.: Otnosenyije naszelenyija Povolzsja k pervoj mirovoj 

vojnye, Voproszi Isztorii, 2007, No. 11. 143–145.; Csemodanov, I. V.: Vjatszkoje 

kresztyjansztvo v godi pervoj mirovoj vojni, Voproszi Isztorii, 2015, No. 4. 74–88.  
13

 Sztrahov, V. V.: Vnutrennyije zajmi v Rosszii v pervuju mirovuju vojnu, Voproszi 

Isztorii, 2003. No. 9. 28–43.; Tyeresina, Je. P.: Gyejatyelnoszty mesztnovo 

szamoupravlenyija v godi pervoj mirovoj vojni (po matyerialam povolzsszkoj preszi), 

Voproszi Isztorii, 2004, No. 10.; Muhamedov, P. A.: Kooperatyivno-goszudarsztvennaja 

szisztyema  hlebozagotovok v Povolzsje v 1915–1916 gg. Voproszi Isztorii, 2009, No. 2. 

143–146.  
14

 Ezek közül néhány: Kosernij, V. B. (publikaciju podgotovil): Zapiszka bivsevo 

voennovo agenta v Szofii G. D. Romanovszkovo o gyejatyelnosztyi Fergyinanda 

Koburga, 1916 god, Voproszi Isztorii, 2004, No. 7. 3–9.; Kuznyecov, V. Ny. 
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talán a legjelentősebbek azok a jelentések, amelyeket Lev Kumanyin ké-
szített az Állami Duma tevékenységéről 1911 decembere és a februári 
forradalom kitörése között. Kumanyin 1907-től kezdve a belügyminiszter 
különleges megbízottja volt, míg 1910-től kezdve hasonló tisztséget töl-

tötte be, de már közvetlenül a miniszterelnök beosztottjaként. Pjotr 
Sztolipin halála után hűségésen szolgálta a soron következő miniszterel-

nököket is.
15

  

Kumanyin beszámolói elsősorban belpolitikai kérdésekre fókuszálnak. 
A saját – cári titkosrendőrségtől független – ügynökhálózattal rendelkező 
miniszterelnöki megbízott jelentéseinek elsődleges célja az volt, hogy a 
Dumában tevékenykedő frakciókról, bizottságokról, Duma-képviselőkről, 
azok kormányzathoz, uralkodóhoz való viszonyáról beszámoljon nem fel-
tétlenül hivatalos megnyilatkozásaik alapján.16

 Habár a jelentések forrás-

értéke az orosz belpolitikai élet szempontjából megkérdőjelezhetetlen, az 
I. világháború kérdése az eddigiekhez hasonlóan csak közvetett módon 
kerül napirendre.  

 

A forradalom és a polgárháború története a Rosszijszkaja 
Isztorijaban 

 

Az akadémiai folyóiratokban az 1917-es forradalmak és az orosz polgár-

háború története sokkal gyakrabban jelenik meg, mint az I. világháború 
története. A Rosszijszkaja Isztorija esetében ezt az állítást nemcsak a té-
mára vonatkozó tanulmányok nagyságrendekkel nagyobb száma támaszt-

ja alá,17
 hanem azok témaválasztása, problémafelvetése is. A legtöbb cikk 

– több mint 20 – a bolsevikok hatalomátvételéhez, a vörösök polgárhábo-

                                                                                                                                               

(publikaciju podgotovil): Piszma rotmisztra lejb–gvargyii Ulanszkovo polka A. V. 

Polivnova rodnim (oktyjabr 1916 – maj 1917 g.), Voproszi Isztorii, 2012, No. 9. 40–73.  
15

 Kumanyin életére, tevékenységére, valamint a jelentések általános jellemzésére vonat-

kozólag lásd a forráspublikációhoz írt bevezető részt: Galperina, B. D. – Peregudova, Z. 

I. – Sztarcev, V. I. : Donyeszenyija L. K. Kumanyina iz Minyisztyerszkovo pavilona 

Gosszudarsztvennoj dumi, gyekabr 1911 – fevral 1917, Voproszi Isztorii, 1999, No. 1. 

3–5. 
16

 A beszámolókat a Voproszi Isztoriiban másfél éven keresztül folyamatosan közlik: 

Galperina, B. D. – Peregudova, Z. I. – Sztarcev, V. I. (publikaciju podgotovili): 

Donyeszenyija L. K. Kumanyina iz Minyisztyerszkovo pavilona Gosszudarsztvennoj 

dumi, gyekabr 1911 – fevral 1917, Voproszi Isztorii, 1999, No. 1 – 2000, No. 6.  
17

 A Rosszijszkaja Isztorijaban 15 év alatt nagyjából 70 cikk jelenik meg a fenti témákra 
vonatkozóan. 
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rús szerepéhez kapcsolódik. Ezek közé tartoznak a Vörös Hadsereg meg-

szerveződéséről, működéséről, vezetéséről szóló tanulmányok,18
 amelyek 

közvetett módon a polgárháborúban aratott győzelem, a Szovjetunió meg-

születésének objektív okait járják körül. Hasonlóak azokhoz a munkák-

hoz, amelyek az államhatalom megszerveződésére, a bolsevik hatalom 
gazdasági hátterére fokuszálnak.19

   

A fentiek mellett viszonylag nagy számban találhatunk cikkeket arról 
is, hogy a bolsevikok milyen repressziókat követtek el, valamint arról, 
hogy a tevékenységükkel szemben milyen ellenállás bontakozott ki a kü-
lönböző társadalmi, politikai csoportok, egyes nemzetiségek részéről.20

 

Némileg az előbbi témához kapcsolódva a folyóiratban több alkalommal 
felmerül annak a kérdése, hogy a bolsevik hatalomátvételnek mennyiben 
voltak törvényes alapjai.21

  

Mindezt már csak azért is fontos kiemelni, hiszen a fehérekhez köthető 
repressziókról, történetük vitás kérdéseiről alig esik szó.22

 Bár az igazság-

hoz hozzátartozik, hogy jóval kevesebb, összesen 7 cikk foglalkozik tevé-
kenységükkel. Ugyanakkor a „Dialógus egy könyvről” című rovatban 

                                                           
18

 A fentiekre vonatkozólag: Vojtyikov, Sz. Sz.: Sz csevo nacsalasz isztorija Krasznoj 
armii, Otyecsesztvennaja Isztorija, 2006, No. 6. 126–133.; Gimpelszon, Je. G.: 

Rukovogyascsije szovetszkije kadri: 1917–1920-je godi, Otyecsesztvennaja Isztorija, 

2004, No. 6. 61 – 67.  
19

 Hazijev, P. A.: Szisztyema nalogooblozsenyija v 1917 – 1921 godah: ot 

revoljucionnih sztolic do uralszkoj provincii, Otyecsesztvennaja Isztorija, 2005, No. 3. 

95–109. Szokolov, Je. Ny.: Bolseviki i finanszi (avguszt- gyekabr 1918 g.), 

Rosszijszkaja Isztorija, 2010, No. 2. 3–15. 
20

 Csurakov, D. O.: Szocialno–polityicseszkoj protyeszt rabocsih v 1918 g., 

Otyecsesztvennaja Isztorija, 2001, No. 4. 67–78. Jelizarov, M. A.: Jescso raz o pricsinah 

Kronstadtszkovo vossztanyija v Martye 1921 goda, Otyecsesztvennaja Isztorija, 2004, 

No. 1. 165–174.; Bargyileva, Ju. P.: Kampanyija po vszkrityiju szvjatih moscsej i 

zakrityije monasztirej na Jevropejszkoj Szevere Rosszii v 1918–1929 godah, 

Rosszijszkaja Isztorija, 2009, No. 3. 135–142.  
21

 Livsin, A. Ja.: Grazsdanszkoje konsztyitucionnije szoznanyije: obladalo li im 

szovetszkoje obscsesztvo v godu grazsdanszkoj vojni i nepa? Otyecsesztvennaja 

Isztorija, 2001, No. 4. 94–111. Zemcov, B. Ny.: Konsztyitucionnije osznovi bolse-

visztszkoj vlasztyi (pervaja szovetszkaja konsztyitucija), Otyecsesztvennaja Isztorija, 

2006, No. 5. 65–74.  
22

 Például a fehérterrorral, antiszemitizmussal egyetlen-egy cikk sem foglalkozik külön, 
és az intervenció szerepével is csupán egy: Novikova, L. G.: Intyervencija i 
grazsdanszkaja vojna na Russzkom Szevere: k pereocenke problemi, Otyecsesztvennaja 

Isztorija, 2007, No. 4. 113–126. 
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megjelenik egy munka, amely a fehérek polgárháborús tevékenységére 
vonatkozik. A munka részletesebb tárgyalása azért is indokolt, mivel 
szerzője számos olyan kérdést felvet, amely a fehérek polgárháborús sze-

repének vitás részét képezi.   
A munkát Ljudmila Novikova jegyzi a következő címen: Vidéki ellen-

forradalom. A fehér mozgalom és a polgárháború az Orosz Északon 
(1917-1920).

23
 Novikova könyvében nagy hangsúlyt fektet a fehér beren-

dezkedés helyi sajátosságainak bemutatására. Ezzel kapcsolatban meg-

jegyzi, hogy a helyi fehér hatalom nem kívánta visszaállítani az 1917 
előtti állapotokat, hanem sok tekintetben a februári forradalom folytatójá-
nak tekintette magát.24

 Az északi területeken nemcsak társadalmi támoga-

tottsága volt berendezkedésüknek, hanem a mérsékelt szocialisták is vé-
gig kitartottak mellettük. 25

  

A Murmanszk és Arhangelszk környéki területek vonatkozásában 
megkerülhetetlen kérdés az intervenció szerepe. Novikova elismeri, hogy 
a polgárháború történetében ezeken a területeken volt a legnagyobb jelen-

tősége a külföldi csapatok beavatkozásának, azonban ezt nem tekinti dön-

tő tényezőnek. Kiemeli a fehérek ellentmondásos viszonyulását az inter-

vencióhoz. Szerinte a helyi fehér vezetés tisztában volt a tevékenységük-

höz szükséges külföldi fegyveres és anyagi támogatás fontosságával, u-

gyanakkor patrióta, nacionalista meggyőződésükből fakadóan bizalmatla-

nul szemlélték azt, hogy külföldi csapatok állomásoznak Oroszország 
területén.26

 Novikova emellett azzal érvvel, hogy a külföldi beavatkozás 
azért sem tudott döntő tényezővé válni, mivel az antant vezetői – különö-
sen az intervenció kezdeti időszakában – nem képviseltek elég határozott 

                                                           
23

 Novikova, L. G.: Provincialnaja „kontrrevoljucija” Beloje dvizsenyije i 

grazsdanszkaja vojna na Russzkom Szevere, 1917–1920. Moszkva, Novoje litye-

raturnoje obozrenyije, 2011. A könyvről folytatott diskurzust a folyóiratban lásd: 
Hrisztoforov, I. A. (matyerial podgotovil): „Provincialnaja „kontrrevoljucija” Beloje 

dvizsenyije i grazsdanszkaja vojna na Russzkom Szevere, 1917–1920” Ljudmili 
Novikovoj, Rosszijszkaja Isztorija, 2013, No. 5. 3–26.   
24

 Novikova, i. m., 2011. 47. A szerző később megjegyzi, hogy Oroszország ezen részén 
szigorú értelemben  nem is beszélhetünk ellenforradalomról. Uo., 263. 
25

 A könyvről tartott vitában résztvevő amerikai történész, Donald J. Raleigh szerint ezt 
azért is fontos hangsúlyozni, mivel Kolcsak 1918. november 18-án végrehajtott állam-

csínye után Oroszország más részein a mérsékelt szocialisták eltávolodtak a fehérektől.  
Hrisztoforov, i. m., 2013. 6–7.  
26

 Novikova, i. m., 2011. 129. 
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álláspontot az intervenció céljait illetően, amely hatással volt annak ered-

ményességére.27
  

A fenti munka ellenére összességében elmondható, hogy a Rosszij-
szkaja Isztorijaban a fehérek polgárháborús szerepvállalása nem került a 
figyelem középpontjába az elmúlt 15 év során. Ugyanez állítható a febru-

ári forradalom és az Ideiglenes Kormány esetében is, hiszen történetükről 
majdnem ugyanannyi cikk jelent meg (16), mint a bolsevikok tevékeny-

ségéről. Az Ideiglenes Kormány működése különösen Andrej Medu-

sevszkij
28

 főszerkesztősége idején, 2007–2012 között került a figyelem 
középpontjába. Ez tulajdonítható annak is, hogy a főszerkesztő kinevezé-
se után egy külön programot fogalmazott meg a lap megújítására vonat-

kozólag, amely tulajdonképpen az egész orosz történettudomány irány-

vonalát is igyekezett meghatározni.29
  

Ebben a programtervezetben Medusevszkij különösen fontosnak tartot-

ta annak vizsgálatát, hogy az orosz történelem során milyen kísérletek és 
eredmények születtek az egyeduralom korlátozására.30

 Értelmezésében az 
                                                           
27

 Uo., 128–129.  
28

 Medusevszkij a történész végzettség mellett szociológus, illetve jogász diplomával is 
rendelkezik. Ennél fontosabb, hogy mindez szakmai érdeklődésében is megnyilvánul. 
Számos jog- és alkotmánytörténeti munka szerzője: Medusevszkij, A. N.: 
Utverzsgyenyije abszolutizma v Rosszii. Moszkva, 1994.; Uő., Gyemokratyija i 
avtoritarizm: rosszijszkij konsztyitucionnoje pravo v szravnyityelnoj perszpektyive. 

Moszkva, 1998.; Uő., Tyeorija konsztyitucionnih ciklov. Moszkva, 2005.; Uő., 
Razmislenyije o szovremennom rosszijszkom konsztyitucionalizme. Moszkva, 2007. 

Magyarul napvilágot látott tanulmánya az eddigiekhez hasonló jogtörténeti témában: 
Uő.: A polgári jog kodifikációja az Orosz és a Habsburg Birodalomban, Világtörténet, 
2006/1. 3–15. 

Emellett társadalom- és gazdaságtörténeti munkái is érdeklődésre tarthatnak számot: 
Uő., Polityicseszkaja szociologija i isztorija. Novoszibirszk, 1991. Isztorija russzkoj 

szociologii. Moszkva, 1993. Projekti agrarnih reform v Rosszii XVIII –nacsalo XXI ve-

ka. Moszkva, 2005.  

A magyarországi ruszisztika szempontjából nem elhanyagolható, hogy főszerkesztősége 
idején külön cikkben foglalkozott ELTE-n működő Ruszisztikai Központ munkásságá-
val: Uő. „Russzkaja paragyigma” i jejo pereoszmiszlenyije v isztoriografii sztran 

Centralnoj i Vosztocsnoj Jevropi: k 15- letyiju Centra Ruszisztyiki Budapestszkovo 

Unyiverszityeta im.  Loranda Etvesa, Rosszijszkaja Isztorija, 2013, No. 3. 168–174. 
29

 A programtervezetet lásd: Medusevszkij, A Ny.: Analityicseszkaja isztorija: Zsurnal i 
priorityetnije napravlenyija jevo razvityija, Otyecsesztvennaja Isztorija, 2008, No. 5. 3–18.  
30

 Például fontosnak tartja annak kutatását, hogy a cári Oroszországban milyen kísérletek 
születtek az alkotmány bevezetésére és így milyen lehetőségei voltak az alkotmányos 
monarchia létrejöttének. Uo., 13. 



 

48 

 

Ideiglenes Kormány működése az orosz jogtörténeti fejlődés 19. századi 
betetőzéseként jelenik meg, amely az orosz történelem demokratikus, 
köztársasági alternatíváját jelenthette volna az általa totalitárius rezsimnek 
nevezett szovjet berendezkedéssel szemben.31

    

Az új főszerkesztő működése valóban markáns változást hozott a lap 
profiljára nézve. Ennek megfelelően mind a februári forradalom kitörésé-
nek 90. évfordulójáról, mind az 1918-as alkotmányozó gyűlésről megem-

lékeznek.32
 Ugyanakkor jellemző, hogy hasonló évfordulós számot az 

októberi forradalomra vonatkozólag nem találhatunk.33
 Medusevszkij 

                                                           
31

 Uo., Ugyanakkor annak kérdése, hogy az 1917–1918-as események során a bolsevi-

kokkal, fehérekkel szemben maradt-e olyan politikai alternatíva, amely képes lett volna 
magához ragadni a hatalmat, Medusevszkij konkrét elképzeléseitől és a februári forrada-

lomtól függetlenül is felmerül. Az eszerek és a mensevikek vonatkozásában is találha-

tunk hasonló témájú cikkeket. Igaz, jóval kisebb számban. Például: Jurjev, A. I.: 
Poszlednyije sztranyici isztorii partyii szocialisztov-revoljucionyerov. Otyecsesztvennaja 

Isztorija, 2001, No. 6. 129–135.; Bakulin, V. I.: Mezsdu dokmoj, illjuziej i realnosztyju: 

menysevizm v 1917 godu, Otyecsesztvennaja Isztorija, 2004, No. 1. 69–83.  

A fenti megállapításokat erősíti, hogy a lapban publikálják Pjotr Vologodszkij szibériai 
eszer politikus naplóját. A februári forradalom után is tisztséget vállaló Vologodszkij 
naplójának megjelentetett része tevékenységének azt az időszakát öleli fel, amikor az 
alapvetően eszerek által támogatott Szibériai Ideiglenes Kormány elnöki tisztségét töltöt-

te be Omszkban még Kolcsak hatalomátvétele előtt. Lásd: Wulff, D. – Landres, S. 

(matyerial podgotovili): K obrazovanyiju Vszerosszijszkoj vlasztyi v Szibiri (iz 

dnyevnyika P. V. Vologodszkovo: 8 szentyabrja – 4 nojabrja 1918 g.), 

Otyecsesztvennaja Isztorija, 2000, No. 6 – 2001, No. 1.   

Vologodszkij később Kolcsak admirális diktatúrájában is pozíciót vállalt, a miniszterta-

nács elnökeként működött. Ugyanakkor ez utóbbi tevékenységéről a lapban már nem 
értekeznek. 
32

 A februári forradalom kitöréséről kerekasztal beszélgetéssel emlékeznek meg: 
Szekirinszkij, Sz. Sz. (matyerial podgotovil): Fevralszkaja revoljucija 1917 goda v 

rosszijszkoj isztorii, Otyecsesztvennaja Isztorija, 2007,  No. 5. 3–30. Az 1918-as alkot-

mányozó gyűlés évfordulójára vonatkozólag lásd: Otyecsesztvennaja Isztorija, 2008, No. 2.  
33

 Ugyanakkor a Kerekasztal beszélgetés rovatban találkozhatunk olyan témával, amely 
az októberi forradalom történetéhez kapcsolódik.  Noha erre nem Medusevszkij regnálá-
sa során, hanem az őt megelőző főszerkesztő tevékenysége idején került sor. A folyóirat 
2000/2-es számában még az októberi forradalom történetén belül is egy igen éles rész-

témát igyekeztek körüljárni, nevezetesen a zsidók szerepét az események alakulásában.  
A kérdés apropóját egy 1999-ben megjelent munka adta: Budnyickij, O. V. (red. -

szoszt): Jevrei i russzkaja revoljucija. Matyeriali i isszledovanyija. Moszkva–
Ijeruszalim, Moszti kulturi–Gesarim, 1999. 
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programtervezetével kapcsolatban mindenképpen fel kell vetni azt a kér-

dést, hogy az általa támogatott irányvonal mennyire hozott új eredménye-

ket az orosz történettudomány számára.34
 Már csak azért is, hiszen a feb-

ruári forradalom és az Ideiglenes Kormány történetére vonatkozó tanul-

mányok száma főszerkesztősége idején a korábbiakhoz képest nem emel-

kedett jelentősen. Nagyjából ugyanannyi cikk jelent meg ebben a témában 
2000–2007 között, mint az azt követő öt évben. Emellett ha alaposabban 
megnézzük a folyóiratban megjelent tanulmányok tartalmát, azok nagyjá-
ból ugyanazokat kérdéseket érintették az elmúlt tizenöt év során. 

Rendszerint olyan résztémákkal foglalkoztak, amelyek valóban ko-

moly jelentőséggel bírnak az 1917-es események megértése és értékelése 
szempontjából. Ezek közé tartoznak azok az írások, amelyek a hadsereg 
állapotával, megreformálásának kérdésével foglalkoznak.35

 Hasonlóan 
fontos problémát vetnek fel azok cikkek, amelyek az új hatalom és az 
orosz pravoszláv egyház kapcsolatát vizsgálják, valamint azt, hogy az 
hogyan viszonyult monarchia bukásához. Mindezek mellett természetesen 

több tanulmány foglalkozik az igazgatás, államapparátus működésével és 
ezen belül az alkotmányosság, törvényesség kérdésével is. 36

 

                                                                                                                                               

A témáról szóló kerekasztal beszélgetést lásd: Szekirinszkij, Sz. Sz. (matyerial 
podgotovil): Iz isztorii i mifologii revoljucii. Pocsemu jevrei? Otyecsesztvennaja 

Isztorija, 2002, No. 2. 89–121. 
34

 Kétségtelen, hogy a lap főszerkesztőjeként Medusevszkij igyekezett megfelelni a saját 
maga által megfogalmazott irányvonalalaknak. Tanulmányt írt az Ideiglenes Kormány 
bukásának okairól, valamint az 1918-as alkotmányozó gyűlés történetéről is: 
Medusevszkij, A. Ny.: Pricsini krusenyija demokratyicseszkoj reszpubliki v Rosszii 

1917 goda, Otyecsesztvennaja Isztorija, 2007, No. 6. 3–27.; Uő., Ucsregyityelnoje 
szobranyije kak polityicseszkij insztyitut revoljucionnovo perioda. Otyecsesztvennaja 

Isztorija, 2008, No. 2. 3–39.  
35

 Szolnceva, Sz. A.: Komisszari v armii revoljucionnoj Rosszii (fevral 1917 g. – mart 1918 

g.), Otyecsesztvennaja Isztorija, 2002, No. 3. 83–99.; Uő., 1917: kadrovaja polityika 
revoljucii v rosszijszkoj armii, Otyecsesztvennaja Isztorija, 2004, No. 3. 102–116.  
36

 Gajda, F. A.: Mehanyizm vlasztyi Vremennovo pravityelsztva (mart–aprel 1917 g.), 

Otyecsesztvennaja Isztorija, 2001, No. 2. 141–153.; Babkin, M. A.: Ijerarhi Russzkoj 

pravoszlavnoj cerkvi i szverzsenyije monarhii v Rosszii (Veszna 1917 g. ) 

Otyecsesztvennaja Isztorija, 2005, No. 3. 109–124.; Kovirzin, K. V.: Pomesztnij Szobor 

1917–1918 godov i poiszki principov cerkovno-goszudarsztvennih otnosenyij poszle 

Fevralszkoj revoljucii, Otyecsesztvennaja Isztorija, 2008, No. 4. 88–97.; Kulikov, Sz. 

V.: Centralnij vojenno-promislennij komityet nakanunye i v hogye Fevralszkoj revoljucii 

1917 g., Rosszijszkaja Isztorija, 2012, No. 1.  69–90. 



 

50 

 

Ugyanakkor Medusevszkij kérdésfeltevése mindenképpen indokolt az-

zal kapcsolatban, hogy az Ideiglenes Kormánynak mekkora politikai moz-

gástere volt, esetleg volt-e arra lehetősége, hogy Oroszország történetét 
más irányba terelje. Egyáltalán nem véletlen, hogy mindez nemcsak az ő 
főszerkesztősége idején fogalmazódik meg. A lap 2013/4. számában a 
„Dialógus egy könyvről” című rovatban górcső alá veszik a lap korábbi, 
1995–2007 között hivatalban lévő főszerkesztőjének, Sztanyiszlav Tyu-

tyukinnak Alexander Kerenszkijről szóló munkáját.37
  

Tyutyukin könyvében elismeri, hogy Kerenszkij miniszterelnöki kine-

vezése volt az utolsó kísérlet a fennálló helyzet demokratikus eszközökkel 
való stabilizálására, ugyanakkor a szerző szerint erre 1917 nyarán már 
nem volt valós lehetőség. Értékelése szerint Kerenszkij működése fel-

gyorsította az Ideiglenes Kormány bukását. Ezzel összefüggésben nem 
mulasztja el felróni a miniszterelnöksége alatt elkövetett hibákat.38

 Tyu-

tyukin munkája arra is rámutat, hogy a két korábbi főszerkesztő összessé-
gében eltérő módon értékeli az Ideiglenes Kormány történelmi szerepét, 
még ha értékelésük nem is mond mindenben ellent egymásnak. 
 

Az 1917-es forradalmak és a polgárháború története a Voproszi 
Isztoriiban 

 

Rátérve a másik akadémiai folyóiratra, előjáróban elmondható, hogy itt is 
igen nagy számban jelentek meg cikkek az 1917-es forradalmakra és az 
orosz polgárháború történetére vonatkozólag. Abban az értelemben nincs 

                                                           
37

Tyutyukin, Sz. V.: Alekszandr Kerenszkij. Sztranyici polityicseszkoj biografii (1905–
1917 gg.), Moszkva, ROSSZPEN, 2012. A könyvről lefolytatott kerekasztal beszélgetést 
lásd: Hrisztoforov, I. A. (matyerial podgotovil): „Alekszandr Kerenszkij. Sztranyici 
polityicseszkoj biografii (1905–1917 gg.)” Sztanyiszlava Tyutyukina, Rosszijszkaja 

Isztorija, 2013, No. 4. 3–38.  

Tyutyukin személye azért is érdekes, hiszen a Kerenszkijről szóló monográfiája mellett 
számos más munkája jelent meg a forradalomról, annak előtörténetéről illetve a cári 
Oroszország végnapjairól: Uő., Vojna, mir, revoljucija. Igyejnaja borba v rabocsem 
dvizsenyii v Rosszii. 1914–1917 gg. Moszkva, 1972.; Uő., Pervaja rosszijszkaja 
revoljucija i G. V. Plehanov. Moszkva, 1981.; Uő. (v szoavt.), Marksziszti i russzkaja 
revoljucija. Moszkva, 1996.; Uő., Menysevizm: sztranyici isztorii. Moszkva, 2002. 
38

 Ezek közé sorolja az alkotmányozó gyűlés választásainak indokolatlan halogatását, 
társadalmi reformok kiterjesztését, az ellenforradalmi és jobboldali erők veszélyének 
alábecsülését, a háború folytatását, valamint azt, hogy Kornyilov puccskísérlete után 
Kerenszkij nem mondott le hivataláról. Tyutyukin, i. m., 2012. 299.  



 

51 

 

jelentős különbség, hogy tizenöt év alatt nagyjából ugyanannyi (20–30) 

munka jelent meg a fehérekről, mint a bolsevikokról és az Ideiglenes 
Kormányról.  

Többek között közölnek cikkeket a különböző fehértisztek életpályájá-
ról, polgárháborúban betöltött szerepéről.39

 A lap tematikájának sokszínű-
ségét jelzi, hogy a legismertebb fehértábornokok mellett találhatunk ta-

nulmányokat, forrásokat kevésbé jelentős fehérgárdistákról, illetve ideo-

lógusokról, publicistákról is.40
 Emellett szép számban jelennek meg ta-

nulmányok, forráspublikációk a fehérek tevékenységéről – többek között 
a csehszlovák légióról, felderítésről, kémkedésről – valamint a fehér terü-
letek megszerveződéséről, pénzügyi hátteréről.41

  

Ugyanakkor éppen a témák sokszínűsége miatt figyelemreméltó, hogy 
történetük igazán éles kérdései a Rosszijszkaja Isztorijához hasonlóan itt 
sem kerülnek napirendre. Többek között nem jelennek meg cikkek a fe-

hérterrorról, az intervencióról, valamint a fehér tisztek esetleges antisze-

mitizmusáról sem. Emellett gyakorlatilag semmit sem tudunk meg azok-

ról a politikusokról, akik szerepet vállaltak az Ideiglenes Kormány idején, 
majd később a fehérekkel működtek együtt. 

Habár a Voproszi Isztoriiban is viszonylag sok cikk jelenik meg a feb-

ruári forradalomra, az Ideiglenes Kormányra vonatkozólag, ennek törté-
nete arányaiban nézve mégsem játszik olyan jelentős szerepet, mint a má-
sik akadémiai folyóiratban. Itt is számos cikk foglalkozik a hadsereg kér-

                                                           
39

 Zirjanov, P. Ny.: Molodije godi A. V. Kolcsaka, Voproszi Isztorii, 2002, No. 6. 119–
133.; Cvetkov, V. Zs.: Lavr Georgijevics Kornyilov, Voproszi Isztorii, 2006, No. 1. 55–
84.; Dzsambulatov, R. Ty.: Borba sz armijej Gyenyikina na Tyereke v fevrale  1919 – 

aprele 1920 g., Voproszi Isztorii, 2013, No. 10. 30–40. 
40

 Cvetkov, V. Zs.: Nyikolaj Nyikolajevics Jugyenyics, Voproszi Isztorii, 2002, No. 9.; 

Felstyinszkij, Ju. G. – Ioffe, G. Z. – Csernyavszkij, G. I. (vsztupityelnaja sztatyja i 

kommentarii): Polkovnyik, P. R. Bermont- Avalov. Dokumenti i voszpominanyija, 

Voproszi Isztorii, 2003, No. 1–2., No. 5–7.;  Babkov, D. I.:  Polityicseszkaja 

publicisztyika V. V. Sulgina В. В. v period grazsdanszkoj vojni i emigracii, Voproszi 
Isztorii, 2008, No. 3. 92–106. 
41

 Siskin, V. I.: 1918 g.: ot gyirektorii k vojennoj gyiktature, Voproszi Isztorii, 2008, No. 

10. 42–61.; Vlagyimirszkij, M. V.: Finanszovij front belovo Juga, Voproszi Isztorii, 

2009, No. 10. 60–72.; Ganyin, B. A.  (publikaciju podgotovil): Donyeszenyija belih 

agentov v Krasznoj armii. 1919. g. Voproszi Isztorii, 2012, No. 6. 3–20.; Prajszman, L. 

G.:  Csehoszlovackij korpusz v 1918 g. Voproszi Isztorii, 2012, No. 6. 54–76.  
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désének különböző aspektusaival.42
 Emellett képet kaphatunk az Ideigle-

nes Kormány pénzügyi, gazdasági helyzetéről, igazgatásáról, valamint 
találhatunk cikkeket az államapparátus működésével kapcsolatban.43

  

Figyelemreméltó, hogy ebben a folyóiratban is igen gyakran jelennek 
meg olyan tanulmányok, amelyek a pravoszláv egyház viszonyát vizsgál-

ják a Romanov-dinasztia bukásához, az Ideiglenes Kormány hatalomra 
kerüléséhez és az általa foganatosított reformokhoz.44

 Mindez abból a 
szempontból is érdekes, hogy a Romanov-dinasztia bukása, a cári család 

kivégzése egyéb tekintetben alig jelenik meg a tanulmányok témaválasz-

tásában.  
Hasonlóan a Rosszijszkaja Isztorijához a bolsevikokról, a vörösök pol-

gárháborús tevékenységéről szóló cikkek jelentős része a szovjet hatalom 
kiépülésének előzményeit és feltételeit tárgyalja. Ezek közé tartoznak 
azok a tanulmányok, amelyek a Vörös Hadsereg létrejöttével, annak veze-

tésével, polgárháborús tevékenységével foglalkoznak. Képet kaphatunk 
arról is, hogy a különböző politikai vezetők hogyan viszonyultak a hadse-

reg megszervezéséhez.45
  

                                                           
42

 Szolnceva, Sz. A.: Vojennoplennije v Rosszii v 1917 g. (mart – oktyabr), Voproszi 

Isztorii, 2002, No. 1. 143–149.; Csapkevics, Je. I. Russzkaja gvargyija v Fevralszkoj 

revoljucii, Voproszi Isztorii, 2002, No. 9. 3–16. 
43

 Szolnceva, Sz. A.: „Zajem szvobodi” Vremennovo pravityelsztva, Voproszi Isztorii, 
2001, No. 7. 150–154.; Zsdanova, I. A.: Problema fegyeratyivnovo usztrojsztva 

goszudarsztva v Fevralszkoj revoljucii 1917 g. Voproszi Isztorii, 2007, No. 7. 17–28.; 

Szeleznyev, F. A.: Minyisztri-kagyeti i ekonomicseszkaja polityika Vremennovo 

pravityelsztva (mart – ijul 1917 g.) Voproszi Isztorii, 2007, No. 8. 111–118.; Kirillov, A. 

K.: Reforma promiszlovovo naloga v Rosszii v 1917 g., Voproszi Isztorii, 2011, No. 12. 

87–95. 
44

 Babkin, M. A.: Prihodszkije duhovensztvo Rosszijszkoj pravoszlavnoj cerkvi i 

szverzsenyije monarhii v 1917 godu. Voproszi Isztorii, 2003, No. 6. 59–71.; Smelev, G. 

I.: Russzkaja pravoszlavnaja cerkov, jejo gyejatyelnoszty i ekonomika do i poszle 1917 

goda, Voproszi Isztorii, 2003, No. 11. 36–51. A téma népszerűségét jelzi, hogy erre 
vonatkozólag a lapban külön forrássorozatot is közölnek: Babkin, M. A. (publikaciju 
podgotovil): Russzkaja pravoszlavnaja cerkov i Fevralszkaja revoljucija 1917 goda, 

Voproszi Isztorii, 2004, No. 2–5. 
45

 Kaminszkij, V. V.: Russzkije genstabiszti v 1917–1920 godah. Itogi izucsenyija. 

Voproszi Isztorii, 2002, No. 12. 40–51.; Vojtyikov, Sz. Sz.: Razvityije vzgljadov 

viszsevo rukovodsztva Szovjetszkoj Rosszii na vojennoje sztroityelsztvo v nojabre 1917 

– martye 1918 g. Voproszi Isztorii,  2007, No. 10. 3–12. 

Arra is akad példa, hogy a hadsereg megszerveződésének mikéntjéről forrásokat is pub-

likálnak: Kiknadze, V. G. – Vojtyikov, Sz. Sz. (publikaciju podgotovili): Organi 

upravlenyija otyecsesztvennovo Vojenno-morszkovo flota v 1917–1921 gg., Voproszi 
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Természetesen a Vörös Hadsereg létrejöttét, annak polgárháborús te-

vékenységét sokszor nem lehet külön kezelni a cári hadsereg összeomlá-
sától vagy a fehérek polgárháborús tevékenységétől. Egyes cikkek éppen 
a fehér és a vörös hadsereg megszerveződését, tevékenységét egymással 
való összevetésben vizsgálják, míg mások azt emelik ki, hogy az orosz 
polgárháború adott esetben nemcsak a társadalmat, a politikai életet, ha-

nem a családokat is megosztotta és igazi testvérháborúvá vált.46
   

A hadsereg története mellett hasonlóan sok tanulmány foglalkozik a 
szovjethatalom kiépülésének gazdasági hátterével. Többek között találha-

tunk cikkeket arra vonatkozólag, hogy az milyen erőforrásokkal rendelke-

zett, valamint arra, hogy a különböző gazdasági nehézségeket milyen in-

tézkedésekkel igyekezett rendezni. Ezzel összefüggésben jelennek meg 
olyan tanulmányok, amelyek állami intézmények létrejöttével, az állam-

apparátus kiépülésével foglalkoznak.47
  

A fentiek mellett számos cikket találhatunk a bolsevikokhoz köthető 

repressziókról, többek között az egykori cári tisztek, fehérgárdisták elleni 
fellépésre, valamint a bolsevik gazdaságpolitika árnyoldalaira vonatkozó-
lag is.

48
 Ehhez a témakörhöz kapcsolódnak azok a tanulmányok, amelyek 

arra a kérdésre keresik a választ, hogy a megszerveződő szovjethatalom-

                                                                                                                                               

Isztorii, 2008, No. 12. 61–77.; Ganyin, A. V. (publikaciju podgotovil): 

Katasztroficseszkoje szosztojanyije Genyeralnovo staba v 1919 g. Zapiszka genyerala V. 

Je. Boriszova, Voproszi Isztorii, 2009, No. 4. 70–81.  
46

 Kaminszkij, V. V.: Brat protyiv brata: oficeri-genstabiszti v 1917–1920 godah. 

Voproszi Isztorii, 2003, No. 11. 115–126.; Morozova, O. M.: Kadrovij szosztav i 

vnutriarmejszkije otnosenyija v vooruzsennih formirovannyijah v godi grazsdanszkoj 

vojni. Voproszi Isztorii, 2008, No. 7. 26–38.  
47

 Szapogovszkaja, L. V.: Zoloto v polityike Rosszii (1917–1921 godi), Voproszi 

Isztorii, 2004, No. 6. 31–47.; Pavlov, D. B..: Tribunalnij etap szovetszkoj szugyebnoj 

szisztyemi. 1917–1922 gg., Voproszi Isztorii, 2007, No. 6. 3–16.; Szokolov, Je. Ny.: 

Csrezvicsajnij revoljucionnij nalog 1918 goda. Igyeja i praktyika,  Voproszi Isztorii, 

2011, No. 7. 79–89. 
48

 Csukanov, I. A.: Polityika bolsevikov Szrednyevo Povolzsja v golodnije 1918–1921 

godi, Voproszi Isztorii, 2001, No. 3. 128–134.; Abinyakin, P. M.: Bivsije oficeri – 

zakljucsennije Orlovszkovo koncentracionnovo lagerja. 1920–1922 gg., Voproszi 

Isztorii, 2010, No. 11. 80–93.; Ganyin, A. V.: Genstabiszti antyibolsevisztszkih armij v 

krasznom plenu. 1917–1922, Voproszi Isztorii, 2013, No. 8. 3–32.  

A vörös terrorra vonatkozólag forráspublikációk is megjelennek: Felstyinszkij, Ju. G. – 

Csernyavszkij, Ju. I. (matyerial podgotovili): Krasznij tyerror v godi grazsdanszkoj 

vojni. Po matyerialam Oszoboj szledsztvennij komisszii, Voproszi Isztorii, 2001, No. 7–
10. 
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nak milyen politikai, társadalmi, illetve nemzetiségi ellenállással kellett 
szembenéznie a polgárháború éveiben, adott esetben a fehérek fellépésé-
től függetlenül.49

  

Utóbbi témák megjelenése egyáltalán nem tekinthető véletlennek. Már 
csak azért sem, hiszen viszonylag nagy számban találhatunk olyan cikke-

ket is, amelyek azzal foglalkoznak, hogy a polgárháború előestéjén ma-

radt-e olyan jelentősebb politikai csoport, amelynek volt annyi társadalmi 
támogatottsága, hogy döntő befolyást gyakoroljon az események további 
alakulására. Ugyanakkor ez a kérdés a Rosszijszkaja Isztorijától eltérően 
nem az Ideiglenes Kormány működésével, az esetleges demokratikus, 
köztársasági alternatívával összefüggésben kerül napirendre.50

 Sokkal 

inkább jellemző, hogy az esetleges harmadik út kérdése az eszerek tevé-
kenységével, illetve a helyi, regionális jellegű kezdeményezésekkel kap-

csolatban jelenik meg.
51

 

A fenti megállapítások tulajdonképpen összhangban vannak a lap fő-
szerkesztőjének, Ahmed Iszkenderovnak a szemléletével.52

 Egyik tanul-

                                                           
49

 Csurakov, D. O.: «Tretyja szila» u vlasztyi: Izsevszk, 1918 god, Voproszi Isztorii, 
2003, No. 5. 30–45.; Jelizarov, M. A.: Visztuplenyije matroszov v Petrogragye 14 

oktyabrja 1918 goda. Voproszi Isztorii, 2004, No. 6. 129–133.; Frolova, Je. I.: 

Adminyisztratyivnij centr emigrantszkovo Vnyepartyijnovo objegyinyenyija i Kron-

stadtszkoje vossztanyije 1921 g., Voproszi Isztorii, 2007, No. 9. 33–49.  
50

 Bár példát a demokratikus alternatíva lehetőségére ebben a folyóiratban is lehet emlí-
teni: Geraszimenko, G. A.: Szugyba demokratyicseszkoj altyernativi v Rosszii 1917 

goda i rol jejo ligyerov, Voproszi Isztorii, 2005, No. 7. 3–22. 
51

 Csernov, D. I.: Iz isztorii polityicseszkoj oppozicii 1920-1922 gg. Voproszi isztorii, 

2010, No. 8. 56–63.; Fedorov, V. I.: V. V. Nyikiforov i Goszudarsztvennoje ekono-

micseszkoje szovesanyije v Omszke v 1919 g., Voproszi isztorii, 2011, No. 12. 81–86.; 

Morgunova, Je. I.: Zemszkaja intyelligencija v Szamarszkoj gurbernyii v 1917–1918 gg. 

Voproszi Isztorii, 2014, No. 2. 122–129. 

Az eszereket már csak azért is érdemes kiemelni, mivel oroszországi működésük vég-

napjairól forrásokat is publikálnak a folyóiratban: Csernov, V. M. – Felstyinszkij, Ju. G. 

– Csernyavszkij, G. I. (publikaciju podgotovili): Protokoli zaszedanyij CK partyii esze-

rov (ijuny 1917 – mart 1918 g.), Voproszi Isztorii, 2000, No. 7–10.; Felstyinszkij, Ju. G. 

– Csernyavszkij, G. I.: Partyija szocialisztov-revoljucionyerov v pervije godi szovetszkoj 

vlasztyi, Voproszi Isztorii, 2006, No. 2–4. 
52

 Iszkenderov 1988 óta tölti be a lap főszerkesztői posztját. Az októberi forradalommal, 
a polgárháború történetével kapcsolatos állásfoglalása inkább főszerkesztőként mintsem 
gyakorló történészként értékelhető. Már csak azért is, hiszen szakmai érdeklődése első-
sorban Ázsia történetére, egyéb egyetemes történeti témákra, a fejlődő országok történe-

tére irányul, ahogy ezt a fontosabb publikációi is mutatják: Iszkenderov, A. A.: Feodalnij 

gorod Japonyii XVI sztoletyija. Moszkva, 1961..; Uő., Nacionalno-oszvobogyityelnoje 
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mányában azon véleményének ad hangot, hogy közvetlenül az októberi 
forradalom után még egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy a bolse-

vikok képesek lesznek megtartani a hatalmukat, hiszen ebben az időszak-

ban még négy jelentősebb politikai erőről lehet beszélni, amelyeknek volt 
lehetőségük arra, hogy magukhoz ragadják a kezdeményezést. Ezek közé 
tartoztak a fehérek és a bolsevikok mellett a februári forradalom vívmá-
nyait folytatni kívánó, jelentős részben a kadét párthoz köthető politikai 
csoportok, valamint azok a baloldali szerveződések – eszerek, mensevi-

kek –, akik sem a bolsevik hatalomátvétellel, sem Kerenszkij miniszterel-

nökségével nem tudtak kiegyezni.53
  

Áttekintve az akadémiai folyóiratok tartalmát, megállapítható, hogy az 
elmúlt tizenöt év során az I. világháború története a százéves évforduló 
ellenére sem került a figyelem középpontjába. Sokszor egyáltalán az is 
kérdés, hogy története mennyire tekinthető különálló korszaknak Orosz-

ország történetén belül, hiszen ha a folyóiratokban előkerülnek is a hábo-

rú időszakára vonatkozó tanulmányok, azok gyakran sokkal inkább a cári 
Oroszország összeomlásának okait vagy az 1917-es események előtörté-
netét tárgyalják.  

Az I. világháborúval szemben az 1917-es forradalmak és a polgárhábo-

rú története központi helyet foglalnak el a lapok tematikájában. Önmagá-
ban ez a megállapítás nem jelentene sok újdonságot, ugyanakkor az, hogy 
a különböző résztémák közül mi kerül előtérbe, és azokat hogyan értéke-

lik, már sokkal inkább tarthat érdeklődésre számot. Természetesen mind a 
két folyóiratban nagy számban jelennek meg olyan tanulmányok, adott 
esetben forráspublikációk is, amelyek a Szovjetunió születésének objektív 
előfeltételeit vizsgálják. Emellett számos tanulmány foglalkozik a bolse-

vikok repressziós tevékenységével, a velük szembeni ellenállás kérdésé-
vel. Ugyanakkor a fehérek történetére vonatkozólag hasonlóan éles kérdé-
sek nem jelennek meg.  

                                                                                                                                               

dvizsenyije: problemi, zakonomernosztyi, perszpektyivi. Moszkva, 1970.; Uő., 
Oszvobogyivsijejszja sztrani na poroge XXI v. Moszkva, 1988.  
53

 Iszkenderov tipológiájára vonatkozólag: Iszkenderov, A. A.: Grazsdanszkaja vojna v 

Rosszii: pricsini, szusnoszty, poszledsztvije, Voproszi Isztorii, 2003, No. 10. 79–80. 

Annak ellenére, hogy a főszerkesztőnek nem ez a fő kutatási területe, ezen kívül is szá-
mos cikket írt a forradalom és a polgárháború történetéről: Iszkenderov, A. A.: Ocserki 

Novejsej isztorii szovetszkovo obscsesztva, Voproszi Isztorii, 2003, No. 2. 73-98.; Uő., 
Lenyin, Trockij, Sztalin. Russzkaja revoljucija 1917 goda v fokusze vzaimootnosenyij 

ejo vozsgyej, Voproszi Isztorii, 2009, No. 7. 31–49. 
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Azonban az 1917-es események és a polgárháború történetének átérté-
kelése nem is elsősorban a fehérgárdisták vonatkozásában ragadható meg. 
Sokkal inkább azokban a publikációkban, amelyek arra keresik a választ, 
hogy a Romanov-dinasztia bukása után Oroszország számára maradt-e 

valamilyen alternatíva a bolsevik hatalomátvétellel szemben. Noha másfél 

évtized tendenciái mindenképpen iránymutatást jelentenek az orosz törté-
nettudomány jellemzőire nézve, összességében nem lehet azt mondani, 
hogy a közeledő centenárium előestéjén valamifajta végső konszenzus 
kezdene kialakulni az események értékelésében.  
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Fóris Ákos 

Orosz hadifoglyok Magyarországon 1918 végén 

„A magyar földön rekedt százezer orosz egyszerre megszűnt fogolynak 
lenni, fogoly, hadizsákmány, kétlábú állat a győztes kocsija előtt, diadal-

mi jel… egy pillanat alatt átváltoztak emberré, szabad polgárrá”1
 – osztot-

ta meg gondolatait Móricz Zsigmond az őszirózsás forradalomról. A Mo-

narchia összeomlása, a háború befejezése és a magyarországi politikai 
rendszer megváltozása alapvetően érintette a Magyarország területén lévő 

orosz hadifoglyok helyzetét. Miközben az orosz hadifoglyok számára 
lehető vált az azonnali hazatérés, ezzel párhuzamosan ellátásuk megszűnt, 
az összeomlott közigazgatási rendszer pedig nem tudta biztosítani a meg-

felelő körülményeket a hazatérésükhöz. 
Tanulmányomban a magyarországi orosz hadifoglyok helyzetét vizs-

gálom meg az őszirózsás forradalomtól 1918 végéig. Vizsgálatom fóku-

szában az összeomló, majd ismételten kiépülő magyar állam intézkedései 
állnak a Magyarországon lévő, oroszországi hadifoglyokkal kapcsolatban. 

A korábbi történeti irodalom – utalva itt elsősorban Józsa Antal, Hetés 
Tibor és Kővágó László munkásságára2

 – elsősorban a hadifoglyok forra-

dalmi tevékenysége és a Magyar Tanácsköztársaság internacionalista ala-

kulataiban való szolgálata alapján dolgozta fel a magyarországi orosz 
hadifoglyok történetét, míg ennek adminisztratív hátterének bemutatására, 

                                                           
1
 Czine Mihály: Móricz Zsigmond a forradalmakban. In: Irodalomtörténei Közlemények, 

63. (1959) 2. sz. 219. 
2
 Lásd: Józsa Antal, Orosz hadifoglyok Magyarországon 1917-1919. IN.: Magyar inter-

nacionalisták Szibériában és a Távol-Keleten 1917-1922. Szerk. biz.: Pach Zsigmond 

Pál, A. P. Okladnyikov, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1978, 247-267.; Hetés Tibor: 
80. nemzetközi dandár. Budapest, Zrínyi Könyvkiadó, 1963. Kővágó László, Internacio-

nalisták a Tanácsköztársaságért. Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1969. 
Kiadatlan feldolgozása a témának: Velkei Ferenc: Orosz hadifoglyok Magyarországon 
az első világháború és a Magyar Tanácsköztársaság idején. Kisdoktori dolgozat, 1963. 
In.: ELTE Egyetemi Könyvtár – Kézirattár, Kd1517. 
A téma legjelentősebb forráskiadványa: Az orosz internacionalisták a Magyar Tanács-

köztársaságért. Összeáll.: Ljudmilla Csizsova, Józsa Antal, Budapest, Kossuth Kiadó, 
1973. Ebben a kiadványban is tetten érhető a téma feldolgozásának aránytalansága. 
Amíg az 1914 és 1918 közötti időszakra 97, a Tanácsköztársaság időszakára 114 forrás 
található, a népköztársaság időszakára vonatkozólag mindössze 4 dokumentum lelhető 
fel. 



 

58 

 

az orosz hadifoglyok nem politikai jellegű tevékenységére nem fektetett 
hangsúlyt. Tanulmányom célja, hogy megvilágítsa azokat a tényezőket, 
melyek meghatározták a vizsgált időszakában a kormányzat hadifoglyok-

ra vonatkozó intézkedéseit. 
Az 1918. március 3-án megkötött breszt-litovszki békeszerződés alap-

vetően megváltoztatta a Monarchiában meglévő orosz hadifoglyok hely-

zetét. Ugyan a békeszerződés 8. pontja kimondta a hadifoglyok cseréjét, 
ennek menetét viszont a 12. pont egy később megkötendő hadifogoly-

egyezmény hatályába utalta. A békeszerződés kiegészítő szerződésének 
V. fejezetének 17. pontja csupán a rokkant és beteg – békeszerződésben 
„katonai szolgálatra alkalmatlan” - hadifoglyok cseréjét írta elő. Az e-

gészséges és munkaképes foglyok cseréjét közös megegyezéssel megálla-

pított hadifogolycserékhez kötötte.3 A Monarchia és Szovjet-Oroszország 
végül július 3-án kötötték meg a hadifogoly egyezményt, melynek kereté-
ben 1918. november 1-ig 1565 oroszországi tisztet és 111841 legénységi 
állományú foglyot szállítottak el Monarchiából.4

 

A m. kir. honvédelmi miniszter 1918. évi 221.350. Mg. a) számú kör-

rendelete kimondta, hogy „a békének Oroszországgal és Ukrainával tör-

tént megkötése után, az egykori orosz hadseregnek Ausztriában és Ma-

gyarországon tartózkodó tagjai még nem tekintendők szabadoknak, mert a 
hágai egyezmény ezeknek nem a békekötés alkalmával leendő szabadon 
bocsátását, hanem csak minél előbbi haza szállítását kívánja. Ennek a 
végrehajtási módja külön megállapodásoknak van fenntartva, és minden 
államban a kényszerítő természettel bíró közgazdasági viszonyok mérle-

gelése alapján és a szállítási, lehetőségek szerint lesz megállapítva.”5
 Az 

alábbi körrendelet legfontosabb értelme abban mutatkozott meg, hogy tág 
teret engedett a Monarchiának az orosz hadifoglyok hazaszállításában. 

Erre azért volt szükség, mert a háborús gazdaság számára jelentős 
munkaerő-kiesést jelentett az orosz hadifoglyok repatriálása.6 Ezzel pár-

                                                           
3
 A törvény szövegét közli: Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945. 2. átd. 

kiad. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó-Gondolat Könyvkiadó,1983, 25-31. 

A békeszerződés kiegészítését lásd: Deutsches Reichsgesetzblatt - 1918 (1918. június 
11.) 77. sz. 622-653. 
4
 Józsa-Csizsova, i. m., 1973, 17.; A megelőző időszakban 146390 hadifogoly tért haza. 

5
 Belügyi Közlöny, 23. (1918. április 21.). 16. sz. 316. 

6
 Például: „Az orosz hadifoglyok csak részleges bevonása is oly zavart okozott a mező-

gazdaságban, hogy a jövő évi termés veszélyeztetve volt.” In: Magyar Nemzeti Levéltár 
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huzamosan viszont a fegyverszünet hírére tömegessé vált a munkamegta-

gadás az oroszok körében.7 Az osztrák-magyar hadifogolytábor-hálózat 
már 1918 elején-közepén elkezdett felbomlani, amikor tömegessé váltak a 
szökések Monarchia szerte. Egyedül Budapest környékén 1918 májusá-
ban 1148 hadifogoly szökés ügyében jártak el a katonai szervek.8

 

Az oroszországi hadifoglyok nem estek azonos elbírálás alá. A Szov-

jet-Oroszországgal megkötött békeszerződést megelőzően, 1918. február 
12-én a központi hatalmak „Ukrániával” is békét kötöttek, mely rendelke-

zett a hadifoglyok és civil internáltak kicseréléséről is.9
 Külön egyezmény 

vonatkozott a lengyel hadifoglyokra is, így október végén elrendelték, 
hogy a csóti hadifogolytáborból 3 ezer lengyel hadifoglyot készítsenek fel 
a hazamenetelre.

10
 

A szakirodalom adatai vitatottak arra vonatkozólag, hogy mennyi 
orosz hadifogoly volt a Monarchia területén 1918 októberének végén.11

 A 

történettudomány eredményeit megvizsgálva elmondható, hogy Ausztria-

Magyarország összeomlásakor valamivel több, mint 1,3 millió hadifogoly 
lehetett a Monarchia területén,12

 akik közül valamivel több, mint 1 millió 
                                                                                                                                               

Pest Megyei Levéltár (továbbiakban: MNL PML) IV. 408.b: Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vármegye alispánjának iratai, Közigazgatási iratok, 36501/1918 
7
 „Az orosz béke megkötése óta (…) az orosz hadifoglyok munkakedve a minimumra 

csökkent, a szökések száma állandóan szaporodik, a munkamegtagadások pedig köztük 
napirenden van.” In: Lásd: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár (továbbiakban: 
MNL OL) K 184: Földművelésügyi Minisztérium, Általános iratok, 62/h 55001/1918 
(VI. rész) (194649/1918 Földművelésügyi Minisztérium levelének fogalmazványa a 
hadügyminiszternek. 1918. május 6.) 
8
 Józsa-Csizsova, i. m., 1973, 17. 

9
 A békeszerződést illetve a hozzátartozó kiegészítő szerződést, melynek 5. fejezete 

foglalkozott a hadifoglyok és internáltak kérdésével, itt lásd: Deutsches Reichsgesetz-

blatt - 1918 (1918. augusztus 9.) 107. sz. 1010-1055. 
10

 MNL OL K 184 62/h 55001/1918 (VI. rész) (194400/1918 - K. und. K. 

Kriegsministerium Abt.10/Kgf. Nr. 91.463. Polen-Abschub, Bécs, 1918. október 25.) 
11

 Áttekintő adatsorokat lásd: Verena Moritz, Hannes Leidinger: Zwischen Nutzen und 
Bedrohung: Die russischen Kriegsgefangenen in Österreich, 1914-1921. Bonn, Bernard 

& Graefe, 2005, 328-331. 
12

 Velkei Ferenc szerint 1918. október 27-én az Osztrák-Magyar Monarchia területén 
11263 tiszti és 1323135 legénységi állományú hadifogoly volt. In: Velkei, i. m., 1963. 6. 
Kirchner Sándor meg nem nevezett közös hadügyminisztériumi forrásra hivatkozva 
1334398-ra teszi a hadifoglyok számát a Monarchiában. In: Hadtörténeti Levéltár (to-

vábbiakban: HL) Tanulmánygyűjtemény (továbbiakban: TGY) 2081. Kirchner Sándor: 
Hadifoglyaink hazaszállítása, a túszok kicserélése, 2-3.; Köszönöm Bonhardt Attilának, 
hogy felhívta a figyelmem Kirchner Sándor tanulmányára. 
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volt a cári birodalom egykori katonája.13
 Kirchner Sándor, a Honvédelmi 

Minisztérium Hadifogoly Osztályának vezetője szerint Magyarország 
területén körülbelül 424 ezer hadifogoly volt, akiknek közel háromnegye-

de, 309556 fő volt orosz.14
 

Az orosz hadifoglyoknak a forradalmi mozgalomhoz való csatlakozá-
sáról Budapest vonatkozásában vannak források. Ezt magyarázhatja az 
október végi események főváros központúsága, a Budapesten dolgozó 
orosz hadifoglyok jelentős száma, illetve az a tény, hogy itt korábban is 
aktívak voltak a különböző szocialista csoportosulások.15

 

Az őszirózsás forradalom napjaiban két párhuzamos szervezkedésről 
van tudomásunk. A budapesti szocialista orosz-ukrán foglyok - a Galilei 

Körrel korábban is szoros kapcsolatban álló16
 - Globus nyomdában az 

OSzDMP helyi csoportjának közreműködésével 5 fős katonatanácsot vá-
lasztottak. Ezt követően egy katonai fegyverraktár felnyitásával akarták 
magukat felfegyverezni, de ezt magyar tisztek megakadályozták. Később 
csatlakoztak a külvárosi kerületekből a belvárosba menetelő felfegyver-

zett munkásokhoz, akiket – Uraszov szerint - a Pannonia szállónál szoci-

                                                                                                                                               

Egy 1918. október 28-i közös hadügyminisztériumi jelentés 10368 tisztre és 1283677 
legénységi állományú katonára tette a hadifoglyok létszámát a Monarchiában. In: HL A 
polgári demokratikus forradalom katonai iratai. (továbbiakban: Pol. forr. iratai) Had-

ügyminisztérium (továbbiakban: HM) 33631.eln.Hdf./B. oszt.-1918 Liquidierendes 

Kriegsministerium Abteilung 10/Kgf.zu 98.417/1918. Beilage 1 (B/14 dob. 4352. sz. 

mikrofilmlap) 
13

 A fentebb említett forrásra hivatkozva Kirchner Sándor 1064778 orosz hadifogolyról 
ír a Monarchia területén. Az idézett hadügyminisztériumi jelentés szerint 818778 le-

génységi állományú orosz katona és 1178 orosz tiszt volt hadifogságban. 
Józsa Antal a bécsi Szovjet Hadifogoly Misszió vezetőjének, Weissbrod jelentésére 
hivatkozva 500-600 ezer főre becsüli a hadifoglyok létszámát. In: Józsa, i. m., 1978, 257. 
14

 Huszár Károly 1921. július 12-i és 14-i parlamenti felszólalásában 310 ezer főt ad 
meg. In: Az 1920. évi február hó 16-ára hirdetett Nemzetgyűlés naplója. I–XVII. k. 

Budapest, Athenaeum, 1920–1922. XI. k. 471. ill. 508.; /Nemzetgyűlési napló 1920–
1922. XI. kötet, 471. ill. 508.; 
Kővágó László forrás megjelölése nélkül csupán 124 ezer főre teszi a magyar hadifo-

golytáborokban lévő orosz katonák számát. In: Kővágó, i. m., 1969, 113. 
15

 Korábban Cinkotán, Rákosszentmihályon, Rákospalotán és a gubacsi erdőben tartottak 
hadifogolygyűléseket. In: HL Magyar Tanácsköztársaság iratai (továbbiakban: MTK) 
130/42. Vlagyimir Uraszov visszaemlékezése, 25-26.; Józsa-Csizsova, i. m., 1973, 136. 
16

 Csunderlik Péter: „Figyeljetek és jól átkozzatok!” A Galilei Kör „antimilitarista” tevé-
kenysége az első világháború alatt (1914-1918). IN.: Sorsok, frontok, eszmék. Tanulmá-
nyok az első világháború 100. évfordulójára. Főszerk.: Majoros István, Budapest, ELTE 
BTK, 2015, 510. 
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áldemokraták próbáltak megnyugtatni.17
 A tömeg feloszlását követően 

minden üzemből, ahol oroszok dolgoztak, „egy-két elvtársat” meghívtak s 
egy kávéházban tanácskozást tartottak.18

 

Ezzel párhuzamosan több újság is közölte, hogy 1918. október 31-én a 
„Budapesten lévő orosz-ukrán hadifoglyok” kiáltványt intéztek a Nemzeti 
Tanácshoz. Ebben üdvözölték a forradalom eseményeit, és azt követelték, 
hogy a felettük való rendelkezést a Nemzeti Tanács vegye át a katonai 
parancsnokságtól. Ezek az orosz hadifoglyok délután a Radikális Párt 
helyisége előtt gyűltek össze, ahol Prágel Jenő nyugtatta a megjelenteket 
és másnapra hadifogolygyűlést hirdetett.19

 November 1-jén délben a Ra-

dikális Párt hadifogolygyűlésén az Oktogonon körülbelül ezer fő vett 
részt. Az itteni gyűlés már rámutatott a munka nélkül maradó orosz fog-

lyok élelmezésének és lakhatásának problémájára. A Nemzeti Tanács 
ennek kezelésére hirdetett meleg ételosztást az Óriás utcai (ma Leonardo 
da Vinci utca) orosz táborba.20

 

Az őszirózsás forradalom és az orosz hadifoglyok kapcsolatának sajá-
tos eleme az ún. „oroszpánik”. A forradalom napjaiban a budapesti közvé-
lemény és sajtó körében az orosz hadifoglyok zavargásairól, lázadásáról 
jelentek meg valótlan híreket.21

 Ezzel egy időben azonban orosz hadifog-

lyok valóban részt vettek az ország különböző területein lévő zavargások-

ban. 1918. november 1-jén Bartha Albert alezredesnek, az új Bánáti Népi 
Tanács katonai komisszárjának kellett intézkednie a Temesvárra a 4. kö-
zös lovashadosztály cseh dragonyosaival bevonulni akaró felfegyverzett 

                                                           
17

 Az Uraszov által említett gyűlés valószínűleg a katonatanács gyűlése lehetett. In: Nép-

szava 46. (1918. október 31.) 255. sz. 7. 
18

 HL MTK 130/42 32-34. 
19

 Pesti Hírlap 40. (1918. november 1.) 256. sz. 5. 
20

 Népszava 46. (1918. november 2.) 257. sz. 5. 
21

 Ennek a jelenségnek az elemzését lásd: Vörös Boldizsár: Kommunikáció a válságban 
– válság a kommunikációban? „Oroszpánik” Budapesten az őszirózsás forradalom ide-

jén. IN.: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos 
tiszteletére. Szerk. Baráth Magdolna, Molnár Antal. Budapest–Győr, Magyar Országos 
Levéltár, 2012. 575–584.; A zavargásokban résztvevő orosz hadifoglyok és ellenük 
fellépő forradalmi karhatalom toposza még baloldali visszaemlékezések és történészek 
műveiben is megjelenik. Lásd: Böhm Vilmos: Két forradalom tüzében. Október forrada-

lom, proletárdikatúra, ellenforradalom, Bécs, Bécsi Magyar Kiadó, 1923. 73.; Józsa, i. 
m., 1978. 256. 
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orosz hadifoglyokkal szemben.
22

 Kalocsán orosz foglyok és katonák ve-

zetésével a csőcselék – főleg vagyonos zsidó – üzleteket fosztott ki.
23

 Az 

ország déli megyéiben lévő, szökött katonákból verbuválódott szabadcsa-

patok, az ún. zöld káderek tagjai között is találhatunk orosz hadifoglyo-

kat.
24

 

A Radikális Párt november 1-jei gyűlését követően - a Hadügyminisz-

térium újonnan kinevezett politikai államtitkára, Friedrich István, illetve a 
Nemzeti Tanács két tagjának (Bokányi Dezső, Hock János) támogatásával 
- a Hadügyminisztérium felvette a kapcsolatot a Radikális Párttal annak 
érdekében, hogy „nehogy a mozgalom oly irányt és arányokat vegyen, 
mely végzetesen belső zavargásokhoz vezethet, a mozgalmat kezünkbe 
venni és irányítani.” November 2-án a hadifoglyok tízes bizottsága és a 
Radikális Párt négy tagja meg is jelent a Hadügyminisztériumban.25

 

A november 2-ai tárgyaláson a minisztérium kifejtette álláspontját az 
országban lévő hadifoglyokról. A Hadügyminisztérium támogatta az ösz-

szes hadifogoly minél előbbi hazaszállítását, melynek két módját külön-

böztette: „szállítmányban, mint egyes utazókat, vagy közel a határhoz 
gyalogmenetben; ez utóbbi két kategória erre szóló igazolványokkal le-

gyen ellátva.” Ennek feltételéül azt határozták meg a hadifoglyok részé-
ről, „hogy a rendet fenntartja és munkáját folytatja, aki ennek meg nem 
felel [az] a hadifogolytáborokba kerül és mint utolsó szállítmány kerül 
sorra. Szervezkedés bizalmi férfiak útján,26

 kik a Honvédelmi Minisztéri-
umban felállítandó hadifogoly osztállyal27

 lépnek érintkezésbe.” A „kedé-

                                                           
22

 Balla Tibor: Katonai alakulatok karhatalmi bevetései Magyarországon 1918-ban. IN.: 

Rendvédelem-történeti füzetek, 16. (2009) 19. sz. 16.; Szende Zoltán: A magyar kataszt-

rófa. Fejezet a nagy világégésből. Budapest, Madách Könyvkiadó, 1933, 90. 
23

 Dokumentumok az 1918/19-es forradalmak Duna-Tisza közti történetéhez, Szerk.: 
Romsics Ignác, Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára, 1976. 202. 
24

 Józsa-Csizsova, i. m., 1973, 17. 
25

 Uraszov szerint a magyar kormányzat részéről öt fős bizottság fogadta őket, köztük a 
kormány három tagja, akik közül kettő szociáldemokrata volt. In: HL MTK 130/42, 35. 
26

 A hadifoglyoknak nemzetenként, 100-100 ember után 1-1 bizalmi embert kellett dele-

gálniuk, akikből egy szűkebb végrehajtó bizottságot is felállítottak a Hadügyminisztéri-

ummal való kapcsolattartás végett. A végrehajtó bizottságot november 7-én választották 
meg. Budapesten a szervezés az ideiglenes hadifogoly-bizottság, vidéken a munkabizott-
ságok vezetésével történt. In: HL TGY 2081. 5-6. 
27

 A volt ellenséges hadifoglyok hazaszállítási és személyi ügyeinek intézését a Had-

ügyminisztériumon belül létrejött Hadifogoly-A ügyosztály vette át 1918 novemberétől. 
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lyek gyors megnyugtatása végett” ezt az elhatározást Budapesten falra-

gaszokon és hírlapi közlés útján is ki lett hirdetve.
28

 A kormányzat a Mo-

sonyi utcai egykori rendőrkapitányság épületét ajánlotta fel „gyűjtőhely-

ként” az orosz hadifoglyoknak.29
 A hadifoglyok a kormánytól bebörtön-

zött társaik– elsősorban a Galilei Kör pere kapcsán letartóztatott Vlagyi-

mir Jusztuszra gondolva – szabadon bocsátását illetve orosz nyelvű lap 
kiadását kérték. Előbbi követelést a kormányzat teljesítette, utóbbit vi-

szont nem. A magyarázat szerint nem volt szükségük a hadifoglyoknak 
önálló lapra, hiszen amúgy is elhagyják az ország területét.30

 

A találkozót követően meghozták az orosz hadifoglyok hazatérését 
célzó intézkedéseket. A budapesti rendőrkapitány felhívást tett közzé a 
Budapesten tartózkodó illetve keresztülutazó hadifoglyok számára. Ebben 
felszólította őket, hogy jelentkezzenek a rendőrségnél, ugyanis annak to-

loncházában megfelelő ruházattal látják majd el őket, a Tattersallban – 

azaz a Nemzeti Lovardában – pedig további ellátást ígért. A főkapitány a 
lakosságot is felhívta arra, hogy küldjön élelmet és ruházatot a toloncház-

ban lévő hadifoglyok részére.31
 November 3-án a magyar állam orosz 

vonatokat igényelt azért, hogy Brodyn és Volocsiszkon keresztül hazatér-

hessenek az orosz hadifoglyok.
32

 

Amint a fentebbi intézkedésekből is látszik, a Károlyi-kormányzat sza-

kított azzal a hadifogoly-politikával, mely az orosz hadifoglyok repatriá-
lását gazdasági és politikai okok miatt lassította illetve halogatta, melyre 

több tényező is sarkallta. A polgári demokratikus kormány politikáját 
elsődlegesen meghatározta az a körülmény, hogy a fegyverszüneti egyez-

mények kötelezték a hadifoglyok elengedésére. Az 1918. november 3-án 
megkötött padovai fegyverszünet 7.,33

 illetve a november 13-i belgrádi 

                                                                                                                                               

In: MNL OL K 184 62/h 55001/1918 (VI. rész) (194544/1918 – HM 

25640.sz./Eln.Mgb.-1918. Budapest, 1918. november 5) 
28

 HL Pol. forr. iratai HM 28202/eln.Mg./B.oszt. -1918. Hadifoglyok hazatérése, 1918. 
november 3. (B/16 dob. 4478. sz. mikrofilmlap) 
29

 Már a forradalom napjaiban 800, a kenyérmezei hadifogolytáborból jövő orosz hadi-

foglyot elszállásoltak itt. In: Népszava 46. (1918. november 2.) 257. sz. 5. 
30

 HL MTK 130/42, 35. 
31

 Népszava 46. (1918. november 3.) 258. sz. 5. 
32

 HL Polg. forr. iratai HM 28629/eln.Mg./B.oszt.-1918. Orosz vonatok igénylése 1918. 
november 3. (B/16 dob. 4478. sz. mikrofilmlap) 
33

 Nyékhelyi Ferenc: A Diaz-féle fegyverszüneti szerződés (A páduai fegyverszünet). 
Budapest, Táltos, 1922, 14. 
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egyezmény 10. pontja34
 is kimondta a Magyarországon lévő szövetséges 

hadifoglyok – egyoldalú – szabadon engedését. 
Az orosz hadifoglyok minél előbbi hazaszállításában az elsődleges re-

lációt az Oroszország területén lévő magyar hadifoglyokkal való bánás-

mód jelentette. Már a breszt-litovszki béke megkötését megelőző tárgya-

lásoknál az osztrák-magyar fél egyik legfontosabb szempontja az volt, 

hogy orosz fogságban mintegy kétszer annyi osztrák-magyar katona volt, 

mint amennyi orosz hadifogoly a Monarchia területén.35
 A magyar szer-

vek 1918 nyarán is propagandamunkát végeztek a hazatérő katonák kö-
zött „az itt szerzett benyomásoknak kedvezővé tétele” céljából.36

 A Had-

ügyminisztérium orosz hadifoglyoknak szóló felhívása esetében is meg-

határozó szempont volt annak demonstrálása, hogy „Magyarország az 
első állam, mely a hadifoglyok ügyeit ily demokratikusan kezeli, sorsuk 
intézését úgyszólván saját kezükbe teszi le és e tekintetben az összes had-

viselő államok között vezet.”37
 Ezzel párhuzamosan megjelent arra is az 

igény, hogy a Hadügyminisztérium intézkedjék az Oroszországban lévő 
magyar hadifoglyok hazahozataláról is.38

 Emellett a moszkvai hadifogoly 

tanácsnak az osztrák külügyminiszterhez intézett, de a Monarchia utódál-

lamaira vonatkozó rádiótáviratában a Szovjet-Oroszország területén lévő 
osztrák-magyar hadifoglyokkal való bánásmódot és hazaszállításukat az 
orosz hadifoglyok hazaengedésétől tette függővé.39
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 Trianon. Szerk.: Zeidler Miklós, Budapest, Osiris Kiadó, 2003. (Nemzet és emléke-

zet), 31-32. 
35

 Józsa, i. m., 1978, 251-252. 
36

 MNL PML IV. 408.b 35249/1918. A BM körlevele valamennyi főispánnak az orosz 
foglyok hazájukba térése tárgyában. Budapest, 1918. július 27.; 43829/1918. Átirat HM 
60847/1918. sz. rendeletére – Az orosz hadifoglyok részére tartandó felolvasások. Buda-

pest, 1918. szeptember 22. 
37

 HL Polg. forr. iratai HM 28202/eln.Mg./B.oszt.-1918. Hadifoglyok hazatérésének 
megérkezése, 1918. november 3. (B/16 dob. 4478. sz. mikrofilmlap) 
38

 „Nagyon természetes, hogy a változott politikai viszonyok következtében, melyeknek 
egyik eredménye az lett, hogy az eddig ellenséges országok hadifoglyai a független 
Magyarország területéről útba indítattak, az egész magyar közvélemény várja a Had-

ügyminiszter úr abbéli intézkedését is, hogy a mi hadifoglyaink is, különösen pedig az 
immár ötödik éve Oroszországban sínylődő hadifoglyaink is kicseréltessenek.” In: HL 
Polg. forr. iratai. 28645.eln./Hdf/B.oszt.-1918. Saját hadifoglyaink kicserélése. 1918. 
november 5. (B/14 dob. 4344. sz. mikrofilmlap) 
39

 HL TGY 2081. 9. 
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Az őszirózsás forradalmat követően módosultak az orosz hadifogoly-

kérdésre vonatkozó gazdasági megfontolások is.  
A magyar gazdasági és élelmezési helyzetet az orosz hadifoglyok fel-

szabadulása kettős módon érintette. Egyrészt az 1918 tavaszán-nyarán 
kialakult munkaerőhiányt tovább súlyosbította az orosz hadifoglyok haza-

térése. 1918. november első napjaiban a magyar hatóságok a korábbi ren-

delkezéseknek megfelelően kívánták kezelni az orosz hadifoglyokat. A 
Földművelésügyi Minisztériumba további kérések érkeztek orosz hadi-

foglyok kiutalása tárgyában, 40
 Linder Béla november 2-i hadifoglyokhoz 

szóló nyilatkozata is még a hadifoglyok munkáltatásával számolt. Viszont 
az általános felfordulás közepette aligha sikerült ezt érvényesíteni.  

Vázsonyi Jenő államtitkár és szénkormánybiztos 1918. novemberi nyi-

latkozatában a szénhiányt az orosz hadifogoly-munkaerő kiesésével is 
magyarázta,41

 mivel „a háború alatt a szénbányák munkásnépe túlnyomó-
részt kivezényelt katonákból és hadifoglyokból állott. Ezek most szétszé-
ledtek.”42

 Ugyancsak megjelent a hadifogoly-munkaerő hiányára való 
hivatkozás a kukorica, cukorrépa, burgonya betakarítás, valamint a búza 
és a rozs vetés késedelmes elvégzésének indoklásában is.43

 

Másrészt a különböző munkáltatói körök ellenállása is csökkent az 
orosz hadifoglyok munkába állításának elmaradásával kapcsolatban. Eb-

ben valószínűleg szerepet játszott, hogy a már a tavasz és a nyár folyamán 
tömegesen megszökő vagy a munkahelyükön lázadozó hadifoglyok mun-

kába állítására szinte semmilyen eszköz nem állt már rendelkezésükre. 
Másfelől lehetőséget teremtett a hadifoglyok elutazása arra is, hogy a 
számukra fenntartott élelmiszerek felszabadításával a lakosság élelmezé-
sén javítsanak.44

 A gazdálkodók azt is szem előtt tartották, hogy „a fegy-

verletétel folytán otthonukba tömegesen visszatért katonák ugyanis oly 
tekintélyes munkaerőt képviselnek, hogy az itt lévő hadifoglyok nagyobb 
arányú letelepedése már az ország mindinkább rosszabbodó élelmezési 
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 Erre vonatkozó iratokat lásd: MNL OL K 184 62/h 55001/1918 (VI. rész) 
41

 Budapesti Hírlap 38. (1918. november 20.) 272 sz. 11. 
42

 Pesti Napló 69. (1918. november 6.) 260. sz. 10. 
43

 Budapesti Hírlap 69. (1918. november 13.) 266. sz. 11. 
44

 Lásd a pécsaradi körjegyző intézkedését 1918. november 7-én: „Az elszámolás során 
átvett gabonanemű kevésnek bizonyult, kérek felhatalmazást, hogy a bérlőktől az orosz 
hadifoglyok részére fennhagyott gabonát rekvirálhassam az ellátatlanok részére." In: 
Romsics, i. m., 1976, 174. 
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viszonyaira való tekintettel sem indokolt.”45
 Más gazdálkodók viszont 

nem voltak ilyen optimisták, amint arra egy a szeged-felsőtanyai borászok 
panaszaival foglalkozó tanulmány is rámutat: „Az orosz hadifoglyokkal 
könnyen ment a szőlőmunka, de ezek hazamentek és most teljesen mun-

kások nélkül vagyunk, mert a mi hadifoglyaink még nagyrészt orosz hó-
mezőkön kínlódnak, kivel munkáljuk meg jövőben a szőlőnket, ha most 
télen sem kapunk elegendő munkást?”46

 

A hadügyminisztériumi megállapodás és a kormányzati szándékok el-

lenére az orosz hadifoglyok hazatérését csak korlátozottan tartotta kézben 
a magyar állam.47

 Ugyan 1918. november 1-jén 22 orosz hadifogoly 
munkás és építő alakulat tevékenykedett a Magyar Királyság területén,48

 

az 1918-as magyarországi forradalom legfőbb hatása abban nyilvánult 
meg, hogy néhány nap alatt spontán módon feloszlottak az ország terüle-

tén lévő hadifogolytáborok. 
A forradalom idején az Esztergom környéki laktanyák órákon belül ki-

ürültek és mintegy 40.000 különböző nemzetiségű hadifogoly szabadult.49
 

A somorjai hadifogolytáborhoz rendelt nemzetőrség elhagyta a tábort, s 
helyette a lakosságot és az üzleteket fosztogatta.50

 A nagymegyeri hadifo-

golytábort – miután a hadifoglyok rendben elhagyták – a csőcselék kira-
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 MNL PML IV.408.oc: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánjának iratai, A Mező-
gazdasági Munkabizottság iratai. A hadifogoly-ügyeletes tiszt iratai, Pest-Pilis-Solt-

Kiskun vármegye alispánjának levele az itt tartózkodó hadifoglyok letelepedése és lak-

hatási engedélye tárgyában. Budapest, 1919. január. 2. (21. dob.) 
46

 Borászati Lapok, 51. (1919. január 5.) 1-2. sz. 12. 
47

 Ezt önkritikusan a magyar állam is elismerte: „A bekövetkezett forradalom lehetetlen-

né tette a rendszeres és szabályosan végrehajtandó intézkedéseket. A hadifoglyok el-

hagyva táboraikat és munkahelyüket, egyenként és csoportosan hazájuk felé indultak.” 
In: HL Polg. forr. iratai. HM 731599/Hadf.A.oszt.–1918. Az entente hadifoglyainak 

hazaszállítására vonatkozólag tett intézkedésekről tett értesítés. 1919. december 1. (B/14 
dob. 4342. sz. mikrofilmlap) 
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 Varga Imre: 1918. november 1-én a magyar közigazgatási területen állomásozó csá-
szári és királyi, császári, illetve magyar királyi honvéd csapatok (Kézirat); Köszönöm a 
kézirat felhasználásának engedélyezését Varga Imrének. 
49

 Szabó László: A Tanácsköztársaság szociális és kulturális politikájának eredményei 
Esztergomban. IN.: A Tanácsköztársaság napjai Esztergomban. Szerk.: Zolnay László. 
Budapest, 1919-es Esztergomi Emlékbizottság, 1960, 44. 
50

 Más források viszont szervezettséget sugallnak, ugyanis megszervezett hadifogoly-

elszállításról adnak információt. In: Jana Zaťková: Zabudnutí vojaci. Zajatci v oblasti 
Vojenského veliteľstva Bratislava 1914–1918, Bratislava, Vojenský historický ústav-Pro 

Militaria Historica, 2013, 136. 
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bolta.
51

 Nezsiderben a fogolytábor őrsége november első napjaiban elszé-
ledt, a tábor ingóságait pedig a foglyok, illetve a lakosság vitte el. A 
hajmáskéri tábort – főleg a ruházatot és ágyneműt – szintúgy kifosztotta a 
legénység és a lakosság.52

 A Medits alezredes és Parniczky őrnagy vezet-

te kenyérmezői hadifogolytáborban viszont sikerült fenntartani az igazga-

tást, és november 7-én mintegy 2000 fős fogolyállomány folyamatban 
lévő elszállítását jelentették.53

  

A hadifogolytáborok felszámolásáról az 1918. november 11-i 

19638/1.b. sz rendelet intézkedett, mely előírta  a repülő bizottságok köz-

reműködésével - és „megfelelő karhatalom” kirendelésével - a fogolytá-
borokban lévő kincstári vagyon felvételét. Az ezt követő rendeletekben a 
hadügyi igazgatás a fogolytáborok anyagi javait átadta a környező telepü-
lésnek vagy katonai alakulatoknak. A rendelet végrehajtásának visszás-

ágaira mutat rá, hogy még 1919. január 27-én is fosztogatást megtiltó 
rendeletet kellett kiadni.

54
  

A hadifogolyrendszer összeomlása az orosz hadifoglyok számára vi-

szont nemcsak a szabadságot, hanem az eddigi ellátás megszűnését is 

jelentette. A széteső Monarchia területén lévő orosz foglyok több helyen 
sem az utazáshoz, sem az élelmezéshez nem kaptak támogatást, így töb-

ben gyalog indultak haza.
55

 Az egyébként is válságos közellátási helyzet-

ben a különböző hatóságok megtagadták a Galícia felé menetelő hadifog-

lyoktól az étkezést, a szállást és az orvosi ellátást. Emiatt több alultáplált 

                                                           
51

 HL Polg. forr. iratai. HM Karhatalmi osztály napi helyzetjelentései - Helyzetjelentés 
1918. november 11. du. 6 óra. (B/4 dob. 3612. sz. mikrofilmlap) 
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 HL Polg. forr. iratai. HM Mg. a. és Mg. b. osztály. Kimutatás jellemző esetekről, ame-

lyek a forradalom után kincstár és állami javak pusztulását idézték elő. (B/16 dob. 4482. 
sz. mikrofilmlap) 
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 HL Polg. forr. iratai. HM Karhatalmi osztály napi helyzetjelentései – Napi jelentés 
1918. november 7. (B/4 dob. 3610. sz. mikrofilmlap) 
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 HL Polg. forr. iratai. HM Mg. a. és Mg. b. osztály A XV. csoport működési jelentése 
1918 november 1-től 1919 január végéig. (B/16 dob. 4482 sz. mikrofilmlap); A csalló-
közi hadifogolytáborokban még 1919 márciusában is történtek fosztogatások. In: 
Zaťková, i. m., 2013, 136. 
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 „A vasúti sínekkel párhuzamosan kanyargó országúton magyar katonák és orosz fog-

lyok sűrű csoportja húzódik. Ezek a fővárosból igyekeznek. A katonák haza a falujokba. 
Az orosz foglyok egy kicsikét messzebb, a maguk falujába. Vonat nem jutott nekik, hát a 
gyalogutat, választották.” In: Népszava 46. (1918. november 24.) 278. sz. 3. 



 

68 

 

orosz hadifogoly is tífuszt kapott.56
 Egy újságcikk szerint egy orosz hadi-

fogolykórházban több mint 300 ember kapta el a spanyolnáthát.57
 A ha-

láleset megsokszorozódását jelzi Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye példája 
is. A megyében 1918. augusztus 16. és november 25 között 49 hadifogoly 
halt meg, döntő többségük az utolsó két hónapban, így 25-en októberben, 
21-en pedig novemberben.

58
 

Ezzel egyidejűleg rendvédelmi kérdésként is megjelent az orosz hadi-

fogolykérdés. Az orosz pánikra is reagálva már november 3-án megkezdte 
a rendőrség a munkanélküli orosz hadifoglyok összegyűjtését és bevago-

nírozását.59
 A rákosi vasúti szerencsétlenséget követően a rendőrségnek 

az orosz foglyok fosztogatását kellett megakadályoznia,60
 Csála község-

ben pedig a katonaságot kellett kivezényelni a fellázadt orosz hadifoglyok 
ellen.

61
 

Az orosz hadifoglyok spontán mozgalmaként és kormányzati intézke-

dések támogatásával a forradalmat követően megkezdődött az orosz hadi-

foglyok hazatérése. Azok az orosz hadifoglyok, akik szervezetten akartak 
visszatérni hazájukba, azoknak Budapesten kellett jelentkezniük. Egyes 
fogolytáborokból csoportosan, saját zenekarukkal(!) érkeztek Budapestre, 
viszont a legtöbb hadifogoly útbaigazítás híján az országban kóválygott.62

 

Ez hamarosan nagy zsúfoltságot eredményezett, így 1918. november 7-én 
a határokról hazatérő katonák és a határok felé tartó hadifoglyok miatt 
felfüggesztették a személyforgalmat a vasúti forgalomban.

63
 Az orosz 

foglyokat a Józsefvárosi pályaudvarról indították útnak. Vázsonyi Jenő a 
MÁV elnökeként fordult az orosz katonákhoz annak érdekében, hogy ne 
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 Ju. A. Piszarjev: Russzkije vojennoplennyije v Avsztro-Vengrii v 1917-1918 gg. IN.: 

Isztorija SZSZSZR 10. (1966) 4. sz. 175. 
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 Pesti Hírlap 40. (1918. november 3.) 258. sz. 15. 
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 PML IV.408.oc Elhalt hadifoglyok fogyatéki naplója (21. dob.) 
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 Budapesti Hírlap 38. (1918. november 3.) 258. sz. 6. 
60

 Budapesti Hírlap 38. (1918. november 6.) 260. sz. 8. 
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 Pesti Hírlap 40. (1918. november 6.) 260. sz. 3. 
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 Pesti Napló 69. (1918. november 8.) 262. sz. 7. 
63

 Budapesti Hírlap 38. (1918. november 7.) 261. sz. 8. 
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utazzanak a vagonok lépcsőin és tetején.64
 A vidéki és budapesti nagyobb 

pályaudvarokon orosz tisztek segítették a hadifoglyok hazatértét.65
 

A hadifogolykérdés felmerült az Ukrán Nemzeti Tanáccsal való tár-

gyalások során is, ugyanis ukrán területeken haladtak keresztül azok a 
vasútvonalak, melyek alkalmasak voltak a magyar és az orosz hadifog-

lyok hazatérésére. Már november közepén Budapesten volt az ukrán kor-

mány egyik követe a hadifoglyok kicserélése ügyében.66
 A tárgyalás 

eredményeképpen a szövetséges kormányokhoz intéztek egy táviratot, 
melyben arra kérték az antant hatalmakat, hogy a csehszlovák és lengyel 

kormányzatra hatva orvosolják Magyarország és Galícia szénhiányát, 
ezzel segítve a hadifoglyok hazaszállítását. A táviratban hangsúlyosan 
szerepel az a kitétel, hogy azért szükséges a hadifogolytömegek elszállítá-
sa, mert általuk „mindkét állam közbiztonsága a legnagyobb mértékben 
veszélyeztetve van.”67

 Ezt a megállapítást valószínűleg a november 5-én 
történt incidenshez hasonló események tapasztalata miatt szerepeltették a 
felhívásban. November 5-én délután Szjankiba, Kőrösmezőre és Lavocs-

nére érkezett orosz foglyokat szállító szerelvényeket a magyar szervek 
nem engedték tovább, ezért az élelmiszerrel nem rendelkező egykori hadi-

foglyok fosztogatni kezdtek.
68

 A Szjankiban elhelyezett repülőszázad 
megbeszélést folytatott az orosz foglyokkal, melynek eredményeként egy 
mozdonyért cserében a hadifoglyok tűzifát, cukrot és petróleumot adtak, 
így sikerült továbbindulniuk.69

 

Az orosz hadifoglyok hazatérésének koordinációját a Szovjet Vöröske-

resztes Misszió végezte november közepétől.70
 A hadifogoly-egyezmény 

megkötését követően 1918. augusztus 7-én érkezett Bécsbe a Szovjet-
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 Népszava, 46. (1918. november 9.) 263. sz. 3., 7.; „A pesti vonat, amely most érkezett 
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ber 5.) 259. sz. 9. 
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 Pesti Napló 69. (1918. november 8.) 262. sz. 4., 7. 
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 Pesti Napló 69. (1918. november 15.) 268. sz. 2. 
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 Pesti Napló 69. (1918. november 16.) 269. sz. 6. 
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 HL Polg. forr. iratai. 10. oszt. Debreceni Nemzeti Tanács, Pethő Pál népbiztos jelenté-
se. Bp., 1918. november 6. (B/4 dob. 3610. sz. Karhatalmi osztály napi helyzetjelenté-
sek) 
70

 Uraszov úgy jelöli meg az időpontot, hogy a „burzsoá demokratikus forradalomtól” 
számított két hét múlva. In: HL MTK 130/42 37. 
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Oroszország érdekeit képviselő cserebizottság. Ugyan rendőrügynöki 
megfigyeltetés alatt voltak a misszió tagjai, a Monarchiában nem léptek 
fel működésük ellen. A Monarchia felbomlását követően Bécsből az otta-

ni szovjet vöröskeresztes misszió vezetője, Jakov Bermann Budapestre 
ment, ahol a Budapesti Csoport élére állt. A katonatanácsok átadták szá-
mára az orosz hadifogoly-szállítmányok irányítását, ezáltal a polgárhábo-

rús Oroszországban a szovjetek által ellenőrzött területekre érkezhettek 
meg a hadifoglyok. Ennek jelentősége abban állt, hogy a Monarchia más 
utódállamaiban71

 az orosz kommunista csoportok szétverésével, az antant 

missziók irányítással a hadifogoly embertömegeit a bolsevik hatalommal 
szemben fellépő erőkhöz kívánták irányítani.72

 

Az oroszországi hadifoglyok döntő része 1918 novemberének első fe-

lében elhagyta az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területét a Bécs-

Krakkó-Lemberg és Budapest-Sztrij vonalon.
73

 November 16. és 26. kö-
zött Moszkvába 44680 hadifogoly érkezett a Monarchiaból és Németor-

szágból. November 10-e és 22-e között a brjanszki elosztó állomásra 
65976, a szmolenszkire 46472, a kurszkira 24930 egykori orosz hadifo-

goly érkezett.74
 A hazaszállítás nem volt problémáktól mentes. Zalaszent-

jakabnál 8, Rákosnál 23 orosz hadifogoly halt meg vasúti szerencsétlen-

ségekben.75
 Georgij Vasziljevics Csicserin 1918 decemberében jegyzék-

ben tiltakozott az osztrák kormánynál amiatt, mert a szervezetlen hadifo-

goly-szállítások miatt sokan életüket vesztették.76
 

A Károlyi-kormányzat 1918. november végi nyilatkozatával összegez-

te a hadifoglyok hazaküldésének munkáját: „A magyar népkormány, mi-

dőn átvette az ország vezetését, első kötelességének tartotta, hogy az or-
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 Csehszlovákiában bolsevik propagandára hivatkozva 1918 novemberének közepén 
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szág területén lévő összes hadifoglyokat és internáltakat – tekintet nélkül 
nemzetiségükre – a saját polgáraival egyenlően szabadoknak tekintse, 
mindent megtett, hogy azok rég nem látott hazájukba, felruházva vissza-

térhessenek. Jelenleg csak oly hadifoglyok tartózkodnak a Magyar Nép-

köztársaság területén, akik önkéntesen, részint boldogulásuk, részink csa-

ládi összeköttetésük folytán ezen földön remélik feltalálhatni a jobb jövőt 
vagy pedig olyan betegek, akik betegségük folytán a mai nehéz szállítási 
viszonyok következményeképpen el nem szállíthatók. Ez utóbbiak a tő-
lünk telhető legjobb orvosi kezelésben részesülnek. 

Oroszország részéről kiküldött hadifogoly gyámolító bizottság karöltve 
a népkormánnyal, gondoskodik az orosz hadifoglyok helyzetének javítá-
sáról és a gyors hazaszállításáról. 

A magyar népkormány azzal az ajánlattal fordul a szövetséges államok 
kormányaihoz, hogy hasonló bizottságokat küldjenek Magyarországra, 
mely bizottságoknak feladata lenne a saját népéhez tartozó, - bár már ke-

vés – ittlévő hadifogolynak helyzetét megvizsgálni és hazaszállításukban 
közreműködni.”77

 

A magyar forrásanyagban nem található az orosz hadifoglyokra vonat-

kozó kimutatás, de a dokumentumok alapján kijelenthető, hogy 1918 no-

vemberének végére-decemberére az orosz a hadifoglyok döntő hányada 
elhagyta a Magyar Népköztársaság területét.78

 Ezzel viszont nem szűnt 
meg az országban az orosz hadifogolykérdés, ugyanis Magyarországon 
maradtak (1) a beteg, nem szállítható állapotban lévő hadifoglyok, (2) a 
Magyarországon letelepedni kívánók, (3) a Magyarországon szökésben 
lévő vagy forgalmi okból itt rekedő, a Ciszlajtán területek felől hazatérő 
hadifogoly-szállítmányok tagjai, illetve (4) azok a hadifoglyok, akik úgy-

mond „elvi”, azaz politikai okokból maradtak az országban. 
 

Az 1918 októberében összeomló Monarchia jelentős problémaként 
hagyta hátra az orosz hadifogolykérdést. Az 1918. márciusi breszt-
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litovszki béke új orosz hadifogoly-politikát követelt meg az osztrák-

magyar kormányzattól. Miközben a munkaerő-fenntartás végett lassítani 
kívánták az orosz hadifoglyok hazaengedését, az orosz hadifoglyok státu-

szának megváltozása, a romló ellátási helyzet illetve a hazatérés akadá-
lyoztatása miatti elégedetlenkedés tömeges munkamegtagadásokhoz és 
szökésekhez vezetett az orosz hadifoglyok körében. 

A Magyarországon lévő hadifoglyok egyoldalú hazaengedését a Károlyi-
kormányzat, mint demokratikus és pacifista gesztust tette, a kormányzat kri-

tikusai viszont a magyar hadifoglyokat eláruló vagy egyszerűen csak naiv 
lépésként értelmezték. A népköztársaság hadifogoly-politikáját inkább te-

kinthetjük a konkrét történelmi körülményekhez való kényszerű igazodás-

nak, mint egy ideológiailag motivált, tudatos cselekvésnek. A Magyarorszá-
gon lévő hadifoglyok hazaengedését meghatározták az antant hatalmak in-

tenciói – elsősorban a padovai fegyverszünet 7. és a belgrádi egyezmény 10. 
pontja -, az ország élelmezési helyzete, de legfőképpen az, hogy a hadifo-

golytábor-rendszer – és egyáltalán az egész magyar végrehajtó hatalom - 

felbomlásával eszközei sem lettek volna ennek megakadályozására. 
Bár 1918 végére az orosz hadifoglyok döntő hányada elhagyta az or-

szágot, az orosz hadifogolykérdés az 1920-as évek első feléig79
 jelenlévő 

probléma maradt Magyarországon. 
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rendelete a volt orosz hadifoglyok hazaszállításának beszüntetése tárgyában. 1922. au-

gusztus 23.; Petrák Katalin: Emberi sorsok a 20. században. Magyar hadifoglyok a Szov-

jetunióban a két világháború között. Budapest, Napvilág Kiadó, 2002, 128. 
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Katkó Márton Áron 

 

Egy kevésbé ismert kelet-európai kalandor: Ilie Cătărău 
 

A történelem színpadán időről-időre feltűnnek olyan kalandorok, akikkel 
kapcsolatban az utókor csak egy valamiben lehet biztos: minél többet tud 
róla, valójában annál kevesebbet. Ezek közé tartozik a besszarábiai szár-

mazású Ilie Cătărău is, aki habár valószínűleg szép kort élt meg miközben 
beutazta a fél világot, ám mégis leginkább az I. világháború eseménylán-

colatára felfűzhető, nem egész egy évtizedes tevékenységét ismerjük 
hellyel-közzel. Személye nem tartozik az utókor által is emlegetett kalan-

dorok közé, némi perifériális érdeklődés csak a magyar és a román (nyel-

vű) szakirodalomban lelhető fel. 
Az utókor egyszerre értékelte a cári orosz titkosrendőrség romániai 

ügynökének, miközben a Siguranţa is havi fizetést juttatott neki, volt te-

hetséges román diák, cirkuszi díjbirkózó, román nacionalista, valamint 
anarchista bolsevik agitátor, s szinte mindegyik megállapítás helytállónak 
is tekinthető. 

Személyében rejlő ellentmondásokat jelen tanulmány sem feltétlenül 
fogja tudni feloldani, ami részben annak is köszönhető, hogy a vele össze-

függő kevés számú egykorú forrás is igen eltérő s politikai szempontból 
erősen kontextualizáló. Ismert tevékenységének két meghatározó mozza-

nata, az 1914. február 23-ai debreceni merénylet, majd az 1917 végi 
besszarábiai államcsíny kísérlet voltak, s ezen események a Világháború 
közelsége és az ahhoz kapcsolódó bűnbakkeresés, majd pedig az oroszor-

szági forradalmi káosz különböző elbeszélései miatt is egymással szöges 
ellentétben álló értékelések születtek. 

Különösen ellentmondásos megítélése a debreceni merénylet értékelé-
sekor: egyszerre találkozunk a román nacionalista, orosz anarchista, de 
Ohranának (is) dolgozó és fegyveres konfliktust provokálni akaró kém 
vagy a legfelsőbb román és orosz körök közös együttműködésének meg-

testesítő kettősügynök bemutatásával, mely interpretációk a további ese-

mények, mint a világháborús román szerepvállalás, majd a trianoni béke 
fényében is tovább cizellálódnak. Hasonlóképpen ellentmondásos megíté-
lése a 1917-es besszarábiai események kapcsán, mikor is részben a bolse-

vikokkal együttműködve egy forradalmasított és a királyi háztól is meg-

szabadított Nagy-Romániába kívánta volna integráli Besszarábiát, miköz-

ben a pétervári provizórikus kormánnyal szimpatizáló, ám az 1917 októ-
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beri eseményekkel már egyet nem értő kisinyovi polgári vezetés épp a 
Prut és a Dnyeszter közötti területet kívánta az általános oroszországi 
anarchia ellenére is valamiképpen konszolidálni és nem veszélyeztetni a 
februári forradalom vívmányait.  
 

Korai évek 

 

Ilie Cătărău az 1880-as években második felében látta meg a napvilágot1
 

a cári Oroszországhoz tartozó Besszarábiában, az Orhei megyei Mărcăuţi 
községben.2 Családjáról mindössze annyit tudunk, hogy apja Vasile 
Constantin Cătărău egyházi tanító, anyja viszonylag korán meghalt, nővé-
reivel nem igazán tartotta a kapcsolatot miután tanulmányi miatt elhagyta 
a szülői házat. Iskoláit ukrán közegben, részben az ananyevi, részben pe-

dig az odesszai líceumokban végezte a századforduló körül. Ezt követően, 
viszonylag klasszikusnak mondható pályát választott: Kisinyovban meg-

kezdte teológiai tanulmányait, ám stúdiumait végül nem fejezte be és be-

vonult a cári hadseregbe, majd végül a varsói lovasságtól dezertált 1910 
márciusában,3 hogy a királyi Romániában kezdjen új életet. 

Dezertálásának okairól ugyan keveset tudunk, ám annyit meg kell em-

líteni, hogy Cătărău iskolai és katona évei jórészt egybeestek a cári Orosz-

ország tán legmozgalmasabb időszakával, az I. orosz forradalommal. E 
politikai olvadással is együtt járó eseménysorozat Besszarábiában is érez-

tette hatását és a liberalizációnak köszönhetően felvirágzott a szervezeti 
élet, a sajtótörvényi lazításoknak köszönhetően pedig számtalan újság és 
folyóirat kiadása indulhatott meg. A zömmel a Pavel Dicescu-féle Nem-

zeti Kultúráért Egyesület (Societatea Pentru Cultura Naţionala) körül tö-
mörülő besszarábiai polgári értelmiség követelései között elsősorban bi-

                                                           

1 Születési évként a legtöbb román nyelvű munka 1888-öt adja meg, lásd.: Petrescu, Ion: 
Între oglinzi paralele: studenţii Ilie V. Cătărău şi Gheorghe I. Cotenescu. In.: Ţara 
Bârsei. 2012. nr. 11. 133-139. 134., Petrescu, Radu: Enigma Ilie Cătărău. (vol. I.) In.: 
Contrafort. 2012. nr 5-6. 21-22. 21. (továbbiakban Petrescu, R. vol. I.) A debreceni me-

rénylet nyomozati iratanyagában található körözőlevelekben 1889-et találunk, illetve azt, 
hogy 1914-ben volt 27 éves, ami alapján 1887-ben született. l.: Magyar Nemzeti Levél-

tár Országos Levéltára, Igazságügyi Minisztérium, általános iratok, román jogsegély 
ügyek, MNL OL K 579 D1-1914-11201 (16532) 

2  A fent említett körözőlevelekben említést tesznek arról, hogy születési helye  Bacău 
vagy Buzău, ám ez vélhetően nem valós adat. l.:  MNL OL K 579 D1-1914-11201 

(16532) 

3 Petrescu, I. 134.  
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zonyos nemzetiségi, teljes körű nyelvhasználati és önigazgatási jogok áll-
tak a középpontban, melyeket természetesen a radikális baloldaliak (zöm-

mel egyetemisták) is magukévá tettek, hiszen az oroszosítás önmagában 
is része volt a cári önkényuralmi rendszernek. Tegyük hozzá, hogy ezen 
utóbbiak, a forradalmi szocialisták és a szociáldemokraták hatása révén a 

nyelvi és önigazgatási követeléseknél továbbmentek, és társadalmi, szoci-

ális és agrárreformokat is szerettek volna elérni. A besszarábiai reform-

mozgalmak fő orgánuma, Iaşi-ból rövid időre visszatérő Constantin Stere
4
 

által szerkesztett Basarabia volt, melynek első száma 1906-ban jelent 

meg, ám kilenc hónap múlva már visszavonták engedélyét. Besszarábiá-
ban a forradalmi olvadás mindössze 1907 elejéig éreztette hatását, a II. 
Duma februári megnyitásával és az azt követő visszarendeződéssel végül 
a besszarábiai politikai kezdeményezések is elhaltak, s csak kereken tíz év 
múlva lángoltak fel újra.5 

Mint említettük, Cătărău dezertálásának körülményei nem tisztázottak, 
habár valószínüsíthető a politikai motívum. Annyi tűnik biztosnak, hogy 
Varsóban került kapcsolatba a cári titkosrendőrséggel, az Ohranával, vi-

szont beszervezésének esetleges körülményeiről sajnos nincs információ. 
Annyi bizonyos, hogy a politikai paletta szélsőséges irányzataival szimpa-

tizált, ám ezzel összefüggésben a különböző források elsősorban baloldali 

szimpatizánsként említik, így tekintetbe véve, hogy az 1880-ban alapított 
cári titkosrendőrségnek minden politikai szervezetben megvoltak a saját 
ügynökei, 6 valószínűleg könnyen látómezejükbe került. 

Más források azonban ennek valamelyest ellentmondva nem bal, ha-

nem jobboldali érzelmeiről tesznek említést. E szerint közel állt a Vladi-

mir Puriskevics-féle feketeszázas mozgalomhoz,7 s beszervezését nem is 
                                                           

4 A besszarábiai származású Constantin Stere elsősorban a romániai parasztmozgalmak 

egyik fő ideológusaként ismert. Iskoláit még a cári Oroszországban, Odesszában járta ki, 
s a gimnáziumi évei alatt csatlakozott a narodnyik mozgalomhoz. 1882-ben kilenc évre 
száműzték Szibériába, majd szabadulása után 1892-ben Iaşiban telepedett les a narod-

nyik mozgalommal is szakított.. Az 1905-ös oroszországi forradalom alatt kezdte el 
publikálni hat részletben a Socialdemocraţia sau poporanism c. tanulmányát, mely végül 
a romániai parasztozgalmak egyik meghatározó irománya is lett. Erre vonatkozó sze-

melvényeket l.: Pászka Imre (szerk.): Román eszmetörténet. Budapest, 1994. 125-146. 

5 Hitchins, Keith: Rumania 1866-1947. Oxford, 1994. 249-250. o. 

6 Font Márta – Krausz Tamás – Niederhauser Emil – Szvák Gyula: Oroszoszág történe-

te. Budapest, 2001. 436. 

7 Popovici, Bogdan Florin: Muntele Ţâmpa şi simbolurile sale. h.n., é.n. http://www.-

itcnet.ro/history/archive/mi2001/current6/mi40.htm (elérés dátuma: 2015. augusztus. 23.) 
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közvetlenül az Ohrana, hanem Puriskevics és Vlagyimir Bobrinszki duma 
képviselő intézte.8 

Romániába való 1910. márciusi megérkezését követően a csendőrség 
gyorsan elfogta, és egy rövid időt a Dorohoi-i fogdán töltött el. A magát 
besszarábiai emigránsnak és politikai üldözöttnek kiadó fiatalembert vé-
gül egy helyi filantróp ügyvéd, Gheorghe Burghele jutatta ki a börtönből s 
vette szárnyai alá. Burghele igyekezett támogatni  a fiatalember tovább-

képzését, s javasolta, hogy a Iaşi-i egyetemre iratkozzon be, ahol a szintén 
besszarábiai Stere venné szárnyai alá.9 

Cătărău végül a Bukarestet választotta, ahol új támogatókat talált, mint 
az ismert, eredetileg Bukovinából áttelepült, anarchista nézeteket valló 
németbarát Zamfire Constantin Arbore10, aki az első Internacionálénak is 
tagja volt, valamint Ioan Bibicescu, mindketten a Besszarábiai Románo-

kat Segítő Társaság (Societăţii de Ajutorare a Românilor din Basarabia 
„Milcovul”) tagjai

11, s ők juttatták be a bukaresti egyetem bölcsészkarára. 
Az egyetemen kifejezetten tehetséges diáknak számított, ahol némi tudo-

mányos ismeretségre is szert tett Besszarábiáról és Ukrajnáról írt etnográ-
fiai dolgozataival.

12 

Egyetemi évei alatt mélyebb ismeretet kötött a román történettudo-

mány egyik legismertebb alakjával Nicolae Iorgával is. Tegyük gyorsan 
hozzá, nem kizárt, hogy nem a tudományos berkekben, hanem a politikai 
életben ismerkedett meg a történésszel, hiszen a szintén támogatói közé 
tartozó C. C. Calciu, Corvului megyei bérlő, s egyben a Iorga által alapí-
tott Nemzeti Demokrata Párt (Partidul Naţionalist-Democrat) tagja is ak-

tívan támogatta a fiatalembert.13 

Cătărău részben Iorga ösztönzésére aktívan részt vett román politikai 
és társadalmi életben is. Tanára javaslatára különböző irredenta szerveze-

tek, például a Liga Culturală gyűlésein szót emelt 1910-1911-ben a bessz-

arábiai románság érdekében, s egyben kampányolt is Iorga pártja mellett. 
Tagja volt a Societatea Studentilor in Litere, majd a Societatea Turistilor 

                                                           

8 Petrescu, R. vol. I, 21., Petrescu, I. 134. 

9 Petrescu, I. 135 

10 Róla lásd: Francis, Arthur Morius: Nihilism. Philosophy of Nothingness. 135-149., 

Boia, Lucian: Die Germanophilen. Berlin, 2014. 136-139. 

11 Petrescu, I. 135  

12 Jancsó Benedek: A román irredentista mozgalmak története. Máriabesnyő-Gödöllő, 
2004. 319.  

13 Petrescu, I. 138. 
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din Romania nevű szervezeteknek. Ezeken keresztül pedig igen nívós 
társaságba sikerült bekerülnie. Az utóbbi szervezetnek olyan tagjai voltak, 
mint Ferdinánd trónörökös és fia, a későbbi II. Károly király, Brătianu 
család több tagja, Marcel Djuvara, Vasile Morţun, Moses Gaster.14 

Az 1912-es novemberi Falticeni-i választások alkalmával (itt indultak 
mandátumért A. C. Cuza valamint Ion Zelea Codreanu) súlyos atrocitá-
sokra (ittas tömegverekedésre) került sor a Nemzeti Demokrata Párt va-

lamint a konzervatív szimpatizánsok között, melynek végén Cătărăut is 
letartóztatták és a Ploieşti fogdába kísérték. 

A Iorga-féle Nemzeti Demokrata Párthoz való csatlakozásában nem-

csak a professzorral való ismeretsége, hanem a párt programja is szerepet 
játszhatott, mely alapvetően a nacionalista hangvételen túl olyan társa-

dalmi-szociális kérdésekre is reflektálni kívánt, melyekkel Cătărău Besz-

szarábiában már találkozhatott. Ezek közé tartozott a zsidókérdés felveté-
se, ráadásul ez a párt indult először nyíltan antiszemita programmal ro-

mán választáson. Másfelől pozitívan hathatott rá a földreform kérdése, 
hiszen Iorga alakulatának feltett szándéka volt az 1864-es földtörvény 
revíziója. Harmadrészt pedig a romániai politikai elit jellemzően kevés 
hangsúlyt helyezett a besszarábiai románság kérdésére, a prioritásként 
kezelt Habsburg Birodalommal szemben. Az oroszországi románság ér-

dekében leginkább a Iorga pártja szólalt fel.15
 

Tegyük persze hozzá, hogy az Nemzeti Demokrata Párthoz való csatla-

kozásban az is közrejátszhatott, hogy viszonylag nagy számban gyültek 
össze körülötte a besszarábiai emigránsok is. Azon említések, melyek 
Cătărău Ohranás kapcsolatait szóba hozzák azt is megemlítik, hogy a hír-
szerzésen túl feladata volt a Romániában politikai menedéket találó bessz-

arábiai román származású, szép számmal jelenlévő, akár baloldali, akár 
polgári kötődésű emigráció tevékenységének figyelemmel kísérése is.16

 

Elsősorban olyan személyekről van szó, mint a szociáldemokráciával is 
polemizáló, az ún. „poporanizmus”-t hírdető Constantin Stere, az újjob-

bágyság tételét kidolgozó, s a marxi osztályharc elméletét a román viszo-

nyok közt megvalósíthatatlannak tartó Ion Dobrogeanu-Gherea,
17

 vagy az 

eszer politikus, majd Kisinyov 1933-1937 közötti polgármestere Ion T. 

                                                           

14 Petrescu, I. 135. 

15 Nagy-Talavera, Nicolas M.: Nicolae Iorga. A biography. Iaşi, 1996. 132-133. o. 

16 Petrescu, R. vol. I, 21. 

17 Erre vonatkozó szemelvényeket l.: Pászka,161-189. 
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Costin.
18

 Mivel az érintettek Bukarestben és más román városokban szár-

mazásukból is igyekeztek valamifajta tőkét kovácsolni, vélhetően afelé a 
politikai alakulat felé orientálódtak, amelyik több megértést tanúsított a 
besszarábiai románság iránt. Az ő problémáikat felkaroló politikai párt pe-

dig kiváló terep lehetett a román származású emigráció megfigyelésére. 
Az orosz titkosszolgálatok számára a királyi Románia persze nemcsak 

a román emigráció szempontjából volt fontos. Az országnak két nagyha-

talom között elterülve kiemelt hadászati jelentősége volt, elsősorban az 
egyik legnagyobb fekete-tengeri orosz kikötő, Odessza vonatkozásában.19 

Cătărău ohranás tevékenysége mennyire volt sikeres, azt nehéz megál-

lapítani, sőt furcsa mód 1913 elejétől már a Siguranţa kötelékében talál-

juk. Meg kell jegyezni, hogy az Ohrana minden bizonnyal nem biztosított 
anyagi ellenszolgáltatást tevékenységéért, legalábbis erre lehet következ-

tetni abból, hogy Cătărău tanulmányai és politikai tevékenysége mellett 
1913-ig folyamatosan valamilyen kenyérkereső munkát kellett végezzen. 
Bukarestben támogatói révén a katonai akadémián kapott állást, mint 
orosz nyelvtanár, ahonnan 1911 végén, vagy 1912 elején elcsapták. En-

nek körülményei ugyan elég homályosak, ám a legtöbb esetben valami-

lyen kémtevékenységről tudósítanak, amit a már említett eszer menekült, 
Ion Costin derített fel, s aminek révén korábbi támogatói előtt sikerült őt 
diszkreditálni.20

 Ezt követően 1912-ben bukaresti tartózkodása alatt kü-
lönböző munkákat kényszerült vállalni, volt ács, kőműves, pincér, végül a 
bukaresti Sidoli Cirkusznál – mai szóval élve – pankrátor volt, ahol fel-

tűnt mellette a magyarországi robbantásainak tettes társa, az első orosz 
forradalom után szintén emigrálni kényszerülő orosz matróz, Timoftei 
Kirilov.

21
 

                                                           

18 Petrescu, R. vol. I, u. o. 

19 Románia helyzete e tekintetben a Balkán háborúkat követően értékelődött fel. A 
nagyjából azonos erőket felmutató két szemben álló szövetségi rendszer 1913 után a 
balkáni államok megnyerésével vélte biztosíthatónak a kívánt katonai és geostratégiai 
fölényt. gy közvetlen osztrák-magyar-orosz háború esetén a Monarchia jobbszárnya 5 
román hadosztállyal gyarapodott volna, és Odessza a román felvonulási terület révén 
támadható távolságba kerül. Amennyiben viszont Románia Oroszország mellett avatko-

zik be, úgy az orosz hadsereg direkt összeköttetésbe kerül Szerbiával és Bulgáriával. 
Emellett egy Erdélybe való betöréssel a Monarchia minden tervét és offenzíváját szét 
lehetne zilálni. Ld.: Seton-Watson, Robert William: History of the Roumanians: from 

Roman Times to the Completion of Unity. Cambrige, 1934. 468-469. 

20 Petrescu, R. vol. I, u. o. 

21 Petrescu, I. 135., Magyarország 1914. március 1. „A romániai útvesztőben” 11.  
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Cătărău Siguranţás beszervezéset 1913 januárjában kezdeményezte 
Arghivescu tábornok, s végül január 21-én hagyta jóvá Constantin Hârjeu 
hadügyminiszter. A felterjesztés szerint Cătărău alkalmazását maga kez-

deményezte, önmagáról azt tartotta fontosnak megemlíteni, hogy jól be-

szél oroszul, s korábban az orosz lovasságnál szolgált. Elsősorban, mint 
informátorként s katonai szakfordítóként ajánlotta magát, s jelezte, hogy 
orosz kapcsolatain keresztül kémelhárító tevékenységet is tudna folytatni. 
Szolgálataiért végül az állami költségvetés terhére havi 200 lei apanázst 
állapítottak meg számára,22

 s a későbbi tudósítások szerint nagyjából ezt 
követően kezdett nagy lábon élni a román fővárosban. 

Az sajnos nem derül ki, hogy Cătărău miért jelentkezett a Siguranţánál, 
ám a legvalószínűbb, hogy egzisztenciális helyzete rendezése miatt. Érde-

kes módon a román szervek még fantáziát is láttak benne. Hogy ez utóbbi-

ban korábbi politikai tevékenysége, vagy esetleg ohranás előélete játszott-e 

szerepet, azt nehéz megmondani. Annyi bizonyos, hogy a Ion Brătianu 
román miniszterelnök kezdeményezésére és Ion Panaitescu vezetésével 
1908-ban létrehozott Siguranţa egyszerre szentelt kiemelt figyelmet a két 
hagyományos váltópárttól eltérő politikai alakulatoknak, másfelől a szerve-

zet életre hívását az is szükségessé tette, hogy az első orosz forradalom után 
az oroszországi és azon belül a besszarábiai menekültek és baloldali szám-

űzöttek között is egyre több Ohrana ügynök jelent meg. 

 

Magyarországon és a Világ(háború) körül 
 

Cătărău tevékenységének ismertebb része a román titkosszolgálati be-

szervezését követőten vette kezdetét, ám ennek utólagos értékelése szem-

pontjából mégis elmondható, arra erőteljesen rányomta a bélyegét részben 
a kor egyik legkardinálisabb magyarországi problémája, a román és a 
rutén nemzetiségi kérdés, vallási-etnikai problémák23

 s részben pedig az I. 
Világháború, és az azt követő magyar összeomlás. 

                                                           

22 Neamul Românesc nyomán idézi: Petrescu, I. 139. 

23 A háború előtti Magyarország két jelentős nemzetiségi skandallumainak egyikévé az 
1912-ben megalapított Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye ügye vált. A 
magyarjkú görögkatolikusság már a 19. század 40-es évei óta szerette volna elérni egy-

házjogi helyzetének rendezését, mivel az széttagolva rutén és román liturgikus nyelvű 
egyházmegyék között jórészt saját magyar nemzeti identitásának elvesztésétől félt. Ha-

bár a püspökség megalapítása elvben egyházjogi aktus volt, a magyarországi románság 
részéről jelentős tiltakozást szült. A hazai románság a maga görög keleti és görög-
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Cătărău Magyarországon első ízben 1913 őszén hallatott magáról, 
amikor 1913. szeptember 27-én megkísérelte felrobbantani a Brassó mel-

letti Cenk-hegyen álló a Millennium tiszteletére emelt Árpád szobrot. A 
robbantást követő helyszínelés folyamán találtak egy ernyőtokot, amelyet 
felismert egy helyi kereskedő. Elmondása szerint négy héttel korábban 
vette tőle egy románul beszélő ember.24

 Az ernyőtokba töltött dinamitot 
az oszlop felső talapzatánál helyezték el, ami a robbanás után a talapzat-

ból „500 kilogramm súlyú kőtömböket szakított ki”,25
 s ennek következ-

tében a szobor talapzata oly mértékben sérült, hogy már nem lehetett 
helyreállítani. A rendőrség az ügyet a román irredenta mozgalmakhoz 
kötötte s Farkas Mihály rendőrkapitány hozzátette még, hogy a merény-

lők visszatértek már Romániába.26
 Két nappal később a brassói rendőrség 

még azt is valószínűsítette, hogy tettesek június óta készülhettek a rob-

bantásra.
27

 

A szobor felrobbantásának kísérletét leginkább csak szimbolikus gesz-

tusként lehet értelmezni. Tegyük hozzá, hogy az 1896-ban felállított Ár-

pád szobrot a brassói német és román közvélemény élesen elítélte annak 

                                                                                                                                               

katolikus egyházaira, mint saját nemzeti intézményeire tekintett, melyeknek – magyar 

részről vitatott – autonómiájára mindig nagy gonddal ügyelt. A románság majd fele a 

görögkatolikus egyházhoz tartozott, s e püspökség megalapítása, tekintettel arra, hogy a 
román egyházmegyékből, különösen a nagyváradiból jelentékeny területeket szakított ki, 
ezt végül nemzetiségük elleni támadásként élték meg. 
A másik, szintén a magyarországi görögkatolikussággal összefüggő kérdés volt a Mun-

kácsi Görögkatolikus Egyházmegyét érintő, már a századfordulón meginduló 
skizmatikus mozgalmak, az 1913-1914-es úgynevezett Máramarosi skizmaper. A moz-

galom lényege, hogy az Észak-Kelet Magyarországon élő nincstelen görögkatolikus 
rutén hívek igyekeztek áttérni az ortodox vallásra. A mozgalom indító okai egyértelműen 
szociális jellegűek voltak, az ortodox vallás iránti legnagyobb vonzó erőt az alacsonyabb 
papi szolgáltatások jelentették. Erre az időről-időre fellángoló mozgalomra azonban asz 
oroszországi ortodox egyház, valamint egyes pánszláv körök is igyekeztek rátelelpedni, s 
1910-ben már érezhetően az orosz politika is megjelent a hátterében, s furcsa módon, de 
1914-ben maga Vlagyimir Bobrinszki is tanúként szerepelt a perben. 
24 Brassói Lapok 1913. szeptember 30. „Dinamitmerénylet a Cenki emlékoszlop ellen” 
3.  

25 U.o. 2-3. 

26 U.o. 

27 Brassói Lapok 1913. október 4. „A cenki merénylet – A tettesek nyomában” 3. 
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szimbolikus tartalma miatt.
28

 Ráadásul nem is ez volt az első kísérlet a 
szobor megrongálására, 1901-ben egy ismeretlen tettes rálőtt, s a szobor 
sisakját megsértette.29

 

A brassói robbantásban való bűnösségére azonban csak a mintegy fél 

évvel később derült fény a debreceni merénylettel összefüggő nyomozás 
egyik szálaként. 1914. március 7-ei lapok már tudni vélték, hogy a brassói 
robbantás is Cătărău és Kirilov számlájára írható. A predeali határrendőr-

ség jelentése szerint Cătărău 1913. május 30-június 6-a, szeptember 3-4-e, 

illetve szeptember 21-23-a között járt Brassóban. Utolsó alkalommal egy 
„Kotofan” (Coţofan) Eliad nevű ember is vele volt, aki vélhetőleg azonos 
Kirilovval.

30
 Cătărău szeptember 23-án Kirilov pedig 24-én távozott, 

majd 27-én a déli gyorsvonattal visszatértek Brassóba és aznap este vég-

rehajtották a robbantást, majd 28-án hajnalban Predealon át visszatértek 
Romániába.31

 A két férfit felismerte a brassói Grand Szálló bérlője, sőt 
Cătărău a saját nevén is jelentkezett be.

32
 

A brassói rendőrség jelentése szerint Cătărău ott tartózkodása idején 
többször is találkozott az akkor még Brassóban élő szeretőjével, Salamon 
Mariskával.33

 A hölgy Keleti Mariska művésznéven artistanőként dolgo-

zott.
34

 Miután a rendőrség megállapította, hogy 1913. szeptember 27-én 
Cătărău Brassóban járt, az is kiderült, hogy aznap is találkozott a nővel. 
Mivel az időpont egybe esett a cenki robbantással, ezért jutott a rendőrség 
arra a következtetésre, hogy ez is Cătărău műve lehetett. 

Cătărău 1913 őszét követően 1914 januárjában elején járt legközelebb 
Magyarországon. Ekkor Debrecenben tartózkodott egy rövid ideig, ahol a 
beszámolók szerint részben a magyarországi görögkatolikusok helyzeté-
ről érdeklődött.35

 Ezt követően került sor a hajdúdorogi egyházmegye 
korai történetének egyik legtragikusabb eseményére. 1914. február 23-ai 

                                                           

28 A brassói robbantásról ld.: Varga-Kuna, Bálint: Celebration & Conflict. The Recept-

ion of the Hungarian Millenium Memorials of Theben and Kronstadt. Saarbrücken, 
2008. 68-70.  

29 U. o. 77. 

30 Budapesti Hírlap 1914. március 7. „A debreceni merénylet” 9. 
31 Magyarország 1914. március 8. 8.  
32 U.o. 

33 MNL OL K 579 D1-1914-11201 (13700) 

34 Magyarország 1914. március 12. 
35 Pesti Hírlap 1914. február 26. „Eltemették a vértanúkat”. 10.  
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pokolgépes támadás36
 első ízben tette Ilie Cătărău nevét ismertté. Cătărău 

és tettestársa, Timoftei Kirilov 1914. február 19-én érkeztek „kölcsön-

kért” útlevelekkel Románia felől a bukovinai Czernowitzba, ahol másnap 
postára adtak egy 20 kg-os csomagot Miklósy István hajdúdorogi püspök 
debreceni hivatalának címére, s ezt követően azonnal távoztak is vonaton 
Románia felé. A bomba mellett egy levelet is postára adtak a püspöknek 
címezve Kovács Anna álnéven, melyben a csomag érkezéséről előre érte-

sítették a püspököt, s jelezték, nagy értékű adományt (többek között 
templomi csillárt) tartalmaz a csomag. A pokolgép végül február 23-án 
érkezett meg, s a püspöki hivatal munkatársai részéről már várt csomag 
felnyitás közben felrobbant. Miklósy szerencsésen túlélte a robbanást, ám 
titkára Slepkovszky István, vikáriusa Jaczkovics Mihály, és az egyház-

megye jogásza Csatth Sándor életüket vesztették, és további 18 személy 
sérült meg. 

A robbantás után megindult nyomozás során hamar sikerült azonosíta-

ni a két kölcsön kért útlevélen szereplő nevet, Todor Avramot és Silvio 
Mandasescut, ám a tény, hogy mögöttük a valóságban Ilie Cătărău és 
Timoftei Kirilov rejtőznek csupán később derült ki. A nyomozás folya-

mán az útlevelek valódi tulajdonosait a merénylet utáni napokban el is 
fogta a román rendőrség, akik azzal védekeztek, hogy nem tudták, miért 
kellett a két merénylőnek az útlevelük, csak azok kölcsönadásának tényét 
ismerték el. Vallomásaik szerint Cătărău először Mandasescut beszélte rá 
útlevele átadására azzal az ürüggyel, hogy fontos missziót kell teljesítenie 
Besszarábiában Románia érdekében. Más források szerint a merénylő 
lovakat akart Besszarábiában venni, azonban párbajvétség miatt nem lép-

het orosz földre. Avram vallomása szerint mindketten Cătărăunak adták át 
útleveleiket és ő személy szerint Kirilov lakásán ismerkedett meg vele.37

 

A látszólagos gyors eredményt követően kezdődtek a valódi problé-
mák. A román hatóságok az említett két férfi letartóztatásával a maguk 
részéről pontot tettek az ügy végére. Arra hivatkoztak, hogy a debreceni 
főügyészség által küldött nyomozó levelek csak Avram és Mandasescu 
neveit tartalmazta, és mivel őket elfogták, teljesítették a magyar hatósá-

                                                           

36 A merénylet és az azt követő nyomozásról lásd: Katkó Márton Áron: Az 1914-es 

debreceni merénylet. In.: Symbolae. A görög katolikus örökségkutatás útjai. Nikolaus 
Nilles SJ halálának 100. évfordulóján rendezett konferencia tanulmányai. Szerk.: 
Véghseő Tamás. Nyíregyháza, 2010.  289-321. 

37 Magyarország u.o., Budapesti Hírlap 1914. március 3. „A debreceni merénylet” 6. 
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gok kérését. A főügyészség ezzel szemben arra hivatkozott, hogy ők való-
jában a merénylet elkövetőinek elfogását kérték, és mivel a két tettes nem 
sikerült még letartóztatni, csak a tettes társakat, így a nyomozást nem le-

het lezárni. Az említett két férfi nevét pedig azért foglalták a nyomozó 
levelekbe, mivel annak kibocsátásakor még csak őket ismerték.38

 

Mind a magyar nyilvánosság, mind az ügyben nyomozóhatóságként el-

járó Debreceni Főügyészség számára csak jó egy hét elteltével vált nyil-
vánvalóvá, hogy a merénylet elkövetője Ilie Cătărău volt. Igaz persze, 
hogy a különböző hírlapi találgatásokban megjelentek olyan részinformá-
ciók, amelyek szinte mindegyike illett személyére. 

Cătărăut a román rendőrség viszonylag hamar, már február végén el-

fogta, ám végül kiderült, hogy ez csupán elővigyázatossági intézkedés 
volt.

39
 A román szervek elsősorban figyelmeztetni kívánták, hogy az oszt-

rák-magyar nyomozók már nyomában járnak. Ezt követően mind Cătărău, 
mind társa, Kirilov Ploieşti-be utaztak, ahol a helyi prefektúra ellátta őket 
megfelelő úti okmányokkal, majd Galaţi felé indultak tovább,40

 ahol a két 
tettes útjai valószínűleg elváltak. Cătărău innen Conştanţába ment, ahol 
hajóra szállt és március 9-én kikötött az egyiptomi Alexandriában.41

 

Mint látható, Cătărău a merénylet utáni herce-hurcát ép bőrrel úszta 
meg, ám az egyes eljáró nyomozóhatóságok szerepét vizsgálva több fur-

csa ellentmondást is fel lehet fedezni, amelyek valamelyest segítenek 
„beágyazódottsága” vizsgálatában. A magyarországi nyomozati szervek 
számára már az első pillanatban egyértelmű volt, hogy a tettesek kézre 
kerítése érdekében diplomáciai jogsegélyhez kell folyamodni. A debrece-

ni főügyészséggel párhuzamosan nyomozást folytató czernowitzi ügyész-

ség a két valódi útlevél tulajdonos személyleírását február 24-én meg-

küldte a bukaresti hatóságok számára, ám ott csak másnap délben foglal-

koztak érdemben az üggyel. A hivatalos magyarázat szerint a távirat haj-

nali 3 órakor érkezett meg, míg a bukaresti rendőrség fordítója csak reg-

geltől volt szolgálatban, így mire sikerült elindítani az érdemi vizsgálatot, 
a tettesek már kereket oldottak.42

 

                                                           

38 MNL OL K 579 D1-1914-11201 (13067) 

39 Petrescu, R. vol. I, 22. 

40 Magyarország 1914. március 13. „Cǎtǎrǎu bűntársa: a bukaresti rendőrfőnök” 16., 

MNL OL K 579 D1-1914-11201 (16829) 

41 MNL OL K 579 D1-1914-11201 (31424) 

42 Magyarország 1914. március 5. „Rejtegetik a merénylőket” 9..  
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További furcsa fejlemény volt, hogy a diplomáciai jogsegély kérdésé-
ben a román fél nem feltétlenül járt el jóhiszeműen. A román félhez eljut-

tatott első nyomozati levelek még a két útlevél tulajdonos (Avram és 
Mandasescu) neveit tartalmazták, mivel a magyar fél számára még csak 
ezek voltak ismertek. A két férfi február 27-ei letartóztatásával a román 
hatóságok véleményük szerint eleget is tettek a Monarchia részéről érke-

zett diplomáciai jogsegélyi megkeresésnek, annak ellenére, hogy a jogse-

gélyi kérelemben szereplő esemény valódi tetteseinek kilétével a román 
hatóságok is tisztában voltak.43

  

A jogi huzavona lényegében időt adott Cătărăunak az elillanásra. A ro-

mán hatóságok eljárása ekkor már a magyarországi sajtó, valamint az ügy-

ben nyomozó debreceni főügyészség számára is kezdett egyre furcsább 
lenni. Tegyük hozzá, hogy más források afelé (is) mutatnak, hogy maga 
Alexandru Corbescu bukaresti rendőrprefektus és Panaitescu Siguranţa 
főnök is igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy a tettesek 
egérutat nyerjenek. Nemcsak új útlevelekről igyekeztek gondoskodni szá-
mukra, hanem valamennyi határmenti csendőrörsnek is táviratoztak, hogy 
lehetőség szerint szabad utat biztosítsanak a két menekülőnek.44

 Ezen túl-

menően a magyarországi közvéleményben is megjelentek olyan hírek, 
hogy a román minisztertanács is élénken érdeklődik az események felől.45

 

Sőt ez az érdeklődés odáig terjedt, hogy Brătianu miniszterelnök Alexandru 
Lahovary párizsi követtől is tanácsot kért, aki azt javasolta, hogy a kiadatás 
elkerülése érdekében mindenképp meg kell akadályozni Cătărău letartózta-

tását. Igaz, a párizsi követ ezen javaslatát csak március 21-én közölte, ami-

kor Cătărău már nem is tartózkodott az országban, ám fontos azt is megje-

gyezni, hogy a román szervek a merénylettel kapcsolatban letartóztatott 
további négy személy kapcsán is igyekeztetek elkerülni részben a kiadatást, 
részben a bűnvádi eljárás alá vonást.  

A nyomozás során hatóságok a már említett két útlevél tulajdonosán 
kívül megtalálták a Kovács Anna álnéven levelet író nőt is, Salamon Ma-

riskát. Őt és nagyanyját Sinefta Avramot őrizetbe is vették Bukarestben.
46

 

Elvben mindketten Brassóból telepedtek át Bukarestben, tehát a Magya-

                                                           

43 MNL OL K 579 D1-1914-11201 (13067)  

44 Petrescu, R. vol. I, u. o. 

45 A román kormányhoz közelálló félhivatalos Independance Roumaine nyomán l.: 
Budapesti Hírlap 1914. március 7. „A debreceni merénylet” 9. 
46 MNL OL K 579 D1-1914-11201 (13700) 
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rország honosai voltak, de kiadatásukra a román hatóságok akadékosko-

dása miatt nem került sor. A kiadatást a román hatóságok azzal az indok-

kal tagadták meg, hogy állampolgárságukat nem sikerült megállapítani. 
Tegyük hozzá, hogy a végül őrizetbe vett négy személy közül egyedül 
Mandasescu volt román állampolgár, így őt nem is lehetett kiadni. A má-
sik férfi orosz származású volt a két nő pedig magyar állampolgár, így 
csak az ő kiadatásukat kérte a magyar állam. Viszont Románia a fenti 
hivatkozással ezt megtagadta. Ami viszont meglehetősen gyanús az ügy-

ben, hogy a Monarchia és Románia között fennálló kiadatási egyezmény 
(1902: XI. tc.) értelmében a megkeresett ország abban az esetben tagad-

hatja meg a kiadatást, ha bizonyítja, hogy a kiadandó személyek az ő ho-

nosai. Románia viszont arra hivatkozva tagadta meg a kiadatást, hogy a 
magyar hatóságok nem igazolták, hogy az említett személyek a kiadatás 
hatálya alá esnek. Ezzel Románia nemcsak a valódi tetteseket, de a bűn-

segédeket is igyekezett fedezni.47
 A két magyarországi illetőségű nő ese-

tében a kiadatás megtagadásról végső szót a román minisztertanács mond-

ta ki 1914 októberében. Salamon esetében a bűnrészességet, Sinefta 
Avram vonatkozásában pedig a magyar állampolgárságot nem látták bi-

zonyítottnak.48
 

Tegyük hozzá, hogy a budapesti államrendőrség részéről a bukaresti 
nyomozásban részt vevő Kalmár Hugó detektívvel szemben követett eljá-
rás is igen érdekes volt. Habár a román kollégái készségesek voltak és 
látszólag igyekeztek is segíteni munkáját,49

 egyedül csupán azt tiltották 
meg, hogy budapesti feletteseivel közvetlenül tartsa a kapcsolatot.50

 

Mint említettük, Cătărău Conştanţából Egyiptomba menekült, s márci-

us 9-én kötött ki Alexandriába, ahol láthatóan a román államhatalom 
igyekezett őt tovább segíteni szökésében. Két napig tartózkodott a hajón, 
míg végül Ionescu, alexandriai román kereskedelmi attasé lakásán szállt 
meg március 11-14-e között. Az alexandriai osztrák-magyar konzulátus 
közbenjárására a helyi rendőrség március 14-én kapott utasítást Cătărău 
elfogására. Elfogni viszont nem sikerült, mivel az attasé lakása román 
területnek számított, így Cătărău az elfogatóparancs megneszelése után 
                                                           

47 MNL OL K 579 D1-1914-11201 (31424), MNL OL K 579 D1-1914-11201 (67458) 

48 Horváth Jenő: Felelősség a Világháborúért és a békeszerződésért. Budapest, 1939. 
137. 

49 Kalmár Hugó: Pokolgép a postacsomagban. In.: A 40 éves budapesti detektívtestület 
jubileumi albuma. Szerk.: Vécsey Leó. Budapest. é. n. 101-102.  

50 MNL OL K 579 D1-1914-11201 (15619) 
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viszonylag könnyen meg tudott szökni az egyiptomi hatóságok elől. A 
helyszínen vizsgálatot folytató Nagy Károly budapesti rendőrdetektív 
jelentése szerint Ionescu magatartását mindenképp indokolt lett volna 
„diplomáciai úton szóvá tenni.” Az attasé március 11-én Cătărăut, mint 
román alattvalót vette védelmébe, majd annak szökése után megváltoztat-

ta álláspontját, és már nem tartotta őt román állampolgárnak. Ráadásul az 
alexandriai rendőrség sem állt a helyzet magaslatán. A megfigyeléssel 
megbízott detektív beszámolója szerint az egyiptomi rendőrségnek, ha 
román területnek tartotta is az attasé lakását, még mindig lett volna lehe-

tősége Cătărăut elfogni az attasétól való távozásakor, amikor már nem 
tartózkodott román területen. Továbbá Nagy jelentése alapján „az ale-

xandriai rendőrségnek a román konzullal szemben való különös közlé-
kenységére enged következtetni” a tény, hogy Cătărău aznap délután szö-
kött meg, amikor megkapták a rendőrök az utasítást az elfogására.51

 Ezu-

tán a külügyminisztérium március 24-ei távirata szerint Cătărăut már nem 
is látták Egyiptomban.52

 

A merénylettel kapcsolatban Cătărăuról egyértelműen azaz álláspont 
alakult ki, hogy ő csupán a végrehajtó szerepet töltötte be. A robbantás 
hátteréről a korabeli közvélekedésben mind a román, mond az orosz „agy-

tröszt” felvetődik, ám hogy a robbantásnak milyen „magasabb” célja volt 
Miklósy püspök életének kioltásán túl, azt nehéz pontosan meghatározni. 
Erre vonatkozóan az utókor egy fegyveres konfliktus kiprovokálását jelöl-

te meg célul, egyfajta sikertelen „proto Szarajevóként”, s erre is utal a 
merénylet lenyomata magyarországi görögkatolikusok emlékezetben.53

 

Hogy ki lehetett a merénylet megrendelője, arról ugyancsak megoszla-

nak a vélemények. Amit biztosan tudni lehet, hogy a már említett Vla-

                                                           

51 U.o. 

52 MNL OL K 579 D1-1914-11201 (18703) 

53 Tanulságos a merényletben elszenvedett sérülések következtében elhunyt Dávid Mik-

lós József joghallgató 1916. március 6-ai gyásztávirata: „Fájdalmas szívvel tudatjuk, 
hogy...Dávid Miklós József végzett joghallgató, aki az első ütközetben [sic – értsd: a 

Világháború első ütközete] a m. gk. püspöki palotában 1914. február 23-án történt rob-

banás alkalmával fájdalmas égési sebeket és belső zúzódásokat szenvedett, kétévi herva-

dás és szenvedés után február 29-én Budapesten a belgyógyászati klinikán 26 éves korá-
ban meghalt.” Ehhez hasonlóan a merénylet helyszínének, a Debreceni Kereskedelmi és 
Iparkamara épületén található emléktábal pedig az elhunytakat a „Világháború első ha-

lottai”-ként definiálja. Mindkét szöveget idézi: Pirigyi István: A debreceni bombame-

rénylet. In.: Görögkatolikus Szemle kalendáriuma 1999. Nyíregyháza. 1998. 55-71. 68-

70. 
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gyimir Bobrinszki 1914. február elején romániai útja során személyesen 

is találkozott Cătărăuval Bukarestben.54
 Útjának apropója az volt, hogy a 

rutén skizmaperben személyesen tanúskodjon Máramarosszigeten. Buka-

resti útja során azonban több román politikussal is találkozott, s utólag 
örömét is fejezte ki, hogy tárgyaló partnerei mennyire szimpatizáltak 
Oroszországgal. Jancsó Benedek ezzel kapcsolatban állapítja meg végül, 
hogy román részről vélhetően azért hagyták futni Cătărăut, mivel ő lehe-

tett egy összekötő láncszem az Ohrana és a Siguranţa között, melynek 
beigazolódása igen kényelmetlenné válhatott volna a román kormányzat 
számára. Ezt a képet azonban célszerű annyival árnyalni, hogy a román 
hatóságok számára Cătărău személye a merényletet követően igen ké-
nyelmetlenné vált, s menekítésekor leginkább egy kárelhárító manőver-

nek tekinthető, akinek személyét az 1910-es évek diplomácia viszonyai 
között nem lett volna egyszerű kimagyarázni.55

 

Cătărăuról az utolsó információ az volt, hogy Conştanţából hajóval 
Egyiptomba szökött. a magyar államrendőrség meg is próbálta az egyip-

tomi hatóságok segítségével kézre keríteni, aki végül Ionescu alexandriai 

                                                           

54 Botlik József: Hármas kereszt alatt. Görög katolikusok Kárpátalján az ungvári uniótól 
napjainkig (1646-1997). Budapest, 1997. 188., Kalmár, 102. A német külügyi apparátus 
is alapvetően orosz machinációnak tartotta a debreceni merényletet, kiemelve a kiterjedt 

orosz ügynöki tevékenységet. Erre vonatkozóan l.: Gottlieb von Jagow külügyminiszter 
Heinrich vonTschirsky bécsi német követhez írt 1914. március 5-ei, illetve Julius von 

Waldthausen bukaresti német követ Theobald von Bethmann-Hollweg kancellárhoz írt 
1914. március 30-ai leveleit. In.: Die Grosse Politik der Europäischen Kabinette 1871-

1914. Ed.: Lepsius, Johannes – Mendelssohn Bartholdy, Albrecht – Thimme Friedrich. 

39. band. - Das Nahen des Weltkrieg. Berlin, 1926. 476-477, 482-483. 

55 Horváth, 134. Ugyanezt más források is alátámasztják. Alexandru Marghiloman ké-
sőbbi germanofil román miniszterelnök 1915. október 8-ai naplóbejegyzésében arról tesz 
említést, hogy Cătărău Egyiptomba szökését a román flotta (vélhetően a kereskedelmi és 
nem a hadi) segítette elő, amelyért Károly király utólag köszönetet is mondott, hogy 
ezáltal nem kívánt kellemetlenségeket sikerült elhárítani. l.: Marghiloman, Alexandru: 
Note politice Vol. I. 1897-1915. Bucureşti, 1927, 537. Ezt erősíti meg Em. C. Grigoraş 
1938-ban megjelent igen rövid visszaemlékezése is. l.: Grigoraş, Em. C.: Memorii. In.: 
Societatea de Mâine. 1938. nr. 3. 89-90. Ennek persze valamelyest ellentmond az 1918-

ban a rövid életű Bukaresti Magyar Hírlap hasábjain megjelent cikk, melynek szerzője 
egy Iliescu nevű román újságíróra hivatkozva állította, maga Ion Brătianu miniszterelnök 
adott egyenes utasítást a merényletre, sőt a teljes akkori liberális román kormány asszisz-

tált ehhez, hozzátéve hogy a merénylet előzetes kitervelésében része volt Vlagyimir 

Bobrinszkinak is. l.: Bukaresti Magyar Hírlap, 1918. augusztus 11. „Cǎtǎrǎu-Brǎtianu 
barátja” 
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kereskedelmi attasé segítségével el tudta kerülni a letartóztatást.56
 Ezután 

nyoma is veszett. Utoljára még egy hírlapi közlés alapján annyi volt meg-

állapítható, hogy 1915-ben a szerbiai Nišben tartózkodott, viszont hadiál-

lapotok miatt a magyar hatóságok az ügyben már nem tehettek semmit.57
 

Románia viselkedésén túl említést kell tenni Oroszországnak az ügy-

ben képviselt álláspontjáról is. Mivel érkeztek olyan feljelentések is, me-

lyek szerint a két merénylő Oroszországba szökött, értelemszerűen az 
orosz hatóságokhoz is érkeztek megkeresések. A segítségnyújtást az orosz 
hatóságok viszont megtagadták. Részint Cătărăut és Kirilovot saját hono-

suknak tekintették, másfelől viszont az esetleges tanúkihallgatásokat is 
akadályozták. Ez utóbbit azzal zárták rövidre, hogy a maguk részéről a 
debreceni merényletet politikai bűncselekménynek tekintették, tehát nem 
tartozik a Monarchia és Oroszország közötti kiadatási egyezmény (1875: 
XXXVIII. tc.) hatálya alá, és ezt a véleményüket mindaddig fenn kíván-

ták tartani, amíg a magyar hatóságok ennek az ellenkezőjét nem bizonyít-
ják. Ezzel a jogi lépéssel viszont az volt a gond, hogy a jog területének 
általános elvi szabályával, az „affirmanti incubit probatio” elvével ellenté-
tes, mely szerint a bizonyítás a tény fennforgásának állítóját terheli. Ez 
nem véletlen, hiszen az elvnek az alapja, hogy a negatívumot bizonyítani 
a legtöbbször lehetetlenség.58

 

Röviden említsük meg, hogy a debreceni merénylet egyik anomáliája 
az volt, hogy habár kiolvasható volt belőle a politikai indíték, mindvégig 
egyszerű köztörvényes bűncselekményként kellett kezelni. Viszonylag 
hamar kiderült, hogy a tettesek felkutatásához és esetleges kiadatásához 
diplomáciai eszközöket is be kell vetni, így nem lehetett politikai bűncse-

lekményként kezelni az ügyet, mivel arra egyik kiadatási egyezmény sem 
vonatkozott.  

A nyomozás leállítását végül a külügyminisztérium 1915 júniusában 
rendelte el a diplomáciai helyzetre hivatkozva.59

 1914-1915 folyamán 
állandó volt a politikai nyomás a magyar kormányzaton és elsősorban 
Tisza Istvánon, hogy tegyen engedményeket a magyarországi románok 
számára, és ezzel sikerüljön elérni, hogy Románia a hármas szövetség 
oldalán lépjen be a háborúba. A háború folyamán a magyar hatóságok 

                                                           

56 MNL OL K 579 D1-1914-11201 (31424), MNL OL K 579 D1-1914-11201 (18703) 

57 MNL OL K 579 D1-1914-11201 (22116) 

58 MNL OL K 579 D1-1914-11201 (19182), MNL OL K 579 D1-1914-11201 (41445) 
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igyekeztek nem felizgatni a román közvéleményt, ezért számos már folyó 
pert felfüggesztettek, és amnesztiákat is eszközöltek. A német nyomás 
pedig folyamatos volt 1915-ben is Tiszán a románok megnyerésére. En-

nek fényében válik furcsává az a fejlemény, hogy a nyomozás leállítását a 
külügyminisztérium utasítására rendelték. Nem tartható kizártnak, hogy 
ez is a Románia megnyerését célzó, ekkor már illuzórikussá váló enged-

mények egyike volt. 
Cătărău nyomát Egyiptom után már elvesztették a hatóságok, s egyes 

hírek szerint innen Anglia felé vette az irányt,60
 majd 1915 áprilisában 

már olyan hírlapi hír látott napvilágot, hogy a szerbiai Nišben látták vi-

szont, ám a hatóságoknak a hadiállapot miatt nem volt lehetőségük ennek 
kivizsgálására.61

 Ezen beszámoló szerint életét 1914 áprilisa után Auszt-

ráliában, majd Új-Kaledóniában töltötte, meglehetősen rossz körülmé-
nyek között, majd a Világháború kitörése után azért tért haza, hogy beáll-
jon a román hadseregbe, amelyre végül nem szánta rá magát, mert attól 
tartott, hogy Romániába való visszatérése esetén kiadják az osztrák-

magyar hatóságoknak.62
 

A hírlapi értesülés, miszerint Cătărău visszatért Európába helytállónak 
tűnik. A brassói határszéli rendőrkapitányság révén a magyar nyomozati 
szervek arról értesültek 1915 májusában, hogy Cătărău Bukarestben tar-

tózkodik.63
 Felvetődött annak gondolata, hogy a román nyomozószervek 

megkerülésével maguk intézkedhessenek Cătărău romániai elfogásáról, 
ám végül 1915. június elején a külügyminisztériumon keresztül kívánták 
kezdeményezni a román szervektől a letartóztatást, amelyre azonban már 
nem került sor, mivel a külügy politikai megfontolásból nem kívánta to-

vább folytatni a nyomozást.64
 Cătărău bukaresti tartózkodását Ottokar 

                                                           

60 Petrescu, R. vol. I, u. o. 

61 MNL OL K 579 D1-1914-11201 (22116) 

62 MNL OL K 579 D1-1914-11201 (22116). Egy későbbi hírlapi cikkre hivatkozva 
Vasile Bianu is megerősíti, hogy Cătărău bejárta Ausztráliát. l.: Bianu, Vasile: Insemnǎri 
din Rǎzboiul României Mari. Cluj, 1926. 380. 
63 Minden bizonnyal nem Czernin volt a magyar hatóságok forrása, mivel Cătărău Bu-

karesti tartózkodásának híréről a brassói határszéli rendőrkapitányság 1915. május 18-án 
számolt be, Czernin saját bevallása szerint pedig csak június 15-én értesült erről. Nem 
kizárt, hogy Czernin „megbízható forrása” egy külügyminisztériumi átirat volt. 
64 A külügyminisztérium megkeresésre adott válasziratában jelezte, hogy a további 
nyomozást külpolitikai okok miatt mellőzendőnek tartja. MNL OL K 579 D1-1914-

11201 (28152). A nyomozati aktákban nincs magyarázat arra, hogy miért állították le 
ilyen hirtelen a nyomozást. Azon túlmenően, hogy vélhetőleg a háború miatt eredményt 
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Czernin nagykövet is megerősíti emlékirataiban,65
 aki „megbízható for-

rásból” értesült arról, hogy Cătărău Bukarestben van, és a Calea Victoriei-
en látták sétálni. Véleménye szerint pénzért és egyéb utasításokért keres-

hette fel Bukarestben Panaitescu Siguranţa főnököt. Tegyük persze hozzá, 
hogy Cătărău ugyan felbukkant Bukarestben, ám a román vezető körök-

nek valószínűleg ez inkább csak kényelmetlenséget okozott. Figyelembe 
véve a Brătianu kormányzat 1914-1915 folyamán tanúsított „szövetsége-

si” magatartását s folyamatos Antant-felé való orientálódását, valószínű-
leg kevesen örültek felbukkanásának. 

Mint látható, az osztrák-magyar hatóságok politikai megfontolásból ej-

tették Cătărău ügyét, ám ettől függetlenül a román fővárosban kevesen 
örültek visszatérésének, s az 1916. augusztusi román hadüzenetet követő-
en azonnal a moldvai Pângăraţi-i kolostorba internálták. Innen csak az 
erdélyi offenzíva összeomlását és az osztrák-magyar ellentámadást köve-

tően szökött meg. Mivel az osztrák-magyar haderő 1916 decemberére 
Bukarestet is megszállta, ezért Cătărău is jobbnak látta, ha elhagyja Ro-

mániát.66
 

 

Világforradalom - világbéke 
 

A Pângăraţi-i kolostorból való szökését követően vette kezdetét Cătărău 
életének másik jobban ismert szakasza, az 1917-es oroszországi forradal-

mak, illetve az azt követő polgárháborúban játszott rövid szerepe. 

Az 1917 februárjában kitört pétervári forradalommal összeomlott az 
addigi cári rendszer, mely a hadsereg összeomlásán túl magával hozta a 
politikai élet liberalizálódását. A birodalom majd minden területén külön-

böző tanácsok, nemzeti kongresszusok alakultak, és számos, az első 

                                                                                                                                               

már nem vártak a vizsgálatoktól, és talán már apparátus sem volt a további munkához, 
valószínűleg politikai okok is közrejátszottak. 1914-1915. folyamán elsősorban Berlin és 
Bécs nyomására Tisza István folytatta a román vezetőkkel a kiegyezési tárgyalásokat, 
melynek távlati célja volt, hogy az ingadozó Romániát a központi hatalmak beléptessék 
a háborúba a maguk oldalán. Ennek érdekében a háború folyamán a magyar hatóságok 
igyekeztek nem felizgatni a román közvéleményt, ezért számos már folyó pert felfüg-

gesztettek, és amnesztiákat is eszközöltettek. ld.: Szász Zoltán: Politikai élet és nemzeti-
ségi kérdés a dualizmus korában (1867-1918). In.: Erdély Története III. kötet. 1830-tól 
napjainkig.  Szerk.: Szász Zoltán. Budapest, 1986. 1624-1700. 1693. 

65 Czernin, Ottokar: In the World War. New York – London, 1920. 102. 

66 Petrescu, R. vol. I, u. o. 
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1907-es forradalom megtorlását követően elfojtott politikai kezdeménye-

zés éledt újjá. 
Besszarábiában is létrejött számos új politikai alakulat, ám ezek közül 

végül is a legjelentősebb az 1905-1907-es eseményekben fontos szerepet 
játszó polgári elit által megalapított Moldáv Nemzeti Párt (Partidul 
Naţional Moldovenesc).67

 Tegyük hozzá, hogy a forradalom hatásai nem 
álltak meg az ország határainál, s forradalmi eszmék a Moldvában állo-

másozó orosz haderő gyors közvetítésének köszönhetően a román veze-

tést arra késztették, hogy egy felülről jövő preventív jellegű demokratizá-
lódási folyamatot indítsanak el.68

 

A forradalom által megteremtett politikai légkört Cătărău is igyekezett 
kihasználni, s a februári forradalmat követően már áprilisban Iaşi-ban 

igyekszik Liberális Párt balszárnyának néhány disszidensével, valamint 
néhány szocialistával és orosz katonával pártot alapítani.69

 Az általa alapí-
tott Nemzeti Forradalmi Párt (Partidul Naţionalist Revoluţionar) célul 
tűzte ki az államforma reformját és az uralkodó Hohenzollern-ház trón-

fosztását, széles szociális jogokat kívánt adni a munkásoknak és a parasz-

toknak, s együtt kívánt működni az orosz forradalmárokkal is,70
 a románi-

ai társadalmi rend megváltoztatása mellett azonban a Tiszáig tartó Nagy-

Románia eszméjét is üdvözölte.71
 

A Hohenzollern-ház detronizációját Cătărău végül 1917. április 24-re 

hirdette meg, ám arról, hogy ebből bármi is lett volna, arról nincs infor-

mációnk. Annyit lehet tudni mindössze, hogy Iaşi-ban különböző mani-

fesztumokat nyomtatatott, amelyek részben Besszarábiában kívánt ter-

jeszteni, ám ezeket végül néhány erdélyi román emigráns találta meg, 
akik megsemmisítették azokat, hogy megakadályozzák terjesztésüket.72

 

Hogy ez az epizód mi módon hatott Cătărăura azt nem tudjuk, ám a nyá-
ron már nem tartózkodott Romániában. Vélhetően ebbe az is közreját-

                                                           

67 Haynes, Rebecca: Moldova, Bessarabia, Transnistria. London, 2003. 96. 

68 Hitchins, 266-267. 

69 Petrescu, Radu: Enigma Ilie Cătărău. (vol. II.) In.: Contrafort. 2012. nr 7-8. 20-21. 20. 

(továbbiakban Petrescu, R. vol. II.) 
70 Enciclopedia de Istorie a României. Ed.: Ion Alexandrescu, Ion Mamina – Ioan 

Scurtu. Bucureşti, 2000. 220. 

71 Ghibu, Onisifor: Dela Basarabia rusească la Basarabia romanească. Vol. I. Cluj, 
1926. CXLI. Habár a ez az utóbbi megnyilatkozás a román nemzeti eszmét tűzi zászlajá-
ra látszólag, sokkal valószínűbb, hogy e mögött a forradalom exportálása húzódott meg. 

72 Ghibu, CXLI-CXLII. 
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szott, hogy ugyan az 1917. évi tavasz a már említett romániai liberalizáci-

ónak köszönhetően a romániai baloldali szervezetek számára is megter-
mékenyítőleg hatott, számos gyűlést és tüntetést tartottak Iaşi-ban, pé-

tervári mintára katonatanácsokat szerveztek ám május-június folyamán a 
kormányzat ezen szervezetek rövid úton való felszámolására szánta rá 
magát, aminek köszönhetően valamennyi jelentősebb vezető menekülni 
kényszerült Oroszország irányába s főleg Odessza központtal igyekeztek 
újjászervezni magukat.73

 

Tegyük hozzá, hogy egyes források szerint Cătărău esetében nem fel-

tétlenül önálló kezdeményezésről volt szó. A februári forradalom kitöré-
sét követően Besszarábiában is megindul a pártélet, s ezzel együtt a poli-
tikai tervezgetés. Besszarábia legjelentősebb pártja az 1917-ben megala-

kuló Moldáv Nemzeti Párt. Az alakulat 1917 áprilisában tett közzé mani-

fesztumát, melyben egyrészt üdvözölte a forradalom által elért állampol-

gári és nemzetiségi jogokat, ám emellett Besszarábia teljeskörű autonó-
miája mellett foglaltak állast.74

 Kezdetekben felvetődött a Romániával 
való egyesülés kérdése. Habár erről viták is folytak a besszarábiai politi-
kai életben, ám 1917 májusában a Moldáv Nemzeti Párt végül föderatív 
Oroszországon belüli autonóm Besszarábia megteremtését tűzték ki cé-
lul.

75
 A Moldáv Nemzeti Párt mellet persze egyre másra alakultak a kü-

lönböző politikai csoportosulások: a munkás, katona és paraszt szovjetek, 
zemsztvókon keresztül jelen volt a pétervári hatalom, s a különböző gaz-

dasági és szakmai szervezetek is igyekeztek egységbe tömörülni érdekeik 
védelmében. Valamennyi szerveződésben közös volt, hogy az autonómia 
vagy valamilyen fajta szeparatizmus kérdése felvetődött. Ezen törekvé-
sek, valamint a fellángoló Puriskevics-féle szélsőjobboldali mozgalmak 
visszafogása érdekében a Kerenszkij kormányzat már májusban agitáto-

rokat küldött Besszarábiába.76
 Pétervárhoz hasonlóan a bolsevikok is el-

lenezték a nacionalizmus és a szeparatizmus esetleges felerősödését,77
 

továbbá az autonómiát, mint ezeknek a megnyilvánulását is elvetették.78
 

Ők, ha nem is legnagyobb, de jelentős erőt képviseltek Besszarábiában, s 
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ráadásul több gyilkosságot is elkövettek velük nem szimpatizálók ellen, 
melyek közül a legnagyobb visszahangot a Moldáv Nemzeti Párt egyik 
alapítója, Simeon Murafa és aktivistája Andrei Hodorogea augusztus 20-

ai meggyilkolása váltotta ki.79
 

Habár az orosz forradalom a demokratizálódás terén számtalan pozitív 
eredményt ért el, azonban a háború folyamán meginduló társadalmi erózi-

ót a végletekig felgyorsította, többek közt Besszarábiában is. Tavaszra az 
orosz hadsereg már a bomlás jeleit mutatta, melyet végül a nyári offenzí-
va kudarca tetőzött be, s júniusban például Soroca és Orhei vidékéről 
mintegy 3000 részeg katona együttes rendbontásairól számolnak be.80

  

A súlyos katonai helyzetet fokozta Besszarábia és talán egész Oroszor-

szág egyik legfontosabb társadalmi problémája, a parasztság helyzet. Az 
általános paraszti földéhség és a megoldatlan agrárkérdés miatt Besszará-
biában már márciusban megkezdődtek a földfoglalások. Ekkor a parasz-

tok önkényesen birtokba vették a Szent Szpiridon monostor Soroca mel-

letti földjeit, majd áprilisban már Orhei, Balţi és Kisinyov vidékén is ha-

sonló eseményekre került sor. A szociális elégedetlenségek, valamint a 
katonaság szétesése miatt a Besszarábiában már júniusra szinte teljesen 
szét is esett a közigazgatás és rendfenntartás.81

 

Ebben a kaotikus állapotban került sor végül annak a Katonai Kong-

resszusnak az összehívására, amely a legjelentősebb lépés volt az 
Országtanács (Sfatul Țării) megalapítása felé.  E 900 delegáltat felvonul-

tató, október 20-28 között megtartott tanácskozás keretében döntöttek 
arról, hogy létrejön a Moldáv Demokratikus Szövetségi Köztársaság az 
Orosz Demokratikus Föderatív Köztársaság részeként, területi és politikai 
autonómiát élvez, saját hadsereget állítnak fel, meghírdetik a földek álla-

mosítását és a földreformot, s végül valamennyi döntés megerősítésére a 
lakosságot teljes egészében reprezentáló küldöttgyűlés, az Országtanács 

összehívását kezdeményezik.82
 

Az Országtanács november 21-én nyílt meg, amelyre végül Cătărăunak 
is sikerül magát delegáltatnia a kisinyovi kaszárnya parancsnokaként.83

 

Valószínűleg már delegálásának körülményeivel is feltűnést sikerült kel-
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tenie. Kisinyov ugyan távol esett Pétervártól, ám a katonai kongresszussal 
egy időben zajló bolsevik forradalom következtében a besszarábiai veze-

tésnek is színt kellett vallania az Ideiglenes Kormány és a bolsevikok, 
illetve velük szövetséges baloldali eszerek küzdelmében. A besszarábiai 
politikai élet nem támogatta a bolsevik hatalomátvételt és megmaradt 
Kerenszkij pártján. Ennek megfelelően igyekeztek fellépni a különböző 
bizottságok ellen,84

 s az időközben felállítandó nemzeti hadseregben meg 
is tiltották a katonabizottságok létrehozását.85

 

Cătărău a tavaszi pártszervezés nem túl sikeres kísérlete után 1917 
őszén már a nemzeti hadsereg I. moldáv ezredének friss önkénteseként, 
majd vezetőjeként (jelentkezését csak egy megnyerő modorban előadott 
hosszas rábeszélés következtében fogadták el)86

 ez utóbbi tiltás figyelmen 
kívül hagyásával, egy általa létrehozott katonabizottsággal sikerült magát 
megválasztatnia a kisinyovi helyőrség parancsnokának. 

Habár az Országtanácson való részvételével kapcsolatban a források 
többet nem említenek, ám a katonai vezetőként való rövid pályafutásáról 
nem igazán festenek pozitív képet. 

Cătărău rövid katonai vezetői tevékenységét alapvetően a folyamatos 
és erőszakos rekvirálással jellemezték. Elfogadta a magántulajdon létét, 
de ezt úgy értelmezte, hogy a besszarábiai földbirtokos réteg ingó és in-

gatlan tulajdonát a szegények és a katonák javára jogában áll elkobozni, s 
ez a hozzáállás meghozta számára a katonák közötti népszerűséget.87

 El-

sősorban a Kisinyov környéki birtokosok állatállományára igyekezett 
rátenni a kezét,88 ám a rekvirálás készpénznyugta ellenében megváltható 
volt.

89
 Igaz, hogy a Katonai Kongresszus október 20–án program szinten 

a kilátásba helyezte a földek államosítását, s azt majd egy felállítandó 
kormányszerv jogkörébe kívánta utalni. Ennek köszönhetően a folyama-

tos beszolgáltatás, s különösen annak mértéke egy idő után már saját ka-

tonaságában is visszatetszést keltett, amelyet azzal igyekezett leszerelni, 
hogy az elkonfiskált pénzt és állatállományt a fronton harcolók megsegí-

                                                           

84 Ciobanu, Viorel: Militarii Basarabeni 1917-1918. Studiu şi documente. Chişinău, 
2010. 127. 

85 Petrescu, R. vol. II., u. o. 

86 Constantin, Ion: Gherman Pântea între mit şi realitate. Bucureşti, 2010. 59. 
87 U. o. 60. 

88 Petrescu, R. vol. II., u. o. 

89 Constantin,  u. o. 



 

95 

 

tésére szánja, ám a valóságban azokat egyszerűen vagy eladta,
90

 vagy 

bizonyos összeg ellenében visszavásárolhatták az eredeti tulajdonosok.91
 

A rekvirálási kérdéseken túl Cătărăunak konkrét katonai és politikai ösz-

szetűzése is volt vezetőségével. November végén Soroca környékén paraszt-

lázadás tört ki, amelynek megfékezéséhez Cătărăutól is kértek segítséget, ám 
azt végül megtagadta. Cătărău az I. moldáv ezred e kérdésben hozott határo-

zatára hivatkozott, s a parasztok erővel történő megfékezése helyett egy 

földosztás révén látta lecsillapíthatónak a kedélyeket.92
 Cătărău eljárása ab-

ból a szempontból fontos, mivel ebben az esetben már igen jól megfogható a 
besszarábiai polgári vezetés és a bolsevikok közti ellentét. 

Besszarábia legnagyobb társadalmi problémái közé tartozott az általá-
nos paraszti földhiány, így a földreform ügye vagy annak elodázása volt 
az 1917-es év egyik legfontosabb hátországi kérdése. A terület művelésre 
alkalmas földterületeinek mintegy 44%-a volt 1000 hektár feletti nagybir-
tok 1909-ben. Habár már az Ideiglenes Kormány is tervezte keresztül 
vinni a földreformot, ám azt érdemben végül nem hajtották végre. Az 
októberi forradalmat követően a szovjetek II. összoroszországi kongresz-

szusa dekrétumban rendelte el az állami, földesúri és egyházi földek kár-

talanítás és megváltás nélküli kisajátítását, ám mivel besszarábiai vezetés 
továbbra is az Ideiglenes Kormányt támogatta, így megtagadták ennek 
végrehajtását, aminek következtében a parasztság végül maga kezdte meg 
a földek elfoglalását.93

 

Cătărău és a besszarábiai vezetés közötti igen ingatag viszony végül 
december közepén csapott át nyílt szakításba. Az Ion Inculeţ vezette 
Igazgatótanács december 15-én, a Moldáv Demokratikus Szövetségi Köz-

társaság proklamálásával egy napon leiratban utasította Cătărăut a 
kisinyovi rend fenntartására s egyúttal megtiltották a főparancsnokság 
engedélye nélküli bármilyen rekvirálást.94

 Cătărău erre a felhívásra azon-

ban már meglehetősen ingerülten reagált, s mindenfajta vagyon szabad 
elkobzását hirdette meg. 
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Cătărău renitens katonai szereplése sok aggodalomra adott okot a 
besszarábiai vezetők körében. A moldáv vezetés nem támogatta bolsevik 
hatalomátvételt s az októberi szocialista forradalom után Kerenszkij párt-
ján maradt. Habár 1917 novemberében a már egységesen próbált a bessz-

arábiai politikai élet fellépni a bolsevikok ellen, azonban nehezen tudták 
magukat megvédeni. Balţi vidékén már december elején is több betörésről 
számolnak be. A bolsevikok 1918. január elején már Bendert s végül Ki-

sinyovot is ellenőrzésük alatt tartották,
95

 majd az Országtanács szétzava-

rását követően a deklarálták a terület csatlakozását Szovjet-Ukrajnához.96
 

A helyzetet az is súlyosbította, hogy novemberben az ukrán Rada Ukrajna 
részének deklarálta Besszarábia északi és déli részét, ahol komplett ukrán 
lakosság volt található. Ukrajna magatartása amiatt sem volt elhanyagol-

ható, mivel Besszarábia gazdaságilag alapvetően Odesszától függött.97
 

A helyzet tarthatatlanságát az is fokozta, hogy a bolsevik forradalmat 
követően a román kormány megfelelő katonai segítség hiányában fegy-

verszüneti tárgyalásokba kezdett a központi hatalmakkal,98
 hasonlóan az 

ukrán Radahoz, s mind román, mind ukrán részről felvetődött Besszarábia 
bekebelezésének lehetősége, amelyet azonban a helyi bolsevikok is igye-

keztek elkerülni.99
 

A besszarábiai vezetés ebben a zavaros, egyszerre kívülről és belülről 
is fenyegetett helyzetben igyekezett felállítani egy önálló, és neki hű had-

erőt Gherman Pântea vezetésével, ám mint látható, épp a kisinyovi lakta-

nya parancsnoka, aki pozíciójának köszönhetően az I. moldáv ezredre is 
befolyással volt, állandóan akadályozta a politikai vezetést. 

Cătărău és a besszarábiai vezetés között a helyzet végül tarthatatlanná 
vált. A Moldáv Demokratikus Szövetségi Köztársaság december 15-ei 

proklamálása után három nappal, 18-án a katonai vezetés december 25-

ére egy zászlószenteléssel egybekötött díszszemlét rendelt el Kisinyovba. 
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Pântea ezzel a lépéssel valószínűleg a moldáv hadsereg megosztására 
törekvő Cătărău katonai támogatottságát is igyekezett felmérni.100

 

A díszszemle kihirdetését követően Cătărău az attól való távolmara-

dásra felszólító parancsot adott ki, minek hatására I. moldáv ezrednek 
csupán egyetlen zászlóalja vett részt az eseményen. Ezt követően decem-

ber 27-én Cătărău az ezred számára egy külön díszszemle megtartására 
adott parancsot, melyet a újév napján kívánt megtartani.101

 

A moldáv vezetés ezt követően rövid úton való semlegesítéséről dön-

tött. Letartóztatásáról első ízben december 27-éről 28-ára virradó éjszaka 
tartott megbeszélést moldáv vezetés, miután a díszszemle körüli közjáté-
kot követően az I. ezred már nyílt lázadást helyezett kilátásba, ám a dön-

tést elhalasztották. Pântea végül december 31-én reggel tudta meggyőzni 
Inculeţet, hogy az amúgy is demoralizált moldáv hadsereg további erózió-
jához vezetne, ha Cătărăunak hagynák saját díszszemléje megtartását.102

 

A moldáv vezetés Cătărău befolyása miatt azonban nem merte saját had-

seregének katonáira bízni a letartóztatást, amire végül a IV. amuri kozák 
ezred 25 katonája vállalkozott némi fizetség ellenében. A letartóztatásra 
végül december 31-én került sor némi ökölharc árán.  Cătărăunál annak 
ellenére, hogy a bolsevikok emberének tartották több, a Siguranţa által 
átadott útlevelet találtak.103

 

Cătărăut letartóztatását követően azonnal Odesszába, az ukrán Rada 
fennhatósága alá küldték, ahonnan viszont tisztázatlan körülmények kö-
zött tűnt el. Ezzel kapcsolatban több verzió született, az egyik szerint le-

tartóztatásakor nem találták meg a csizmába rejtette revolverét, s így némi 
tűzharc árán sikerült még megérkezése előtt megszöknie.104

 A másik ver-

zió arról számol be, hogy Odesszában egyszerűen szabadon engedték105
 

miután elhitette az ukránokkal, hogy őt azért tartóztatták le, mert Ukraj-

nával akarta egyesíteni Besszarábiát.106
 

A források egybehangzó állítása szerint letartóztatását követően a Tá-
vol-Keletre szökött s az 1918-as esztendőt, s az 1919-es év egy részét is 
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ott töltötte, részben Vlagyivosztokban próbált megélni,107
 majd Kína és 

Japán között csempészett ópiumot.108
 

Cătărău hosszú életének utolsó ismert rövid szakasza Párizshoz kötő-
dik. Az I. Világháborút lezáró béketárgyalások idején vélhetően hamis 
útlevéllel érkezett a francia fővárosba, ám érkezésének célja tisztázatlan 
volt. Ott létéről alapvetően csak Ioan Pelivan, a Besszarábiát képviselő 
békedelegáció vezetőjének néhány táviratából értesülünk. Eszerint 
Pelivan 1919. május 29-én értesítette Ion Inculeţet, hogy Cătărău Párizs-

ban tartózkodik. Elmondása szerint először Ion Brătianu román miniszter-

elnököt akarta meglátogatni, ám az nem fogadta őt. Ezt követően a román 
békedelegáció katonai szakértőjét, Toma Dumitrescut igyekezett megkör-

nyékezni, majd ennek sikertelensége után az erdélyi román delegációnál 
próbálkozott. 

Sajnos Pelivan elmondásából nem igazán derül ki, hogy mi lehetett 
Cătărău célja, ám megemlít még két olyan kellemetlen esetet, melyekkel 
Cătărăut hozta összefüggésbe. Az első egy ellene irányuló merénylet kí-
sérlet, amikor egy házilag készített (vélhetően) klórgázbombát dobtak be 
szállása ablakán, ám szerencsére senki sem sérült meg. A másik esetben 
pedig arról számolt be, hogy a párizsi román követségen az egyik éjszaka 
valaki némi készpénzt és több dokumentumot lopott el. Ez utóbbival kap-

csolatban a francia rendőrség nyomozást indított, s a szálak ugyan 
Cătărăuhoz vezettek, azonban már nem találták a francia fővárosban.109

 

Mint említettük, sajnos nem világos, hogy Cătărău végül is mit keresett 
Párizsban. Nem lehetetlen, hogy, mint hivatásos bajkeverő esetleg valami 
módon megélhetést próbált keresni a magasabb román politikai körökben, 
majd visszautasításuk után ellenük fordult, ráadásul Pelivannal elszámolni 
valója is akadhatott, hiszen nem sokkal korábban Besszarábiában még 
egymás mellett, de egy idő után már egymásnak ellentmondó célkitűzése-

kért dolgoztak. 
Cătărău ezt követően még vélhetően Franciaországban maradt egy rö-

vid ideig, s utolsó hír róla az volt, hogy 1920-ban Nice-ben letartóztatták 
tolvajlásért,110

 ám a vád alól tisztázta magát.111
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Ismeretlen évek 
 

Ha lehet így fogalmazni, Ilie Cătărău 1920 után lelépett a történelem 
színpadáról, s élete ezt követő éveiről szinte alig tudunk valamit. Míg a 
20. század második dekádjának igen mozgalmas eseményeinek sorozatá-
ban, még ha nem is a központi események fő sodrában, de mégis minden-

hol ott volt, ahol végül a történelmet alakították, ám ezt követően szinte 
nyomtalanul eltűnt. A 20-as 30-as években vélhetően zömmel az újvilág-

ban élt, elsősorban az Egyesült Államokban, de megfordult Kanadában és 
Mexikóban is. Ezt követően azonban 1937-ig nem is tesznek róla sehol 
sem említést. 1937 tavaszán a Görögkatolikus Szemle hasábjain román 
sajtóértesülésekre hivatkozva jelent meg Cătărău halálhíre. A cikk szerint 
San Fransiscoban hunyt el, s halála előtt még jelentős adományt küldött 
Romániába a román nemzeti eszme terjesztése céljából.112

 Cătărău halál-

hírével szemben más források azt említik, hogy 1939-ben egy rövid időre 
visszatért Romániában, de a II. Világháborút az Egyesült Államokban 

vészelte át, majd 1945-ben visszatérve Romániában meglepő módon Pet-

ru Grozától kér segítséget, hogy kalugyerré szenteljék. Igaz, Groza erede-

tileg az újvilági román emigráció megfigyelésére vissza akarta küldeni 
Cătărăut Amerikába, ám végül mégis közbenjárt Nicolae Bălan nagysze-

beni érseknél, aki Cătărăut először Nagyszebenbe, majd Gyulafehérvárra 
helyezte.

113
 Ezt követően azonban már csak kétszer adott életjelet magá-

ról. Először 1947 áprilisában, amikor a Cotidianul napilap egy lejárató 
cikksorozatot közölt Gherman Pântearól, minek alakalmából Cătărăut is 

                                                                                                                                               

111 Petrescu, Radu: Un triunghi neobişnuit: profesorul Nicolae Iorga studenţii şi Ilie 
Cătărău şi Gheorghe Cotenescu. In.: Argesis. Analele Muzeului Judeţean Argeş .  2013. 
391-397. 395-396 

112 Görögkatolikus Szemle 1937. májusi számában az Universul nyomán számolt be 
arról, hogy az említett lapnak küldött táviratában a haldokló Cătărău beismerte, hogy ő 
követte el a debreceni merényletet. Emellett 23000 leit is küldött a szerkesztőség címére, 
arra kérve őket, hogy I. Károly és Ferdinánd királyok, valamint a román nemzeti eszme 
elhunyt harcosainak sírjaira az ő nevében is helyezzenek koszorút. l.: Görögkatolikus 
Szemle, 1937. május 16. 4. Cătărău haláláról még a korabeli magyar filmhíradók is be-

számoltak. l.: http://byzantinohungarica.hu/node/63 (elérés dátuma: 2016. január 8.)  
Magyarországi görögkatolikusok történetével foglalkozó minden szakmunka Cătărăuval 
kapcsolatban végül ezt az adatot vette át, ám ezzel szemben azonban a román 
szakirodalomban erre az 1937-es epizódra sehol nem találunk utalást. 
113 Petrescu, R., 2013. 396. 



 

100 

 

megszólították az 1917-es besszarábiai események kapcsán.114
 Pântea a 

szovjetizálódó Kelet-Európa számára igencsak pária figurává vált, hiszen 
1917-1918-ban mindent igyekezett megtenni Besszarábia bolsevizálódá-
sának elkerülése érdekében, majd a II. Világháború alatt a Dnyeszter és 
Dnyeper közötti román megszállás alatt tartott terület adminisztrációjában 
is aktív szerepet vállalt Odessza polgármestereként 1941-1944 között. 

Ezt követően Cătărău 1955-ben hallatott magáról utoljára, mikor az el-

hunyt Nicolae Bălan érsek halála alkalmából a nagyszebeni konzisztóri-
umnak gyásztávíratót küldött augusztus 6-án,115

 ám halálának pontos ide-

jét már nem ismerjük. 
 

                                                           

114 Constantin, 139-140. 

115 Petrescu, R., 2013.  u. o. 
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Csoma Lajos 

 

Világháború után világforradalom 

 

Az első világháború történelmi jelentősége nem vitatott, a „Nagy háború” 
véget vetett a „hosszú tizenkilencedik századnak”. Ugyanakkor a háborút 
lezáró, évekig tartó forradalmi hullám a „rövid huszadik század” indító és 
egyben meghatározó eseménysorozata volt. A háborús és a forradalmi 
események egymáshoz kapcsolódó láncolata új alapokra helyezte a világ 
politikai és részben gazdasági életét, ezért fontos értelmezni a forradalom 
jelenségét. Hogyan vetett véget a forradalom az évekig tartó véres hábo-

rúnak, és miért beszélhetünk világforradalomról? Hol volt az események 
centruma, és milyen utat járt be a forradalom? Hogyan ért véget a világ-

forradalmi hullám? Ezekre a kérdésekre próbálok meg rövid választ talál-

ni. 

 

A forradalmi hullám jelentősége 

 

Az első világháborút követő világforradalom a 20. század alapvető jelen-

tőségű eseményláncolata. A forradalommal összefüggésben két olyan 
mozgalom került hatalomra, két olyan alrendszer jött létre, melyek meg-

határozták a történelem menetét. A fasizmus a század első felének, míg a 
„szocializmus” elsősorban a század második felének volt a legfontosabb 
világtörténelmi jelensége.  

A forradalom leverésének egyik eszköze, illetve a forradalom utáni 
visszarendeződés és egyben a forradalmi út helyett kínált alternatíva volt 
a fasizmus gyűjtőnéven1

 említett társadalmi-politikai rendszerek létreho-

zása. A fasizmus ideológiák különféle arányú keveréke, a hatalom meg-

szerzésére irányuló politikai mozgalom, és egyben totalitárius politikai 
rendszer. Történetileg a forradalmi fellendülés által kiváltott rémületre 
adott hatalmi reakció – mint Olaszországban, ahol a gyárfoglaló és föld-

foglaló mozgalmak által is felerősített hatalmi vákuum a nagyiparos és 
nagybirtokos réteg egyes csoportjait, illetve a politikai elit egy részét arra 

                                                           
1
 A szélsőjobboldali mozgalmakat az olasz fasiszta rendszer neve után nevezhetjük fa-

sizmus gyűjtőnéven, és bár sok részletben eltértek egymástól, de lényegüket tekintve 
egymás közeli rokonai a különféle fasiszta, nemzetiszocialista, hungarista, legionárius és 
egyéb mozgalmak,pártok, uralmi rendszerek. 
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késztette, hogy egy újfajta mozgalmat segítsen hatalomra, mely a társa-

dalmi rend helyreállítását tűzte ki célul: a fasizmust. Más országokban, 
bár hatalomra nem sok helyen kerültek a forradalmi időszakban, de a fa-

siszta és pre-fasiszta csoportok, katonai különítmények aktívan közremű-
ködtek a forradalmi jelenségek elfojtásában, illetve a forradalom utáni 
megtorlásban.

2
 De a fasizmus nemcsak reakció, hanem egyben preventív 

ellenforradalom is, a németországi nemzetiszocializmus hatalomra jutta-

tásában nem kevés szerepe volt az esetlegesen forradalmasodó munkás-

osztálytól való félelemnek a politikai-gazdasági elit köreiben. A forrada-

lom utáni bő két évtizedet, a korszakot leginkább meghatározó jelenség 
nyomán joggal nevezhetjük a fasizmus korának.

3
  

A forradalom egyik lehetséges útja volt az oroszországi események so-

ra, a szociáldemokrácia bolsevik szárnyának hatalomra kerülése. Ez a 
fejlemény a szociáldemokrácia radikális szárnyának forgatókönyve alap-

ján zajlott: a megszerzett hatalom birtokában a gazdaság és a társadalom 
„szocialista” – a vizsgált időszak során a „kommunista” szó használata 
vált általánossá – átalakítása, a kapitalizmushoz képest egy alternatív ter-

melési rendszer kialakítása. Bár az átalakulás iránya, a bolsevik forgató-
könyv folyamatosan módosult,4 a megalakuló új államalakulatot, a Szov-

jetuniót a győztes oroszországi forradalom termékének tekintette a közvé-
lemény többsége. Ez az önmagát szocialistának nevező5

 formáció a 20. 
század második felének meghatározó államrendszerévé vált, a kétpólusú 
világ egyik pólusává, ami évtizedekre sajátos karaktert adott a világ társa-

dalmi-politikai arculatának. A „szocialista” rendszer bukása egyben a 
„rövid huszadik század” lezárulását is jelentette. 
 

 

 

 

 

                                                           
2
 A katonai szabadcsapatok, tiszti különítmények, „Freikorpsok” a rendcsinálás fontos 

eszközei voltak a forradalom által érintett területeken. 
3
 A korszak és a jelenség alapos elemzését végzi el: Ernst Nolte: A fasizmus kora. Buda-

pest, 2003. 
4
 A hadigazdálkodás rendszerét 1921-ben felváltotta az új gazdaságirányítás, a NEP, 

majd évtizedes távlatban a sztálini irányítás jelölt ki új utakat. 
5
 A rendszer értelmezéséről folyamatosan zajlanak viták, lásd: Krausz Tamás – Szigeti 

Péter (szerk): Államszocializmus. Értelmezések – viták - tanulságok. Budapest, 2007. 



 

103 

 

Forradalom 

 

A forradalom, mint társadalmi-politikai jelenség a nagyléptékű gazdasági-
társadalmi átalakulások kísérője. A gazdasági szerkezetváltások minden 
korban jelentős feszültséget generálnak. A kapitalizmus árutermelési 
rendszerének uralkodóvá válása az utóbbi két-három évszázad legfonto-

sabb világtörténeti folyamata, és ez a folyamat minden régióban forra-

dalmak kirobbanásával járt együtt. Nyugat-Európában, tehát a világrend-

szer első centrumában ez zajlott a 19. század első felében,
6
 és Kelet-

Európa 20. századi forradalma szintén tekinthető e történelmi átalakulás 
kísérőjének. A globalizálódó kapitalizmus kialakította a maga világrend-

szerét, kialakult a centrum, a perifériák, és a kettő között a félperiféria 
régiója. Történetileg a félperifériás régiókban alakul ki lázadó munkás-

mozgalom, így mai szemmel visszanézve nem meglepő, hogy Kelet-
Európa vált a forradalom epicentrumává - bár ez akkor egyáltalán nem 
volt evidens. 

Az általunk tárgyalt időszak kezdő dátuma 1917, az oroszországi for-

radalom kezdete, záró dátumnak pedig 1923 tekinthető, a bulgáriai felke-

lés, illetve a szászországi és thüringiai tanácskormányok, valamint a ham-

burgi felkelés bukása. A forradalom kirobbanásának közvetlen oka a há-
ború volt. A tömeges halál, a hátországi nyomor elmélyülése, a gazdaság 
összeomlása végsőkig növelte a lakosság elkeseredését. Az elsődleges 
követelés, a legfontosabb mozgósító jelszó a béke volt. Oroszországban a 
forradalmi események elsodorták a cár bukását követő Ideiglenes kor-

mányt, elsősorban azért, mert az új kormány is folytatni kívánta a hábo-

rút. A Központi Hatalmak országaiban a fronton és a hátországban egya-

ránt a kitört forradalom vetett véget a háborús politikának. Az első világ-

háború befejezését végül a német flottánál kitört lázadás hozta el, amit 
követően napok alatt összeomlott a császári rendszer.  

A háborús vereség és a forradalom elsöpörte a nagy közép- és kelet-
európai birodalmakat. Általában egy adott országban a központi hatalom, 
az állam megrendülése forrongásokat, lázadásokat okoz, különösen, ha 

korábban erős elnyomó apparátus működött, így a császári, cári dinasztiák 
bukása a forradalmi folyamatok további kiterjedését eredményezte.  

                                                           
6
 Ennek a kornak a szintézise: Eric Hobsbawm: A forradalmak kora 1789-1848. Buda-

pest, 1964. 
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Nem elhanyagolható tényező, hogy a háborút megelőző korszakban 
hangsúlyosan jelen volt a közhangulatban a forradalmi változások iránti 
igény. Új, eszközeiben gyakran forradalmi művészeti, kulturális mozgal-

mak bontakoztak ki, és a munkásosztály egy viszonylag jelentős szektora 
a kapitalizmus meghaladását hirdető pártokat, mozgalmakat támogatott.  

„Avantgarde pártok és avantgarde művészeti irányzatok, a társadalmi 
cselekvés legkülönbözőbb formái fémjelezték a felgyülemlett feszítő-

robbanó erők mértékét.”7
 

A háborús időszak propagandája egy időre ellensúlyozta a rendszerel-

lenes mozgalmakat, de az egyre inkább értelmetlennek tűnő vérontás, a 
háborús nélkülözés keserű valósága lassan érvénytelenítette a háborús 
mozgósítás erejét. 

 

Miért világforradalom? 

 

Az 1917-1923 között zajló forradalmi hullám világszerte egymással össze-

függő, egymásra ható forradalmi eseménysor volt. Az események O-

roszországban kezdődtek, ami nem volt teljesen meglepő. T.G. Masaryk, a 
háború után megalakuló Csehszlovákia első elnöke így ír a jellemzően Világ-

forradalom címet viselő emlékirataiban a háború kitörésekor képviselt állás-

pontjáról: „Én attól féltem, okulván a japán háború tanulságain, hogy Oro-

szország nem fog győzni s erre újabb forradalom fog kitörni Oroszország-

ban.”8
 Ez így is történt. A háború előrehaladtával minden hadviselő ország-

ban sűrűsödtek a háborúellenes megmozdulások, sztrájkok, frontbarátkozá-
sok. Petrográdban 1917. február 25-én (március 8.) a sztrájkoló munkások 
csatlakoznak a nőnapi felvonuláshoz, majd a tiltakozás forradalomba csap át.  

„Oroszország olyannyira készen állott a társadalmi forradalomra, hogy a 

petrográdi tömegek a cár bukását az egyetemes szabadság, egyenlőség és 
közvetlen demokrácia proklamációjának tekintették.”9

 Az országot hetek 
alatt elöntötte a forradalom, és megjelentek a forradalom autentikus szerve-

zetei: „alulról, spontán módon szerveződött tanácsok (szovjetek) ezrei gom-

bamód bújtak elő.”10
 Az oroszországi forradalom híre gyorsan bejárta a vi-

                                                           
7
 Berend T. Iván: Válságos évtizedek. A 20. század első fele közép- és kelet-európai 

történetének interpretációja. Budapest, 1987. 185. 
8
 T.G.Masaryk: Világforradalom. Emlékek, gondolatok 1914-1918. Prága, 1928. 26. 

9
 Eric Hobsbawm: A szélsőségek kora. Budapest, 1998. 62. 

10
 Hobsbawm: A szélsőségek kora. 62. 
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lágot. Nem volt ez másként már 1905-ben sem,
11

 de 1917-ben a háború 
által felerősített osztályszembenállás időszakában különösen erősen érvé-
nyesült a fellazító hatás. A Habsburg birodalom cenzúrai statisztikái sze-

rint a cenzúrázott katonalevelek egyharmada a forradalmi Oroszországtól, 
másik harmada a forradalomtól remélt békét, míg a levelek egyötöde 
mindkettőtől együttesen12

. A szervezett munkásmozgalom már évtizedek 
óta várt erre a jelre, és most a várakozás kiterjedt nemcsak általában a 
munkásosztályra, de a politizáló közvéleményre is. A hadviselő orszá-
gokban megszaporodtak a sztrájkok, több helyen is illegális üzemi taná-
csok alakultak, majd 1918-ban világméretűvé terebélyesedett a forradalmi 
hullám.  

A forradalom lángjai a háború vesztes országaiban csaptak a legmaga-

sabbra. Németországban a császárság összeomlását követően évekbe telt a 
köztársaság megszilárdítása. 1919-ben a januári és márciusi berlini harcok 
és a bajor Tanácsköztársaság mellett több rövid életű, városi tanácskor-

mány is alakult, miközben a nagyobb iparvidékeken a munkásság jelentős 
része akár fegyveres harcra is készen állt. A Ruhr-vidéket az 1920-as 

Kapp-puccs utáni általános sztrájk leverése során, míg a thüringiai és 
szászországi iparvidéket az 1921-es „Marzaktion” után sikerült a kor-

mánycsapatoknak pacifikálni. Az 1923. októberi hamburgi felkelés volt a 
forradalmi hullám legutolsó fellángolása.

13
 Magyarországon a háború 

után a polgári kormány nem tudta hatalmát megszilárdítani, ezért orszá-
gos hatókörű tanácskormány alakult, melyet külföldi intervenciós csapa-

tok döntöttek meg. Rövid ideig fennálló regionális tanácskormányok ala-

kultak több helyen is, például Szlovákiában, és a romániai Zsil-
völgyében. A balkáni délszláv régióban a háború után még hosszú hóna-

pokig tevékenykedtek „zöld gárdák”, forradalmi szabadcsapatok. Bulgári-
ában sajátos „parasztdemokrácia” alakult, mely ugyan keményen fellépett 
a kommunista szerveződések ellen, de még így is túlságosan forradalmi 
volt a polgárság számára, így 1923-ban puccsal megdöntötték a kormányt, 
majd véresen leverték az ezt követő kommunista felkelést. A baltikumi 
                                                           
11

 Akkor az oroszországi események hatással voltak a perzsa, a török, a kínai forradalmi 
eseményekre, és például a Habsburg monarchia egy részében a választójog kiszélesítésé-
re – Hobsbawm: A birodalmak kora. Budapest, 2004. 299. 
12

 Hobsbawm: A szélsőségek kora. 60. 
13

 A németországi eseményekről részletesen lásd: Csoma Lajos: A németországi balolda-

li radikalizmus a forradalmi események időszakában, 1918-1923. Múltunk 58.évf. 
(2013/4) 144-185. 
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régióban, Finnországban hónapokig elhúzódó harcok során, német csapatok 

segítségével állították helyre a rendet 1918-1919 során. Az újjászülető Len-

gyelországban szintén több hónap alatt sikerült felszámolni a keleti területek 
„parasztköztársaságait” és az iparvidékek munkástanács-mozgalmait. Az 

Antant országait sem hagyta érintetlenül a forradalmi fellendülés. A legheve-

sebb küzdelmek Olaszországban zajlottak, melyek csúcsát a föld-és gyárfog-

laló mozgalmak jelentették 1919-1921 között. Angliában, Franciaországban, 

sőt még Svájcban is sztrájkhullámok voltak 1918-1919-ben. Spanyolország 
1917-1919 közötti időszakát „bolsevik két évként” emlegetik.

14
 

Európán kívül amerikai kontinensen több országban is zajlottak har-

cok. Mexikóban már 1910 óta folytak változó hevességű forradalmi küz-

delmek, és bár a mozgalom a tízes évek végére már túl volt a zenitjén, 
Zapata és Villa csapatai visszaszorultak, de a forradalom felszámolása 
elhúzódott 1921-ig.  

Az Egyesült Államokban az első világháború utáni időszakot kisebb-

nagyobb sztrájkhullámok jellemezték, illetve a forradalmi hullám begyűrűzé-
sét megakadályozandó, állami szintről folytatott antikommunista hisztéria-

kampány, amit munkásmozgalmi aktivisták ezreinek bebörtönzése kísért.15
 

Jellemző epizód, hogy ebben az időszakban alakult újjá a Ku-Klux-Klan, 

mely a rasszizmus mellett a munkásmozgalom elleni harcot is képviselte. Az 
általános hisztéria légkörében 1920-ban tartóztatták le Saccót és Vanzettit, 
két anarchista munkást, akiket a világméretű tiltakozás ellenére hozott, vita-

tott ítélet nyomán 1927-ben kivégeztek16. Nevük azóta is a politikai koncep-

ciós perek áldozatainak szimbóluma. Kanadában 1919-ben öthetes általános 
sztrájk zajlott.  

Dél-Amerikában a legnagyobb hullámokat Argentínában keltette a for-

radalmi vihar. 1919 januárjában zajlott Buenos Airesben a „tragikus hét”, 
melynek során az utcai harcokban sok száz ember veszítette életét, 1921-

ben pedig Patagóniában bontakozott ki lázadás. 
Afrikában, melynek nagy része gyarmat volt ebben az időben, nem 

volt ilyen magas szintű küzdelem, de az jellemző, hogy 1919-ben került 
sor az I. Pánafrikai Kongresszusra Párizsban, mely egy lépés volt a gyar-

                                                           
14

 Habár ott hagyományosan az anarchista szervezetek voltak a legbefolyásosabbak. 
15

 Az IWW (Industrial Workers of the World) üldözését említi: Konok Péter: „…a 
kommunizmus gyermekbetegsége”? Baloldali radikalizmusok a 20. században Budapest, 

2006. 205. 
16

 Pierre Duchesne: Sacco és Vanzetti. Budapest, 1972. 
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mati uralom felszámolása felé. Egyiptomban szintén 1919-ben zajlott az 

ország nagy részére kiterjedő felkelés, melynek során földfoglalásokra is 
sor került. 

Ázsia sem maradt mozdulatlan. Kínában 1919-ben antiimperialista 

modernizációs mozgalom bontakozott ki, a „május 4” mozgalom. Ja-

pánban sztrájkmozgalom, Irakban 1920-ban felkelés zajlott. Indonéziá-
ban demokratikus reformokat vezettek be. Indiában megerősödött a füg-

getlenségi mozgalom, 1919 tavaszán országos általános sztrájk is zajlott. 
Világszerte eluralkodott a társadalmi nyugtalanság, és ahol nem is vol-

tak konkrét harcok, ott is „volt valami a levegőben”. Ki dühösen, ki félve, 
de nagyon sokan reménykedve várták az események továbbterjedését. 

 

A forradalom centruma 

 

A forradalom központi helyszínei Németország és Olaszország, valamint 
az ettől keletre fekvő területek voltak – ahogy Hobsbawm írja: „A forra-

dalom Vlagyivosztoktól a Rajnáig elsöpört minden rendszert.”17
 

A térséget a 19-20. századforduló időszakában modernizációs folyamat 
jellemzi – természetesen nagyon eltérő fejlettségű területeket találunk eb-

ben az óriási térségben. A kapitalista árutermelés viszonyai – a bérmunka, 
a piaci gazdálkodás -, technikája – nagyüzemi ipari termelés – megérke-

zett, uralkodóvá vált, illetve kijelölte a jövő útját. Hozzá kell tenni, hogy 
Kelet-Európa jelentős részén egyenetlen volt a fejlettség szintje, nagyon 
jellemző a város és vidék közötti különbség, illetve a szigetszerű fejlődés, 
azaz civilizációs, modern „szigetek” létrejötte (nagyvárosok, iparvidékek). 

A háború reménytelensége után a kibontakozó forradalmi változások-

tól a társadalom minden rétege várt valamit. A politikai, gazdasági, értel-

miségi elit sok helyen az önálló államiság megvalósulását, esetleg területi 
terjeszkedést várt. A lakosság többsége földművelő volt, a parasztság a 
földhöz jutásban bízott. A munkásosztály aránya a legtöbb országban ala-

csony volt ugyan, de ők a szigetszerű fejlődés miatt koncentráltan, és 
gyakran jól szervezetten voltak jelen. A forradalmi időszak tetőpontján a 
munkásság egy része megpróbálta átvenni az üzemek irányítását: az egész 
régióban munkástanácsok alakultak mindenhol, ahol jelentősebb létszámú 
munkásság volt. A közvélemény, az átlagember számára világos volt, 
hogy vége van a régi világnak. Ezek után bármilyen irányba mehetnek a 
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 Hobsbawm: A szélsőségek kora. 68. 
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dolgok, még az is lehet, hogy a világforradalom fog győzni. Hogy ez pon-

tosan mit is jelent, kevesen vélték tudni, de az új eszmékbe vetett opti-

mizmus széles körű volt. Thomas Mann így írt 1919 tavaszán: „A kom-

munizmus, ahogy én értem, sok jót és emberit tartalmaz: célja végül is 
általában véve megszüntetni az államot, amely mindig megmarad hatalmi 
szervnek, emberivé tenni a világot és megfosztani mérgétől, depolitizálása 
révén. Alapjában véve kicsoda ellenzi ezt?”18

 

 

A forradalom útja 

 

A fejlődő, világrendszerré váló kapitalista árutermelés létrehozta a saját 
ellenzékét is. A rendszer meghaladását céljává kitűző munkásmozgalom a 
centrum országaiban és részben Kelet-Európában is politikai és társadalmi 
tényezővé vált a 19-20. század fordulójára. Németországban a szociálde-

mokrácia a legszervezettebb politikai mozgalom volt, milliós tagsággal, 
pártfunkcionáriusok ezreivel, helyi csoportokkal, komoly tömegsajtóval, 
széles támogatói bázissal. A rendszer megdöntésének perspektíváiról nem-

zetközi szinten folyt az eszmecsere. A II. Internacionálé, és az attól balra 

álló szerveződések19
 programszinten hirdették a kapitalizmus meghaladá-

sát. A háború kitörése összezilálta a rendszer ellenzékének sorait, a ko-

rábban nagyhatalmúnak vélt mozgalmak többsége feloldódott a háborús 
nemzeti összefogás sűrű masszájában. Habár a háborúellenes, pacifista 
szervezkedés hamar megindult,20

 de a rendszerkritika 1917-ig nem talál-

kozott tömeges méretekben a növekvő háborúellenes indulatokkal. Egyre 
többen akartak békét, de hogy a béke eléréséhez magát a rendszert kell 
megdönteni, ez egyelőre kevesek számára vált világossá. E folyamatnak 
az oroszországi forradalom vált a katalizátorává. 1918-ban már országos 
sztrájkhullámok vonultak végig elsősorban a Központi Hatalmak országa-

in, és sorra alakultak az illegális üzemi tanácsok Németországban és a 
Habsburg birodalom nagyvárosaiban, iparvidékein, s megindult a forra-

dalmi erjedés.  

                                                           
18

 Idézi Hajdu Tibor: Közép-Európa forradalma. Budapest 1989. 165. 
19

 Az anarchisták, akik egyes országokban, mint például Spanyolországban, a munkás-

mozgalom többségi irányzatát alkották, a szindikalista csoportok, az orosz szociálforra-

dalmárok, stb. 
20

 A „zimmerwaldi” baloldal nemzetközi szinten, illetve a helyi csoportok, mint például 
a Galilei-kör Magyarországon. 
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1918 őszén a katonaság lázadása után a nagy múltú dinasztiák hetek 
alatt összeomlottak, az orosz példa nyomán a hatalmi vákuum időszaká-
ban az alulról szerveződő forradalmi szervezetek átvették a tényleges irá-
nyítást, miközben ezzel szoros összefüggésben a kapitalizmus megdönté-
sén munkálkodó szerveződések lázas sietséggel igyekeztek kiterjeszteni 
befolyásukat, és nem kevésbé sietős módon kidolgozni a saját forradalmi 
programjukat. Ez utóbbi tevékenység nem maradt meg az elméleti fejte-

getések szintjén, hiszen nemcsak Oroszországban, de Németországban, 
Ausztriában és Magyarországon is hatalomra kerültek a kapitalizmuselle-

nes pártok. A felmerült problémákat különféleképpen oldották meg, és ez 
a megoldás többnyire a forradalom leszerelését jelentette. 

A tanácsmozgalmat alkotó, a forradalom kezdeti időszakában létrejövő 
autentikus szerveződések nem képeztek egységes mozgalmat. A különféle 
munkás- katona- és paraszttanácsok, továbbá, a régió jelentős részében a 
folyamatok valódi irányítóivá váló nemzeti tanácsok  a résztvevők politi-
kai irányultságától, korábbi tevékenységétől, illetve az adott helyi osz-

tályviszonyoktól és külső körülményektől függően tevékenykedtek. A 
tanácsok adott területen hetekig-hónapokig a hatalom valódi birtokosai 
voltak.  

A nemzeti tanácsok az újonnan alakuló nemzetállamok csíráját jelen-

tették, ahol a résztvevők elismerték az állami függetlenség elérését elsőd-

leges célnak. Csehszlovákiában, Lengyelországban, a szerveződő dél-
szláv államalakulatban az államiság kivívásáért együtt munkálkodtak nem 

csak a polgári pártok, de a hagyományos szociáldemokrata csoportok egy 
része is.  

A falusi paraszttanácsok leginkább a földművesek földhöz juttatását 
koordinálták, eltérő mértékű radikalizmussal. Ahol nagymértékű volt a 
földéhség – a régió nagy részében -, és különösen szegény a falusi lakos-

ság, ott a módszerek is ennek megfelelően radikálisak voltak: a parasztok 
felosztották maguk között az elűzött földbirtokosok és az egyházak föld-

jeit. Nemzetiségi területeken21
 ezt a tevékenységet gyakran felkarolták a 

nemzeti tanácsok is, de természetesen elsősorban a más nemzetiségű bir-
tokosok esetében.  

                                                           
21

 A soknemzetiségű birodalmak területén, mint például az Osztrák-Magyar Monarchiá-
ban vagy Oroszország nyugati területein, tipikusnak tekinthető, hogy a földbirtokos más 
nemzetiségű, mint a birtokán élő földművesek. 
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A katonatanácsok a forradalom kezdetei időszakában játszottak fontos 
szerepet, amikor még egyes alakulatok együtt voltak – a legtöbb besoro-

zott katona a frontról egyenesen haza sietett, gyakran a fegyverével 
együtt. A kialakuló, a forradalmi folyamatot megállítani kívánó új hatal-

mak tisztában voltak vele, hogy a hatalom birtoklásához fegyveres erőre 
van szükség. Ennek érdekében igyekeztek az egyes csapatok fölött a tény-

leges ellenőrzést gyakorló katonatanácsokat maguk mellé állítani, vagy ha 
ez nem ment, akkor semlegesíteni. Ez különösen Németországban ko-

moly harcokkal járt. A szociáldemokrata vezetés az ellenforradalmi tiszti 
csapatok segítségével számolta fel a forradalmi alakulatokat, de ez hóna-

pokig tartott. A legnagyobb ilyen csoportot, a Népi Tengerész Hadosz-

tályt 1919 márciusában sikerült végleg feloszlatni. 
A forradalom szempontjából a munkástanácsok váltak a tanácsmozga-

lom legfontosabb tényezőivé. Ennek több oka is volt. Az üzemekben volt 
a legnagyobb a szervezett, politikai tapasztalattal rendelkező aktivisták 
aránya – szemben a falusi lakossággal. A munkástanácsok egyidejűleg i-
gyekeztek a háború után fellépő ellátási hiányosságokat orvosolni, vagyis 
újraindítani a termelést a háború végét követő zavaros időszakban, vala-

mint javítani a saját helyzetükön, jobb munkakörülményeket, magasabb 
fizetést kivívni. Sok helyen eljutottak annak felismeréséig, hogy követelé-
seik úgy érhetnek célt, ha saját kezükbe veszik a gyár irányítását. Ezt 
időnként igen határozott formában tették meg. Egy korabeli beszámoló 
szerint Kende Tódor, a Kőbányai úti Ganz-Danubius-féle Gép és Vagon-

gyár igazgatója elutasította a munkások segély iránti kérelmét, majd el-

hagyta irodáját, de „az udvaron záporeső módjára hullottak reá a pofonok, 
botütések, végigpofozták a gyár udvarán keresztül, az utcán is a villa-

mosmegállóig, ahol aztán feldobták egy kocsira.”22
 Ez nem számít egyedi 

esetnek. 

Ezen túl, mivel a hatalom központja a nagyvárosokban volt, az aktív, 
politizáló munkásság egy része a munkástanácsokon keresztül is igyeke-

zett beleszólást nyerni az állam irányításába. A tanácsköztársaság elneve-

zés pontosan azt jelentette, hogy a hatalom, az állam elsődleges szervei a 
munkástanácsok által létrehozott testületek. Ez természetesen csak kisebb, 
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 Vörös Újság, 1919. január 8. 2. 
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városi méretekben valósult meg ilyen tiszta formában.23
 Oroszországban 

és Magyarországon a folyamatokat irányító, vagy irányítani próbáló 
kommunista pártok és a tanácsok viszonya összetettebb, ellentmondáso-

sabb volt. Németországban az Általános Német Tanácskongresszus 1918. 
december 16-án lemondott a hatalomról, és az állam irányítását átruházta 
a következő évi választás nyomán felálló parlamentre.24

 De ott sem men-

tek ilyen simán a dolgok, a forradalom során kivívott munkásautonómia 
intézményeit, szerveződéseit, és nem mellesleg fegyverraktárait évekig 
tartó, súlyos harcok során számolta fel az új köztársaság államszervezete. 

A forradalom továbbvitelén dolgozó szervezetek számára egyértelmű 
volt, hogy a harcot nemzetközi szinten kell megvívni. A Nemzetközi Mun-

kásszövetség megalakulása óta több nemzetközi szervezet is működött, 
nem csak a II. Internacionálé, de anarchista internacionálék is. 1917 után 
sorra alakultak a magukat forradalminak tekintő szervezetek, kommunista 

pártok, uniók, szakszervezetek, melyek a kezdetektől törekedtek tevé-
kenységük nemzetek fölötti összehangolására. A legismertebbé a III. In-

ternacionálé vált, de működött szindikalista Internacionálé is, és 1923-ban 

baloldali kommunista pártok megalakították a Kommunista Munkásinter-

nacionálét.25
  Nagyon korán, már 1918 januárjában összeült Petrográdon 

egy nemzetközi tanácskozás, melyen kilenc országból származó aktivisták 
vettek részt.26

 1919 elején egy hasonló tanácskozáson már a III. Internaci-

onálé alapító kongresszusát hirdették meg, melyre márciusban sor is ke-

rült, bár az ott éppen zajló sztrájkok és utcai harcok miatt nem az eredeti-
leg tervezett helyszínen Berlinben, hanem Moszkvában. A kongresszuson 
21 ország 35 szervezetének küldöttei vettek részt, és az elfogadott plat-

form megállapította: „Új korszak született, a kapitalizmus rothadásának, 
belső szétesésének a korszaka, a proletariátus kommunista forradalmának 
a korszaka”.27

  

Ezt így látták a forradalom résztvevői. „A nemzetközi forradalom ko-

pog az ajtón. Álljatok a világforradalom szolgálatába, proletárok! …A 

                                                           
23

 Leginkább a rövid életű németországi városi tanácsköztársaságokban, mint például 
Brémában, Wilhelmshavenben, Münchenben, illetve néhány iparvidéken, mint a románi-

ai Zsil-völgyében, vagy a lengyelországi dabrowói bányavidéken. 
24

 Kerekes Lajos: A weimari köztársaság. Budapest, 1985. 68. 
25

 Konok, i.m. 119. 
26

 A kommunista Internacionálé története. Budapest, 1971. 48. 
27

 A kommunista Internacionálé… i.m. 51. 
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forradalom – az élet.”28
 Ugyanakkor nem voltak biztosak benne, hogy egy 

adott országon belül rendelkeznek-e elég erővel a harc győzelmes megví-
vásához, tehát a világforradalom terjedése valójában élet-halál kérdése 
volt számukra.  

Hobsbawm szerint: „Lenin programja... alapvetően azon a hazárdjáté-
kon alapult, vajon sikerül-e az orosz forradalmat világforradalommá, de 
legalábbis európai forradalommá szélesíteni.”29

 Krausz Tamás szerint 
viszont Lenin szigorún a tényekből indult ki, mérlegelte az erőviszonyo-

kat és elvetett mindenfajta „hazárdjátékot”, amit az is mutat, hogy Lenin 
számára az általános európai forradalom kibontakozásáig az orosz forra-

dalom pozícióinak védelme volt a legfontosabb.30
 A kortársak számára 

sem tűnt ez „hazárdjátéknak”. „Minden ország proletariátusának egységes 
rohamot kell indítania a kapitalizmus ellen, amint a kapitalizmus is egy-

ségesen támad ma a proletariátus ellen.”31
 

Az „egységes roham” azonban korántsem volt egységes, az események 
hatására egyre komolyabb törésvonalak jelentkeztek a forradalmárok so-

raiban. Az első komoly szakítás a szociáldemokrata mozgalomban követ-

kezett be. Az elbürokratizálódás miatt a szociáldemokraták balszárnyából 
kiszakadtak a kommunista pártok, bár igaz, egyes balos csoportok erre 
már korábban rászánták magukat, vagy soha nem is tartoztak oda. Ez a 
szakítási folyamat 1914-ben vált igen markánssá, amikor a szocialista 
pártok szinte mindenhol csatlakoztak a háborús oldalhoz, feladva korábbi 
békepolitikájukat.  

A forradalom viharában több helyen is kormányzati tényezővé vált a 
szociáldemokrata párt. Csehszlovákiában, Ausztriában, Magyarországon 
koalíciós kormányok részesei lettek, és a demokratikus átalakulás prog-

ramját szociális reformokkal bővítették. Volt ahol ily módon sikerült kon-

szolidálni az új hatalmat, és volt ahol nem. Ez utóbbira jó példa Németor-

szág, ahol a szociáldemokrácia már évtizedek óta a szocializmust hirdette, 
majd hirtelen a hatalom birtokosává vált, de nem tudott mit kezdeni ha-

talmával. Összefogott a bukott császárság katonai és gazdasági elitjével, 
és először kivette az irányítást az alulról építkező forradalmi szerveződé-
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 Vörös Újság, 1919. január 1. 1. 
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 Hobsbawm: A szélsőségek kora 64. 
30

 Krausz Tamás: Lenin. Társadalomelméleti rekonstrukció. Budapest 2008. 361. 
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 Vörös Újság, 1918. december 18. 1. 
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sek kezéből, majd önként átengedte azt a polgári demokratikus erőknek.32
 

Magyarországon ellentétes folyamat zajlott, a szociáldemokrata párt a 
polgári koalícióból kilépve csatlakozott – bár nem túlzott lelkesedéssel – 

a Forradalmi Kormányzótanácshoz. Oroszországban a szociáldemokrata 
párt bolsevik irányzata már a háború kezdetétől felismerte, hogy a háború 
a kapitalizmus globális megnyilatkozásának válsága, így a háború elleni 
küzdelem egyben a kapitalizmus megdöntéséért vívott harc is egyben. 
1917-ben a bolsevik párt sikeresen használta ki a hatalmi vákuumot, ma-

gához ragadta a hatalmat, és dinamikusan bővülő tagságára, valamint a 

társadalom többsége számára kedvező politikája33
 által kivívott támoga-

tottságára alapozva sikerült azt megszilárdítania. Az igazi gondok ezután 
kezdődtek. Mivel a világforradalom fellobbanó tüzei nem álltak össze 
egyetlen hatalmas tűzviharrá, a problémák – éhezés, a termelés visszaesé-
se, és különösen a minden oldalról folyó katonai támadás hosszú évei – 

hatására az orosz párt kénytelen volt módosítani korábbi elképzelésein. A 
gazdasági és politikai hatalmat centralizálták, és ez a munkások autonó-
miájának, illetve a többi forradalmi irányzatnak a felszámolását jelentette. 
A korábban tervezett mezőgazdasági kollektívák helyett a paraszti egyéni 
gazdaságok rendszere épült ki, ráadásul az új kormány a kapitalista álla-

mok megszokott külpolitikai, diplomáciai manővereit is folytatta. Lenin 
1918 tavaszán megfogalmazta a szovjethatalom legfontosabb feladatait: 

„meg kell valósítani a termékek termelésének és elosztásának legszigo-

rúbb és mindenre kiterjedő nyilvántartását és ellenőrzését, fokozni kell a 
munka termelékenységét”34

 mert Lenin szerint ez jelenti a termelés társa-

dalmasítását a gyakorlatban. 
„Ma a forradalom… a szocializmus érdekében megköveteli, hogy a 

tömegek ellentmondás nélkül engedelmeskedjenek a munkafolyamatot 
vezetők egyetlen akaratának.”35

 Habár Lenin a proletariátus hatalmáról 
beszélt, valójában úgy vélte, átmeneti korszak van, amikor a párt gyako-

rolja a proletárdiktatúrát. Nem lehet igazi munkásállamot létrehozni, mi-

vel a munkásság számbeli kisebbségben van, ráadásul szétforgácsolt. Az 
államosítás minimálisra csökkentette a társadalmi ellenőrzés lehetőségét, 
                                                           
32

 A folyamatot érzékletesen mutatja be Sebastian Haffner: Az elárult forradalom című 
műve. Budapest, 2007. 
33

 Elsősorban a földosztás volt ilyen intézkedés, ami történelmi igazságtételnek tekinthe-

tő az ország lakosságának túlnyomó többségét kitevő parasztság számára. 
34

 Lenin: A szovjethatalom soron levő feladatai Budapest, 1973. 8. 
35

 Lenin, i.m. 49. 
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majd ezt követte a NEP politikája 1921-től, ami Lenin szerint is „a kapita-

lizmus részleges visszaállítása” volt, „államkapitalizmus”.36
 

A forradalmi mozgalomban megjelentek a „győztes forradalmi hata-

lommal” szembeni kritikai hangok. Rosa Luxemburg, aki a baloldali szo-

ciáldemokrácia egyik legfontosabb teoretikusa volt, már 1918-ban, a bör-

tönben ülve elemezte az orosz forradalom tanulságait. Bár az informáci-

óknak csak korlátozottan volt birtokában, mégis lényegi problémákat tu-

dott felvetni. A forradalom általános törvényszerűségét így fogalmazta 
meg:  

„Az orosz forradalom ebben csak megerősítette minden nagy forrada-

lom alapvető tanulságát, amelyek léttörvénye így hangzik: a forradalom-

nak vagy nagyon gyorsan és határozottan kell előrenyomulnia, vaskézzel 
le kell győznie minden akadályt, s céljait mind magasabbra kell tűznie, 
vagy nagyon gyorsan visszavetik a kiindulópontra és az ellenforradalom 
elfojtja.”37

 

Miért tudtak sikeresek lenni a bolsevikok? Azért, mert szakítottak a 
szociáldemokrata gyakorlattal, mely szerint „… ha valamit érvényesíteni 
akarunk, először többségben kell lennünk. Tehát a forradalomban is: elő-
ször toborozzunk „többséget”. A forradalom valódi dialektikája azonban a 
feje tetejére állítja ezt a parlamenti vakondbölcsességet: nem a többségen 
át vezet az út a forradalmi taktikához, hanem a forradalmi taktika vezet a 
többséghez.”38

 

Viszont a bolsevikok Luxemburg szerint nem megfelelő módon hasz-

nálják a megszerzett többséget. Bírálta a földosztást, mert az csak egy új 
magántulajdonosi réteget hoz létre, bírálta a nemzetiségi politikát, mert az 
szerinte csak a nemzeti burzsoáziákkal való alkudozásról szól, és különö-
sen bírálta a pártvezetés diktatórikus módszereit. A dekrétumok, a gyári 
felügyelők teljhatalma, a szigorú büntetések, amik a bolsevik intézkedé-
sekben szerepeltek, elnyomják a tömegek természetes szabadságvágyát, 
és a kibontakozó újjászületést.  

Vita volt a szovjet állam és a világforradalom sorsát illetően is. Az 
oroszországi baloldali csoportok a világforradalom sikerét tartották elsőd-

legesnek, mert úgy vélték, anélkül a szovjet hatalom is megbukik.39
 A 
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 Krausz i.m. 394-421. 
37

 Rosa Luxemburg: Az orosz forradalom. Budapest, 1983. 13. 
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 Rosa Luxemburg, i.m. 14. 
39

 Konok, i.m. 137.  
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németországi kommunisták egyik fontos teoretikusa, Karl Schröder úgy 
vélte, hogy a valódi Internacionálé nem pártok szövetsége kell, hogy le-

gyen, hanem a tanácsok nemzetek fölötti közössége. A kommunizmus 
alulról létrehozott gazdasági és szellemi föderáció, és nem egy centralizált 
világhatalom.

40
  

Az események haladtak előre, és egyre több jel mutatott arra, hogy 
nem sikerül megdönteni a kapitalista világrendszert. A III. Internacionálé 
már 1921-ben így értékelte a helyzetet: „A forradalmi mozgalom háború 
utáni első szakasza, amelyet spontán és hatalmas ütőerő , a módszerek és 
célok kialakulatlansága és az uralkodó osztályok hallatlan pánikja jellem-

zett,lényegében, úgy látszik, lezárult.”41
 

A történész így összegezte a történteket: „Végül a Szovjetunió állami 
érdekei felülkerekedtek a Kommunista Internacionálé világforradalmi 
érdekein.”42

 Ezzel vitatkozva Krausz Tamás szerint nem az történt, hogy 
1921 után a bolsevikok áttértek a hatalmi politikára, hanem egyszerűen 
elkezdődött egy új korszak – a világforradalom kora pedig lezárult.43

 

 

A forradalom vége 

 

A háború utáni általános válság megoldására a polgári világ is kidolgozott 
megoldásokat. A leghatásosabbnak a kelet-európai térségben a wilsoni 14 
pont nyomán kialakuló nemzetállamok bizonyultak. Az osztályharc he-

lyett a nemzeti harc, az internacionalizmus helyett a nemzetállami nacio-

nalizmus bizonyult erősebbnek, ráadásul a nemzeti irányú elterelés egya-

ránt sikeres volt mind a győztesek – Csehszlovákia, Románia, Jugoszlá-
via, Lengyelország, balti államok -, mind a vesztesek –Magyarország, 
Németország – oldalán. Ezen túl a forradalom végét négy fő tényező hatá-
sa érte el.  

A forradalmat katonai erővel leverték, valamilyen szintű ellenforradalmi 

erőszak mindenhol volt. Nyugat-Európában, az Egyesült Államokban több 
százan, Németországban több ezren, Oroszországban pedig több százezren 
veszítették életüket. Kelet-Európában országonként e kettő nagyságrend 
közötti volt a halottak száma -, és sok tízezren kerültek börtönbe. A törté-
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neti kutatások mindenhol vizsgálták mennyire voltak véresek az összeüt-

közések és leszámolások, az nagyjából biztosan kijelenthető, hogy az el-

lenforradalmi erőszak áldozatainak száma sokszorosa a forradalmi áldo-

zatokénak.44
  

Fontos szerepe volt a társadalmi-politikai reformoknak.  Finnországtól 
Görögországig sor került valamilyen földreformra. A korábbi nemzetiségi 
területeken, ahol a földbirtokos más nemzetiségű volt, ott még bőkezűb-

ben osztogatták a földet. Ez természetesen leginkább látszatintézkedés 
volt, hiszen nem jöttek létre életképes parasztgazdaságok, de a paraszt-

mozgalmakat sikerült leszerelni. A politikai rendszer alapos megreformá-
lásra is sor került. Vagy újonnan hoztak széleskörű demokratikus és szo-

ciális törvényeket, de volt ahol a forradalmi időszak némely intézkedését 
hagyták érintetlenül. Az elfogadott jogszabályok azonban –egy-két kivé-
teltől eltekintve - nem valósultak meg a gyakorlatban. A forradalom utáni 
korszak Kelet-Európája még a kor szintjén sem lett a demokrácia felleg-

vára. 
A szociáldemokrata mozgalom szerepe gyökeresen megváltozott. A 

háború előtt ettől a mozgalomtól várták az új rendszer létrehozását, de a 
forradalom során kiderült, hogy erre nem csak nem képes, de nincs is 
szándékában kivívni a szocializmust. A szociáldemokrata pártok minden-

hol visszafogni igyekeztek a forradalmi folyamatokat, és több helyen az 
ellenforradalmi erőkkel összefogva fojtották vérbe a mozgalmat. Száz év 
távlatából már látszik, hogy a szociáldemokrata mozgalom feladata, re-

formizmusának lényege az volt, hogy a munkásosztályt integrálja a poli-
tikai rendszerbe. Ezt a 20. század során sikeresen elvégezte, kitágította a 
polgári demokrácia kereteit, de a kapitalizmus meghaladása már hosszú 
ideje nem tartozik a mainstream szociáldemokrácia célkitűzései közé, és 
legfeljebb a propaganda szintjén szerepel a legradikálisabb szociáldemok-

rata szervezeteknél. A bolsevizmus szerepéről azóta is folynak viták, és 
politikai véleménytől függően lehet beszélni a Szovjetuniót illetően a for-

radalom győzelméről, elfajulásáról, illetve bukásáról. Az biztos, hogy a 
„létezett szocializmus” a világforradalom egyik lehetséges kifutása volt, 
de hogy ez mennyire jelent és jelentett-e egyáltalán alternatívát a kapita-

lista világrendszerhez képest, az kérdéses. 
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 A magyar adatok esetében a kutató szerint az ellenforradalom tízszer annyi ember halálát 
okozta, mint a forradalom. Konok Péter: Az erőszak kérdései 1919-1920-ban. Vörösterror-
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Az viszont vitán felül áll, hogy a világforradalom romjain születő fa-

siszta ideológia, mozgalom és diktatúra az ellenforradalom győzelmét 
jelentette. A fasizmus részt vett a forradalom leverésében, terepet adott az 
uralkodó osztály bosszújának, és a későbbiekben preventív ellenforradal-

mi tényezőként működött első történelmi korszakának lezárultáig, 1945-

ig. Az ellenforradalomnak a fasizmus volt a legszélsőségesebb iránya, de 
Kelet-Európában ebben a korban a kormányzatok, politikai rendszerek 
még csak részlegesen mentek el idáig, és megmaradtak egy autoriter re-

zsim szintjén.  
Az ellenforradalmi erőszaknak mindenhol volt szerepe a forradalmi 

hullám megállításában, a másik három tényező – tehát a szociáldemokrá-
cia, a demokratikus reformok és a fasizmus - pedig különféle kombináci-

ókban eredményezték az ellenforradalmi világ konszolidációját. 
A világforradalom vihara, miután alaposan felforgatta a háború által 

amúgy is szétzilálódott világot, elvonult. De a rendszer újratermelte a 
problémákat, és ezek a problémák két évtizeden belül új, a korábbinál 
sokkal súlyosabb világégéshez vezettek. Azokra a kérdésekre, melyeket 
az 1917-ben indult világforradalom feltett, még ma sem született válasz.  
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Szuda Krisztina 

 

A magyarországi szlovákok helyzete az I. világháború utáni időszak-

ban 

 

Bevezetés 

 

Tanulmányom témája hosszabb kifejtést érdemelne, de a terjedelmi korlá-
tok miatt igyekeztem kiemelni a magyarországi szlovákok két világháború 
közötti tevékenységének legfontosabb aspektusait. A téma jobb megértését 
segítendő a dél-alföldi szlovákság és a nemzeti kisebbség fogalmának ma-

gyarázata után egy rövid jellemzést nyújtok a két világháború közötti idő-
szak nemzetiségi politikájáról, mindenekelőtt a nemzetiségi jogokról. To-

vábbá röviden említést teszek még arról is, hogy ennek a nemzetiségi 
elemnek a tömeges megjelenése az Alföld déli részén a szatmári békekötés 

és a török sereg kiűzésének korára tehető. A Dél-Alföldön a 18 -19. század 
folyamán öt különböző nyelvi tájegységet alakítottak ki a szlovák telepe-

sek, melyek közül a legkompaktabb területet máig a Békés és Csongrád 
megyei szlovákok lakta települések alkotják, s ezért ők képezik a tanul-

mány tárgyát is. Kitérek arra is, hogy milyen módon próbált a helyi szlo-

vákság védekezni a magyarosító törekvésekkel szemben a 20. század ele-

jén, ami miatt vezetőik (Ľudovít Hrdlička, Michal Francisci, Michal 

Matejdes) a megtorlás elől a mai Szlovákia területére emigráltak. Figyelmet 

fordítottam továbbá Csehszlovákiával való kulturális és politikai kapcsolat-

felvételeikre is, s röviden bemutatom a dél-alföldi emigránsok által 1921-

ben alapított pozsonyi szervezet Kultúrna jednota Slovákov z Maďarska 
(Magyarországi Szlovákok Kulturális Egyesülete) tevékenységét, s milyen 
módszerrel tervezték az otthon maradottak nemzeti identitásukat megőrizni. 
A téma kidolgozásánál elsősorban a pozsonyi Szlovák Nemzeti Levéltár-

ban talált dokumentumokra építettem, főleg a tótkomlósi Slovenská Strana 
Národnej Jednoty (Szlovák Nemzeti Egység Pártja) titkárának, Szvetlik 
György fondja alapján, amelyet eddigi kutatásaim során még nem találtam 
tudományos munkákban feldolgozva, megemlítve. Az ott talált adatokat 
vetettem később össze a megfelelő szlovák és magyar szakirodalommal. A 

két világháború közötti magyarországi nemzetiségek közül eddig főleg a 
német kisebbséggel foglalkozott kutatás Bellér Béla és Tilkovszky Loránt 
jóvoltából, ezért tanulmányomban megpróbáltam kiemelni a szlovák nem-

zetiséget érintő kérdéseket. Figyelmet fordítottam ezek mellett a kulturális 
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és politikai kapcsolatfelvételekre is, melyek az anyaországi nemzetük kép-

viselői felé irányultak. Célom volt továbbá bemutatni, hogy a dél-alföldi 
emigránsok milyen eszközökkel informálták a külföldi közvéleményt a 
nem magyar nemzetiségek elnyomásáról, és a nemzetiségek védelméről 
szóló paragrafusok pontjainak be nem tartásáról. Forrásként hasznosítottam 
még a magyar kormányrendeleteket, a tótkomlósi és békéscsabai szlovák 
emigránsok visszaemlékezéseit és a budapesti csehszlovák nagykövetség 
jelentéseit, hogy minél teljesebb képet alkothassak a magyarországi szlová-
kok helyzetéről. 
 

A szlovák nemzeti kisebbség és „dél-alföldi szlovákság” kifejezéseinek 
magyarázata 

 

A „nemzeti“ vagy „etnikai“ kisebbség fogalmán olyan csoportot értünk, 
amely bár más országban él, az anyanemzete rendelkezik önálló állam-

mal.
1
 A nemzeti kisebbségi csoportok fenntartanak bizonyos kontaktust – 

legyen az nyelvi, kulturális, történelmi, vagy érzelmi kapcsolat – a más 
országban élő anyanemzetük képviselőivel.2 Ez a típus általában nem él 
az etnikai határ mentén, hanem multietnikus környezetben helyezkedik el, 
melyben több nemzetiségi csoport él egymás mellett.3 Ilyen csoportnak 

számítanak a mai Magyarország területén élő szlovákok is.4 A történelmi 
kisebbség típusába tartoznak, hisz mai lakóhelyükre a 17-18. század alatt 
végbement migráció során érkeztek. Ez a nagy mértékű belső vándorlás 
az északi területekről az Alföld felé irányult és hozzájárult, hogy az 
ország középső részén olyan új típusú nemzetiség szülessen, melynek 
tagjai a többségi nemzetiségű területen diaszpórákban telepedtek le, vagy 

elnéptelenedett területen hoztak létre nyelvszigeteket. Mivel a szlovákok 
Magyarország több különböző, egymástól földrajzilag távoleső területein 

telepedtek meg, akaratlanul is előmozdították saját lassú asszimilációjukat 
és esélyt adtak az erős többségi nemzetbe való beolvadásra. Ez a sajátos 

                                                           
1Csepeli György – Örkény Antal: Konflikt štátnej príslušnosti a národnej identity 
v strednej a východnej Európe. In.: Slovensko-maďarské vzťahy v 20. storočí, Ed. Phdr. 
Peter Zelenák, CSc. Bratislava, Slovak Academic Press, 1992, 37-38. 
2Girasoli, Nicola: A nemzeti kisebbségek fogalmáról. Budapest, Akadémiai kiadó, 1995. 
123-124. 
3U. ő., 79. 
4Kővágó László. Kisebbség – nemzetiség, Budapest, Kossuth Könyvkiadó, 1977. 66. 
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földrajzi szétszóródás, ill. a különböző nyelvjárásban beszélő nyelvszige-

tek jelensége máig fennmaradt.5 
A magyarországi szlovákok megnevezésére a szakirodalomban létezik 

az ún. „dél-alföldi” vagy „dél-alföldi szlovák” kifejezés, mely főleg az 
Alföldön letelepedett szlovák lakosság megnevezésére szolgált. Ezek a 
fogalmak a mai Békés és Csongrád megyében élő szlovákokra értendőek, 

illetve ide tartoznak Bácska és Bánát területén élők is. Ezeket a fogalma-

kat fellelhetjük már a 18. század végétől a szlovák intelligencia magánle-

velezésében, illetve a településmonográfiákban is. A „dél-alföldi szlovák” 
kifejezés a mai Szlovákia területén az irodalmárok közreműködésével 
honosult meg, ezalatt az összes magyarországi, romániai, délvidéki és 
volt Jugoszlávia területén élő szlovákságot értik. A két világháború közöt-

ti szlovákság legkompaktabb területe a mai Békés és Csongrád megye, 
akik a szerbiai és a romániai szlovákokkal együtt alkották az ún. dél-
alföldi szlovák régiót.6 

 

A dél-alföldi szlovákok rövid története a 18. századtól az Osztrák-

Magyar Monarchia összeomlásáig 

 

A javarészt evangélikus szlovák családok a mai Magyarország terüle-

tén több csoportban telepedtek meg, terjedelmi okok miatt főleg a békési 
szlovákságra koncentrálnék, akik a szatmári békekötés és a török kiűzésé-
nek idején jelentek meg tömegesen az Alföld déli részén. Korabeli forrá-
sok tanulságai alapján meg tudjuk határozni azokat az északi területeket 
is, ahonnan a jobb megélhetés, kisebb mértékű adózási kötelezettség és 
vallási szabadságjogok reményében a szlovák földművesek először, mint 

nyári idénymunkások, később, mint csoportos telepesek vándoroltak a 

délebben fekvő területekre. A 18-19. század folyamán öt különböző nyel-

vi tájegységet alakítottak ki az idetelepült szlovákok, melyeknek egyéni 
specifikus nyelvjárása ma már nagyrészt csak az idősebb korosztály min-

                                                           
5Divičanová, Anna: Situácia Slovákov v 20. storočí a dnes. In.: Slováci v Maďarsku – 

Zborník medzinárodnej konferencie, 27. Septembra 2007. Ed.: Petőcz Kálmán. Šamorín, 
Fórum inštitút pre výskum menšín, 2008. 47-53. 
6Divičanová, Anna – Krupa, Ondrej. Slováci v Maďarsku, Budapest, Press Publica, 
1999. 93. 

Online: 
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dennapi használatában őrződött meg, és mind a nyelvjárás típusából 
(nyugat-, közép- vagy kelet-szlovák), mind a leszármazottak vezetékne-

véből következtetni tudunk a lehetséges vármegyékre, ahonnan őseik 
származhattak. Erről a témáról számtalan monográfia született magyar és 
szlovák nyelven, ezek mellett evangélikus lelkészek által írott várostörté-
netek és a betelepült családnevek összegyűjtött jegyzékét is feldolgozták 
már. További tudományos értekezéseket lehet találni a mai magyarországi 
szlovák nemzetiségi lakosok identitási, kulturális és nyelvi állapotáról is.7 

Az első nagy levándorlási hullámban három szakaszt különböztetünk 
meg. Az első 1690-1711 között következett be, ekkor a történeti Magya-

rország északi megyéiből a délebben fekvő területekre indultak útnak a 
telepesek Komárom, Nyitra, Esztergom, Hont illetve Nógrád megyék 
irányába.8 1711-1740 között átlépték az akkori etnikai határt, és így kezd-

ték benépesíteni Pest, Abaúj és Borsod megyéket. Emellett a vándorlás 
egyik kedvelt formája a jobbágyszökés volt, erről tanúskodik például né-
hány 1720-1730-ból származó lakossági összeírás is. A dél-alföldi terüle-

tek (Békés, Csongrád, Csanád és részben Arad vármegye is) a török hó-
doltság miatt lakatlanná váltak, bár jórészt pusztaság és mocsaras terüle-

tek jellemezték, a föld kiváló minőségű volt. Ez a tény, továbbá az északi 
területek túlnépesedése, a munkaerőhiány, és a lakatlan területek földes-

urai által kínált szabad költözködési jog, vallásszabadság és pár éves a-

dómentesség ígérete nagyban befolyásolta a szlovákok vállalkozó kedvét. 
Tömeges vándorlás kezdődött a déli területekre, melynek legintenzívebb 

szakasza az 1720-1750-es évek közé datálható.9 Ebben az időszakban 
főleg földesúri telepítések zajlottak, melynek két válfaja volt. Azok a föl-

desurak, akiknek északon is voltak területei, a déli fekvésű birtokaikra 
hozták alattvalóikat (főleg Nógrád, Hont, Gömör, Zólyom vármegyéből, 
de Liptó és Turóc területeiről is). A másik típus, az állami szervek enge-

délyével szervezett, melynek név szerint ismert telepítési szervezői vol-

tak. Az így letelepült szlovákok később a földesúrral kötött szerződésben 
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rögzítették jogaikat és kötelességeiket. A szerződésben szereplő telepesek 
vezetékneve alapján következtethetünk arra, hogy mely területekről jöt-

tek, illetve gúnyneveik alapján arra is, hogy kik szöktek el előző földes-

uruktól. 
Békéscsabára 1717-1718 között érkeztek az evangélikus vallásuk miatt 

üldözött szlovák telepesek. Hasonló népesség növekedést vehetünk észre 
Juraj Harruckern báró pusztává lett birtokánál, Szarvasnál is 1722-ben, 

mely máig a második legnagyobb dél-alföldi szlovák település. Annak 
ellenére, hogy a következő évtizedekben a túlnépesedés miatt sokan kény-

telenek voltak továbbállni más településekre, a szlovákok alkották később 
is a város lakosságának többségét.10

 Békéscsaba melletti Mezőberény 

szintén Harruckern birtoka lett 1720-ban, így 1723-ban az északi terüle-

tekről származó szlovákok, majd Württemberg és Baden környékéről való 
németek települtek le itt. 1731 után magyar családok megérkezésével vá-
lik a település többnemzetiségűvé. A fent említett három Békés megyei 
település benépesülése után a 18. század harmincas éveiben befejeződött 
az elsődleges telepítés, a későbbi évtizedekre főként másodlagos telepíté-
sek voltak jellemzőek. A már meglévő falvak szlovák lakossága elvándo-

rolt, hogy új településeket alapítson, illetve olyan településekre költözött, 
ahol a szlovákok nem voltak számszerű többségben. Később csatlakoztak 
hozzájuk az északi területekről származó telepesek is. 1735-ben Bé-

késszentandráson egy parasztfelkelés tört ki a nagymértékű adózási köte-

lezettség, alattvalók kizsákmányolása, gyakori járványok miatt. Később 
1746-ban kiéleződött az evangélikus és katolikus lakosság közötti konf-

liktus, melynek következménye az evangélikus szlovák telepesek tovább-

vándorlása másodlagos telepítések igényével. Így népesült be Rud-

nyánszky József báró birtokában lévő Tótkomlós is. 1746. január 8-án 80 
család kötött szerződést, majd további telepesek csatlakoztak a közép-

szlovák régióból.11
 Később, 1754-ben békéscsabai, szarvasi és tótkomlósi 

szlovákok népesítik be Nyíregyházát. A harmadik telepítési szakaszban 
főként a bácskai, bánáti lakatlan területeket kolonizálják a szlovákok 
(1785 Petrőc (Bački Petrovac/Báčsky Petrovac), majd 1802-ben szarvasi, 

békéscsabai és tótkomlósi szlovákok telepítik Nagylakot (Nadlac) is. A 
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szlovákok térbeli letelepedését tekintve több sziget jellegű régiókat fi-
gyelhetünk meg – melyek Északkelet- Magyarországon Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében, Nógrád megyében és Pest környékén, Dunántúlon 
Komárom, Esztergom, Pest, Fejér, Veszprém megyében, a délkelet-al-

földi Békés és Csongrád (egykori Csanád) megyében alakultak ki. Kisebb 
egységet képviselnek továbbá a kiskőrösi és nyíregyházi szlovákokat is.12

 

A magyarországi nemzetiségek egész a 19. század közepéig relatíve 
békességben éltek a magyarokkal, amíg az 1843-1844-es országgyűlés el 
nem fogadta a magyar nyelv hivatalossá tételét. Ezek után a nemzetiségek 
is követelték, hogy használhassák a saját nyelvüket. A követeléseik meg-

tagadása miatt kezdetét vette a magyarság és néhány magyarországi nem-

zetiség közötti viszálykodás hosszú korszaka, melyek később a magyar 
szabadságharc idején fegyveres konfliktusokba is torkolltak. Az 1848-

1849-es forradalom előtt a szlovákkérdés politikai kérdéssé vált, hiszen 
nemzeti követeléseik végpontja az volt, hogy ismerjék el a szlovák nem-

zet önálló voltát. A szlovák nemzeti vezetők 1848. március 28-án tartott 
első gyűlésükön még viszonylag szerény igényekkel léptek fel: a szlovák 
többséggel rendelkező vármegyék gyűlésein anyanyelv-használati jogot 
és a szlovák nyelv iskolai tanítását kérték. A magyar kormány kérésüket a 
pánszláv agitáció megnyilvánulásaként értékelte és elutasította. Követke-

ző, május 10-11. liptószentmiklósi gyűlésükön már messzebb menő köve-

teléseket állítottak. A Szlovák nemzet kívánságai (Žiadosti slovenského 
národa) című dokumentumban 14 pontban rögzítették igényeiket. Ma-

gyarország föderatív átalakítását fogalmazták meg a nemzeti elvnek meg-

felelően, melyben mindegyik nemzet saját országgyűléssel rendelkezne. 
Szlovákia számára (a szlovák nemzet önállóságának elismerését követel-

ve) saját nemzeti közigazgatást, minden szintű közoktatást, nemzetőrséget 
és nemzeti lobogót javasoltak. Emellett szerepelt még a közös, minden 
nemzetiséget képviselő országgyűlés, külön szlovák tartománygyűlés, 
kötött rendelkezésű képviselő mandátumok bevezetése, szlovák hivatalos 
nyelvhasználat a szlovákok által lakott megyékben, általános, egyenlő és 
titkos választójog érvényesítése a szlovák lakosság számára.

13
 Ennek ha-

tására a szlovák nemzeti mozgalmat a magyar hatóságok katonai ügyként 
kezelték, a magyar kormány statáriumot vezetett be a felső-magyarországi 
megyékben, továbbá a három fő szlovák nemzetiségi vezető, politikus 
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ellen (Ľudovít Velislav Štúr, Michal Miloslav Hodža, Jozef Miloslav Hur-
ban) elfogatóparancsot adtak ki, akik már ezt megelőzően Bécsben kap-

csolatokat kerestek a horvátokkal, szerbekkel, és a csehekkel.14
  

Az országgyűlés 1849. április 14-én egyhangúan kimondta Magyaror-

szág függetlenségét, a Habsburg-ház trónfosztását, s emellett a nemzeti-

ségi politikát és magyar nemzetállami koncepciót is felülvizsgálták. Bár a 
nemzetiségeknek adandó területi autonómia gondolatát a többség elutasí-
totta, július 28-án a szegedi országgyűlés elfogadta Szemere Bertalan ha-

tározatát, amely valamennyi nem magyar közösség számára biztosította a 
szabad nemzeti fejlődés lehetőségét. Tehát az államigazgatásban, törvény-

hozásban, hadseregben a hivatalos nyelv továbbra is magyar maradt, a 
helyi közigazgatásban, az egyházakban, közösségi életben, valamint a tör-
vényhatósági gyűléseken és az iskolákban biztosította a nemzetiségek 
számára a szabad nyelvhasználatot.15

 

A szlovákok később nemzeti nagygyűlésükön, 1861. június 6-7-én 
Turócszentmártonban 5000 fő részvételével elfogadták „A Szlovák nem-

zet memoranduma” (Memorandum slovenského národa) című politikai 
programot, mely egy szlovák nemzeti területi autonómia igényét támasz-

totta, melynek keretében külön közigazgatásban egyesítették volna a fel-

ső-magyarországi szlovák vármegyéket, ún. Okolie elnevezéssel. E terüle-

ten a szlovák ltt volna az ügyintézés és az oktatás nyelve is. A magyar 
nemzetgyűléshez is eljuttatták követeléseiket, de miután a politikai köz-

élet sajtótiltakozásokkal reagált rá, az országgyűlés elzárkózott a tárgya-

lástól. Miután Ferenc József sem szándékozott elfogadni egy ilyen jellegű 
területi autonómiakövetelést, a szlovák nemzeti mozgalom egy nemzeti 
kulturális bázis létrehozásába fogott, mely 1863-ban alakult meg Matica 

Slovenská néven, majd három szlovák tanítási nyelvű gimnázium is létre-

jött.16
 

Az 1868. évi XLIX tc. nemzetiségi törvény a nemzetiségek egyenjogú-
ságát kívánta szabályozni, mely a kultúra és a nyelv gyakorlásának bizto-

sítását jelentette az adott körzetekben, feltéve, ha a nemzetiségi lakosok 
számaránya eléri a 20%-ot. Az 1849-es nemzetiségi határozathoz hason-
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lóan csak az alsó- és középfokú bíróságokon képviselhették ügyüket a-

nyanyelven, emellett a nemzetiségi iskolahálózat fenntartása az állam 
kötelezettségévé lett.17

 Lehetővé tették nemzetiségi egyesületek létreho-

zását, amennyiben céljuk nem a magyar államegység megbontása volt. A 
törvény mindenképp óriási lépés volt a nemzetiségek fejlődéséhez szük-

séges feltételek megteremtésében, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy a 
végrehajtásával gondok akadtak, mivel a körzeteket általában úgy hatá-
rozták meg, hogy a nemzetiségek aránya ne érje el a 20%-os küszöböt. 
Tehát elmondható, hogy a nem magyar nemzetségi mozgalmakat nem iga-

zán elégítette ki, s az állammal szembeni illojalitást sem csökkentette.
18

 

A népiskolai hálózat sok fejlődésen ment keresztül a dualizmus idején, 
hiszen az első világháborúig minden szlovák település rendelkezett meg-

felelő számú iskolával. Az Alföldön zömében evangélikus szlovákok által 
lakott településeken erős egyházi iskolák létesültek. Itt máig jelentős szám-

ban megtalálhatóak szlovákok: Békéscsaba, Szarvas, Mezőberény, Kondo-

ros, Tótkomlós, Nagybánhegyes, Medgyesegyháza, Csanádalberti, Nagy-

lak, Ambrózfalva, Pitvaros, Pusztaottlaka. Hozzá kell tenni, hogy az isko-

lákat találták a legjobb bázisnak a magyarosításhoz. A századfordulótól 
kezdve a legjobb esetben is úgy fogalmazhatunk, hogy vegyes nyelvű isko-

lák alakultak. Az 1879. évi XVIII. tc. a magyar nyelv kötelező tanításáról 
is rendelkezett, és 1890-től már az egyházi iskolákban is tanították.19

 En-

nek ellenére a kormány sok esetben hiányolta a megfelelő eredményeket. 
Így a csabai szőlőkben létező tanyasi iskolák és a tótkomlósi tanítókat 
1893-1908 között folyamatosan elmarasztalták, amiért nem voltak kellően 
következetesek a magyar nyelv tanításának ügyében, melynek következ-

ményei különböző szankciók voltak, pl. az államsegélynek megvonása. 

Tótkomlós esetében találhatunk erről iratokat 1891 és 1910 között.20
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A szlovák iskolahálózat növekedésének az egységes nemzetállam meg-

valósításának folyamata vetett véget. Az 1907. évi XXVII. törvény, az 

úgynevezettt Lex Apponyi megkövetelte a tanulóktól a magyar nyelv szó-
ban és írásban való elsajátítását négy éven belül. 1908-ban a nemzetiségi 
iskolákban rendszeres ellenőrzéseket tartottak, 182 esetben fegyelmi eljá-
rást indítottak az ott tanítók ellen. Egy 1909-es jelentésből tudható, hogy 
Tótkomlóson „az ág. h. ev. iskolák államosítását a tót nyelv kiszorítása 
teszi szükségessé”, Mezőberényben az „általános túlzsúfoltság és a ma-

gyar elem többsége további térfoglalásának biztosítása” indokolja a hat 

tanteremmel rendelkező iskola beindítását. Kondoroson „a tót nyelvnek ez 
iskolákból kiszorítása és ezáltal a tót származású többségnek a megma-

gyarítása” céljából államosítják az evangélikus iskolát. A jelentős szlo-

vák kulturális központnak számító Békéscsabán pedig a magyar kisebb-

ség részére biztosítani kell a magyar iskolákat. Ennek érdekében tíz taní-
tói állás megvonását javasolták az evangélikus egyháztól, és egy három 
tanári állással rendelkező állami iskola megalapítását. Békésszentandrá-
son három iskola államosítását tervezték 1910 szeptemberéig, melynek 
célja volt „a Szarvasról idetelepülő tótoknak megmagyarítása az által, 
hogy a tannyelv tisztán magyarrá tétetnék.” Doboz és Szarvas esetében 
pedig szintén cél volt a „tót nyelv kiküszöbölése az iskolából.”21

 

A mai Békés és Csongrád megyei szlovákok nagy hangsúlyt fektettek 
arra, hogy megőrizzék szlovák nemzeti identitásukat, hisz máig ezen a 
területen él legkompaktabban magyarországi szlovák lakosság.22

 

 

Magyarországi szlovák politikai emigráció tevékenysége Csehszlová-
kiában a két világháború között. Ľudovít Hrdlička visszaemlékezései 
 

Azon a szlovák nyelvszigetek lakói,23
 melyek több mint 200 évig sikere-

sen megőrizték szlovák nemzeti identitásukat, 1918 után már, mint „ma-

gyarországi szlovák nemzeti kisebbség” szerepelnek feljegyzésekben, 
addig olyan megnevezéssel éltek, mint a magyar állam területén élő szlo-
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vákság. A két világháború közötti időszakban a szlovákok anyanemzeté-
nek kvázi saját országa született, mely oknál fogva a magyarországi nem-

zeti kisebbség számára megérett az idő az anyaországgal való új viszony 
keresésére és kiépítésére.

24
 Az új nemzetállamok születésével egyidőben 

szintén elkezdődtek az új államhatárokról szóló tárgyalások, mely 
összefüggött a dél-alföldi régió Magyarország, Románia és Jugoszlávia 
közötti feldarabolásával is.25

 

Emellett 1918-1941 között a magyarországi szlovák lakosságnak nem állt 
rendelkezésére saját kisebbségi szervezet, melynek segítségével érvényre 
juttatták volna követeléseiket. Az összes ilyen kezdeményezésre elutasító 
választ kaptak a magyar kormánytól, vezetőiket rendőri megfigyelés alá 
vonták, és nemzeti érzelmeik miatt üldözték őket.26

 1921-ben a 

magyarországi szlovák kisebbség számára kormánybiztosi intézményt hoz-

tak létre, aki a magyar kormány által biztosított kisebbségi jogok 
bevezetéséért és betartásáért felelt. Az intézmény élén a szlovák származású 
Pechány Adolf állt; az új hivatal felállításával igyekeztek elejét venni 
a külföldi kritikáknak, mondván, hogy az itteni szlovákok számára nem 
szükséges további kisebbségi szervezetek létesítése, hiszen az ő érdekeiket 
képviseli ez az intézmény. Ahogy később bebizonyosodott, a kormánybiztos 
fő feladata főleg a Pest megyei és a dél-alföldi szlovákok minden 
emancipációs törekvésének leverése, amivel a teljes asszimilációjukat 
szerették volna siettetni. Pechány elsősorban propagandafeladatokat látott el, 

a magyarországi szlovák kisebbség helyzetéről írt jelentéseiben elutasította a 
csehszlovák nemzetegységet, s helyette a magyar-szlovák nemzetegység 
fikcióját kezdte hangsúlyozni. Tette ezt mindazért, hogy igazolja a csehszlo-

vákellenes magyar politikai vonalat, melynek része volt az is, hogy a csehek 
és a szlovákok kulturális és testvérnemzeti kapcsolatait meglazítva a szlo-

vákságot a magyar állam iránti lojalitás felé tereljék.
27

  

                                                           
24

 Homišinová Mária: Magyarországi szlovákok és szlovákiai magyarok. Empirikus e-

lemzés a nemzeti identitás szerkezetéről. In.: Fórum Társadalomtudományi Szemle, X. 
Évf. (2008), 1 sz., 77-93. 
25

Zelenák, Peter. Kontroverzné roviny slovensko-maďarských vzťahov v 20. storočí, In.: 
Simon Attila. Mýty a predsudky v dejinách, Šamorín - Dunajská Streda, Fórum inštitút 
pre výskum menšín - Lilium Aurum, 2005. 15-16. 
26Bobák, i.m., 1998, 21-22. 
27Tilkovszky Loránt: K dejinám Slovákov v Maďarsku 1919-1945. Správy vládneho 
komisára a iné hlásenia. Pramene o inšpekciách slovenských obcí z hľadiska národnostnej 

politiky. Bratislava, Stála konferencia slovenskej inteligencie, Slovakia plus 1996. 9-15. 
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Az első világháborút követően a kialakított új határok a dél-alföldi 
szlovákokat izolált helyzetbe hozták, ezáltal az addigi természetes 
kapcsolatok az északi területek szlovákságával nehézkesebbé váltak, 
megritkultak a közvetlen kapcsolatfelvételek, a szlovák kalendáriumok 
nem jutottak el az olvasókhoz. Főleg az 1919-es évtől kezdve időről- 
időre megpróbálkoztak a szlovák lakosok saját szervezet felállításával, ill. 
szlovák nyelvű újság kiadásával, ám hiába. Példának hoznám fel, hogy a 
Szeberényi Lajos Zsigmond által szerkesztett Čabiansky kalendár (1920-

1948) kiadásának engedélyezésére még a román megszálló csapatok je-

lenlétében került sor, az első kiadvány borítójának jobb felső sarkában láthat-

juk a cenzori pecsétet is („Censurat: Turicius”).28
 Levéltári dokumen-

tumokból ismerjük egy békéscsabai lakos, Dorkovics Mihály kérvényét, 
melyet 1923. május 5-én nyújtott be, engedélyt kérve a „Slovenskie Noviny“ 
c. szlovák hetilap alapítására. Kérelmét a „Magyarországi tótok kor-
mánybiztosának“ Pechány Adolfnak adták véleményezésre, aki június 1-i 

válaszában kérte az engedély megtagadását, mivel létezik egy országos 
terjesztésű lap a „Slovenský Emigrant“ (Szlovák Emigráns), amit később 
átnevezett Slovenské Novinyra.29

 Mivel minden egyes szlovák nyelvű lap 
indítására vonatkozó próbálkozás kudarcba fulladt, a múlt század huszas 

és harmincas éveiben a szlovák kisebbségi sajtót az evangélikus vallási 
sajtó helyettesítette. 

1919-től, főleg rendőrségi megfigyelések miatt, több a dél-alföldi szlo-

vák politikai szereplők több hullámban emigráltak Románia, Csehszlová-
kia és Jugoszlávia felé.30

 A Szlovákiába emigráltak legfontosabb képvise-

lői közé tartozott a dél-alföldi szlovák evangélikus lelkész családból szár-

mazó tótkomlósi evangélikus lelkész Ľudovít František Hrdlička,31
 Michal 

                                                           
28

 A 30-as évek kezdetétől jelent meg nyomatatásban a szlovák evangélikusok által 
szerkesztett Evanjelický hlásnik (1931 – 1944), és később a népnevelő újságként 
funkcionáló Slovenská rodina (1934-1938). l.: Bartalská, Ľubica: K problematike 

výskumu periodickej tlače vydávanej Slovákmi v zahraničí. In.: Slováci v zahraničí 13. 
Martin, Matica Slovenská, 1987. 163-171. 
29

 A jelentés 1930. április 30-án lett megírva Budapesten. Tilkovszky, i.m., 1996, 49-50. 
30

 Ők vették magukra a dél-alföldi szlovákság nemzetvédő szerepét, mint az intelligencia 
képviselői.  
31

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/187-archiv-historia-archiv-historia/1088-

obviovan-z-panslavizmu-doil-na-slovensku (elérés dátuma: 2015. 02. 24.) 
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Francisci és Michal Matejdes tótkomlósi szlovák tanítók, továbbá a bé-

késcsabai születésű Juraj Hrabovsky és még sokan mások.32
 

Az 1919-1922 közötti időszak szakszerű vizsgálatának érdekében töb-

bek között Ľudovít Hrdlička visszaemlékezésének áttanulmányozását 
választottam, melynek címe Spoveď a účtovanie exulanta. Hrdlička 1904-

1920 között, mint evangélikus lelkész tevékenykedett Tótkomlóson. Már 
a hivatali ideje kezdetétől nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy 
a dél-alföldi szlovákok megőrizhessék nemzeti öntudatukat, s közéleti 
tevékenysége az első világháború után igazán intenzívvé.33

 Visszaem-

lékezésében leírja a román csapatok bevonulását a Békés és mai Csongrád 
megye területére, továbbá, hogy az állam erős magyarosító törekvései ellen 

úgy próbált a helyi szlovákság védekezni, hogy először a délszlávokhoz, 
majd pedig a Román Királysághoz próbáltak területileg is csatlakozni. 

A dél-alföldi szlovákság 1919 elején még a Károlyi Mihály vezette 
magyar kormányzattal igyekezett megtalálnia modus vivendit. Egy tót-
komlósi népgyűlés keretében elfogadtak egy 500 fő által aláírt petíciót, me-

lyet Pesten átadtak Berinkey Dénesnek és Károlyi Mihálynak. A kétnyelvű 
memorandumban követelték, hogy Tótkomlós legyen járási székhely, továb-

bá olyan infrastruktúrafejlesztéssel összefüggő követeléseket fogalmaztak 
meg, mint egy gazdasági kisvasút kiépítése vagy a közutak sürgős rendbeté-
tele.

34
 Ezeket a követelések, a szlovákság közigazgatási renprezentációja 

mellett, hiába fogadta el mind Berinkey, mind a miniszterelnök, a kormány 
pár nappal később megbukott, és kezdetét vette a Tanácsköztársaság idősza-

ka, mellyel a szerző szerint már nem volt esély az egyezségre.35
 

1919. március 21-ét követően a dél-alföldi szlovákok először a jelentős 
szlovák kisebbséggel rendelkező Jugoszláviához kívántak csatlakozni, amit 

a román megszálló csapatok bejövetele hiúsított meg. A román szervek 
mindenben próbáltak kedvezni a helyi szlovákságnak, feltéve, ha kimond-

ják a Román Királysághoz való csatlakozásukat.36
 Miután ezt megígérték, 

főleg a békéscsabai vezetők (Juraj Hrabovský, Michal Saak) felvették a 

                                                           
32Bobák, i.m., 1998, 15 . 
33Slovenský biografický slovník (od roku 833 – do roku 1990) 2. Zv. E-J. Martin, Matica 

Slovenská, 1987. 404. 
34

Synčok, Juraj: Tótkomlós kulturális értékei/Kultúrne hodnoty Slovenského Komlóša. 
Slovenský Komlóš, Yes Press 2001 Bt., 2011. 213. 
35

 Hrdlička, Ľudovít František: Spoveď a účtovanie exulanta. Bratislava, 1946, 17. 
36

 U. ő., 1946, 41. 
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kapcsolatot a román kormány képviselőivel.37
 Több tárgyalás után 1919. 

augusztus 13–án Békéscsaba főterén a szlovák népgyűlés a környező 
szlovák települések főbb képviselőivel kihirdette a szlovák-román egye-

sülést, ill. Békés, Csongrád, Csanád megye Romániához való csatolását. 
Az erről szóló petíciót később elküldték egy delegációval a párizsi konfe-

renciára, de ez sem volt hatással a korábban kihirdetett Vix-jegyzék által 
meghatározott demarkációs vonalra, ami ezen a területen egy neutrális 
övezet kialakítását szabta meg. Ez a vonal azon kívül, hogy Békéscsabát 
Magyarország területének hagyta meg, a dél-alföldi szlovák közösséget 
három részre osztotta, melyek így három különböző ország keretein belül 
találták magukat.38

 A román csapatok kivonulása után Hrdličkának és 
több ottani tanítónak (Michal Francisci és Michal Matejdes), valamint a 

békéscsabai születésű Juraj Hrabovskýnak nem maradt más választása, 

mint a bebörtönzés elől a mai Szlovákia területére menekülni és innen 
folytatni elkezdett munkájukat.39

  

 

A Magyarországi szlovákok kulturális egyesületének (Kultúrna 
jednota Slovákov z Maďarska) megalapítása és az 1922-ben kiadott 

Memorandum tartalma 

 

Később ezek a dél-alföldi szlovák emigránsok alapították meg 1921-ben 

pozsonyi székhellyel a Kultúrna jednota Slovákov z Maďarska egyesüle-

tet, melynek célja a magyarországi szlovákság identitásának megőrzése, 
és az őket megillető nemzetiségi jogok kivívása volt, amit a nemzetközi 
konferenciákon is próbálták érvényre juttatni. Igyekeztek felmérni a dél-
alföldi szlovákság helyzetét, az asszimilációs törekvések mértékét, de a-

zokat a területeket is, ahol még sikeresen életben tudják tartani a szlovák 
identitás szikráját. Az emigránsoknak főleg Tótkomlós, Békéscsaba és 
Nagylak környékének szlovák lakosságát sikerült meggyőzniük a szoro-

sabb együttműködésről - ezen a három településen találjuk ebben az idő-
ben a legnagyobb ellenállást a magyarosítással szemben. Az egyesület 
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a világ információkhoz juthatott 
a magyarországi szlovák nemzeti kisebbség helyzetéről. Terveik között 

                                                           
37

 Hrdlička emigrációval telt évei alatt fontosabb politikai pozíciót töltött be Csehszlová-
kiában.  
38

 U. ő., 43. 
39

 U. ő., 24. 
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szerepelt különböző szlovák nyelvű brosúrák terjesztése, emellett a tria-

noni egyezmény kisebbségekről szóló passzusának és a Friedrich-ren-

deletnek szlovák nyelven való közreadása.40
 Szintén szerettek volna a 

nagyobb dél-alföldi településeken szlovák fiókszervezeteket létrehozni, 
szlovák nyelvű újságokat indítani, mely utóbbi végül csak Nagylakon lett 
sikeres, mivel a magyar kormány minden ilyen törekvést ellehetetlenített, 
melyre az emigránsok csehszlovák újságokban megjelentetett tényfeltáró 
cikkekkel próbáltak felhívni a figyelmet („Revolučné hnutia v Maďarsku, 
zvlášte v župách Békéšskej a Čanádskej“.... „Deti už sotva hovoria po 
slovensky“).41

 

A Kulturális egyesület tagjai ezért 1922. július 15-én Pozsonyban el-
fogadták a Magyarországi Szlovákok Memorandumát azzal a céllal, hogy 

azt a csehszlovák külügyminiszter, Edvard Beneš a Népszövetség elé 
terjessze Genfben.

42
 A szerzők között volt Hrdlička és Juraj Hrabovský is. 

Kérték, hogy a magyarországi szlovák politikai elit képviselői, akik Ma-

gyarországon maradtak, minden rágalmazás alól mentesüljenek és az am-

nesztia mellett kárpótlást kaphassanak. A trianoni egyezmény értelmében 
követelték a szlovák kulturális törekvések támogatását az iskolákban, a 
nemzetiségi egyesületek és körök létesítésének engedélyét, a saját sajtó 
kiadásának jogát. Az utolsó pontban kérték egy nemzetközi komisszió 
kiküldését Magyarországra, mely az összes ilyen intézkedést ellenőrzése 
alatt tartotta volna.

43
 

A memorandum szerzői polemizáltak a magyarországi szlovákság lé-

lekszámára vonatkozó 1920-as magyar statisztikai adatokkal, majd ismer-

tették a magyarországi szlovákok kulturális állapotát és karakterét kérve 
további elnyomásuk megállítását. Hrdlička a memorandum utolsó monda-

tában megnevezi azokat a társait is, akikkel együtt menekült el a dél-
alföldi szlovákok érdekében tett nemzeti öntudatra sarkalló tevékenysé-
gének megtorlása elől, mert véleménye szerint az ilyesfajta mozgalmi 
tevékenység a magyar kormány szemében egyenesen hazaárulásnak szá-

                                                           
40Slovenský národný archív (SNA), Fond Strana slovenskej národnej jednoty (f. SSNJ), 

inventárne číslo (inv. č.) 88, Signatúra (Sign.) Materiály a činnosť Juraja Svetlíka, Anton 
Granatier: Slováci v Maďarsku, kartón (k.) 21., číslo (č.) 3. (Szlovák Nemzeti Levéltár, 
Szlovák Nemzeti Egység Pártja fond) 
41Hrdlička, i.m., 1946, 27-28. 
42

Synčok, i.m., 2001, 193-194. 
43

Ebbe a komisszióba a memorandum szerzői saját kinevezésüket is kérték, mint volt 
magyarországi szlovákok képviselői. Hrdlička, i.m., 1946, 46. 
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mított. A memorandum beterjesztését követően az a magyar kormányhoz 
került elbírálásra, mely kidolgozta a saját válaszát a „Magyar kormány 
megjegyzései“ címmel. A válaszirat lényegében a memorandum szerző-

inek legitimációját kérdőjelezi meg a tekintetben, hogy mennyiben 

képviselhetik a magyarországi szlovákok érdekeit.44
  

 

A nemzetiségi kérdés és a szlovákok helyzete  
a két világháború között 

 

A magyar közvélemény nem tudta a trianoni békekötés idején teljes mér-
tékben elfogadni, hogy a történeti Magyarország szétdarabolása, az új 
határok és az utódállamok születése egy hosszantartó, a nemzeti ki-

sebbségekkel szembeni nem fenntartható magyar nemzetiségi politikának 
volt a hozadéka. Már ebben az időszakban megfogalmazódott a Csehszlovák 
Köztársaság politikusai között az az elgondolás, mely szerint a nemzetiségi 
politikában a gyakorlatban is érvényre kell jutattni a reciprocitás elvét, vagyis 
a magyar nemzetiségű lakosság Csehszlovákia területén ugyanazokkal és 
ugyanolyan mértékű jogokkal rendelkezzék, mint amilyen a magyarországi 
szlovák kisebbségnek van előírva.45

 

A trianoni Magyarország területén élő nem magyar lakosság ma-

gyarosítására többféle módszer létezett. Ezek közé tartozott a csak részleges 
anyanyelvi oktatás biztosítása a nemzeti kisebbségek számára46

, a nem 

magyar származású nevek magyarosítása a politikai vagy hivatali 

feljebbjutás reményében, a területi közigazgatási határok módosítása új 
területek hozzácsatolásával.47

 A törvények és rendeletek a nemzetközi 
kisebbségvédelmi előírásokat követték, de a végrehajtásuk nem mindig 
történt meg.

48
 1923-ban például az közigazgatás alacsonyabb szintjein 

a hivatalnokoknak a 4800/1923. számú miniszterelnöki rendelet előírta, hogy 

                                                           
44Bobák, i.m., 1998, 14-15. 
45

 SNA, fond Minister s plnou mocou pre správu Slovenska (MPS), inventárne číslo (inv. 
č.) 342, Signatúra (Sign.) Rezolúcia politických strán prijatá dňa 24. 7. 1921 v Šahách, č. 
6960/21, kartón (k.) 29, číslo jednotky (č. j.) 656-657. (Szlovák Nemzeti Levéltár, Szlo-

vák Teljhatalmú Minisztérium fond) 
46Szalayné Sándor Erzsébet. A kisebbségvédelem nemzetközi intézményrendszere a 20. 
században, Budapest, MTA Kisebbségkutató intézet, Gondolat Kiadói Kör, 2003, 247. 
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Tóth, i.m., 1994, 97. 
48

SNA, f. SSNJ, inv. č. 88, Sign. Materiály a činnosť Juraja Svetlíka, Anton Granatier: 

Slováci v Maďarsku, Trianonská zmluva, k. 21. č. 2, 1-4 o. 
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2 éven belül sajátítsák el a kisebbségek nyelvét,49
 de ennek az életbe 

léptetése elhúzódott egészen 1926-1928-ig.
50

 Ugyanígy ellentmondásosan 
alkalmazták a szlovák kisebbség a kultúrális és nyelvi jogait. A húszas 
évek második felében a trianoni Magyarországon élő szlovákok között 
létrejött egy erősebb kisebbségi mozgalom, melynek célja volt az anya-

nyelv használatának bevezetése az egyházi életben, az egyesületekben és 
az iskolákban is.51

 

A proletárdiktatúra bukása után, 1919 augusztusában megalakult a 
Peidl Gyula vezette szakszervezeti kormány,52

 mely a három (német, 
ruszin és szlovák) külön minisztérium, illetve bizottság helyett meg-

alapította a nemzeti kisebbségek egységes minisztériumát, melynek élén 
Knaller Győző állt. A mai Nyugat-Magyarországon élő németek elé-

gedetlensége miatt a kormány augusztus 5-én tervezett kiadni egy 
kiáltványt az autonóm és alkotmányos jogok tiszteletben tartásáról, ill. 
sérthetetlenségéről, erre azonban Budapest román megszállását, majd a 

Friedrich-kormány hivatalba lépését követően már nem került sor.53
 

A kormány hamarosan felismerte, hogy a terror bevezetése nem je-

lenthet megoldást az ország etnikai problémáira, főleg, ha vissza akarja 
szerezni az elcsatolt területeket, ahol nagyobb számban élt magyar 

kisebbség. Ezért a kisebbségek ügyeiért felelős miniszteri pozícióra egy 
magyar és nemzetközi viszonylatban is elfogadott személyt, Bleyer 
Jakabot választották 1919. augusztus 15-én.54

 A kormány megpróbált 
olyan kisebbségi rendeleteket megfogalmazni, melyek hatásosan doku-

mentálják a szakítást a régi magyar nemzetiségi politikával és képesek 
pozitív irányban befolyásolni a párizsi béketárgyalások kimenetelét.55

 

                                                           
49SNA, f. SSNJ, inv. č. 78, Sign. Zlomok písomností Juraja Svetlíka, tajomníka SSNJ v 
Tótkomlósi. 1924. évi II. Törvénycikk a közhivatalokban a kisebbségi nyelvek ismereté-
nek biztosításáról, k. 21. č. 65. 
50

Tilkovszky Loránt. A szociáldemokrata Párt és a nemzetiségi kérdés Magyarországon 
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Az 1919. augusztus 20-án kiadott Friedrich rendelet (4044/1919 ME 

sz.) a román katonai cenzúra miatt először a Szombathelyi Hivatalos 

Közlöny hasábjain jelent meg „A nemzeti kisebbségek egyenjogúságáról“ 
címmel. A kormány hivatalos folyóiratában a Budapesti Közlönyben csak 
a román csapatok visszavonulása után, 1919. november 19-én jelent 
meg.

56
 A rendelet mind a törvényhozás, mind pedig a bírósági gyakorlat 

területén teljes körű szabad nyelvhasználattal ruházza fel a nemzetisége-

ket. Az anyanyelvhasználat kérdését a 2-5, és 12. § részletezi, miszerint 
szabad és széles körű nyelvhasználatot biztosít a  egalább 20 %-os 

nemzetiségi arányú településeken. Jelen témánkat tekintve a szlovákok 
számarányának Békés és Csanád  megyében, és néhány Nógrád megyei 
szlovák településen megfelelt a kritériumnak. Külön pozitívumként lehet 
tekinteni, hogy az oktatás területén egészen a magasabb képzésig, tehát a 
főiskolai szintig az állam feladatává teszi az anyanyelvi képzést, amikor a 

13. § az ország tudományegyetemein anyanyelvi tanszékek felállítását 
hangsúlyozza. A 14. § a szabad iskolaállításról – a  főiskolák terén is –, 

egyesületalapítási engedélyről, közös pénzalap létrehozásáról szól. A 15. 

§ a közigazgatásban dolgozóktól megkövetelte a rendelettől számított két 
éven belül az adott nemzetiség nyelvét társalgás szintjén elsajátítani.57

 

Természetesen a rendeletnek más szándékai is voltak, főleg a béke-

tárgyalásokon való jobb pozíciók elérése, majd a nemzetiségek meg-

nyerése. 
Az egyik oldalon a nemzetiségek képesek voltak elismerni az állam-

egység alapelvét, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy Magyarország mul-
tietnikus ország, így magában kell hordoznia valamennyi itt élő nemzet 
sajátosságát. Szlavónia és Erdély esetében föderatív kapcsolat fenntartását 
szorgalmazták, a nemzeti kisebbségnek pedig települési és kerületi szintű 
önkormányzati hatásköröket állapítottak volna meg.58

 A magyar politika 

értelmezésében a magyar állam egysége magyar jelleget jelentett első-

sorban, ezért nehezen adott teret a nemzetiségi csoportok követeléseinek a 
regionális és nyelvi önkormányzatra, ill. a kollektív jogaiknak. A nem-

zetiségi kérdést az egyéni szabadságjogok alapján próbálta megoldani, 

                                                           
56

SNA, f. SSNJ, inv. č. 88, Sign. Materiály a činnosť Juraja Svetlíka, Anton Granatier: 
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főleg állampolgárai számára a szabad anyanyelv használati jog biz-

tosításával.59
 

Az iskolák többszörösen ki voltak téve a magyarosító törekvéseknek. 
A szlovákok ebben az időszakban nem rendelkeztek egyetlen nemzeti 
iskolával sem. A magyar kormány nem reagált a szlovák kisebbség 
képviselőinek kritkáira, és megpróbálta erőszakos módszerekkel őket 
elhallgattatni. A külföldi kritikák hatására a magyar kormány 1923. 
augusztus 28- án elfogadott egy rendeletet,60

 mely főleg a népiskolákban 
történő anyanyelvi használatot szabályozta.

61
 A rendelet alapján 3 típusú 

kisebbségi iskolát hoztak létre.62
 Az „A“ típusúban minden tantárgyat 

kisebbségi nyelven tanítottak, a magyar nyelv csak mint oktatási tantárgy 
szerepelt. A „B“ típus azt jelentette, hogy a tantárgyak egy részét (főleg a 
természettudományi tárgyakat) tanították kisebbségi nyelvet, és magyarul 
a humán tárgyakat.63

 A „C“ típusú iskolákban a magyar volt az oktatási 
nyelv, a kisebbségi nyelv csak oktatási tárgyként volt jelen. A hittan 

mindhárom típusban anyanyelven tanítandó, s a kisebbségi nyelv a 
magyar nyelvű oktatásnál is felhasználható magyarázó nyelvként.64

 Arról, 
hogy milyen típusú nemzetiségi iskola kerül bevezetésre, az iskola 
alapítója, az iskolatanács, és legutolsó sorban a szülők dönthettek.65

 

Ezen kormányrendelet alapján elméletileg lehetséges volt, hogy azon 

községekben, melyben a kisebbségek nagy számban éltek, bevezetésre ke-

rüljön a nemzeti kisebbségi nyelvoktatás.66
 1923-tól a szlovák nyelv mint 
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tantárgy csak 29 kisebbségi iskolában került bevezetésre.67
 A nyelv 

megőrzésének fő bázisa – a családon és a magánéleten kívül – az evan-

gélikus egyházi iskolák voltak már a 18-19. század óta.68
 A nyelvhasználat 

fő akadálya a Raffay Sándor bányai evangélikus egyházkerületi püspök által 
kiadott rendelet, mely 1925-től kötelezővé tette a magyar nyelvű 
istentiszteleteket.

69
 

A Csehszlovák Köztársaság budapesti nagykövetsége az 1926-ban kiadott 

20 oldalas jelentésében, melyet a pozsonyi székhelyű Szlovák Teljhatalmú 
Minisztériumnak küldött, részletesen elemzi a szlovák kisebbség oktatási 
helyzetét. A jelentés második részében kiemeli, hogy tekintettel a szlovák 
kisebbségi iskolák hiányára Szeberényi Lajos Zsigmond esperes 

kezdeményezésére létrehoznak Békéscsabán egy vasárnapi iskolát.70
  

 

Befejezés 

 

Annak ellenére, hogy a szlovák nemzeti kisebbség máig több nyelvszige-

ten szétszórtan él Magyarországon, nem tudta és nem is akarta elfelejteni 
származását és anyanyelvét. Igyekezett fenntartani a kulturális és egyéb 
kapcsolatait anyanemzetével és annak egyesületeivel, szlovák nyelven 

kommunikálni egymás között és fenntartani, majd továbbörökíteni a szlo-

vák nemzeti öntudatot. A csehszlovák sajtó és a budapesti csehszlovák 
nagykövetség jelentéseiben nyilvánosságra hoztak olyan magyar újság-

írók által írt cikkeket, melyek statisztikai magyarosításról, szociáldemok-

rata politikusok felszólalásairól, és a nemzetiségi iskolák elmagyarosodá-
sáról szóltak. A nemzetiségi kérdés rendezésének problémája azonban 
magában hordozta végül a magyarországi szlovákok felgyorsult asszimi-

lációját, a Dél-Alföld és az itteni szlovákság geográfiai szétdaraboltságát, 
melyhez hozzátartozott a Csehszlovákiától való izoláció is. A két világ-

háború közötti magyar nemzetiségi politika a magyarországi szlovákok 
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létére katasztrofális hatással bírt. Számuk 1920 és 1940 között a hivatalos 
statisztikai adatok szerint 141.918- ról 75.920-ra csökkent.71

 A szlovákok 
száma folyamatosan abszolút mértékben csökkent, és lassan a szlovák 

kisebbség tagjai átkerültek a magyarok azon csoportjába, akik még a 
szlovák nyelvet is beszélték.72

 

Bár a szlovákok létszáma jelentősen csökkent,73
 de tény, hogy máig si-

keresen megőrizték kulturális és részben a politikai kontaktust is az anya-

országi képviselőivel, és máig vannak olyan szakemberek, akik megpró-
bálják feltérképezni az eddig fel nem tárt aspektusait a szlovák nemzeti-
ség történetének. 
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Miklós Dániel 
 

A cseh területek második világháború utáni német jövőképe 

Bevezető 

 

Akárcsak az első, úgy a második világháború alatt is folyt a háború utáni 
jövő tervezése: legyen szó akár a szövetségesekről, akár a tengelyhatalmak-

ról. Hazánk esetében javarészt ismertek a nagyhatalmak tervei a békeidő-
szakra vonatkozóan: kezdve a föderatív elképzelésektől az etnikai határok 
megtartásán át a megcsonkított területű német tartomány szerepéig. Jelen 
munka a cseh tartományok német jövőképét mutatja be röviden, amely egy 
tartós német megszállás esetén akár Magyarország számára is szolgált vol-

na tanulságokkal. 
Természetesen nem lehet teljesen párhuzamba állítani a Magyarország 

és Csehország német megszállását. Utóbbira már a második világháború 
kitörése előtt sor került és nemcsak etnikai, gazdasági, hanem történeti 
okokból is próbálta a Harmadik Birodalom megszerezni az említett terüle-

tet. A megszállók nemcsak a háború idejére terveztek: győzelmük után a 
cseh tartományokból német területet kívántak alakítani, a csehek kitelepí-
tésével vagy teljes asszimilálásával. A németek főcélját azonban a háború 
előre haladása nem tette lehetővé. A továbbiakban próbálunk röviden 
szólni arról, hogyan befolyásolta a háború a német terveket, módszereket, 
illetve, hogy mit tudtak megvalósítani az eredeti elképzeléseikből a meg-

szállt cseh területen. 
 

A Cseh-Morva Protektorátus létrejötte 

 

A müncheni döntés után területileg megcsonkított és így politikai struktú-
ráját tekintve átalakult Csehszlovákia egyre erősebben fordult Németor-

szág felé. A szorult helyzetben lévő vezetők engedtek más szomszédos 
államok területi követeléseinek is. A szlováksággal ki tudott egyezni a 
még mindig centralizált cseh vezetés, így létrejött a szlovák terület auto-

nómiája, ami az ország nevének a változását is magával hozta: ezentúl 
Cseh-Szlovákiának hívták az országot. Csehszlovákia azonban hiába kér-

te Németországtól, hogy „új” határait ismerjék el, erre Berlin nem volt 
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hajlandó,1mely előrevetítette Prága számára, hogy Hitlernek további ter-

vei vannak. 

Cseh-Szlovákia további destabilizálását Németország azonban nem ka-

tonai úton kívánta elérni, hanem az autonómia megadása után is feszült 
cseh-szlovák viszonyt használta ki. A szlovák szeparatista nézőpontot kép-

viselő politikusok (Alexander Mach, Ferdinand Ďurčanský) továbbra is 
keresték a Harmadik Birodalom jóindulatát a terület függetlenedése érde-

kében. Prága sem nézte tétlenül a pozsonyi törekvéseket, ezért 1939. már-

cius 10-én lemondtatták a Jozef Tiso vezette kormányt és rövid időre ka-

tonai kormányzást vezettek be. Hitler ekkor tudomására adta a szlovák 
vezetőknek, hogy vagy kikiáltják Szlovákia függetlenségét vagy Magyar-
ország fogja megszállni a területet. Utóbbit nem kockáztatták meg a szlo-

vák politikusok, így március 14-én kikiáltották az ország függetlenségét. 
Ugyanezen a napon Hitler Berlinbe hívatta Emil Háchát, a cseh-szlo-

vák állam elnökét és František Chvalkovskýt külügyminisztert. Egy meg-

alázó éjszakai tárgyalás után az elnök aláírta az országot német védelem 
alá helyező nyilatkozatot, majd másnap, március 15-én megkezdődött a 
maradék cseh területek német katonai megszállása. A Cseh-Morva Pro-

tektorátussá váló terület lakossága viszonylagos beletörődéssel fogadta az 
okkupációt részben korábbi csalódásainak is köszönhetően. E nyugalomra 
a németeknek is szüksége volt, emiatt adott ki a Johannes Blaskowitz tá-
bornok, megszálló csapatok parancsnoka egy hirdetményt a gazdasági és 
közösségi megszállás alatti zavartalansága érdekében.

2
 

A Cseh-Morva Protektorátus 49 363 km
2
 területen jött létre, ami a mai 

Csehország 62%-a – fennmaradó terület főleg Németország (Szudéta-

vidék) és Lengyelország (Těšín) részét képezte 1938 ősze után. A Protek-

torátus lakossága 7,3 millió fő volt, amelynek túlnyomó többségét csehek 

alkották, de mintegy 225000 német még a müncheni döntés után is ma-

radt ezeken a területen. A Protektorátus volt tehát az első Németország 
által megszállt terület, ahol a németség nem volt etnikai túlsúlyban a né-
pességet tekintve. Maga a protektorátus – védnökség fogalom is újnak 
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volt mondható a német közigazgatási tezauruszban: eredetileg az angol és 
francia gyarmati igazgatás egyik válfaját jelentette a fogalom.3

 

A németek a megszállás kezdetekor még nem nyúltak bele mélyen a 
cseh kormányzat i struktúrába. Edvard Beneš 1938. október 5-én lemon-

dott köztársasági elnöki posztjáról, őt Emil Hácha követte, aki tisztségé-
ben maradt a háború végéig. A kormányt a korábbi agrárpárti (Repub-

likánská strana zemědělského a malorolnického lidu – a köznyelvben: Ag-

rárníci) politikus, Rudolf Beran vezette, aki a köztársaságból mentette át 
a kabinetét. Nem sokáig maradt azonban miniszterelnök: április 27-én 
Alois Eliáš tábornokot nevezte ki Konstantin von Neurath protektor, aki 
már jobban megfelelt a megszálló németek igényeinek. 

 

Német tervek a cseh területekkel 
 

Ha lehetne egy szóval, nagyon sematikusan összefoglalni a németek ter-

veit a Protektorátussal, akkor a kulcsszó a germanizáció lenne. A cseh 
területeket egyre jobban integrálni kívánta magába a Német Birodalom. A 
tervek hol kíméletesebben, hol radikálisabban próbálták a cseh területeket 
elnémetesíteni. Az elgondolások azonban a háború miatt gyakran változ-

tak: így a megvalósítási módozatok is képlékenyekké váltak. 
Hitler gondolatai egy birodalom körül forogtak. Az Anschlussig vagy 

még inkább a müncheni döntésig azonban a Nagynémet Birodalom „Ein 
Volk, ein Reich, ein Führer” jelszava még védhető volt, mivel a megszer-

zett területek lakosai javarészt németek voltak. A cseh, majd a lengyel 
területek megszerzése után változott meg az elgondolás. 1939-től a Né-
met-Római Császárság, mint soknemzetiségű, de német dominanciájú, a 
területén élő népeket oltalmazó állam vált a Harmadik Birodalom előkép-

évé.4  Ehhez különösen jó például szolgáltak a csehek, akik a Német-
római Császárság keretén belül szervezték meg saját államukat a 10. szá-
zadban. Nem csoda, hogy a megszállt cseh területek is a protektorátus, 
védnökség megnevezésű közigazgatási egységként működtek a Harmadik 
Birodalmon belül és a németek a csehektől elvárt kollaborációt az ún. 
„Szent Venceli eszmével” próbálták népszerűsíteni. 
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A Protektorátusban zajló folyamatok megítélését segíti, ha a Birodalom-

hoz való viszonyt és a németesítést a háború alatt elfoglalt más területek 
esetében is megvizsgáljuk. Lengyelország német kézre került részét felosz-

tották: az északnyugati, 1918-ig zömében Németországhoz tartozó terüle-

teket betagozták a Birodalom közigazgatásába. Az itt élő lengyelek számá-
ra a Főkormányzóságot (Generalgouvernement) jelölték ki, mint letelepe-

dési helyet. A Főkormányzóság teljhatalmú ura Hans Frank volt, aki csak 
névrokonságban állt Karl Hermann Frank protektorátusi államtitkárral. A 

területen nem maradt hatályban a lengyel polgári törvénykezés, és nem a 
németet sem vezették be, helyettük folyamatosan rendkívüli állapot volt 
érvényben5

 – ellentétben a Protektorátussal, ahol csupán a Heydrich-

merényletet követő bő fél évben volt statáriális bíráskodás. 
A németek lengyeleket és a cseheket hosszútávon érdekeik kiszolgáló-

ivá kívánták alacsonyítani, fokozatosan le akarták építeni a nemzeti nyel-

vű iskoláztatást, így megakadályozva, hogy németellenes értelmiség jöj-

jön létre. Heinrich Himmler 1940 májusában A keleti idegen népekkel 
való bánásmód című memorandumában megalapozta a lengyelekkel való 
bánásmódot: a germanizálásra alkalmasakat Németországba kell telepíte-

ni, aki viszont nem alkalmas az elnémetesítésre, az csak a legalapvetőbb 
iskoláztatást kaphatja meg.6 A csehekre is kiszolgáló népként tekintettek 
hosszútávon, azonban – valószínűleg a korábbi hosszú cseh-német 
együttélés és a területük fejlett ipara miatt – őket magasabb szinten kíván-

ták tartani a nácik, hogy gyári munkások, alkalmasint hivatalnokok le-

gyenek. A nem germanizálható csehek számára ugyanis bizonyos közép-

fokú oktatás megmaradt, ahol viszont emelt óraszámban zajlott a német 
nyelv oktatása. Ugyanígy a közigazgatás nyelveként a lengyel csak a leg-

alacsonyabb szinten maradhatott meg, a cseh regionális központokban is 
maradhatott az adminisztráció másik nyelve a német mellett.7 

1941-ben Ukrajna is német kézre került, és az ottani lakosságot Hitler 
fel kívánta használni céljai eléréséhez. Erre meg is lett volna minden lehe-

tősége, mivel a szovjetunióbeli keserű tapasztalatok miatt az ukránok 
gyűlölték a kommunistákat, és a bevonuló németekben a felszabadítóikat 
látták. A németek eleinte elnézték az ukránok szervezkedését, ám amikor 
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a Sztyepan Bandera vezette OUN már egy önálló államot kívánt létrehoz-

ni, azt a náci vezetés minden eszközzel meg kívánta akadályozni. A né-
met vezetőség ezzel elmulasztotta azt, hogy az ukránokat megnyerjék az 
ügyüknek, ennek eredménye az lett, hogy a németek erőszakos úton el-

kezdték Ukrajnát gazdaságilag kizsákmányolni, a népesség pedig ellenál-

lási mozgalmat épített ki a német megszállók ellen.8 Az itteni német igaz-

gatásnak Erich Koch volt a vezetője, aki egyetértett az ukrán terület kizsi-

gerelésével – az ő módszereit még az NSDAP főideológusa, Alfred Ro-

senberg is ellenezte, aki a fentebb vázolt oknál fogva inkább az ukránok 
megnyerését javasolta a közös ellenség ellen, azonban az ideológus alul-

maradt a gyakorlattal szemben.
9
 

Az előbbi rövid példákból látszik, hogy a csehek szinte szerencsésnek 
érezhették magukat a lengyelekkel és ukránokkal szemben.10

 Ennek oka 

az is lehetett, hogy a németek még békeidőben szerezték meg Csehország 
maradék részét, illetve hogy más szerepet szántak a területnek és az ottani 
szláv népességnek a majdan kiépítendő Új Európában. Számos hasonló-
ságot mutat a Vichy rezsim a protektorátusi berendezkedéssel. Az 1940 
júniusában létrejött ország a Francia Köztársaság jogutóda volt, ugyanígy 
tekinthető a Protektorátus is Csehszlovákia örökösének. Vichyben Pétain 
marsall még a parlamenttől kapott felhatalmazást, hogy nemzeti egység-

kormányt alakítson,11
 ugyanígy az első protektorátusi kormány és az el-

nök is a második köztársaságból maradt ott. Mindkét esetben olyan politi-
kusok voltak a kormányban, akik a korábbi, köztársasági években is kép-

viselők voltak a parlamentben. 
A német megszállás mind a cseh, mind a francia területeken átformálta 

a politikai berendezkedést, a liberális struktúrát (alkotmány, parlamentáris 
vagy éppen pártrendszer) egy autoriter rendszer követett,12

 ahol a munka, 
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az erkölcsök és a közösség váltak az ideologikus hívószavakká.13
 Teljesen 

nem lehet azonban párhuzamba állítani a két területet, mivel Vichy-

Franciaország nem került német megszállás alá 1942-ig, és ugyan érték 
német részről korlátozások, de önállóan intézhette külügyeit is. Ez a Német 
Birodalom részeként működő Protektorátusban nem valósulhatott meg. 

Konstantin von Neurath protektorátusa és a „puha” elnyomás 

 

A cseh területek megszállását követően a Protektorátus élére a Führer 
Konstantin von Neurath, korábbi londoni nagykövetet nevezte ki március 
16-án. Ugyan az idősödő diplomatával nem ápolt különösebben jó vi-

szonyt Hitler, ám számolt azzal, hogy a maradék cseh területek bekebele-

zése nemzetközi felháborodást fog szülni, ezért egy olyan embert kívánt 
kinevezni, akinek a személye garantálja a pacifikálást – erre a célra 
Neurath tökéletesen megfelelt. Lényegében ez volt az oka, hogy nem a 

radikális nézeteket valló szudétanémet Karl Hermann Frank került a pro-

tektori székbe, aki így csak az államtitkári pozíciót kapta meg. Ezért 
Neurath kinevezése egyfajta gesztusként is értelmezhető a csehek felé. 

Neurath protektorsága alatt a cseh kormányzat viszonylag önállóan te-

vékenykedett, mivel az idős német helytartó inkább a vadászszenvedé-

lyének hódolt, mintsem a mindennapi politikával foglalkozott. A cseh 
vezetőknek viszont így is több átalakítással kellett szembenézniük: a má-
sodik csehszlovák köztársaság idején már csorbult az állam demokratikus 
felépítése, ez a Protektorátusban tovább romlott. Már a müncheni döntés 
után fokozatosan felszámolták a pártéletet. A kommunista pártot betiltot-

ták, a többit kettő szervezetbe, a Nemzeti Egység Pártjába (Strana 

národní jednoty) és a Nemzeti Munkapártba (Národní strana práce) ol-

vasztották.14
 A Protektorátusban ez a maradék két párt sem működhetett 

sokáig, hanem egy gyűjtőszervezetbe, a Nemzeti Szolidaritásba (Národní 
souručenství) olvasztották be őket, mely szervezetnek nem lehettek zsi-

dók a tagjai. Később a zsidó lakosságot is egyre több restriktív intézkedés 
érte, de a csehek is másodrendű állampolgárokká lettek alacsonyítva: a 
csehekre a cseh és a német törvények voltak érvényesek, a német nemze-

tiségű lakosokra viszont csak az utóbbiak. Megkezdődött a cseh, mint 
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egalité, fraternité) hármas helyett a munka, család, haza (travail, famille, patrie) került. 
14

 Palotás i. m. 2003. 293. 



 

144 

 

hivatali és oktatási nyelv háttérbe szorítása is, hogy a német legyen a Pro-

tektorátus első számú nyelve. 
A csehszlovák hadsereget gyakorlatilag szélnek eresztették, csak a 7000 

fős kormányhadsereg (Vládní vojsko) működését engedélyezték.15
 Így a 

katonáknak civil foglalkozást kellett találniuk, ám ha ez nem sikerült, akkor 
maradt az emigráció és az idegen országokban létrejövő csehszlovák kato-

nai egységekbe való belépés. Ugyanígy Csehszlovákia első világháború 
utáni létrehozásában nagy szerepet játszó légionáriusokra is elbocsátások, 
letartóztatások, perek vártak.16

 A régi múltra visszatekintő hazafias torna-

szervezeteket, mint a Sokolt vagy az Orelt fokozatosan felszámolták, veze-

tőiket letartóztatták, vagyonukat lefoglalták. A német hatóságok nem kí-
vánták tehát fenntartani a hazafias szervezeteket, mivel (joggal) tartottak 
tőle, hogy azok kapcsolatban állnak a cseh ellenállással. Másrészt a lefog-

lalt vagyon a megszállók kezébe került, ami elég nagy bevételforrásnak 
bizonyult. 

A Protektorátus antiszemitizmusa más jellegű volt, mint a németországi. 
A köztársaság idején a csehországi zsidóságot gyakran a németek szállás-

csinálóinak tekintették:17
 az idegenszívűség vádja tehát ilyen módon itt is 

megjelent. Dacára azonban a germanofóbiának, a zsidóellenes törvények 
mégis a Harmadik Birodalom árnyékában jöttek létre. Az első ilyen jellegű 
intézkedések már 1938 végén megszülettek, amikor a zsidó származású 
közszolgákat nyugdíjazták, valamint az 1918 után áttérteket vették vizsgá-
lat alá.18

 Később fokozatosan szűkítették a zsidóság munkavállalási, szóra-

kozási lehetőségeit. Majd a Protektorátusban is megjelent a zsidók kiván-

dorlását szervező hivatal Adolf Eichmannal.19
 

A Protektorátus első éveiben több kisebb restriktív intézkedés érte a 
zsidóságot, de a sárga csillag viseléséről szóló rendeletet, illetve a depor-

tálásokat sikerült elodázni 1941-ig. Minden áron a csehek és Neurath sem 
akartak ezzel foglalkozni: furcsa időhúzás jelent meg. A kormányzat ki-

fogásokat keresett, a protektor pedig nem sürgette a zsidóellenes törvé-
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nyek meghozását, inkább hivatalán kívül ütötte el idejét. Ezt a helyzetet 
végül Berlin unta meg: rendelet hoztak központilag a sárga csillag viselé-
séről, amelyet a Protektorátusra is kiterjesztettek.

20
 Ez a döntés már 

Neurath protektorságának a végén született meg: amikor már a Biroda-

lomban szóba került a volt diplomata elmozdítása, mivel erélytelen volt a 
csehekkel szemben. 

Az oktatást tekintve, a cseh egyetemekkel meglehetősen egyszerűen si-
került a németeknek leszámolni. 1939. október 28-án, a csehszlovák köz-

társaság megalakulásának évfordulóján21
 egyetemisták tartottak demonst-

rációt a megszállás ellen Prágában. A német hatóságok erőszakkal fojtot-

ták el a tiltakozást. Ennek során sebesült meg az egyik résztvevő hallgató, 
Jan Opletal, aki pár héttel később belehalt a sebesülésébe. Temetése no-

vember 15-én is nagyon gyorsan egy németellenes demonstrációvá nőtte 
ki magát. Ez adott arra alkalmat a megszállóknak, hogy gyakorlatilag 
megfojtsák a cseh nyelvű felsőoktatást. Egyetlen éjszaka alatt az összes 
egyetemi kollégiumban razziát tartottak: több, mint ezer főt vettek őrizet-

be. Végül 1 200 személyt küldtek koncentrációs táborba, kilenc diákveze-

tőt kivégeztek, a cseh nyelvű egyetemeket pedig bezárták (az utóbbi in-

tézkedést ideiglenesnek szánták, de a második világháború végéig egyet-

len intézmény sem nyitotta meg kapuit).22
 

A csehek számára ettől kezdve a középfokú oktatás jelentette ettől kezd-

ve az iskoláztatás csúcsát, ám az érintett intézmények mozgásterét már a 
Neurath korszakban is igyekeztek korlátozni és inkább a német iskolákat 
támogatták: 1938-ban 13 német középiskola működött a későbbi Protekto-

rátus területén, 1941-ben már 21. A cseh középiskolákba felvehető diákok 
létszámát korlátozták, azok pedig, akik így kimaradtak a felsőbb oktatásból, 
az ötödik elemi után még három éves pótoktatásban részesülhettek – de ide 

sem mehetett minden kimaradó. Akik még ebbe a képzésbe sem fértek be, 
azok szakmai jellegű oktatáson vehettek részt.23

 

A cseh iskolások számára előírták, hogy magasabb óraszámban tanul-

janak németül: ilyen adminisztratív döntésekkel kívánták a német nyelvet 
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 MNL OL, K 63, 201. csomó, 21. tétel, 61/pol-1941. 
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előtérbe helyezni. 1939. június 24-én Neurath protektor egy előterjesztést 
bocsátott a cseh kormányzat elé a német nyelv ügyében. Egy hónapnyi 
halogatás után végül július 23-án elfogadta a cseh fél a megszállók nyel-

véről szóló rendeletet. Ezentúl a német hivatalokkal csak németül lehetett 
levelezni, a német beadványokra azonban lehetett csehül is válaszolni, és 
maradhatott a kétnyelvű levelezés a protektorátusi hivatalok között is. A 
pénz, tömeg és mennyiségi megjelöléseknél is a német névnek kellett elől 
állnia, sőt még a prágai villamosokon is két nyelven kellett bemondani a 
megállók neveit. Hácha elnök csupán azt tudta elérni, hogy a teljesen cseh 

falvakban ne vezessék be a rendeletet,24
 azonban minden más településen 

ez a rendelkezés lépett életbe. 
A germanizálásnak más módja is volt: a cseh hivatalnokok nagy töme-

gétől is próbáltak megszabadulni a megszállók. A 1940. március 12-én, 
rendeleti úton kötelezővé tettek a megszállók egy hűségesküt a cseh kor-

mánytisztviselők és közalkalmazottak számára. Ez alapján hűséget fogad-

tak Hitlernek, és a továbbiakban tartózkodtak a Birodalom ellenes cse-

lekményektől.25
 Bő egy évvel később még inkább kiszolgáltatottá tették a 

cseh munkavállalókat. Sokan tartottak attól, hogy a kirúgott csehek helyé-
re németeket vesznek majd fel. Az 1941. május 2-án kiadott rendelet ér-

telmében bárkinek fel lehet bontani a szerződését, amennyiben az illető 
részt vett egy Birodalom ellenes cselekményben: ez pedig a hatóságok 
számára nagy támadási felületet nyújtott. A rendelet azonban a munkálta-

tót is sújtotta: sokan ugyanis nem kívánták elbocsátani a már bevált cseh 
alkalmazottaikat. Amennyiben viszont nem szabadultak meg az ilyen mó-
don szankcionálandó beosztottjaitól, akkor büntetést kellett fizetniük.26

 

Nagy számban kerültek a Protektorátus területére birodalmi németek, 
akik nemcsak hivatalnokok és tanárok voltak. A németek tervei között 
szerepelt a csehek kitelepítése, azonban ezt csak a háború utánra tervez-

ték. 1940. október 9-én egy megbeszélésen Frank államtitkár – a protek-

tor germanizálásra vonatkozó emlékiratát áttanulmányozva – kijelentette, 

hogy három megoldási lehetőség vár a csehekre. Az első szerint Morvaor-

szágot teljesen elnémetesítenék, a cseheket pedig Csehországba telepíte-
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nék át:27
 ez azonban a német vezetők szerint nem tekinthető a cseh kérdés 

teljes megoldásának. A második megoldási lehetőség lett volna Neurath 
memoranduma szerint a teljes kitelepítés, amely nem lett volna kivitelez-

hető belátható időn belül, és Frank véleménye is az volt, hogy sok érv 
szól ellene. A harmadik út lett volna a csehek felőrlése: akit asszimilálni 
lehet, azon meg kell kezdeni a germanizálást, aki pedig ellenszegül vagy 
alkalmatlan erre, attól meg kell szabadulni, és helyükre németeket kell a 
Birodalom más területeiről betelepíteni.28

  

Ez utóbbi megoldás Erich Friderici gyalogsági tábornok, protektorátusi 
Wehrmacht megbízott elképzelésihez állt közel, aki szintén részt vett ezen 

a megbeszélésen. Szerinte a nagynémet tér 80 millió németje a 7 milliós, 
széttelepített cseh lakosságot fel fogja majd szívni, a helyükre pedig né-
meteket lehet telepíteni. A tábornok felvetette azt is, hogy a cseh szakem-

bereket, tudósokat a Birodalom érdekei miatt Németországban kellene 
munkába állítani.29

 Utóbbi általánosságban nemcsak a tudósokra vonat-

kozott. A német iparból sok embert elvont a Wehrmacht, így vendégmun-

kásokat alkalmaztak a Birodalomban. Az idegenek főleg kényszer hatásá-
ra kerültek német területre, azonban a Protektorátus esetében eleinte töb-

ben önkéntesként éltek azzal a lehetőséggel, hogy Németországban dol-

gozzanak, mivel arra számítottak, hogy jobb körülmények várják őket, 
mint odahaza. Ebben azonban csalódniuk kellett, mivel a németországi 
vendégmunkások ugyanannyit kerestek, mint a német munkások, azonban 
annyit vontak le a bérükből, hogy szinte semmi sem maradt a zsebükben a 
fizetésből.30

 

A cseh területeken a megszállástól és Neurath hivatalba lépésétől 
kezdve érvényesült a germanizáló hatás, ám a háború kitörése miatt to-

vábbra is elodázták a náci vezetők a cseh kérdés megoldását. Neurath 
továbbra is pacifikálni próbálta a tartományát, néha gesztusokat is tett: 
1940 januárjában az előző évi diáktüntetések letartóztatottjai közül né-
hány személyt szabadon bocsáttatott.31

 Neurath módszerei azonban nem 
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érték el a céljukat. A korábbi diplomata végzetét végül egy sikeres, 1941. 

szeptemberi sajtó bojkott hozta el, melyet a londoni emigráció rádióadásai 
is támogattak. E szerint a cseh lakosság egy héten keresztül nem vett na-

pilapokat, amelyek így eladatlanul halmozódtak fel.32
 Németország cent-

rumának közelében egy ilyen mértékű megmozdulás is zavart kelthetett, 
miközben a Wehrmacht csapatai offenzívában voltak a keleti fronton. 
Ezért, hogy ne legyenek még ettől kisebb méretű ellenállási akciók sem, 
Hitler úgy döntött, hogy Neurathot „betegszabadságra küldi,” a helyére 
pedig egy erélyesebb vezetőt nevez ki Reinhard Heydrich személyében. 

Reinhard Heydrich, mint protektorhelyettes 

 

A Sicherheitsdienst vezetője 1941. szeptember 27-én vette át a protektori 
feladatokat. Igaz, egyelőre a protektor helyetteseként, mivel Hitler ekkor 
még nem mondott le arról, hogy a „rendcsinálás” után Neurathot vissza-

helyezze pozíciójába.33
 Heydrich ugródeszkaként tekintett prágai kineve-

zésére,34
 ahol bizonyíthatja, hogy meg tud birkózni komoly feladatokkal 

is. Hivatalba lépése után azonnal statáriumot hirdetett, elfogatta Alois 
Eliáš miniszterelnököt, valamint több korábbi cseh politikust és katona-

tisztet.
35

 A letartóztatottakkal szembeni leggyakoribb vádak államellenes 
cselekmények és gazdasági bűnesetek (feketézés, tiltott felhalmozás) vol-

tak, s többeket a rögtönítélő bíróságok ítélete után ki is végeztek. Ezek a 
lépések mindenki számára világossá tették, hogy a Neurath-féle módsze-

rek helyett a Frank által is követelt radikális megoldásoknak szavaztak 
bizalmat a berlini vezetők.  

Heydrich, hogy megmutassa vezetői képességeit gyakran küldött jelen-

téseket Berlinbe, amelyekre azonban Hitler csak ritkán válaszolt.36
 Az 

első napok intézkedései után, 1941. október 2-án Heydrich már bemutat-

kozó beszédében lefektette programját a prágai német vezetők előtt. Ki-
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emelte, hogy az ellenséges megnyilvánulásokat le fogja törni (ezért hozott 
határozott megtorló és preventív intézkedéseket rögtön a hivatalba lépé-
sekor), valamint hogy a cseh-morva területekből német földet kíván kre-

álni, mivel azok amúgy is a németséghez tartoztak már korábban.37
 Rövi-

den felvázolta, hogy miként fog majd lezajlani a gyors germanizáció, 
ugyanakkor türelemre is intette a hallgatóságot, mivel jelenleg a háború 
megnyerése a prioritás, így a cseheket is meg kell nyerni valamilyen szin-

ten, hogy maximális erőkifejtést tudjanak tenni a Birodalom termelése 
érdekében.38

 

A csehek elnémetesítése céljából „faj” és „gondolkodás” szerint négy 
kategóriára osztotta: a jó fajú, jó gondolkodású személyek lettek volna a 
germanizálás elsődleges célpontjai. A rossz fajú és rossz felfogásúakat a 
későbbiekben birtokba veendő keleti területekre deportálta volna. Volt 
még két köztes kategória is: azok, akik rossz fajúak, de jó gondolkozású-
ak voltak, Heydrich a helyükön akarta hagyni, vagy a Protektorátuson 
kívülre, a Birodalom más területeire küldte volna őket: munkájuk ugyanis 
hasznos lett volna Németország számára. Ezek a személyek azonban gye-

reket már nem vállalhattak volna, nehogy vérvonaluk tovább folytatódjon. 
A másik közbülső csoportot tartotta a legveszélyesebbnek, ők voltak a jó 
fajú, de rossz gondolkozású személyek, akiket a Birodalomban kívánt 
átneveltetni, vagy ellenkező esetben, megfogalmazás szerint: „a falhoz 
lesznek állítva.” Őket azért sem javasolta kitelepítésre, mert félő, hogy a 
keletre űzött csehek között átveszik az irányítást, és felkelést robbantanak 
ki.

39
 

A kategorizációhoz – Heydrich szerint természetesen – vizsgálatok vol-

tak szükségesek.40
 Két héttel a wannsee-i konferencia után Heydrichnek 

arra is volt gondja, hogy február 4-i beszédében elmondja, miként képzeli 
ezt el. A csehek számára rövid úton egy felmérést indítanának kérdőíves 
módszerekkel, amely alapján kiderülne, hogy ki lenne alkalmas a 
germanizációra. Heydrich úgy számolt, hogy a csehek kb. egyharmada 
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lesz alkalmas a teljes elnémetesítésre, másik egyharmaduk fog majd al-

kalmatlannak bizonyulni erre. Aki pedig a köztes kategóriába esik majd, 
annak marad a részleges germanizáció, és majd a következő Általános 
Telepítési Terv (Generalsiedlungsplan) idején keresnek nekik letelepedé-
si területet.41

 

A kitelepítés másokat is megihletett. Erich Friderici után Rudolf 
Toussaint tábornok lett a Wehrmacht főfelügyelője a Protektorátusban, aki 
1941. október 6-án Hitler felé tolmácsolta a cseh kérdés megoldásának álta-

la javasolt verzióját. E szerint a nem germanizálható csoportokat a szovjet 
területeken kell majd szétszórni, ahol szerinte jó felügyelők válhatnak belő-
lük. Heydrich is hasonló szerepkört szánt az említett februári beszédében a 
cseheknek, azonban ő sokkal sötétebben láttatta a jövőjüket: a keletre 
deportáltak lettek volna sok esetben Jeges-tenger mellett létrehozandó 
koncentrációs táborok őrzői és brigádvezetői.42

 A csehek mégis csak má-
sodikak voltak Heydrich listáján: előttük a zsidók álltak, akiknek helyzete 
tovább romlott a korábbiakhoz képest. Számukra hozta létre a terezíni 
gettót, amely nem sokkal a hivatalba lépése után megkezdte működését. 
A zsidó vagyon arizálásra került, amelyből Heydrich is kivette a részét: 
rezidenciája egy korábbi cukorgyáros családjáé volt Prágához közel Pa-

nenské Břežanyban.43
 

Heydrich a politikában központosítani próbált: megváltoztatta a cseh 
kormány összetételét. Megszüntetni nem akarta a csehek autonómiájának 
zálogát, mert a németek tartottak tőle, hogyha Hácha elnök és a kormány-

zat lemond, akkor a csehek között megnőhet a Birodalom ellenes cselek-

mények száma. 1942. január 19-én kinevezte az új kormányt, amelyet 
Jaroslav Krejčí vezetett. Az egyik legfontosabb személyi változás az volt, 
hogy a gazdasági minisztérium élére egy birodalmi német, Walter Bertsch 
került.44

 A minisztériumok hatáskörét igyekezett csökkenteni s egyúttal 
németekkel feltölteni az apparátust.  Újdonságnak számított a Propagan-

dahivatal, amely közvetlenül a miniszterelnökhöz tartozott. Ennek az élé-
re a korábbi légionista, majd a Protektorátus idején a németekkel kollabo-

ráló Emmanuel Moravec került.45
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A gazdasági minisztérium német kézbe kerülésével sikerült elérni, hogy 
a birodalmi háborús erőfeszítésekhez a cseh ipar mind nagyobb mértékben 
hozzájáruljon. Heydrich programjában szerepelt a cseh munkások ellátásá-
nak javítása is. A sokat ismételt kenyér és korbács módszerével próbálta 
őket a német ügy mellé állítani, vagy ha ez nem sikerül, legalább lecsende-

síteni őket. Emiatt a protektorhelyettes munkásküldöttséget is fogadott a 

hivatalában még 1941 októberének végén, és nekik is megígérte, hogy az 
életkörülményeiken javítani fog.46

 Az ígéreteket tettek is követték: megre-

formálta a cseh társadalombiztosítást, valamint május elsejét munkaszüneti 
nappá nyilvánította.47

 Heydrich úgy gondolta, hogy aki a Birodalomért 
küzd, az megérdemli annak a szociális juttatásait. Fordítva is igaz volt ez: 
aki extra jutalmat akar, annak a gyárban is erőn felül kell dolgoznia. 

Heydrich tevékenységére végül Berlinben is felfigyeltek. Hírek szóltak 
arról, a megszállt francia területekre fogják áthelyezni, ahol hasonló fela-

datai lettek volna, mint a Protektorátusban.48
 Valószínű, hogy az általa 

lecsendesített területre Neurath került volna vissza még egy időre, mivel 
Hitler még mindig számolt vele. Ebből azonban semmi sem lett: május 
27-én a korábban Angliából érkező cseh ejtőernyősök merényletet követ-

tek el Heydrich ellen, amelyet ugyan túlélt, de az ott szerzett sérüléseibe 
június 4-én belehalt. 

A Heydrich utáni korszak: Daluege és Frick protektorsága 

 

Heydrich halála után brutális megtorlás vette kezdetét, amelynek végre-

hajtója Kurt Daluege volt, az Ordnungspolizei (ORPO) vezetője. Kineve-

zésének prózai oka volt: éppen Prágában tartózkodott. Később őt nevez-

ték ki Heydrich utódának. A brutális megtorló intézkedések ismertetéséről 
eltekintünk, mivel azok közvetlenül nem képezik jelen írás tárgyát. Meg 
kell azonban említeni, hogy a cseh és német lakosságra nagy hatással volt 
a Heydrichiádának nevezett megtorlási folyamat. 

A német tervekre érdemben nem a protektor halála, hanem az egyes 
hadszínterek hadi eseményei voltak hatással. Erwin Rommel afrikai of-

fenzíváját Alam el Halfánál megállították, az 1942-es keleti támadás so-

rán ugyan Sztálingrádot sikerült elérni, de a kaukázusi olajmezőket csak 
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részlegesen hódították meg a németek. Utóbbi súlyos gondokat okozott a 
német háborús gazdasági terveknek.49

 Ekkor még azonban nem lehetett 
tudni, hogy ideiglenes-e a megtorpanás vagy végleges.50

 Mindenesetre a 

Birodalmat és ezáltal a Protektorátust is egyre jobban megterhelte a hábo-

rú. Emiatt a Heydrich által pontosan meghatározott terveket át kellett ala-

kítani, de a retorika nem változott. Karl Hermann Frank 1942 októberé-
ben, a prágai Heydrich rakpart névadó ünnepségén mondott beszédében 
kifejtette, hogy a Birodalomhoz hű cseheket továbbra sem fogja bántódás 
érni. Az ellenszegülőkre viszont büntetés vár.51

 

Daluege és az őt 1943. szeptember 20-tól váltó Wilhelm Frick korsza-

ka egységesnek tekinthető, ami a Protektorátussal kapcsolatos német ter-

veket illeti. Frick, a korábbi birodalmi belügyminiszter de jure is váltotta 
Konstantin von Neurathot. Ez azt is jelentette, hogy Frank államtitkár 
megmaradt a pozíciójában – szerepe azonban jócskán felértékelődött az 
idegenből érkező protektorok uralma idején. Valószínű, hogy bizalma a 
központi vezetésben valamennyire megingott a mellőzése miatt. Ennek 
jele, hogy a háború előrehaladtával nem kívánt több kibombázott német 
családot sem további kiszervezett német hivatalokat elhelyezni a Protek-

torátusban.52
 

A cseh területeket érintő tervek esetében a germanizáció maradt to-

vábbra is a végcél. Mivel azonban a cseheket nem lehetett sehova kitele-

píteni, ezért helyben kellett megoldást találni. Így az ifjúságnevelés, okta-

tás területén a cseheket érték új intézkedések. Felsőoktatási intézményeik 
továbbra is zárva maradtak, azonban arra lehetőséget adtak a megszállók, 
hogy különböző németországi egyetemeken továbbtanuljanak a cseh fia-

talok. Az erről szóló intézkedés még Heydrich idejében napvilágot lá-
tott,

53
 és az ő halála után sem vonták vissza. Csak azok a fiúk jelentkez-
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hettek, akik megfeleltek bizonyos követelményeknek. Hiába volt azonban 
ez az intézkedés, a csehek elzárkóztak attól, hogy Németországban foly-

tassák tanulmányaikat, mivel ebben lehetőségben is a germanizációt lát-

ták. 1943-ban mégis mintegy 3 500 fő jelentkezett különböző németor-

szági felsőoktatási intézményekbe, akik közül végül 380-an iratkozhattak 

be német egyetemekre. A cseheket nemcsak felső, hanem szakoktatásra is 
Németországba vitték volna: elsősorban fiatal földműveseket kívántak to-

vább képezni a Birodalomba, azonban ez csak terv maradt.54
 

A közoktatásért a már említett Emmanuel Moravec volt a felelős, aki a 

Hitlerjugend mintájára akarta átalakítani a cseh köznevelést. Egy kurató-
riumot kívánt létrehozni, ami a fiatal csehek szellemi és morális képzésé-
ért lenne a felelős.55

 Később konkrétabb tervekkel rendelkezett a propa-

gandaminiszter: a Sokol mintájára működne a testi képzés, de a tanárokat 
német instruktorok képeznék ki.56

 Moravec gyors eredményekkel szá-
molt, szerinte egy év után rá sem lehet majd ismerni az ilyen jellegű okta-

tásba kerülő 10-18 év közötti cseh fiatalságra. 
A háború elhúzódása miatt a germanizáció akkutan inkább a fiatalokat 

érintette. Az idősebbeket a kitelepítés helyett pedig inkább a gyárakba 
terelték. A Birodalomból egyre több katonaképes férfit vittek el a frontra 
(a nők munkába állításának lehetőségét mellőzte a második világháború-
ban Németország), így egyre nagyobb szerepe volt a hadifoglyok, kény-

szermunkások, és vendégmunkások alkalmazásának.57
 Utóbbi kategóriába 

tartoztak a csehek, akik mentesültek a katonai szolgálat alól, hogy az ipari 
termelésre tudjanak koncentrálni egy kezdetleges, korlátozott idejű mun-

kaszolgálat keretein belül.58
  

A náci Németország későn kezdte meg a háborús totalizálást. Először 
Franz Todt, majd az ő halála után Albert Speer felügyelte a fegyverkezést 
a munkaerő-gazdálkodást pedig Fritz Sauckel irányította. Az ő munkássá-
guk eredményeképpen a fogyasztói ipart fokozatosan leépítették, az üze-

meket hadianyag gyártására állították át. Ezt a folyamatot 1943-tól kezdve 
a Speer által létrehozott Fegyverkezési Felügyelet (Rüstungskommission) 
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koordinálta.59
 A termelési hatékonyságot növelni tudták a munkaórák 

számának növelésével, illetve az alkatrészek változatosságnak egyszerűsí-
tésével 

Emellett megváltozott a csehek munkavállalása a Birodalomban, s a 
háború előrehaladtával már gyakran kényszermunkásokként alkalmazták 

őket. Hitler azonban nem bízott a csehekben, akiknek Daluege korlátozott 
mértékben még fegyveres feladatokat (légvédelem, frontszolgálat) is adott 
volna. A német munkaerő eltűnése nyomán a protektorátusi vendégmun-

kásokat a vasút és a posta is felszívta (a csehek német nyelvtudása nagy 
előnyt jelentett az itteni állások betöltésekor) – amikor Hitler megtudta, 

hogy mennyi cseh dolgozik a Birodalom ezen intézményeinél, belenyu-

godott az alkalmazásukba.60
 Ahogy azonban a szövetségesek bombázói 

elérték a német iparvidékeket, úgy az ottani gyárakat is elkezdték a Pro-

tektorátusba költöztetni. Ez sok cseh vendég és kényszermunkás számára 
azt jelentette, hogy hazájukba szállítják vissza őket, hogy ott dolgozzanak 
tovább. Hozzájuk újabb cseh munkaerő csatlakozott a különböző hadiipa-

ri üzemekben, akiket a könnyűiparból vagy a szolgáltató szektorból irá-
nyítottak át: az eredeti munkahelyeiket a háború végéig bezárták, hogy 
így nyerjenek még több munkást a hadiiparnak. 

A szovjet front folyamatos nyugatra tolódásával a népi németek letele-

pítése érdekében a Birodalomhoz közelebb eső területeket kellett számba 
venni, s így a Protektorátus is ezen elemek letelepítésének célterületévé 
vált. A Protektorátust már Heydrich előtt német tartománnyá kívánták 
átalakítani, s maga a protektorhelyettes személyesen is részt vett a telepí-
tési folyamatban, mint a Népi Németek Megerősödésének Birodalmi Fe-

lügyelője (Reichskomissar für die Festigung des Deutschen Volkstums).
61

 

Halála után a németek számára nemcsak a zsidóktól elvett, kisajátított 
házakat, lakásokat adták át, hanem az ugyanilyen módon a csehektől el-

vett ingatlanokat is. 1943 folyamán 8 824 telepes érkezett a Protektorá-
tusba, döntő többségükben földművesek: mintegy kilencven százalékban 
dobrudzsai németek voltak.62

 A korábbi években sem volt nagyobb ará-
nyú a betelepítés: Frank 1943. február 27-i beszédében elmondta, hogy 
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 Overy, R. J.: War and Economy in the Third Reich, Oxford, Oxford University Press, 

2002. 377.  
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mintegy ötezer németet telepítettek le 1942-ben a Protektorátusban, amely 
a Birodalomba települő népi németek mindössze egy százaléka.63

 

A németek politikája a Protektorátusban a háború utolsó időszakában 
sem változott igazán. Az elnémetesítésre nem maradt idő, mivel a cseh 
tartományok tulajdonképpen a Birodalom utolsó iparvidékeivé váltak. Ez 
a gyakorlatban azt jelentette, hogy Speer tervei győztek, amelyek a hadi-

ipar fokozását írták elő a Protektorátus feladatát illetően, így a helyi né-
met vezetők elképzelései a jövendőbeli német gauról nem váltak valóra, s 
végül a háború befejezése után a csehországi autochton és betelepített 
németeket is egyformán kiűzték az újjászülető Csehszlovákiából. 

 

Összegzés 

 

A megszállók germanizáló tervei kudarcot vallottak az elvesztett má-
sodik világháború miatt a Cseh-Morva Protektorátusban, noha a végcél 
gyakorlatilag az utolsó protektor, Wilhelm Frick idején is ugyanaz ma-

radt. A németesítés módszerei viszont megváltoztak: a nagy német győ-
zelmek idején még a csehek minél nagyobb számú kitelepítésével számol-

tak, ami azonban egyre inkább lehetetlenné vált a keleti front visszahúzó-
dása miatt. A helyben történő asszimilációra pedig gyakorlatilag nem ma-

radt idő, mivel a háborús totalizálás során a csehekre nem az iskolákban a 
németórákon, hanem a Protektorátusba telepített gyárakban volt folyama-

tosan nagyobb szükség. 
Kitekintésképpen elmondható, hogy a londoni és moszkvai csehszlo-

vák emigránsok, valamint a protektorátusi ellenállók is rendelkeztek ter-

vekkel Csehországgal vagy az újjáalakítandó Csehszlovákiával kapcso-

latban. Elgondolásaik a hadi események függvényében persze folyamato-

san változtak ám az eredeti céljaik végig ugyanazok maradtak. Példaként 
említető a csehországi németek háború utáni sorsával összefüggő cseh 
elgondolások változása: másként vélekedtek a Beneš vezette londoni 
emigránsok 1941 tavaszán, a Barbarossa hadművelet előtt, mint a Heyd-

richiáda után 1942 őszén, azonban ezek részletes feldolgozása már egy 
további kutatás tárgya.  
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Barta Tamás 

 

A Parasztzászlóaljak a lengyel ellenállási mozgalomban 1940-1945 

 

A II. világháború idején, miután a lengyel hadsereg már 1939 őszén ösz-

szeomlott a német és a szovjet (és a kevésbé jelentős, de az adott helyzet-

ben súlyos szlovák) támadás alatt, Lengyelország területén a háború végé-
ig (és sok helyen azután is) nagyszabású partizánháború folyt. A lengyel 
partizánmozgalom a látszat ellenére nem volt egységes politikailag és 
társadalmilag.1 (De éppen a sokszínűsége okozza, hogy az egykori ellen-

állók között a mai lengyel politikai életben minden csoport, szubkultúra 
megtalálja a maga hőseit, ikonjait.) 

A legnagyobb konspiratív („földalatti”) hadsereg kétségteleneül a lon-

doni emigráns kormány irányítása alatt álló Honi Hadsereg (Armia 
Krajowa, rövidítve AK) volt.2 Ez a szervezet gyakorlatilag pártok felett 
állt, mint ahogy a londoni emigráns kormány is koalíciós kabinet volt. 
Emellett még három olyan nagy fegyveres csoport létezett, amelyek va-

lamilyen politikai színezetet is kaptak: a Nemzeti Fegyveres Erők (Naro-

dowe Siły Zbrojne, rövidítve NSZ) a nacionalisták fegyveres szervezete 
volt. (A „nacionalista” ez esetben viszont a klerikális konzervatívtól a 
fasisztáig sokmindent jelenthetett.) A Parasztzászlóaljakat (Bataliony 
Chłopskie, rövidítve BCh) a parasztok érdekeit képviselő Népi Párt szer-

                                                           
1
 Kazimierz Przybysz például tíz (!) politikai csoportba sorolta az ellenállókat: (1. Az 

emigráns kormány és a Nemzeti Egység Tanácsa; 2. az ún. Földalatti Állam; 3. a nacio-

nalisták; 4. a népiek/ parasztpártiak; 5. a szociáldemokraták; 6. a kereszténydemokraták; 
7. a liberálisok; 8. a szindikalisták; 9. a „szanacionisták”, „Piłsudczykok”, azaz a 
Piłsudski-rendszer hívei és 10. a kommunisták). Idézi: Sielezin, Jan Ryszard: Zasadnicze 

determinanty polskiej myśli politycznej okresu II wojny światowej ze szczególnym 

uwzględnieniem ruchu ludowego. Zarys problemu badawczego. Myśl Ludowa V. évf. 
(2013.) 103-112. 109. 

Ezek a csoportok azonban a gyakorlatban nem különültek el élesen. Azonkívül nem 
egészen világos, hogy az emigráns kormányt és a Nemzeti Egység Tanácsát miért sorol-

nánk külön csoportba az általuk irányított „Földalatti Államtól”, amelybe ráadásul a 
legtöbb fenti csoport beleértette magát, politikai meggyőződéstől függetlenül.  
2
 „Honinak” ti. azért hívták, hogy megkülönböztessék a külföldre átjutott, francia illetve 

brit kötelékben harcoló lengyel haderőtől. 
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vezte. A legkisebb számú partizánhadsereget pedig a Népi Gárda (Gwar-
dia Ludowa, rövidítve GL) alkotta, amely a kommunisták szervezete volt.

3
 

A Parasztzászlóaljak már működésük kezdetén deklarálták, hogy elis-

merik legitim erőnek Władysław Sikorski tábornok Párizsban, majd Lon-

donban működő emigráns kormányát, és együttműködnek a Honi Hadse-

reggel. Felvetődhet a kérdés, hogy akkor miért kellett mégis az AK-tól 
különálló szervezetet alkotniuk. Hogy erre választ kapjunk meg kell vizs-

gálnunk a haderő hátterében álló politikai szervezetek háború előtti hely-

zetét. 
 

A lengyel népi mozgalom 

 

A parasztmozgalomnak a lengyel területeken nagy hagyományai voltak, a 
parasztok szervezettsége és (osztály) öntudata, már az I. világháború előtt 
is nagyfokú volt, de igazán az 1920-1921-es lengyel-szovjet (más megfo-

galmazásban: „lengyel-bolsevik”) háború adott igazán nagy lökést neki. 
Ehhez persze leginkább az járult hozzá, hogy Lengyelországban a parasz-

tok zöme kisbirtokos volt, ellentétben például Magyarországgal, ahol a 
többség a munkaadótól függő földtelen földmunkások közé tartozott. En-

nek ellenére Lengyelországban az I. világháború befejezése, azaz függet-

len lengyel állam újbóli létrejötte után nem alakult ki szervezetileg egysé-
ges parasztmozgalom, mert a 19-20. században az önálló állam nélküli 
korszakáan a különböző birodalmak területein megszerveződött lengyel 
paraszti pártok és szervezetek nem tudták az érdekeiket összeegyeztetni. 
Így volt ez még 1926-ban, Józef Piłsudski marsall fegyveres puccsánál is: 
a különböző parasztpártok nem foglaltak egységesen állást a Marsall tá-
mogatásában vagy a neki való ellenszegülésben. A paraszti mozgalom 
egységesedése csak 1928-1930 között következett be, amikor egyre nyil-
vánvalóbbá vált, hogy a Piłsudski (az egykori szociáldemokrata harcos) 
által létrehozott ún. „szanációs” rendszer valójában egy szűk katonatiszti 
réteg autokratikus elképzeléseit juttatja érvényre. A másik kiváltója a pa-

raszti szervezetek közeledésének természetesen a gazdasági világválság 
volt, amely súlyosan érintette a lengyel parasztságot: kinyílt az agrárolló, 

                                                           
3
 A Népi Gárda a későbbiekben Népi Hadseregnek (Armia Ludowa, rövidítve AL) is 

nevezte magát, de ez nem keverendő össze a későbbi Lengyel Néphadsereggel (Ludowe 
Wojsko Polskie), amelyen a hivatalos lengyel haderő egészét értették a háború után, az 
1945 és 1989 közötti időszakban. 
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azaz drasztikusan megnőttek a mezőgazdasági és iparcikkek árai közötti 
különbségek, ami széles paraszti rétegek elszegényedéséhez vezetett, még 
úgy is, ha volt saját földjük. 

Az egységes (Lengyel) Népi Párt (Stronnictwo Ludowe – SL vagy 

Polskie Stronnictwo Ludowe – PSL) 1931-ben jött létre három korábbi 
parasztpárt egyesüléséből.4 A párt elnöke a népszerű parasztvezér (a bol-

sevikok elleni háború idején miniszterelnök), Wincenty Witos lett, aki 
azonban 1933 és 1939 tavasza között gyakorlatilag emigrációból irányí-
tott, mivel egy koncepciós perben 3 év börtönre ítélték, ami elől ő 
Csehszlovákiába szökött.5 

A Parasztzászlóaljak másik alapító szervezete a Falusi Ifjúság Szövet-

sége (Związek Młodzieży Wiejskiej, rövidítve ZMW) volt, amely a pa-

rasztfiatalság művelődési szervezete volt: népfőiskolai tanfolyamokat, 
falusi színjátszóköröket és kórusokat, stb. szervezett. A ’20-as években 
még pártfüggetlen szervezet volt, de a válság és a szanációs rezsim túlka-

pásai miatt ők is közeledni kezdtek az egységes Népi Párthoz. A ’30-as 

években a ZMW már gyakorlatilag a (P)SL ifjúsági szervezeteként mű-
ködött, számos „öreg” vezető, illetve ideológus került be a párt vezetősé-

                                                           
4
 A három párt közül kettőnek ugyanaz volt a neve: Lengyel Népi Párt (Polskie 

Stronnictwo Ludowe, rövidítve PSL). Ezeket a ’20-as években úgy különböztették meg 
egymástól, hogy nevük rövidítéséhez odatették vezető lapjuknak a nevét is. A PSL „Pi-

ast” a régi galíciai lengyel parasztpárt utóda volt, és 1926-ig inkább a kereszténydemok-

ratákkal kereste a kapcsolatot. A PSL „Wyzwolenie” (wyzwolenie=felszabadulás) az 
oroszországi parasztpárt utóda korábban inkább a szociáldemokratákban látta fő szövet-

ségesét. A harmadik, kisebb párt, a Parasztpárt (Stronnictwo Chłopskie) nevet viselte. A 
három fenti párt egyesülésekor az új párt neve hivatalosan Népi Párt (Stronnictwo 
Ludowe) lett. A „Lengyel” szót talán azért hagyták el a név elejéről, mert az ukránok 
felé is nyitni akartak, de ebben nem volt nagy sikerük. 
5
 A szanációs rezsim ellenzékeként a szocialista, parasztpárti és kereszténydemokrata 

politikusok 1929-ben hoztak létre egy pártszövetséget „Középbal” (Centrolew) néven. 
Az 1931-ben indított ún. brześći perek ennek a legális ellenzéki csoportosulásnak az 
elhallgattatását szolgáltak. A vád állam elleni izgatás volt hat szocialista, négy paraszt-

párti és egy kereszténydemokrata politikus ellen. A sok fellebbezés miatt a per 1933-ig 

elhúzódott. Végül a bíróság 1-3 évi börtönbüntetésre ítélte a vádlottakat, akik közül öten 
(három parasztpárti és két szocialista) büntetésük letöltése helyett elhagyták Lengyelor-

szágot. Akik viszont hazájukban maradtak, azoknak az ítéletét végül felfüggesztették a 
közvélemény tiltakozása miatt.  
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gébe. (Így például Stanisław Mikołajczyk, a későbbi emigráns miniszterel-

nök is.)6
 

Az 1935-1937 közötti időszak egyre inkább a Népi Párt és a ZMW an-

tikapitalista radikalizálódását idézte elő. A kommunizmust és a kommu-

nistákkal való együttműködést ugyan elutasították,7 de követelték a na-

gyobb földbirtokok felosztását a szegényebb parasztok között, és egy új, 
gazdasági érdekvédelmi szervezetekre alapozott erősebb önkormányzati 
rendszert, valamint egy szövetkezetekre épülő gazdasági életet akartak 
létrehozni, olyan állam keretében, amelyben a termelőeszközök minél 
nagyobb része nem privatizálva, és nem is államosítva, hanem társadal-
miasítva, azaz a helyi közösségek tulajdonában van. Ugyanakkor kialakí-
tottak egy sajátos paraszti mozgalmi öntudatot saját jelképekkel és ha-

gyományokkal.8 
1937 augusztusában (aratás idején) a Népi Párt és a ZMW egy nagy-

szabású, országos parasztsztrájkot szervezett, amelynek során sok utat is 
lezártak. Ez sok helyen véres összeütközésekbe torkollott a rendőrséggel. 
Az összecsapásokban országszerte összesen 44-en haltak meg.

9
 Hasonló 

jelenetek játszódtak le ekkor, mint Magyarországon az 1890-es években 
az agrárszocialista aratósztrájkok alatt. 

Bár Witos 1939 tavaszán hazatérhetett, és büntetését elengedték, a há-
ború kitörésekor nyilván élénken élt még a hatóság és a kormányzat iránti 
                                                           
6
 Okraska, Remigiusz: Społeczeństwo naprawdę obywatelskie. Związek Młodzieży 

Wiejskiej RP w latach1928-1939. http://lewicowo.pl/spoleczenstwo-naprawde-

obywatelskie-zwiazek-mlodziezy-wiejskiej-rp-w-latach-1928-1939/ 

Letöltés: 2014. augusztus 19. 
7
 Ez az elutasítás sem volt azért ennyire teljesen egyöntetű. Volt, aki toleránsan állt a 

kommunistákhoz, és legalábbis vitapartnernek tekintette őket. Ilyen volt pl. a népfőisko-

lák fő szervezője, Ignacy Solarz. 
Lásd: Stańko, Milena: Wiejski Uniwersytet Orkanowy na Gackiej Górce. Rys 
historyczny, myśl i założenia. Myśl Ludowa IV. évf. (2012.) 77-88. 84. 
8
 Például: ahogyan az ipari munkásság vörös zászlókkal vonult fel május elsején, úgy a 

SL és a ZMW is megszervezte a parasztság felvonulásait zöld zászlók alatt a parasztság 
napjának kinevezett pünkösd-vasárnapon. Ezekre az alkalmakra még saját indulókat is 
szereztek. stb. 
9
 Osęka, Piotr: Walka z systemem czyli zielona rewolucja w 1937 roku. 

http://www.goldenline.pl/grupy/Podroze/historia/walka-z-systemem-czyli-zielona-

rewolucja-w-1937-roku-strajk-chlopski,1248626/ 

Letöltés: 2014. augusztus 18. 
Józef Piłsudski ekkor már két éve nem élt, de ez csak rontotta a helyzetet, mert az ország 
a különböző katonatiszti klikkek, „maffiák” pozícióharcának terepe lett. 
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bizalmatlanság mind a parasztokban, mind a Népi Párt és a ZMW vezető-
ségében. A német és a szovjet megszállás alatt minden lengyel párt létre-

hozta a maga civil ellenálló szervezetét. (A párizsi, majd londoni kormány 
ezeket elismerte, csak a fegyveres szervezet egységes kézbentartásához 
ragaszkodott.) Így a Népi Párt és a ZMW ellenálló szervezete a ROCh 
lett. (Érdekes szójáték: a Ruch Oprou Chłopskiego azaz Paraszti Ellenál-

lás Mozgalma rövidítése ugyanis egyben férfi keresztnév is.) A ROCh 
kialakította az együttműködés fórumait más pártok ellenállási szervezete-

ivel 1940-1941-ben. Képviseltette magát a pártközi Politikai Egyeztető 
Bizottságban, az emigráns kormány és a hazai szervezetek között kapcso-

latot tartó Delegatúrában, az 1944-ben létrejövő Nemzeti Egység Taná-
csában, és a Varsóban tevékenykedő Zsidókat Segítő Tanácsban is. Más 
kérdés, hogy ezek a fórumok sem tudtak mentesek maradni a korábbi idő-
szak politikai ellentéteitől, elsősorban a Piłsudski-rendszer és annak szo-

ciáldemokrata és népi ellenzéke közötti ellenszenvtől. 
 

A Parasztzászlóaljak (BCh) szervezete 

 

Ahhoz idő kellett, hogy a civil ellenállás után a fegyveres harc is megkez-

dődhessen a megszállók ellen. Ennek feltételei gyakorlatilag csak 1941-

ben valósultak meg. Ekkora formálódott ki a Fegyveres Harc Szövetsége 
(Związek Walki Zbrojnej, rövidítve ZWZ), amiből aztán a Honi Hadsereg 
(AK) lett. A ROCh azonban szervezetileg különálló konspiratív hadsere-

get alakított ki, amelyet először Parasztőrségnek neveztek (Chłopska 
Straż, szóösszerántással rövidítve: ChłoStra), aztán később Parasztzászló-
aljak (BCh) lett az egységes elnevezése.10

 A vezetők a szervezeti különál-

lásban nyilván biztosítékot láttak arra, hogy a Népi Párt háború utáni poli-
tikai célkitűzései (elsősorban a földosztás és az önkormányzati reform) 
megvalósulhatnak. (Az idő előrehaladtával aztán egyre inkább felvetődött 
körükben az is, hogy a háború után valamilyen formában az 1926 és 1939 

közötti autokrata rezsim vezetőit is felelősségre kell majd vonni.) Amel-

lett, mint már említettem, együttműködést hirdettek a Honi Hadsereggel, 

                                                           
10

 A BCh-nak speciális alakulatai is léteztek, amelyek a Népi Biztonsági Őrség (Ludowa 
Straż Bezpieczeństwa – LSB) nevet kapták. A jelek szerint egyébként a Parasztőrség 
szervezetei spontán alakultak meg egymás után több helyen (a ROCh-vezetőség eredeti 
szándéka ellenére), a ROCh tulajdonképpen csak utólag szentesítette a kialakult helyze-

tet. 
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és ez legtöbb helyen meg is valósult. A NSZ elzárkózott a paraszti szer-

vezetekkel való szövetségtől, viszont a Népi Gárda kereste velük a kap-

csolatot. A ROCh felső vezetése továbbra is határozottan elutasított bár-

miféle együttműködést a kommunistákkal, és erre 1943-ban központilag 
is utasítást adott a BCh minden harcosának, amelyben a kommunistákat (a 
Lengyel Munkáspárt11

 tagjait) a szovjetek kiszolgálóinak nevezték, és 
hangsúlyozták a Parasztzászlóaljak hűségét a londoni emigráns kormány-

hoz.
12

 Amit azonban a vezetés ilyen határozottan megfogalmazott, az a 
gyakorlatban teljesen másképp alakult. 

Ha a Parasztzászlóaljak személyi állományát nézzük, azt láthatjuk, 
hogy legtöbb harcosa a ZMW fiataljainak soraiból került ki. A fő szerve-

zők illetve fontos parancsnokok is nagyrészt a ZMW helyi és országos 
vezetői voltak, akik ugyanakkor a ’30-as években a Népi Párt szervezésé-
ben is aktív szerepet vállaltak. Ilyen volt például Józef Niećko és Kazi-
mierz Banach. Mindketten a ZMW vezetőségéből indultak, majd a ’30-as 

években a Népi Párt vezetőségébe kerülve fontos szerepet játszottak egy-

részt a ZMW és a SL kapcsolatainak szorosabbra fűzésében, másrészt a 
Népi Párt antikapitalista radikalizálódásában. A katonai főparancsnok is 
egy korábbi ZMW-tag lett: Franciszek Kamiński, illegalitásban használt 
álnevén „Olsza” (Éger) ezredes. (Mint a többi konspiratív szervezetben, a 
Parasztzászlóaljak tagjainál is alkalmaztak álneveket, hogy elkerüljék a 
résztvevők családtagjainak zaklatását.) 

A szervezők Lengyelországot tíz kerületre osztották. Az I. számú Var-

só városát jelentette, a II. számú „Varsó Vajdaságot” (azaz a Mazóviai 
Vajdaság területét). A többi nyolc kerület központjai az alábbiak voltak: 
III. k.: Kielce, IV. k.: Lublin, V. k.: Łódź, VI. k.: Krakkó, VII. k.: 
Białystok, VIII. k.: Volhínia (központ megnevezése nélkül), IX. k.: Lwów/ 

                                                           
11

 Lengyelország Kommunista Pártját (Komunistyczna Partia Polski, röv.: KPP) 1938-

ban a nagy szovjet perek idején feloszlatta a KomIntern. A sztálini üldözés után életben 
maradt lengyel kommunisták csak a II. világháború alatt, 1942-ben alapíthatták újra a 
pártot, Lengyel Munkáspárt (Polska Partia Robotnicza, röv.: PPR) néven, látványosan 
kerülve a ’kommunista’ szót. A párt vezetői szovjet segítséggel visszatértek hazájukba, a 

partizánmozgalmat (a Népi Gárdát) szervezni. 
12

 Az erről szóló, 1943 novemberében keletkezett napiparancs egy példányát a varsói 
Népi Mozgalom Múzeumában őrzik: 
Do żołnierzy „Batalionów Chłopskich”. Wirtualne zwiedzanie Muzeum Historii Ruchu 

Ludowego. (dvd, elektronikus dokumentum). Igaz, amikor ez a parancs keletkezett, az 

emigráns kormány élén már a parasztpárti Stanisław Mikołajczyk állt. 



 

162 

 

Lemberg (ma: Lviv), X. k.: Poznań.13
 Feltűnő, hogy a központok között 

az akkori lengyel nagyvárosok közül nem látjuk Wilno/ Vilna (a mai Vil-
nius) nevét. Úgy látszik ebben a régióban (az egykori „Közép-Litvá-

niában”) a BCh befolyása elenyésző volt. A legerősebbek és legnagyobb 
létszámúak a Parasztzászlóaljak a III., a IV. és részben a VI. kerületekben 
voltak, azaz azokon a vidékeken, amelyek már korábban is a Népi Párt 
legfontosabb bázisainak számítottak. (Ez a délkeleti terület régi történelmi 
elnevezéssel Małopolska, magyar fordításban Kis-Lengyelország régiója.) 

 

A Zamość-vidéki csata és a lengyel-ukrán harcok 

 

Kis-Lengyelország régiója, ahol a Parasztzászlóaljak legjelentősebb erői 
koncentrálódtak, két szempontból is fontos szerepet kapott a II. világhá-
ború alatt. Az egyik, hogy a német megszállók pont ezen a vidéken szán-

dékoztak nekikezdeni az ún. „Generalplan Ost” (vagyis Kelet-Európa na-

gyobb méretű elnémetesítése) végrehajtásának. Kis-Lengyelországon belül 
Lublin és Zamość vidékének falvai lettek a terv kísérleti terepei. A német 
egységek 1942 őszén a félig szlovén SS-parancsnok, Odilo Globočnik ve-

zetésével, nagy kíméletlenséggel kezdtek neki a helyi lengyel lakosság 
kitelepítésének és nyugatra hurcolásának, hogy helyükre német telepese-

ket (részben kibombázott családokat) telepíthessenek. A BCh harcosai fő 
feladatuknak tartották a kitelepítések megakadályozását és a Zamość-

vidék lengyel falvainak védelmét. Ehhez pedig nemcsak a német csapatok 
elleni támadásokat tekintették eszköznek, hanem sokszor az idetelepített 
német civilek terrorizálását, újonnan épített házaik felégetését is.14

 Min-

denesetre sikerült elérniük, hogy idővel a német hatóságok az áttelepíté-
seket fokozatosan leállították. A II. világháborúnak ezt a rendkívül össze-

tett, 1942 végétől 1943 nyaráig, de részben 1944-ig elhúzódó, számos 

                                                           
13

 Butryński, Radosław: Bataliony Chłopskie. Struktura organizacyjna. http://www.dws-

xip.pl/PW/formacje/pw53.html 

Letöltés: 2014. augusztus 21. 
14

 Ezt a vele készült rádióinterjúban maga Franciszek Kamiński is elismerte, bár ő csak a 
németek házainak felgyújtásáról és nem legyilkolásukról beszélt. 
Bogusław Czajkowski interjúja Franciszek Kamińskival a Lengyel Rádióban (1969. 
február 24.) http://www.polskieradio.pl/13/156/Artykul/1384798,Franciszek-Kaminski-

komendant-Batalionow-Chlopskich 

Letöltés 2015. október 20. 
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partizánháborús összecsapásból álló eseménysorát nevezi a lengyel törté-
netírás „Zamość-vidéki csatának” („bitwa o Zamojszczyznę”).15

 

A másik, ami különösen bonyolulttá tette a helyzetet, az Kis-Len-

gyelország jelentős ukrán lakossága. (Lublintól kelet felé haladva egyre 

növekedett az ukránok aránya.) A német megszállók igyekeztek minél 
jobban kihasználni a lengyelek és az ukránok között meglévő történelmi 
ellentéteket. Ugyanúgy, mint a Szovjetunióban, a németek Lengyelor-

szágban is az ukránok idegen uralom alóli felszabadítóiként próbálták 
feltüntetni magukat. Már a háború elejétől igénybevették az ukránok se-

gítségét a lengyelek és zsidók elleni akciókban. Ennek legfőbb eszköze a 
németek által létrehozott ún. Ukrán Kisegítő Rendőrség (Українська 
Допоміжна Поліція – UDP) volt. A Zamość-vidéki nagy áttelepítési ak-

ciók közben (bár eredetileg az ukránok kitelepítése is tervbe volt véve), a 
németek mellé, illetve köré sokszor telepítettek ukrán lakosságot is, hogy 
a német civilek védve legyenek a lengyel partizánok támadásaitól. Ez 
elmérgesítette a helyzetet a helybeli lengyelek és ukránok között, más-

részt a Zamość-vidéki harcban érdekeltté tette a nacionalista Ukrán Felke-

lő Hadsereget (Українська Повстанська Армія – UPA) is. (Ennek mag-

ját egyébként is a lengyelországi ukrán kisebbség régi radikális aktivistái 
alkották.) Az UPA Volhíniában, ahol az ukrán lakosság már jelentős 
többségben volt a lengyelekkel szemben, egész falvak teljes lengyel la-

kosságát irtotta ki brutális módszerekkel. (Áldozataik számát a történet-

írók 40 ezer és 100 ezer közé teszik.) A Lublini Vajdaságban is sor került 
véres eseményekre, itt azonban a lengyel lakosság mindenhol többségben 
volt az ukránokkal szemben, így az UPA-nak sem volt olyan egyszerű 
dolga, mint Volhíniában. A Parasztzászlóaljak és az UPA összecsapásai-

nak természetesen mind az ukrán, mind a lengyel lakosság kárát látta. Bár 
a BCh egységei eleinte törekedtek rá, hogy akcióik csak az UDP és az 
UPA ellen irányuljanak, végül sok ukrán civil is áldozatul esett a Paraszt-

zászlóaljak tevékenységének,16
 mint ahogyan sok lengyel civil is az UPA 

                                                           
15

 Butryński, Radosław: Bitwa o Zamojszczyznę. http://www.dws-

xip.pl/PW/bitwy/pw40.html 

Letöltés: 2015. május 15. 
16

 A Honi Hadsereg és a Parasztzászlóaljak Chełm-vidéki ukránok elleni terrorakcióiról 
pl. Jerzy Hawryluk írt helytörténeti cikksorozatot: 
Hawryluk, Jerzy: Cierniowy wieniec Chełmszczyzny. http://nadbuhom.pl/art_1903.html 

és Hawryluk, Jerzy: Cierniowy wieniec Chełmszczyzny. Część II. 
http://nadbuhom.pl/art_2017.html 



 

164 

 

és az UDP kíméletlenségének. Az események ilyen fordulatai azért is 
tragikusak, mert a Népi Párttól a két világháború között teljesen idegen 
volt az etnikai gyűlölködés, megértéssel, szolidaritással viszonyultak az 

ukránok nemzetiségi törekvései iránt. Bár az együttműködést nem tudták 
elérni, azt kifejezésre juttatták, hogy az ukránokat ugyanúgy a szanációs 
rendszer kárvallottjainak tekintik, mint a lengyel parasztokat.17

 

Összességében tehát azt mondhatjuk: a Lublini Vajdaság (különösen 
annak Zamość-vidéki része), ahol a Parasztzászlóaljak erői a legkoncent-

ráltabban voltak jelen, a II. világháborúnak szinte egy külön frontját al-

kotta az 1942 végétől 1944 nyaráig terjedő időszakban. Sokminden más-

képpen alakult itt, mint a háború más helyszínein. Az UPA eredetileg 
csak a háború legelején működött együtt a németekkel, később azonban 
szembefordult velük (látva, hogy nem támogatják Ukrajna függetlenségi 
törekvéseit). Ám a kis-lengyelországi fronton 1943-ra újra kialakult egy 

spontán együttműködés az UPA és a Wehrmacht között.  A másik oldalon 
pedig ott álltak a lengyel ellenállás különböző partizáncsoportjai és a 
szovjetek. A lengyel ellenállási mozgalmat nagy politikai ellentétek osz-

tották meg, együttműködés csak a legfelsőbb vezetés szintjén zajlott. A 
Lublini Vajdaságban azonban, ahol a Wehrmacht-egységeken kívül az 
UPA is veszedelmes ellenfélnek bizonyult, szintén spontán módon a ve-

zetőség minden utasítása ellenére kialakult az AK (Honi Hadsereg) illetve 
a BCh (Parasztzászlóaljak) együttműködése a GL (Népi Gárda) egységei-

vel is, majd az erre a vidékre ledobott szovjet partizánalakulatokkal is. Az 
összefogásnak egy szép példája volt Pińczów város és környéke. Ezt a 
területet 1944 júliusában nemcsak, hogy együtt szabadították fel a Honi 
Hadsereg, a Parasztzászlóaljak és a Népi Gárda egységei és az odaérkező 
szovjet csapatok, de az új közigazgatást is együtt szervezték meg, válasz-

tott vezetőkkel „koalíciós” alapon. Így a „Pińczówi Köztársaságnak” ne-

vezett terület (Pińczów és 12 másik környékbeli település),
18

 bár az au-

gusztusban bekövetkező német ellentámadás következtében nem sokáig 
állhatott fenn, mégis a későbbiekben Lengyelország újjáépítésének szim-

bólumává vált, amelyre gyakran hivatkozott a háború utáni új lengyel 
                                                                                                                                               

Letöltés: 2015. május 20. 
17

 Kot, Stanisław: Chłopi a idea narodowa. IN: Zielony Sztandar VI. évf. (1936.) május 
31. 3. A Zielony Sztandar (’Zöld Lobogó’) hetilap a Népi Párt fő sajtóorgánuma volt, 
Stanisław Kot cikke pedig az ukránok iránti szimpátia jellegzetes megnyilvánulása. 
18

 Skalbmierz, Książ Wielki, Brzesko Nowe, Działoszyce, Janowice, Kazimierza Wielka, 
Koszyce, Nowy Korczyn, Proszowice, Sancygniów, Słaboszów és Wiślica. 
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hatalom.
19

 A pińczówi példa egyébként sem volt általános. Ebben pedig 
az is közrejátszott, hogy a „felszabadítóként” érkező reguláris szovjet csa-

patok sokszor korántsem viselkedtek olyan bajtársiasan a lengyel partizá-
nokkal és a helyi lakossággal, mint korábban a szovjet partizánok lengyel 
területre ledobott alakulatai. 

 

A politikai helyzet 1943-1944-ben 

 

Eközben azonban más helyeken is fontos változások zajlottak, amelyek 
befolyásolhatták a Parasztzászlóaljak és általában Lengyelország későbbi, 
háború utáni sorsát. 1943 júliusában egy máig sem egészen tisztázott re-

pülőszerencsétlenségben meghalt Władysław Sikorski tábornok, a londoni 
emigráns lengyel kormány miniszterelnöke. Helyére Stanisław Mikołajczyk, 
a Népi Párt vezetőségének tagja került, aki valamikor maga is a ZMW 

antikapitalista jelszavakat hangoztató aktivistája volt. (1937-ben neki is 

fontos szerepe volt a nagy parasztsztrájk megszervezésében.) Ekkor, az 
adott helyzetben azért juthatott fontos szerephez a nemzetközi politikában 
is, mert hajlandónak mutatkozott a tárgyalásra a Szovjetunióval, ellentét-

ben Sikorskival. (A katyńi tömegsírok 1943-as megtalálása után ugyanis 
megszakadtak a diplomáciai kapcsolatok a lengyel emigráns hatalmi szer-

vek és a Szovjetunió között. Most esély látszott az együttműködés meg-

újítására.) Mikołajczyk személye pedig arra is ígéretet jelenthetett, hogy a 
háború utáni rendezésben komoly szerepet kaphat a Népi Párt, megvaló-
sulhatnak földosztó és szövetkezetesítő elképzelései. Egy nappal 
Mikołajczyk miniszterelnöki beiktatása után, július 15-én Szelciben (az 
Orosz FSzSzK-ban) az Oka-menti táborban letette az esküt a Szovjetuni-

óban lengyel hadifoglyokból szervezett új lengyel haderő (a „Berling-

hadsereg”20) első egysége, a Kościuszko-hadosztály.21
 Ez reményt kelthe-

                                                           
19

 Żywot-Górecka, Katarzyna: Rzeczpospolita Partyzancka – Republika Pińczowska. 
Bohaterska walka i zwycięstwo polskich oddziałów partyzanckich podczas II Wojny 
Światowej. http://katarzynazywot-gorecka.historia.org.pl/2015/02/01/rzeczpospolita-

partyzancka-republika-pinczowska-bohaterska-walka-i-zwyciestwo-polskich-oddzialow-

partyzanckich-podczas-ii-wojny-swiatowej/ 

Letöltés: 2015. augusztus 8. 
20

 Nevét a főparancsnokról, a máig ellentmondásos megítélésű Zygmunt Berling tábor-

nokról kapta. 
21

 Kania, Wojciech: 1 Warszawska Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. 
http://www.dws-xip.pl/LWP/lwp10A.html 
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tett a partizánharcot folytató lengyelekben, bár azt is tudni lehetett, hogy 
ez a haderő csak a szovjetek szoros felügyelete alatt, illetve a Szovjet Vö-
rös Hadsereggel együtt léphet majd lengyel földre. 

Emellett 1944 januárjától a hazai lengyel ellenállási mozgalom élén a 
kormány Delegatúrája helyett egyre nagyobb szerephez jutott a Politikai 
Egyeztető Bizottság utóda, a Nemzeti Egység Tanácsa (Rada Jedności 
Narodowej). Ez, ugyanúgy, mint elődje, lényegében pártközi egyeztető 
fórum volt. Fontos szerep jutott benne a Népi Pártnak is, személy szerint 
pedig Józef Niećko-nak és a ZMW egy másik fontos régi teoretikusának, 
Józef Grudzińskinak.22

 A Tanács 1944 márciusában megfogalmazott 
programjába (Miért harcol a lengyel nemzet?) belefoglalták a kizsákmá-
nyolás elvi tilalmát, az 50 hektáron felüli földek kisajátítását, és 8-15 hek-

táros parcellák kiosztását rászoruló parasztcsaládok között, az erdők álla-

mosítását és a falusi infrastruktúra fejlesztését, a helyi önkormányzatok 
erősítését.23

 Vagyis csupa olyan dolgot, amelyet a ZMW és a Népi Párt 
ideológusai már a ’30-as években is hangoztattak, és a háború alatt kelet-

kezett újjáépítési terveikben is szüntelenül hirdettek.24
 

Ebben a helyzetben folyamatosan napirenden volt a Parasztzászlóaljak 
és a Honi Hadsereg közötti együttműködés szorosabbra fűzése is. 1943 
folyamán több megállapodás is született a két szervezet egyesítéséről, 

                                                                                                                                               

Letöltés: 2015. június 8. 
22

 Butryński, Radosław: Rada Jedności Narodowej. http://www.dws-

xip.pl/PW/cywilna/pw81.html 

Letöltés: 2015. május 15. 
A Népi Párton kívül az alábbi szervezetek képviseltették benne magukat: a szociálde-

mokraták (Lengyel Szocialista Párt – Polska Partia Socjalistyczna, röv.: PPS), a keresz-

ténydemokraták (Munkapárt – Stronnictwo Pracy, röv.: SP), a nacionalisták (Nemzeti 
Párt – Stronnictwo Narodowe, röv.: SN) és a katolikus egyház szervezetei. Később vet-

ték be a Tanácsba a liberálisok (Demokrata Párt – Stronnictwo Demokratyczne, röv.: 
SD) képviselőit is. Bár többször felvetődött a kommunisták bevétele is, de ez valamelyik 
fél ellenkezésén mindig elbukott. 
23

 O co walczy naród polski? Deklaracja Rady Jedności Narodowej. Warszawa, 1944. 

http://polona.pl/item/257631/3/ 9-10. 

Letöltés: 2015. július 30. 
24

 A háború alatt a legtöbb ilyen újjáépítési tervet a Népi Párt teoretikusai közül Stanisław 
Miłkowski írta: 
pl. Miłkowski, Stanisław: Demokracja na nowych torach. http://lewicowo.pl/demokracja-

na-nowych-torach/ 

Miłkowski, Stanisław – Zaremba, Zygmunt – Wojeński, Teofil: Program Polski Ludowej. 
http://lewicowo.pl/program-polski-ludowej/ 



 

167 

 

illetve a BCh betagolásáról az AK-ba, de a gyakorlatban ez nem valósult 
meg teljesen.

25
 Hasonló volt a helyzet, mint annak idején a Zászlóaljak 

létrehozásánál: a szervező-vezetőség által kigondolt elvek a valóságban, a 
„terepen” másképpen érvényesültek, mint papíron. A helyi szervezetek 

egyesítése vagy csak összehangolása nyilván attól függött, hogy az eddigi 
években az adott helyen milyen volt a viszony a Honi Hadsereg és a Pa-

rasztzászlóaljak helyi alakulatai között, mennyire volt olajozott az 
együttműködés, illetve mennyire tisztelték egymást a parancsnokok. 

Ahogyan az AK és a BCh viszonyáról, úgy az 1944-es és 1945-ös év 
eseményeiről is nehéz átfogó képet adni, éppen a fentiek miatt. A helyzet 

nagyon gyorsan változott nemzetközi és helyi szinten is, és nagyon sok 
mindenen múlt, hogy egyes katonai alakulatok, illetve egyes személyek 
sorsa hogyan alakult ebben az egy évben, a háború befejezésénél, majd az 
ezt követő hónapokban. 1944 nyara volt az az időszak, amikor a szovjet 
Vörös Hadsereg egységei elérték Lengyelország területét. Velük érkezett 
a Szovjetunióban létrehozott új lengyel haderő, az említett Berling-

hadsereg is. A hazai lengyel partizánok számára erősen kérdéses volt, 
hogy hogyan viszonyuljanak a helyzethez, szövetségesként vagy ellen-

ségként fogadják a szovjet csapatokat, próbáljanak-e velük érintkezésbe 
lépni, és műveleteiket összehangolják-e velük vagy maradjanak rejtve, 
stb. (Ez a dilemma természetesen a kommunista Népi Gárdát nem érintet-

te, de mint láttuk, nem ők alkották a harcoló lengyel partizánok többsé-
gét.) 

A Honi Hadsereg parancsnoksága mindenesetre már 1943 végén ki-

dolgozott egy tervet a következő évi teendőkre. Ezeknek összefoglaló 
néven a „Burza” (’Vihar’, ’Fergeteg’) nevet adták. Ez ugyan továbbra 
sem tisztázta teljesen világosan a szovjetekhez és „Berlingékhez” való 
viszonyt, de célul azt jelölte ki, hogy a németek gyengülését és hátrálását 
kihasználva az ország minél nagyobb részét kell önerőből, még a szovje-

tek megérkezése előtt felszabadítani. Ezáltal a londoni kormány előnyö-
sebb tárgyalási pozícióba juthat az ország sorsának további rendezése-

kor.
26
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A Fergeteg-hadművelet 1944 nyarán megkezdett végrehajtása azonban 
számos nehézségbe ütközött. A nyílt ütközetek felvállalásánál, illetve 
városok megtámadásánál a partizánháborúhoz szokott lengyel egységek 
hátrányba kerültek a még mindig technikai fölényben lévő németekkel 
szemben, ami hatalmas veszteségekhez vezetett. Másrészt általában a 
szovjetek sem segítették a lengyelek erőfeszítéseit, annak ellenére, hogy 
ez sokszor nekik is jól felfogott érdekük lehetett volna. A szovjetek gyak-

ran már a németekkel való harc megkezdése előtt nekiálltak lefegyverezni 
a velük tárgyalni próbáló lengyeleket (mint pl. Nowogródeknél), de arra 
is volt példa, hogy egy-egy várost együttesen, szoros együttműködésben 
szabadítottak fel a szovjet és a lengyel csapatok, de a győzelem után a 
NKVD rögtön nekiállt a lengyel partizánokkal való leszámolásnak. (Ez 
történt pl. Wilno, a mai Vilnius elfoglalása után is.)27

 Mint a híres brit 
történész, Norman Davies megjegyzi: „A teljes engedelmességet követelő 
szovjetek olyan lengyelek ezreinek az ellenállását váltották ki, akik más-

különben talán hajlandóak lettek volna valamiféle gyakorlati együttműkö-
désre.”28

 

Érdekes, hogy a Parasztzászlóaljak szerepéről ennek az időszaknak a 
harcaiban még mindig nagyon keveset tudunk. (Ami főleg annak fényé-
ben meglepő, hogy milyen részletességgel van feltárva a Zászlóaljak te-

vékenysége a németek és ukránok elleni 1942-1943-as harcokban.) Ese-

tükben talán még nehezebb átfogó képet adni. Nyilván róluk is elmondha-

tó, hogy nagyon sokmindenen múlott, hogy hogyan alakult egy-egy egy-

ségük sorsa. Múlhatott egyrészt saját parancsnokaik meggyőződésén és 
tájékozottságán, ugyanígy a szovjet parancsnokok jó- vagy rosszindula-

tán, pragmatizmusán vagy merevségén. Múlhatott azon, hogy mennyire 
voltak összekötve a Honi Hadsereg egységeivel. És végül azon is, hogy 
adott helyen szovjetekkel vagy a Berling-hadsereg egységeivel találkoz-

tak-e először. Az akkori bonyolult politikai helyzet nem adott nekik telje-

sen egyértelmű iránymutatást. 
A szovjet vezetés ekkor már nem ismerte el a londoni emigráns kor-

mányt az ország legitim végrehajtó hatalmának. Ehelyett már 1944 júliu-

sában létrehozták Lublinban a Lengyel Nemzeti Felszabadítási Bizottsá-
got (Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, röv.: PKWN), amelynek 
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soraiban nem csak kommunisták kaptak helyet, hanem szocialisták (PPS-

tagok)
29

 és parasztpártiak is. Ők azonban nem pártjuk elsővonalbeli poli-

tikusai voltak; és kevéssé tudtak érvényesülni a domináns kommunisták 
mellett. (A parasztpárti tagok később pont emiatt szakítottak is pártjuk 
londoni vezetésével, és önálló pártot alapítottak.) 

A PKWN 1944. augusztus végén ugyan rendeletet hozott a „földalatti” 
(ellenálló) szervezetek feloszlatásáról a „felszabadított” területen,30

 emel-

lett részben elébe ment a Népi Párt régi követeléseinek is, amikor 1944 
szeptemberében meghirdette a rohamtempóban megvalósítandó földosz-

tást. (Ennek értelmében a hazaárulók és háborús bűnösök elkobzott birto-

kain kívül az 50 illetve 100 hektáron felüli birtokrészek kerültek kisajátí-
tásra és szétosztásra.)31

 A rendelet alatt pedig ott volt többek között Andr-

zej Witosnak (a legendás parasztpárti vezér, Wincenty Witos öccsének), 
mint földosztóbiztosnak az aláírása is. Ezzel a lépéssel a BCh sok harco-

sát remélték a PKWN oldalára állítani vagy legalábbis a további harc ab-

bahagyására késztetni békés eszközökkel. Egyelőre nincs adatunk arról, 
hogy ennek hatására hány parasztegység szánta rá magát a fegyverletétel-

re vagy a Berling-hadsereghez való csatlakozásra. 
Eközben a Honi Hadsereg vezetősége, látva, hogy a szovjet parancs-

nokok általában kevéssé hajlandóak tárgyalni, és legtöbb helyen érzéket-

lenül viseltetnek a lengyeleknek a Fergeteg-hadműveletben kifejtett erő-
feszítései iránt, egy újabb, elkeseredett akcióra szánta el magát, és 1944. 
augusztus 1-jén kirobbantotta a varsói felkelést. A cél nemcsak a város 
felszabadítása volt, hanem a jeladás is egy általános nemzeti felkelés 
megkezdésére az eddigi szórványos partizánháború helyett. Ez utóbbi 
nem következett be. Hogy a szovjet hadsereg hogyan viszonyult a felke-

léshez, hogy az adódó lehetőségek ellenére nem nyújtottak segítséget az 
viszonylag ismert történet, bár megjegyzendő, hogy ez valószínűleg nem 
(csak) a Varsóhoz érkező parancsnokokon múlt, sokkal inkább a felsőbb 

                                                           
29

 PPS – Lengyel Szocialista Párt (lásd a 22-es lábjegyzetet). 
30

 Kuciński, Dominik: Proces Szesnastu: z Warszawy do Moskwy. 
http://historia.org.pl/2009/07/19/proces-szesnastu-z-warszawy-do-moskwy/ 
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hadvezetésen, illetve az emigráns lengyel vezetők makacsságán is. 
Stanisław Mikołajczyk lengyel miniszterelnök ugyanis augusztusban még 
Moszkvában próbált tárgyalni Molotovval és Sztálinnal a szövetségről, de 
a lengyel-szovjet határ kérdésében nem tanúsított túl nagy rugalmassá-
got.

32
 Valószínű, hogy a szovjet Vörös Hadsereg megállása Varsónál ez-

zel is összefüggésben volt. (A szintén Varsó alá érkező Zygmunt Berling 

tábornok megpróbált segítséget nyújtani a felkelőknek, de nem sikerült 
átjutnia a Visztulán. A városba csak seregének egyes egységei jutottak be, 
akik aztán a felkelőkkel együtt estek el vagy kerültek német hadifogság-

ba.
33) Arról sincs adatunk, hogy a varsói felkelésben hányan vettek részt a 

Parasztzászlóaljak katonái közül. (Holott például a kommunista Népi 
Gárda egységeinek részvétele a felkelésben elég jól fel van tárva.) Az 
biztos, hogy Varsóban harcolt Franciszek Kamiński („Éger ezredes”) a 
Parasztzászlóaljak főparancsnoka,34

 aki pár hónappal korábban még a 
Lublini Vajdaságban küzdött a németek és az UPA ellen, majd a szovje-

tek elől húzódott az akkor már a Honi Hadsereghez kapcsolt egységével a 
fővárosba. Azt is tudjuk, hogy a németek a varsói felkelés alatt végezték 
ki Józef Grudzińskit, a ZMW és a Népi Párt egyik nagy teoretikusát, a 
ROCh egyik fő szervezőjét.35

 Ez alapján valószínűnek tűnik, hogy ezek-

ben a napokban is, mint eddig, inkább a ROCh felső vezetése tartózkod-

hatott a fővárosban, nem pedig a Parasztzászlóaljak elsősorban saját falu-

jukat védő tömegei. 
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 Kuciński i. m. Látni kell azonban, hogy a lengyel katonai vezetők legtöbbje Miko-
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 Ostatni komendant. Audycja Andrzeja Sowy i Jerzego Swalskiego poświęcona postaci 
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Október 2-án Tadeusz Komorowski (fedőnevén: „Bór” azaz „Renge-

teg”) tábornok, a Honi Hadsereg főparancsnoka, a varsói felkelés irányí-
tója kénytelen volt kapitulálni a német csapatok előtt Varsóban. A felke-

lés vereséggel, súlyos vérveszteséggel és Varsó majdnem teljes lerombo-

lásával ért véget. Emiatt pedig nemcsak a Honi Hadsereg esett szét, ha-

nem az emigráns kormány is válságba került. Mikołajczyk miniszterelnök 
továbbra is bízott abban, hogy megegyezésre juthat a szovjetekkel, míg a 
kormány más tagjai, elsősorban a szocialisták, egyre kevésbé. November-

ben Mikołajczyk kénytelen volt lemondani a miniszterelnökségről, és a 
szocialista Tomasz Arciszewskinek átadni a helyét.36

 

 

A BCh-dilemmája és a polgárháborús helyzet 
 

Mint említettem, egyelőre kevés az adatunk arról, hogy a Parasztzászlóal-

jak hol hogyan foglaltak állást a szovjetekkel és az új hatalommal szem-

ben 1944 nyarán és őszén, de azt láthatjuk, hogy nem voltak könnyű 
helyzetben. A vezetőség ugyan továbbra sem ismerte el legitim hatalom-

nak a PKWN-t, de egyrészt a Mikołajczyk lemondása miatti csalódás, 
másrészt a földosztás okozta reménykedés hatására jónéhányan jelentkez-

tek a Zygmunt Berling-féle haderőbe vagy a PKWN új erőszakszervezete-

ibe.
37

 Az ismert parancsnokok életútját vizsgálva mindenesetre sokféle 
sorsot láthatunk. Találunk olyan embert is, aki beállt a Berling-hadse-

regbe, és annak katonájaként még az 1945-ös tavaszi németországi had-

műveletekben is résztvett;38
 volt, akit a szovjetek minden korábbi tette 
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ellenére hadifogolyként elhurcoltak;39
 de volt olyan is, akinek az új rend-

őri szervezet, a Polgári Milícia (Milicja Obywatelska – MO) kiépítésében 
volt szerepe;

40
 de olyanok is voltak, akik folytatták a harcot a szovjetek 

ellen is.
41

 Ezek alapján feltételezhetjük, hogy nemegyszer előállhatott 
olyan kellemetlen helyzet is, amikor a Parasztzászlóaljak katonái, az egy-

kori harcostársak is egyik hétről a másikra egymással ellentétes oldalon 
találták magukat, egymásra voltak kénytelenek lőni. Mindenesetre meg-

kockáztathatjuk a feltevést, hogy a Parasztzászlóaljak tagjai a szeptemberi 
földreformrendelet után sokkal inkább hajlottak az amúgy is egyre kilá-
tástalanabb harc abbahagyására, mint a Honi Hadsereg más harcosai. Ar-

ról nem is beszélve, hogy valószínűleg a szovjetek és a kommunisták is 
sokkal inkább készek voltak megegyezni velük (a BCh-val), akiknél kez-

dettől egyértelmű volt a Piłsudski-rendszer örökségének elutasítása. 
A Parasztzászlóaljak helyzete 1944 második felében és még 1945-ben 

ellentmondásos illetve kérdéses volt. Mind a kommunista hatalom, mind a 
kommunistáknak ellenálló illegális fegyveres szervezet, a WiN (Wolność 
i Niepodległość – Szabadság és Függetlenség) igyekezett őket, illetve 
egykori tagjaikat a maga oldalára állítani, hol rábeszéléssel, hol erőszakos 
eszközökkel. 1945-1946 folyamán az újjászülető Népi Pártnak száznál is 
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több tagja esett gyilkosság áldozatául.42
 Nagyon sokszor olyanok, akik 

pedig már megkötötték a maguk kompromisszumát az új renddel, és legá-
lis ellenzékiként kívántak működni. Legtöbb esetben ma már kimutatha-

tóan a kommunista belbiztonsági erők álltak a gyilkosságok mögött, de 
jellemző, hogy a merényletekkel általában mindig egymást vádolták a 
kommunisták és a WiN, így próbálván ellenfelük iránt a Népi Pártban 
ellenszenvet kelteni. Három híres eset volt, ami különösen nagy port vert 
fel, és sokszor máig viták tárgyát képezi. Az áldozatok, Narcyz Wiatr, 
Bolesław Ścibiorek és Władysław Kojder mindhárman a Parasztzászlóal-

jak korábbi helyi szervezői voltak, és gyanús körülmények között haltak 
meg 1945 folyamán. Narcyz Wiatr a BCh VI. azaz Krakkó-központú ke-

rületének főparancsnoka volt. Ma már biztosnak látszik, hogy a kommu-

nista titkosszolgálat, az UB (Urząd Bezpieczeństwa – Biztonsági Hivatal) 
emberei végeztek vele Krakkóban, az utcán.43

 Bolesław Ścibiorek falusi 
tanító Łódź környékén szervezte a Parasztzászlóaljakat. Őt mai tudásunk 
szerint a Honi Hadsereg egykori katonái lőtték le saját házában, de eseté-
ben nem politikai gyilkosságról, hanem egy részben szerelemféltésből 
eredő személyes bosszúról volt szó.44

 Władysław Kojder Kis-Lengyel-

országban volt BCh-partizán, de 1945-ben már ő is visszatért a civil élet-

be.
45

 Az ő halálának pontos körülményei máig tisztázatlanok. Nem zárha-

tó ki az sem, hogy rablógyilkosság történt, de mivel az ügyet a kommu-

nista befolyás alatt álló helyi hatóságok vonakodtak kivizsgálni, könnyen, 
hogy ebben az esetben is az UB soraiból kerültek ki az elkövetők.46
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imienia Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1967-1968. 272-273. 
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1944. december végén a PKWN Ideiglenes Kormánnyá alakult át, 
amelynek miniszterelnöke a PPS-párti Edward Osóbka-Morawski lett. Az 

általános helyzeten ez nem sokat javított, sőt inkább növelte a káoszt. 
1945 januárjában a Honi Hadsereg hivatalosan feloszlatta magát, ez a 
lépés azonban inkább csak egy csel volt a szovjetek felé.47

 Az AK szerve-

zetei nem széledtek szét, megmaradtak, és új néven (NIE, azaz NEM)
48

 

folytaták harcukat és szervezkedésüket. Tavasszal aztán némi remény 
mutatkozott arra, hogy megegyezés jöhet létre a londoni emigránsok és a 
kommunista-vezetésű Ideiglenes Kormány között. Egyfelől Mikołajczyk 
is tárgyalni kezdett a hazatérésről és egy új kormány létrehozásáról a Népi 
Párt részvételével, másrészt a NIE parancsnoka, Leopold Okulicki (álne-

vén: „Niedźwiadek” azaz „Bocs”) tábornok is jelezte tárgyalási hajlandó-
ságát. A két ajánlatot a szovjet vezetés meglepően eltérő módon kezelte. 
Mikołajczykkal hajlandóak voltak megbeszéléseket folytatni, de a NIE és 
a Nemzeti Egység Tanácsa küldöttségét (élén Okulicki tábornokkal) a 
tárgyalás ígéretével csapdába csalták, elrabolták és 1945 júniusában (a 
Mikołajczykkal folyó tárgyalásokkal egyidőben) Moszkvában kirakatpert 
rendeztek nekik a szovjetek elleni szabotázs és terror vádjával.49

 Mindez 

már júniusban, tehát a II. világháború európai befejezése után történt. 
Lehet, hogy a Sztálin-rezsim pragmatikusan úgy gondolta, a megosztott 
londoni vezetés felé lehet kíméletes, de a hazaiak felé, akik mögött még 
mindig ismeretlen számú rejtett katona is áll, erőt kell demostrálnia. De az 
is lehet, hogy a „Tizenhatok perével” éppen a Moszkvában tartózkodó 
Mikołajczykra akartak ráijeszteni. A vád mindenesetre nevetséges volt: 
egy másik ország vezetőit megvádolni a hazájuk területén ellenséges 
gesztusokkal fellépő hadsereg elleni árulással, több mint abszurd. A vád-

lottak között egyébként ott volt a Népi Párt három tagja, Mikołajczyk 
személyes jó ismerősei is: Kazimierz Bagiński,50

 Stanisław Mierzwa és 
Adam Bień (utóbbi egykori ZMW-tag, ügyvéd, a falusi színjátszókörök 
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 Kuciński: i. m. 
48

 A „nie” szó „nem”-et jelent, de ebben az esetben az elnevezés valószínűleg a 
„niepodległość” azaz „függetlenség” szóra utalt. 
49

 U. o. 
50

 Kazimierz Bagiński ráadásul egyike volt azoknak, akiket 1933-ban Wincenty Witos-

szal együtt ítéltek el a brześći koncepciós perben, de a börtön elől akkor ő is Csehszlo-

vákiába távozott. (Lásd az 5. lábjegyzetet.) 
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egykori fő szervezője).51
 Bieńt 5 év, Bagińskit egy év, Mierzwát 4 hónap 

börtönbüntetésre ítélték, bár végül mindhárman előbb szabadultak.52
 

Mikołajczykkal szovjetek nemzetközi jogot sértő eljárása ellenére sikerült 
megegyezni: ő és a londoni emigránsok egy része hazatért. Létrejött 1945 
júniusában a lengyel Ideiglenes Nemzeti Egységkormány, amelynek mi-

niszterelnöke továbbra is Osóbka-Morawski maradt, Mikołajczyk pedig 
megkapta a földművelésügyi tárcát, és ezzel a földreform irányításának 
jogát is. A kormányban továbbra is helyet kapott a PPR (a kommunisták) 
és a PSL (a népiek) mellett a PPS (a szocialisták) és a SD (a liberálisok 
pártja) is.53

 

Mikołajczyk hazatérése és szerepvállalása a kormányban megint egy 
olyan esemény volt, ami arra ösztönözte a Parasztzászlóaljak még ellenál-

ló részét, hogy fejezzék be harcukat. A végső lökést ehhez a kormány 
1945. augusztus 2-ai amnesztiarendelete adta meg.

54
 A Parasztzászlóaljak 

ekkor szüntették be végképp a szovjetek és kommunisták ellen küzdel-

met, míg az egykori Honi Hadsereg és a NSZ számos egysége ezek után 
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 Okraska, Remigiusz: Folklor i awangarda. http://nowyobywatel.pl/2014/11/28/folklor-

i-awangarda-2/ 

Letöltés: 2015. augusztus 28. 
52

 A Tizenhatok perében egyébként három felmentő ítélet született, valószínűleg de-

monstrációs jelleggel. A többi vádlott 4 hónaptól 10 évig terjedő börtönbüntetést kapott. 
Közülük heten szabadultak a büntetésük lejárta előtt, hárman (köztük Okulicki) meghal-

tak a börtönben, egy elítélt, Antoni Pajdak pedig 5 éves ítélete ellenére 10 évig rabosko-

dott a Szovjetunióban. 
Kuciński: i. m. 
53

 Paczkowski, Andrzej: Fél évszázad Lengyelország történetéből 1939-1989. Ford.: 

Pálfalvi Lajos. Budapest, 1956-os Intézet, 2000. 110. A választásokat azonban a PPR 
1947-ig halogatta, különösen azután, hogy 1945 novemberében Magyarországon egy 
agrárpárt, vagyis a Független Kisgazdapárt nyerte fölényesen a választásokat, és a PPR 
számára félő volt, hogy ugyanilyen eredmény jön ki Lengyelországban is. U. o. 128. 
54

 Dekret z dnia 2 sierpnia 1945 r. o amnestii. (Dz. U. 1945 nr 28. poz. 172.). (Az Ideig-

lenes Nemzeti Egységkormány 1945. augusztus 2-ai rendelete az amnesztiáról) 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19450280172 

Letöltés: 2015. október 20. 
Szeptemberben a fegyverletétel határidejét meghosszabbították: 
Dekret z dnia 22 września 1945 r. o przedłużeniu niektórych terminów przewidzianych 
dekretem o amnestii. (Dz. U. 1945 nr 39. poz. 221.) (Az Ideiglenes Nemzeti Egység-

kormány 1945. augusztus 2-ai rendelete az amnesztia határidejének meghosszabbításá-
ról)  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19450390221 

Letöltés: 2015. október 20. 
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is tovább harcolt, egészen 1947-ig, az akkori újabb amnesztiarendeletig.55
 

Ez a félig-meddig polgárháborús állapot pedig még sok szenvedést oko-

zott a világháború által amúgy is borzalmasan megtizedelt lengyel lakos-

ságnak.56
 

 

Legális ellenzékben 

 

A Parasztzászlóaljak egykori harcosai tehát igyekeztek visszatérni a civil 
életbe és részt venni az ország újjáépítésében. A tisztek közül sokan je-

lentkeztek az új lengyel hadseregbe, ám gyors előmenetelre nem számít-
hattak. Sőt, éppen ellenkezőleg: állandó hátrányba kerültek a Népi Gárda 
egykori harcosaival és a szovjet állampolgársággal rendelkező „hazatérő” 
(sokszor csak lengyel ősökkel rendelkező, de lengyelül alig tudó) tisztek-

kel szemben,
57

 majd a következő években a hatalom mintha éppen arra 
törekedett volna, hogy a volt BCh-tiszteket a lehetőség szerint minél na-

gyobb számban kiszorítsa a hadseregből.58
 Akik mégis bennmaradtak, 

azok közül viszont sokan később, az ’50-es években, már a nyílt sztáli-
nizmus idején kerültek nagyobb számban „szanálásra”.59

 Vagyis, aránylag 
elég kevés olyan egykori BCh-harcos volt, aki végül a Lengyel Néphadse-

reg állományából mehetett nyugdíjba. 
Ugyanakkor valószínűleg jóval nagyobb is volt azon BCh-tisztek szá-

ma, akik a háború befejeztével inkább a Népi Párt és a ZMW feléleszté-
sén kezdtek dolgozni. A Népi Párt azonban nem tudott a ’30-as években 
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 A szovjetek és kommunisták elleni ellenállás új csúcsszerve a WiN (Wolność i 
Niepodległość azaz Szabadság és Függetlenség) lett, amelynek harcosai tömegméretek-

ben 1947-ben tették le a fegyvert, de állítólag voltak egyes tagjai, akik a ’60-as évekig el 
tudtak rejtőzni a hatóságok elől. Paczkowski i. m. 123. 
Egyébként 1947 volt az az év is, amikor Délkelet-Lengyelországban az UPA utolsó 
egységeinek ellenállását is sikerült felszámolni. 
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 A II. világháború alatt összesen körülbelül 6 millió lengyel állampolgár halt meg, de 

ennek csak 11%-át teszik ki azok, akik harcban estek el. Davies: Lengyelország történe-

te. 353. 
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 Az ilyen Szovjetuniótól „ajándékba kapott” katonatiszt tipikus példája a félig lengyel, 
félig orosz Konstanty Rokossowski (Konsztantyin Rokosszovszkij) marsall volt, de a 
hierarchia alsóbb szintjein is jelen voltak az ilyen tisztek. 
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 Matusak: i. m. 86. 
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 U. o. 87. 
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kialakított egység szerint újjászerveződni.60
 Kettészakadt egy kommunis-

tákkal szimpatizáló SL-re (Stronnictwo Ludowe) és egy önállóságát őriz-

ni próbáló PSL-re (Polskie Stronnictwo Ludowe).
61

 Még ez utóbbin, a 
PSL-en belül is létezett egy Stanisław Mikołajczyk köré tömörülő „Cent-

rum” vagy „jobbszárny” és egy kommunistákkal és szocialistákkal szoro-

sabb együttműködést hirdető „balszárny”. Ez utóbbi vezetője érdekes 
módon az a Józef Niećko lett,62

 aki a ’30-as években még mint a ZMW 
misztikus „pogány szláv” ideológusa volt ismert, és aki emellett a kom-

munisták iránt korábban mindig nagy ellenszenvvel viseltetett.63
 A 

Mikołajczyk-szárny és a Niećko-szárny közötti ellentétek különösen azu-

tán váltak élessé, hogy 1947 januárjában a kommunista PPR (Munkás-

párt) döbbenetes arányú csalással megnyerte a választásokat az egyébként 
jóval nagyobb támogatottságú PSL ellen.64

 Súlyosbította a helyzetet a 
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 Nem volt lényegtelen az sem, hogy a párt a háború alatt elvesztette legfontosabb veze-

tői és fő ideológusai jelentős részét: Maciej Ratajt még 1940-ben agyonlőtték a megszál-

lók; Stanisław Thugutt 1941-ben Stockholmban halt meg természetes halállal; Wincenty 
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Wehrmacht bosszújának; Stanisław Miłkowski (a pártprogramok kidolgozója) és Ignacy 

Solarz (a népfőiskolai mozgalom „atyja”) koncentrációs táborban haltak meg, stb. 
61

 A SL tagjai azok lettek, akik már a Fergeteg-hadművelet előtt is sürgették a kommu-

nistákkal való összefogást a nagyobb hatékonyság érdekében. Ők voltak azok, akik 1944 
nyarától kezdve a PKWN-t is könnyebben hajlandóak voltak elfogadni. Sielezin i. m. 
111. 
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 Stankiewicz, Witold: Józef Niećko. In: Polski słownik biograficzny XXII. Kötet. 
Szerk.: Emanuel Rostworowski. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk, Zakład 
Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. 727-

729. 729. 
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 Egy 1936-ban keletkezett cikkében például egyenesen „veszett kutyáknak” nevezte a 
szovjet kommunistákat, némi bujkáló kárörömmel szólva az akkor a Szovjetunióban 
zajló „nagy perekről”, amelyekben a „veszett kutyák” egymást mardossák halálra: 
Niećko, Józef: Wściekłe psy. https://bialczynski.wordpress.com/co-to-za-

strony/klan/straznicy-wiary-slowianskiej-wiary-przyrodzoney/zwiazek-wici-

%E2%80%93-straznicy-wiary-przyrody-jozef-niecko-ignacy-solarz-stanislaw-

milkowski/ 

Letöltés: 2015. augusztus 8. 
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 Tischler János adatai szerint 54%-ot szerzett a választáson a PSL (tehát hasonló ará-
nyú volt a támogatottsága ekkor, mint a FKGP-nak Magyarországon), és 44%-ot a PPR-t 

PPS-t, SD-t és SL-t magában foglaló Demokratikus Blokk. A „hivatalos”, nyilvánosság-

ra hozott adatokban azonban 80%-kal a Demokratikus Blokkot hozták ki győztesnek, a 
PSL-nek pedig csak 10% jutott. 
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PSL számos képviselőjelöltjének hatósági zaklatása, meghurcoltatása is.65
 

(Ez nem kerülte el a valamikori BCh-tiszteket sem, főleg azokat, akik 
katonai pályán maradtak a háború után is.) 

A Parasztzászlóaljak egykori vezetőinek álláspontja a Mikołajczyk-

Niećko-vitában szintén elég vegyes volt. Franciszek Kamiński például 
következetesen kitartott Mikołajczyk mellett,66

 míg pl. Kazimierz Banach 
vagy Tadeusz Rek (aki a német megszállás idején a Zsidókat Segítő Ta-

nácsban képviselte a Népi Pártot)67
 egyértelműen Niećko támogatói közé 

tartoztak. Összességében az egykori kerületi BCh-parancsnokok mintha 

inkább Niećko-hoz húztak volna, sokszor még akkor is, ha a szovjetek 
és/vagy a kommunista befolyás alatt álló biztonsági szervek részéről ül-

döztetést, meghurcoltatást szenvedtek is. Az ilyen állásfoglalások oka 
azonban valószínűleg inkább a fáradtság lehetett, mint az elvek. Sokan 
láthatták úgy, hogy a hosszú harcok után az országnak mindenekelőtt 
nyugalomra, békés építésre van szüksége, ehhez pedig kompromisszumo-

kat kell kötni. Valószínűleg Niećko-ékat is váratlanul érte, mikor Miko-

łajczyk 1947 őszén, jogosan tartva egy ellene indítandó koncepciós pertől 
szinte szökve elhagyta az országot.68

 Miután híveit a PSL-vezetőségből is 
sikerült kiszorítani, sor került a PSL és a SL egyesítésére. Újra létrejött 
tehát az egységes parasztpárt, ezúttal Egyesült Népi Párt (Zjednoczone 

                                                                                                                                               

Tischler János: A fordulat „hosszú” évei Lengyelországban 1944-1948. In: A fordulat 

évei. Politika, képzőművészet, építészet 1947-1949. Szerk.: Standeisky Éva, Kozák 
Gyula, Pataki Gábor, Rainer M. János. Budapest, 1956-os Intézet, 1998. 65-84. 73. 

A választási csalások módszerei ma már aránylag jól fel vannak tárva: 
Adamczyk, Mieczysław – Gmitruk, Janusz: Fałszerstwa wyborcze 1947. Warszawa, 

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2000. 
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 Ugyancsak Tischler János szerint 1946 során a PSL 162 képviselőjelöltje került letar-

tóztatásba. Tischler i. m. 71. A politikai gyilkosságokról már volt szó. 
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 Andrzej Sowa és Jerzy Swalski beszélgetnek Franciszek Kamińskival és Jan 
Sałkowski történésszel a Parasztzászlóaljakról a Lengyel Rádióban). (1994. október 4.) 
http://www.polskieradio.pl/13/156/Artykul/1384798,Franciszek-Kaminski-komendant-

Batalionow-Chlopskich 

Letöltés 2015. október 20. 
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 Wypych, Jan: Tadeusz Rek (1906-1968). In: Polski słownik biograficzny XXXI. 
Szerk.: Emanuel Rostworowski. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, 

Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1988-

1989. 61-63. 
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 Rostworowski: i. m. 154. és Dąbrowski, Franciszek: Czy bezpieka wiedziała o 
ucieczce Mikołajczyka? Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej IX. évf. (2009) 10-11. 

szám, 39-45. 
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Stronnictwo Ludowe, rövidítve ZSL) néven, 1949-ben. Ez azonban az 

egyre nyilvánvalóbb sztálinista diktatúra alatt nem nagyon játszhatott más 
szerepet a politikai életben, mint az álellenzéki kirakatpártét. (Lengyelor-

szágban ugyanis, ellentétben Magyarországgal, a sztálinista időkben és 
ezt követően is meghagyták a formális többpártrendszert. A ZSL mellett 
megmaradt látszat-ellenzéknek a liberális Demokrata Párt – Stronnictwo 

Demokratyczne is.) A Parasztzászlóaljak egykori harcosai előbb-utóbb 
kénytelenek voltak elfogadni ezt a helyzetet, és a következő években csak 
kulturális téren próbálták a paraszti önállóságot fenntartani. Nem álltak 
ellen a mezőgazdaság kollektivizálásának sem, holott a ’30-as és ’40-es 

években sokszor megírták: nem szovjet mintára képzelik el a szövetkeze-

tesítést. 
A ZSL és a régi, Mikołajczyk-féle PSL egykori vezetőségének utóla-

gos, szimbolikus kibékülésére és tulajdonképpeni újraegyesítésére csak 
1989-ben került sor. A ZSL ekkor újra felvette a PSL nevet, és tiszteletbe-

li elnökké választotta az ’50-es években börtönben ülő, ezt követően pe-

dig politikailag elnémított Franciszek Kamińskit. 
A Parasztzászlóaljak emlékének ápolása viszont az államszocializmus 

éveiben sem szakadt meg. Harcaik már akkoriban is viszonylag jól fel 
voltak térképezve, és a ZSL számontartotta, magáénak vallotta az antifa-

siszta küzdelemnek ezt a hagyományát, melyet az 1989-es rendszerváltás 
utáni időkre is átörökített. A Parasztzászlóaljak hőseinek (nemcsak az or-
szágosan ismerteknek, hanem a helyi vezetőknek is) ma is kultusza van, 
ennek pedig fontos szerepe van a lengyel vidék életében, a nemzeti identi-
tás mellett a regionális öntudatok, a decentralizált társadalmi élet fenntar-

tásában is. 
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