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I. Bevezető 

A háborúk történetét általában a hadtörténelem hatáskörébe utalják, hiszen ez a 

történettudományi irányzat az, amely tradicionálisan a háborúval foglalkozik. Fő 

területeiként az eseménytörténetet, a fegyvernemtörténetet és a hadtörténelmi forráskutatást 

szokták meghatározni.1 Ha azonban jobban belegondolunk, könnyű belátni, hogy egy háború 

története, különösen egy olyan totális háborúé, mint az első világháború, nem korlátozható 

le kizárólag a fegyveres testületek eseménytörténetére és ennek közvetlen forrásaira. Az öt 

háborús év politika-, diplomácia-, társadalom-, gazdaság- és művelődéstörténeti 

szempontból egyaránt értelmezendő, ráadásul valamennyi megközelítés szorosan összefügg 

a harctéri eseményekkel is. Az első világháború kutatása tehát komplex feladatot jelent az 

arra vállalkozók számára.2 

Jómagam 2005-ben kezdtem szakdolgozati témaként az első világháborúval foglalkozni. 

Diplomamunkámat Az első világháború értelmezései a modern historiográfiában (1989–

2006) címmel írtam az ELTE BTK-n, amelyet jeles eredménnyel védtem meg 2009 

januárjában. E dolgozat nyomán három tudományos ismeretterjesztő írást közölhettem a 

Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány által működtetett A Nagy Háború írásban 

és képben, vagy közismertebb nevén Nagy Háború Blog nevű oldalon.3 2008 és 2015 között 

az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) dolgoztam. Ekkor kezdtem ismerkedni a 

                                                           
1 BORUS (1954) 75. 
2 Felmerülhet a kérdés, hogy e megközelítések közül minddel a hadtörténet foglalkozzon, vagy az maradjon 
meg inkább a harctéri események kutatásánál? Pollmann Ferenc 2008-as vitacikke szerint a Magyarországon 
hagyományosan a hadsereghez és a védelmi szférához kötődő hadtörténetírásnak nyitnia kellene a 
társtudományok felé, olyan módszereket alkalmazva, hogy azok is fel tudják használni az eredményeit, ami 
persze azt is jelentené, hogy ne főként katonák foglalkozzanak a hadtörténelem kutatásával. (Bővebben: 
POLLMANN (2008).) Csikány Tamás és Markó György válaszcikkeikben maguk is elismerték, hogy üdvös 
lenne, ha a hadtörténetírás nyitna a történettudomány más diszciplínái felé, azonban mind a ketten úgy tartották, 
hogy mindannak a története, ami katonai tevékenységgel kapcsolatos, nem érthető meg anélkül, hogy a kutató 
kézzel fogható hadászati-katonai ismeretekkel rendelkezzen. Azaz: ezzel csak hivatásos katonák 
foglalkozzanak, mert megfelelő ismeretek híján szakmailag nem lesz elfogadható a háborút kutató történész 
munkájának eredménye. (Bővebben: CSIKÁNY (2009), MARKÓ (2009).) Pollmann Ferenc válaszul rámutatott, 
hogy minél szűkebbre vonja a hadtörténetírás saját érdeklődési körét, minél inkább döntően a háborúk és a 
hadseregek történetére, a hadviselés elméleti és gyakorlati kérdéseire koncentrál, annál inkább igaz lesz a 
megállapítás a speciálisan katonai ismeretek szükségességéről. Csakhogy ezek a speciálisan katonai ismeretek 
a tisztképzésen kívül aligha hasznosíthatók: a szélesebb értelemben vett történészszakma vélhetően nem tud 
belőlük profitálni. (Bővebben: POLLMANN (2009).) Ugyanakkor a „civil” történelemtudomány sem zárkózhat 
el a hadtörténettől. Ha ugyanis ezt teszi, akkor Pollmann Ferenc szerint „az emberiség történetének egy jelentős 
részétől elzárja magát, hiszen az írott történelemben alig volt néhány olyan év, amikor ne lett volna valahol a 
Földön háború.” (Idézet Pollmann Ferenccel készített interjúmból. Teljes szövege kapcsán lásd SZŐTS 
(2014B).) A háború a civil élet valamennyi területére kihat, e dimenziók elemzése pedig messze nemcsak a 
szűk értelemben vett hadtörténészek számára mondhatnak újat, hanem a történettudomány valamennyi 
művelője számára. „Ez kinyitja a kaput számos olyan kolléga előtt, aki nem kívánja magát hadtörténészként 
definiálni, de kutatásai valamilyen módon érintkeznek a háború történetével.” (SZŐTS (2014B).) 

3 SZŐTS (2011A), SZŐTS (2011B), SZŐTS (2011C). 
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nemzeti könyvtár egykori első világháborús gyűjteményével, amely 2014-ben megjelent 

könyvem alapját képezte. A kézirata lezárásáig vezető utat számos témába vágó tanulmány 

tarkította.4 A gyűjtemény kutatásának oldalhajtásaként több írásom megjelent az OSZK 

korabeli történetével kapcsolatban5, illetve a katonai tábori újságok problematikája is 

ekkoriban kezdett foglalkoztatni.6 Ez a munka arra is kiválóan alkalmas volt, hogy a háborús 

hátország kapcsán kutatásokat kezdjek7, illetve ennek folyományaként elmélyüljek a 

háborús propagandában, amelynek gyakorlati eredményeként nagykiállítás született az 

Országos Széchényi Könyvtárban.8 Közben tovább foglalkoztattak a historiográfia 

problémái is, aminek kapcsán több írást sikerült közzétenni.9 Ezek közül talán a német 

nyelven megjelent Hauptrichtlinien in der Historiografie des Ersten Weltkrieges in Ungarn 

című tanulmány a legjelentősebb.10 Historiográfiai kutatásaim szakmai hátterét az utóbbi 

években a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont 

Történettudományi Intézet Kelet-közép-európai nacionalizmusok az első világháború 

éveiben (OTKA K 113004) elnevezésű kutatócsoportja adta főállású munkahelyeim mellett, 

amelynek 2014 óta külső tagja vagyok. Az Intézet jóvoltából több nemzetközi konferencián 

részt vettem. 2014-ben Szarajevóban11, 2015-ben Szófiában12, 2016-ban Bukarestben13, 

2018-ban Komáromban jártam, de emellett Bécsbe (2014-ben) és Moszkvába (2017-ben és 

2018-ban) is meghívtak egy-egy előadást tartani. A Jel/kép című folyóiratban 

Kommunikáció és propaganda az első világháborúban14 Z. Karvalics László társaként, a 

Belvedere Meridionale folyóiratban Az egységtől a felbomlásig – Az Osztrák-Magyar 

Monarchia és az első világháború15 címmel egyedül szerkesztettem első világháborúval 

kapcsolatos tematikus számot. Több első világháborúval kapcsolatos könyvet recenzáltam 

különböző folyóiratokban,16 s néhány e témával foglalkozó kutatóval interjút is 

                                                           
4 SZŐTS (2011D), SZŐTS (2012C), SZŐTS (2013C), SZŐTS (2013D), SZŐTS (2014). 
5 SZŐTS (2011E), SZŐTS (2012B), SZŐTS (2013D), SZŐTS (2015). 
6 SZŐTS (2012C), SZŐTS (2013B), SZŐTS (2013D), SZŐTS (2016G). 
7 SZŐTS (2013A), SZŐTS (2014C), SZŐTS (2015B), SZŐTS (2015G), SZŐTS (2016C), SZŐTS (2016G), SZŐTS 
(2016). 
8 BERTÉNYI – BOKA – KATONA – RÓZSAFALVI – SZŐTS (2016). 
9 SZŐTS (2012A), SZŐTS (2014E), SZŐTS (2014H), SZŐTS (2015B), SZŐTS (2015C), SZŐTS (2015E), SZŐTS 
(2016B), SZŐTS (2016F), SZŐTS (2017), SZŐTS (2017C). 
10 SZŐTS (2015D). 
11 SZŐTS (2014G). 
12 KATONA – SZŐTS (2015). 
13 KATONA (2016). 
14 2016/1-es szám, társszerkesztő: Z. Karvalics László. 
15 2017/3-as szám. 
16 SZŐTS (2014D), SZŐTS (2014J), SZŐTS (2016D), SZŐTS (2016E). 
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készítettem17, amelyek az Újkor.hu – A velünk élő történelem nevű tudományos 

ismeretterjesztő portálon jelentek meg. Már a szakdolgozatom írásakor világossá vált 

számomra, hogy az első világháború magyarországi kutatásainak historiográfiáját eddig 

senki sem dolgozta fel, talán pont amiatt, mert könyvtárnyi méretű irodalomról van szó.18 

Jay Winter Antoine Prosttal közös, előbb francia, majd angol nyelven megjelent munkájában 

három, későbbi írásaiban négy generációra osztotta fel az első világháború kutatásával 

foglalkozó szakembereket.19 Természetesen nemcsak biológiai értelemben határozta meg a 

nemzedékeket, hanem azt is felvázolta, hogy melyik generáció milyen megközelítésekben 

tárgyalta a Nagy Háborút.20 Ezekben az írásokban a magyarországi kutatásokról nincs szó, 

így joggal merül fel az a kérdés, hogy modelljük alkalmazható-e a magyar történetírásra. 

Pollmann Ferenc és Pók Attila 2015-ös írásaikban már rámutattak, hogy a magyarországi 

első generáció hasonló adottságokkal rendelkezett, és hasonló intenzitással dolgozott, mint 

a nyugat-európai első generáció, azonban a többi nemzedék csak biológiailag feleltethető 

meg nyugati társaiknak.21 Magyarországon az eltérő politikai környezet más tartalommal 

töltötte meg a kutatást, mint a kontinens államszocialista berendezkedéseket „nélkülöző” 

részén. Értekezésem második fejezetében ezt az állítást bizonyítom, áttekintve a nemzetközi 

tendenciákat, összevetve azokat a hazai generációk tevékenységével. 

Értekezésem harmadik, legnagyobb terjedelmű fejezetében a magyarországi első generáció 

tevékenységét szeretném bemutatni. Ez az időszak produkálta a legnagyobb mennyiségű 

első világháborús publikációt. 1945 előtt a kortársak által Nagy Háborúnak hívott négy és 

fél év története nem elméleti kérdés, hanem a mindennapok része volt. Az elhúzódó 

küzdelem kimerítette a gazdaságot, kivéreztette a lakosságot, megváltoztatta a társadalmat. 

A nélkülözés és a gyász miatti dühöt, vagy legalábbis értetlenséget pedig súlyosbította a 

hiábavalóság érzése, amely a vereség és az azt követő, rendkívül súlyos feltételeket szabó 

békediktátum következményeként keletkezett. Mindenkinek megvolt a maga narratívája a 

történtekkel kapcsolatban, de mégis mindenki magyarázatot várt. Miért tört ki a világháború, 

és miért vesztette azt el Magyarország? Ki, vagy mi a felelős mindezért? A kérdésekre 

nemcsak azért keresték a választ, hogy megnyugvást leljenek. A Magyarország háborús 

felelősségét is kimondó békeszerződés revízióját szükségszerűnek látták, s ennek elméleti 

                                                           
17 SZŐTS (2014B), SZŐTS (2014F), SZŐTS (2014I), SZŐTS (2015F), SZŐTS (2015H), SZŐTS (2016H), SZŐTS 
(2016I), SZŐTS (2017B). 
18 Az eddigi historiográfiai kutatásokra vonatkozó áttekintés a következő alfejezetben olvasható. 
19 WINTER – PROST (2004), WINTER – PROST (2005), WINTER (2009), WINTER (2014). 
20 A magyar olvasókkal részletesen ismerteti: BALÁZS (2010). 
21 PÓK (2015), POLLMANN (2015). 
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megalapozásában, vagy akár gyakorlati kivitelezésében koránt sem volt mindegy, hogy e 

kérdésekre milyen válaszok születnek. Romsics Gergely az első világháborúval kapcsolatos 

emlékiratokat csoportokba rendezte aszerint, hogy a Horthy-korszak politikai rendszerét 

elutasító, elfogadó vagy harmadikutas, illetve elithez tartozó vagy plebejus szerzőről van 

szó, s azonosította az e csoportokhoz tartozókra jellemző narratívákat. Disszertációmban azt 

is bizonyítani kívánom, hogy modellje nemcsak az emlékiratokra alkalmazható, hanem a 

korszak szaktudományos munkáira is. Azaz: a Romsics Gergely által az elithez tartozó, a 

Horthy-korszak politikai berendezkedését elfogadók narratívája tetten érhető a korszak 

történettudományi, hadtörténeti, gazdasági szakírói munkáiban ugyanúgy, mint a 

nagyközönségnek szánt összefoglaló munkákban, és mint a közoktatás számára írt 

tankönyvekben, egyúttal az itt megjelenő toposzok a népi emlékezetet is átalakították, és az 

általa életre hívott emlékműveket is sikerrel integrálták az emlékezetpolitikába. 

Értekezésem forrásaiul az 1945 előtti időszak nyomdatermékei állnak, jelesül az 1914 és 

1918 közötti egykorú könyvtermés, az 1918 és 1945 közötti memoárirodalom, 

történettudományi szakirodalom (különös tekintettel a Századok folyóiratra), hadtörténeti 

szakirodalom (különös tekintettel a Hadtörténelmi Közleményekre, a Magyar Katonai 

Közlönyre, az alakulattörténeti művekre, a tisztképzés során történő felhasználásra írt 

kötetekre, valamint a nagyközönségnek szánt összefoglaló munkákra), a gazdasági szakírók 

munkáira is. A modern szakirodalomra építő feldolgozás során külön vizsgálom azt a két, a 

háború dokumentálására létrehozott gyűjteményt is, amelyek nélkül jelen dolgozat nem 

születhetett volna meg, gondolva itt a Hadtörténeti Intézet és Múzeumra, illetve jogelődjeire, 

valamint az Országos Széchényi Könyvtár egykori első világháborús gyűjteményére. 

Létrehozásuk jelentős tudományszervezési, egyúttal alkalmazott történettudományi 

teljesítmény is volt a kortársak részéről.22  

Felmerülhet a kérdés, hogy csakugyan korszakhatárnak tekinthetjük-e 1945-öt? Ács Tibor 

szerint a magyar hadtörténetírás fejlődésére döntő hatást gyakoroltak az ország, Európa és a 

világ történetében bekövetkező változások. A magyar történelem utolsó kétszáz évének 

korszakai határvonalakat szabtak a hadtörténetírás történetében is.23 Persze ez nemcsak a 

hadtörténetírásra igaz. Ha megnézzük Romsics Ignác, Steven Bela Vardy vagy Gunst Péter 

                                                           
22 Nem térek ki az olyan gyűjteményekre, amelyek tartalmaznak ugyan első világháborúra vonatkozó 
anyagokat, de nem célzatosan, ezeknek gyűjtésére hozták létre őket, s gyarapodásuk utólagos. Ilyen például a 
Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának iratanyaga, amely jóval később, már 1945 után került be a 
raktárakba. E gyűjtemény feldolgozására már megtörténtek az első lépések. Lásd VÖLGYESI (2016). 
23 ÁCS (2015). 
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nagylélegzetű, magyar historiográfiáról írt munkáit, ők is eseménytörténeti korszakok 

szerint tárgyalják a történetírás történetét, ezen belül veszik az irányzatokat.24 Mások, 

például Erős Vilmos, a történeti irányzatokat veszik alapul historiográfiai munkájukhoz, és 

ezen a logikai renden haladnak kronologikusan.25 Mindkét megközelítésnek van 

létjogosultsága. Ebben a munkában az időrendiséget tartva 1945-öt korszakhatárnak 

tekintem. Nemcsak az eseménytörténeti határvonal miatt, hanem azért is, mert nagyjából 

addigra telik el egy emberöltő az első világháború vége óta, az első generációnak nevezett 

első világháborúval foglalkozó történetírók nagyjából ekkor fejezték be az alkotást.26 Így 

munkásságuk elhelyezése az első világháború magyarországi historiográfiájában 1945-ös 

puha határvonallal elfogadható cezúra. 

  

                                                           
24 ROMSICS (2011), VARDY (1976), GUNST (1995). 
25 ERŐS (2015). 
26 Ha már szóba kerültek a nagy historiográfiai összefoglalók, meg kell jegyeznem, hogy akár Romsics Ignác, 
akár Steven Béla Várdy, akár Gunst Péter, akár Erős Vilmos könyvét nézzük, mindháromból kimaradt a 
hadtörténet, nincsenek azt tárgyaló fejezetek. Persze nem én vagyok az egyetlen, akinek ez feltűnt, e 
hiányosságra Pollmann Ferenc és Hermann Róbert is felhívta a figyelmet (POLLMANN (2015), HERMANN 
(2015)). Érdekes ugyanakkor, hogy az első világháborúval foglalkozó történészek közül Romsics Ignác 
kettővel is bővebben foglalkozott említett művében, mégpedig Fritz Fischerrel és a vitával, amelyet tézisei 
kiváltottak, valamint Niall Fergusonnal, akit a kontrafaktuális történetírás művelőinek példájaként hozott fel. 
Ez is mutatja, hogy az első világháború kérdése több hadtörténetnél, hiszen olyan átfogó monográfiába is 
bekerült néhány problémája, amely egyébként hadtörténettel nem foglalkozik. (Az említett szövegrészeket 
Romsics Ignác egy olyan tanulmányában is felhasználta, amelyet az első világháború historiográfiájának szánt. 
A jelen kötetben levő szöveghelyek: ROMSICS (2011) 206–207. és ROMSICS (2011) 240. A későbbi tanulmány 
adatai: ROMSICS (2015).) 
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II. Historiográfia  

II.1. Az első világháború historiográfiájának feltárására vonatkozó eddigi magyarországi 

kutatások 

Ha ismerni akarjuk a két világháború közötti korszak történetírását, az átfogó historiográfiai 

áttekintő művek tanulmányozása elkerülhetetlen. Az első világháború és végeredménye 

hatott a magyar tudományos életre is. A korszak kultúrpolitikájáról, e kultúrapolitika a 

történettudományt erősítő intézkedéseiről, a történettudomány szervezeti kereteinek 

változásairól, az uralkodó történettudományi irányzatokról, a korszak tudományosságát 

reprezentáló munkákról számos alapmű született. Erős Vilmos, Gunst Péter, Romsics Ignác 

és Steven Bela Vardy már említett munkái maguk is jó példák erre, de a korszak történetírása 

iránt érdeklődőknek – csak hogy néhány példát ragadjak ki – feltétlenül érdemes kezébe 

vennie Glatz Ferenc legutóbbi monumentális kötetét, Ujváry Gábor könyveit vagy esetleg 

közvetlenül az akkor alkotó tudósok munkáit, illetve az azokat feldolgozó köteteket.27  

Ahogy azonban a bevezetésben említettem, ezek a kötetek nem az első világháborúról, még 

kevésbé annak historiográfiájáról szólnak. Ez főként azzal magyarázható, hogy az első 

világháborúval, mint közelmúlttal kevéssé foglalkoztak a történészek, ha pedig igen, akkor 

gyakorlati szándékkal tették. Gyűjteményt szerveztek, például a később bemutatandó 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum jogelődjét, vagy a szintén tárgyalásra kerülő Magyar 

Nemzeti Múzeumon belül Működő Országos Széchényi Könyvtár első világháborús 

gyűjteményét. Publicisztikákat, nagyobb lélegzetű ideologikus műveket közöltek, mint 

például Szekfű Gyula a Három nemzedéket28, amelyekkel próbálták helyüket keresni a 

változó világban, megmagyarázni az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlását, a történelmi 

Magyarország megszűnését. Az ilyen típusú, ideológiailag meghatározott történetpolitikai 

esszéket nem tekinthetjük történettudományi szakmunkáknak, hiszen nem azok. Céljuk nem 

a tárgyilagosságra törekvő bemutatás, hanem az olvasók politikai orientálása, a múltat 

erkölcsi és ideológiai példatárként felhasználva. Romsics Ignác értékelése szerint ezzel 

magyarázható, hogy a Három nemzedékben „minden rossz forrásává a legfőbb bűnbakként 

azonosított liberalizmus vált, s a század második felének gazdasági és kulturális 

eredményeiről éppúgy nem esett szó, mint a felbomlásban döntő szerepet játszó háborús 

vereségről és nagyhatalmi politikáról.”29 Ebből következően az ilyen munkákat tipizálás 

                                                           
27 ERŐS (2015), ROMSICS (2011), VARDY (1976), GUNST (1995), illetve GLATZ (2016), UJVÁRY (1996), UJVÁRY 
(2010), UJVÁRY (2011), például Szekfű Gyula kapcsán PAKSA (2007) vagy DÉNES (2001). 
28 SZEKFŰ (1920). Egyik legkorábbi recenziója: BALANYI (1921). 
29 ROMSICS (2011) 295. 
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szintjén érdemes figyelembe vennünk, ha az első világháború historiográfiáját akarjuk 

megírni, de nem ezeket kell alapműveknek tekintenünk. Mi a helyzet a Horthy-korszakban 

tevékenykedő történetírók más munkáival? A kérdés megválaszolásához vegyük például 

Glatz Ferenc 2016-os könyvét, ahol ismerteti a címben szereplő öt személy (Klebelsberg 

Kunó, Domanovszky Sándor, Szekfű Gyula, Hóman Bálint és Hajnal István) életpályáját és 

fő munkáit. Valamennyi szereplő megélte az első világháborút, így életpályájuk 

bemutatásakor erre is kitér. Munkásságukkal sok esetben reflektáltak az aktuális 

eseményekre, s ilyenkor ezeket Glatz ismertette is. Egyikük sem foglalkozott azonban az 

első világháborúval történészként, nem írtak róla se szintézist, se rövid szaktanulmányt, 

következtetésképpen Glatz könyvében sincs ezekről szó. 

Ha viszont a történészek nem írtak szaktanulmányokat, akkor miről beszélhetünk 1945 előtt? 

Például a hadtörténészekről, ők ugyanis nem maradtak adósok a feldolgozásokkal. De ne 

szaladjunk ennyire előre, először is tekintsük át, hogy az első világháború historiográfiájával 

kik és milyen mértékben foglalkoztak eddig? 

Jogosan merül fel a kérdés, hogy ha az általános historiográfiai áttekintésekben nem – vagy 

csak nyomokban – találunk első világháborúval foglalkozó szövegrészeket, akkor hol 

keressünk? Hadtörténelmi historiográfiákban? Sajnos, magyar nyelven átfogó hadtörténelmi 

historiográfiai monográfia nem áll rendelkezésre. Vannak tanulmánykötetek, mint például a 

Kincses Katalin Mária szerkesztette A magyar hadtörténetírás története és aktuális 

kérdései30, amelyek számos érdekes aspektusát villantják fel a magyar hadtörténetírás 

történetének, azonban ezekben nem találunk első világháborúra vonatkozó historiográfiai 

írást.  

Adja magát az a lehetőség is, hogy első világháborúval foglalkozó monográfiák megfelelő 

fejezeteit vegyük alapul. Csakhogy itt is problémákba ütközünk. A külföldi szakmunkák 

magyar fordításai értelemszerűen nem tartalmaznak releváns információkat az első 

világháború magyarországi historiográfiájára.31 A magyar nyelvűek pedig, amellett, hogy 

irodalomjegyzékeik és/vagy jegyzetapparátusuk elengedhetetlenül fontos kiindulópontot 

jelent az első világháború további tanulmányozásához, szerzőik historiográfiai fejezetet nem 

írtak hozzájuk. Így hiába keresünk ilyet olyan 1945 előtti összefoglaló munkákban, mint a 

Hadilevéltár tízkötetes sorozata, a Ludovika Akadémia hadtörténelemtankönyve, Aggházy 

                                                           
30 KINCSES (2015). 
31 Néhány példa ezek közül: AUDOIN-ROUZEAU – BECKER (2006), KEEGAN (2010), RAUCHENSTEINER (2017), 
TAYLOR (1988). 
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Kamil és Stefán Valér, Czékus Zoltán, Kállay István vagy Julier Ferenc monográfiái, a Pilch 

Jenő szerkesztette A világháború története, De Sgardelli Caesar világháborús kézikönyve, 

netán olyan kevésbé tudományos jellegű sorozatokban, mint a Nagy Háború Írásban és 

Képben vagy a Tolnai-féle világháború-történet.32 Nem jobb a helyzet a szocialista időszak 

történetírásában sem. Kimaradt a historiográfia Galántai József mindkét, három kiadást 

megélt könyvéből, valamint az angol fordításból is, Balázs József ismeretterjesztő művéből 

úgyszintén, ahogy a Farkas Márton jegyezte első világháborús részből is a Magyarország 

hadtörténelmét feldolgozó szintézisben.33 Sajnos a rendszerváltás után sem javult a helyzet. 

Ez a kérdés kimaradt az első világháború lexikonából, Bihari Péter társadalomtörténeti 

alapmunkájából és 2014-es könyvéből, a Ravasz István, Szabó Dániel, illetve Romsics Ignác 

szerkesztette összefoglalókból, Nagy Miklós Mihály térképészeti művéből, valamint a 

Hajdu Tibor és Pollmann Ferenc jegyezte A régi Magyarország utolsó háborúja. 1914–1918 

című nagymonográfiából is, bár utóbbiból terjedelmi okokból.34  

Milyen nyomok mentén tudunk akkor elindulni? Szerencsére rendelkezésünkre áll néhány 

olyan szaktanulmány, amely folyóiratok hasábjain vagy tanulmánykötetekben jelent meg. A 

legkorábbi első világháborút összegző, írásban megjelent anyagot Pánity Vukoszava jegyzi. 

Ez azonban nem szaktanulmány, hanem bibliográfia, amely 1921-ben jelent meg.35 Kiválóan 

alkalmas arra, hogy az első világháború alatti könyvkiadást áttekinthessük ennek alapján. A 

két világháború között több ilyen típusú lista nem született, bár a Pilch-féle kötet 

irodalomjegyzékét érdemes megemlíteni, mivel több helyütt egy-egy mondatos 

magyarázatot is fűz a fejezetek mentén csoportosított tételeihez.36 A szocializmus 

időszakában Borus József, majd Horváth Miklós festettek meglehetősen borús képet a 

Horthy-korszak első világháborús történetírásáról a hadtörténelem marxista feladatait 

taglaló munkáikban, néhány akkor készített művet megemlítve, de nem törekedve 

általánosságra.37 Farkas Márton 1985-ben, német nyelven publikált egy, az első világháború 

magyarországi historiográfiájával foglalkozó tanulmányt, azonban az 1945 előtti korszak 

                                                           
32 A VILÁGHÁBORÚ I–X. (1928–1942), VAJNA – NÁDAY (1935), AGGHÁZY – STEFÁN (1934), CZÉKUS (1930), 
KÁLLAY (1927), JULIER (1933), PILCH (1928), DE SGARDELLI (1935), LÁNDOR (1915–1925), TOLNAI (1915–
1917), TOLNAI (1928–1931). 
33 GALÁNTAI (1964), GALÁNTAI (1974), GALÁNTAI (1980), GALÁNTAI (1988), GALÁNTAI (1989), GALÁNTAI 
(2000), GALÁNTAI (2001), BALÁZS (1966), FARKAS (1985A). 
34 SZIJJ (2000), BIHARI (2008), BIHARI (2014), RAVASZ (2004), SZABÓ (2009), ROMSICS (2010B), NAGY (2014), 
HAJDU – POLLMANN (2014). Utóbbi terjedelmi korlátjairól Hajdu Tibor nyilatkozott a könyvbemutatón. Erről 
bővebben: TELEKI (2015). 
35 PÁNITY (1921). Pánity bibliográfiája javítva és aktualizálva újra megjelent 2014-ben gondozásomban: SZŐTS 
(2014) 131–325. 
36 PILCH (1928) 353–365. 
37 BORUS (1954), HORVÁTH (1965), HORVÁTH (1966). 
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kapcsán mindössze hat tételt említett meg, a többi része a szocializmus időszaka alatt 

született új eredményeket mutatta be.38 A magyarországi irodalomra vonatkozó összefoglaló 

munkák közül kiemelkedően fontos Romsics Gergely 2004-es Mítosz és emlékezet című 

kötete, amelyben az osztrák és a magyar politikai elit emlékirat-irodalmát elemezte, azt 

vizsgálva, hogy hogyan jelent meg benne a Habsburg Birodalom felbomlása.39 A magyar 

emlékirat-irodalomra vonatkozó részt 2010-ben újragondolta Az első világháborús magyar 

emlékezetkultúra című tanulmányában.40 Munkái, különösen az utóbbi jelen értekezés egyik 

fejezetének megkerülhetetlen alappillére lesz. Ha pedig az emlékezet szóba került, 

mindenképpen megemlítendők Gyáni Gábor tanulmányai, amelyek az első világháborús 

emlékezetkultúra nemzetközi szakirodalma segítségével rámutattak több helyen a hazai 

kutatás előtt álló teendőkre.41 A vonatkozó nemzetközi szakirodalom kutatásában és 

közvetítésében többen jeleskedtek eddig. 2010-ben Balázs Eszter ennek alapján bemutatta 

az első világháború értelmezésének világtendenciáit és ezeknek változását az elmúlt 

évszázadban.42 Hasonlóan hozzá, a nemzetközi szakirodalom alapján közölt egy-egy 

kitekintést Romsics Ignác és Pók Attila 2015-ben.43 Pollmann Ferenc, szintén 2015-ben a 

Jay Winter-féle négy generáció-elmélet magyarországi alkalmazásainak lehetőségeit 

vizsgálta.44 Szabó Viktor a háborús felelősség kérdésének historiográfiáját tekintette át 

2014-ben, Bencsik Péter a háború okai kapcsán adott nemzetközi kitekintést.45 Végül Révész 

Tamás a brit historiográfiába vezette be az olvasókat.46 

Több olyan kitekintő tanulmány született az első világháború centenáriumi évei alatt, 

amelyben a szerzők azt foglalták össze, hogy milyen eredmények születtek a háború kapcsán 

az idegennyelvű szakirodalomban. Általában ezek a kitekintések, még ha címükben benne 

is van a historiográfia szó, csak az aktuális irodalomra fókuszálnak, így korábbi kérdések 

vizsgálatára nem használhatjuk ezeket. A rend kedvéért azért érdemes közülük néhányat 

felsorolni. Az egyik legújabb historiográfiai összefoglalás Alan Kramer tollából jelent meg 

a Journal of Modern European History hasábjain.47 A kétrészes, közel ötvenoldalas munkát 

a magyar olvasók számára Gyarmati Enikő ismertette a Klió történettudományi szemléző 
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folyóiratban.48 Kramer tanulmánya az angol-, a német-, a francia- és az olasznyelvű, első 

világháborús történeti szakirodalom 2000 és 2014 között megjelent monográfiáit és 

tanulmányait tekintette át.  

Elsősorban arra kereste a választ, hogy az újabb kutatások milyen mértékben használják a 

nemzetközi megközelítést, illetve, hogy a szinte már követelményként megfogalmazott 

transznacionális szemléletmód érvényre jut-e a nemzeti történeti narratívában. Kramer 

áttekintése tíz témát bont ki. Foglalkozik a háborúhoz vezető okokkal, a nyugati fronton 

zajló harccal, a hátország mindennapjaival, majd a többi fronttal, a globális háború 

témájával, a háborúban részt vevők motivációjával, valamint az önéletrajzi 

feldolgozásokkal, végül az értelmiség háborúhoz viszonyulásával, a háború végével és a 

kibontakozó emlékezetpolitikával fejezi be. Kramer száz fölötti munkát emel ki abból a 

tekintélyes mennyiségű történeti szakirodalomból, amelyet 2000 óta a nagy háború közelgő 

centenáriuma alkalmából adtak ki.49 Magyar vonatkozása tehát nincs, még kevésbé nem az 

1945 előtti historiográfiával foglalkozik. Érdekes összegzés azonban arra nézve, hogy az 

angolul, németül, franciául és olaszul író kortárs történészeket milyen kérdésfeltételek 

izgatják az első világháborúval kapcsolatban. 

Gyarmati Enikő Kramer munkájából kiindulva egy másik cikket is írt, amelyben az Osztrák–

Magyar Monarchia az angolszász történeti szakirodalombeli megjelenését elemezi.50 

Munkájában kitért többek között a háborúhoz vezető okokra és a történelmi felelősség 

kérdéseire, valamint a háborús nemzetiségi politikára, az Osztrák–Magyar Monarchia 

szükségszerű szétesésének tézisére. Megállapította azt is, hogy a magyar történetírás 

eredményei csak igen csekély mértékben épültek be a nemzetközi világháborús kutatásokba. 

Ábrahám Barna A szlovákkérdés nemzetközi dimenziói az I. világháború éveiben. 

Historiográfiai áttekintés címmel közölt cikket a Világtörténetben, amely – noha címe 

kifejezetten figyelemfelkeltő – szintén nem kutatástörténeti jellegű.51 A tanulmány azt járja 

körül, hogy a szlovák történettudomány néhány kurrens kiadványában hogyan mutatják be 

az első világháborút, illetve az akkori szlovákság helyzetét. Csaplár-Degovics Krisztián Az 

I. világháború kitörésének okai és a szerb historiográfia című tanulmányában azt vizsgálta, 

hogy a Balkán milyen szerepet játszott az első világháború kitörésében.52 Kutatásaiba 
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bevonta a friss nemzetközi szakirodalmat és számos kiadatlan forrást is. Az utolsó néhány 

oldalban tért rá a szerb historiográfiára, azonban bemutatása néhány kortárs műre 

szorítkozott, azaz a kérdést nem történeti megközelítésben tárgyalta. 

Mint a fentiekből láthatjuk, az első világháború historiográfiai kutatására vonatkozóan 

számos kezdeményezés történt, azonban átfogó munka mégsem született róla eddig, 

különösen nem az 1945 előtti időszakra vonatkozóan. 

II.2. Az első világháború nemzetközi és magyar historiográfiájának összehasonlítása 

Meglehetősen nagy könyvtárépületre lenne szükségünk, ha mindazt fizikailag egy helyre 

szeretnénk gyűjteni, ami az elmúlt száznégy évben megjelent az első világháború kapcsán a 

világban. Ahhoz, hogy a magyarországi szakirodalmat kontextusba helyezhessük, 

elengedhetetlen hogy kitekintsünk a nemzetközi tendenciákra. Szerencsére, ahogy az előző 

fejezetben is említettem, több hazai kutató szentelt tanulmányt annak, hogy bemutassa a 

magyar közönségnek a nemzetközi szakirodalmat. Írásaik segítséget nyújtanak e kérdés 

áttekintéséhez. 

II.2.1. A Nagy Háború kutatói generációi 

Jay Winter és Antoine Prost 2004-ben franciául, majd 2005-ben angolul megjelent 

esszéjükben az első világháborúval foglalkozó kutatókat három generációra osztották.53 Pók 

Attila 2015-ös Az első világháború értelmezésének fő tendenciái 100 évvel a szarajevói 

merénylet után című cikkében Jay Winter és Antoine Prost54 historiográfiai munkájára, 

továbbá Jordan Baev55, Alan Kramer56, valamint Mark Mazower57 friss áttekintésire 

alapozva megállapította, hogy „az első világháború történetének historiográfiájában 

konszenzus uralkodik arról, hogy a témakör kutatásában – generációkhoz kapcsolódva – 

három nagy korszakot különböztethetünk meg. Ugyanakkor historiográfiai vitakérdés, hogy 

a generációk szempontjainak és módszereinek változása csak a kutatási horizont tágulását 

jelenti-e, vagy minőségi fejlődést, tökéletesedést is hoz.”58 Balázs Eszter A „sakktáblától” 

a lövészárkok mikrovilágáig: az első világháború régi és új történeti megközelítései című 

írásában négy munkát tartott kiemelkedően fontosnak az első világháború újabb 
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irodalmából. Antoine Prost és Jay Winter A Nagy Háború elgondolása59 című esszéjét, 

Stephan Burgdorff és Klaus Wiegrefe Der 1. Weltkrieg. Die Ur-Katastrophe des 20. 

Jahrhunderts60 című munkáját, Bihari Péter Lövészárkok a hátországban61 című könyvét, 

valamint Stéphane Audoin-Rouzeau és Anette Becker 1914–1918, az újraírt háború62 című 

kötetét.63 A három generáció, amiről szó van, az első világháborút megélt kutatók 

generációja, az ötvenes évek generációja és a kilencvenes évek generációja. Winter újabb, 

2009-es munkájában e háromhoz hozzátett egy negyedik generációt is. Új elméletében a 

korábban meghatározott hármat változatlanul hagyta, de napjaink kutatóit már új 

generációba sorolta, s ennek a nemzedéknek a transznacionális jelzőt adta.64 

II.2.1.1. Az első generáció és a háborús felelősség 

Balázs Eszter szerint Prost és Winter „arra keresték a választ, hogy hogyan változtak a 

kérdésfeltevések az angol, a francia és a német történetírásban koronként, a megváltozott 

körülmények között, mindig újabb és újabb közönség figyelmétől övezve.”65 A szerzőpáros 

három generációt figyelt meg. Az elsőben, amely a háború kezdetétől a második világháború 

végéig tartó korszakot jelenti, a diplomáciai és a katonai megközelítések az elsődlegesek. A 

korszakot az is jellemezte, hogy gyakran keveredett a történetírás és a visszaemlékezés 

műfaja. A figyelem középpontjában a háborús felelősség állt. A korabeli történészek, 

bármilyen nemzetiséghez tartoztak is, történetileg igazolni kívánták kormányaik háborús 

téziseit. A háborút tehát bűntényként ábrázolták, ahol meg kell jelölni az elkövetőket. A 

történészi megközelítések a korszak folyamán jellemzően eseményközpontúak voltak és 

csak a háborús harcok négy és fél évére koncentráltak.66 A háborút felülről, a katonai és 

politikai vezetők és a diplomaták szemszögéből vizsgálták. Nagy számban jelentek meg 

emellett naplók, visszaemlékezések. Az ehhez a konfigurációhoz tartozó munkák azonban 

sokkal inkább szóltak a háborúról, mint a benne harcoló katonákról, sokkal inkább a 

folyamatokról, mint az azokat megélők tapasztalatairól.67 

Pók Attila szerint az első elemzési időszak a had- és diplomáciatörténeti kutatásokban járt 

az élen. „Az első generáció tagjai, egyes esetekben már a háború idején is, az eseményeket 
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elemző, a háborút aktívan megélt főtisztek, diplomaták és történészek voltak, akik 

felülnézetből, az eseményeket döntéseikkel formáló politikusok és katonák perspektívájából 

foglalkoztak a háborúval. A felelősség keresése, pontosabban áthárításának igénye hatalmas 

mennyiségű forráskiadvánnyal gazdagította szakmánkat. Az I. világháború történetéről 

készült brit sorozat 40, az ausztrál 15, a francia 106, a német 16 vaskos kötetből áll, de 

mindehhez járul még a diplomáciai és külpolitika-történeti forráskiadványok szinte végtelen 

sora is. Gyakran beszélnek a dokumentumok háborújáról, hiszen az első ilyen kiadványok 

már 1915-ben megjelentek; majd a titkos diplomácia hagyományának elítélése mind a 

bolsevik forradalom osztályharcos, mind a wilsoni politika demokratikus érve lett. E kutatói 

generáció neves személyisége Pierre Renouvin, aki bár maga is megsebesült a háborúban, 

hangsúlyozza: nem a katonák mindennapi tapasztalata, hanem csak a háborús stratégák 

koncepcióinak, tevékenységének elemzése, valamint a háborús érdemek, a hősiesség és a 

helytállás méltatása adhat reális képet a háborúról.”68 James Maynard Keynes már a háború 

után rámutatott arra, hogy a vesztesek túlzott megterhelése új háború okozójává válhat.69 

Részben erre is alapozva alakult ki a diplomáciatörténet nemzetközi kapcsolatokat 

tanulmányozó válfaja. „E munkáknál azonban jóval nagyobb hatást gyakoroltak az európai 

és az amerikai közgondolkodásra azok a tanulmányok, amelyek egy-egy nemzet igazát 

bizonygatták, valamint az 1920-as évek leghatásosabb történelmi divatja, amely a 

felelősséget a németekről egyenesen az angol–amerikai–francia szövetségre hárította.”70 

Ehhez tartozott a Párizs környéki békék általános amerikai elítélése is.71 Szabó Viktor ezzel 

szemben azon az állásponton van 2014-es, a háborús felelősség kérdéséről írt historiográfiai 

áttekintésében, hogy az Egyesült Államok történészeinek többsége az antant pártján állt, a 

központi hatalmakat hibáztatva. Ezzel az áramlattal ment szembe Sidney B. Fay, aki a német 

törekvések és háborús tervek ismertetése után arra a következtetésre jutott, hogy a német 

diplomaták a legutolsó pillanatig próbálták elkerülni a háborút és a német hadsereget 

utolsóként mozgósították, miután a többi lehetőséget kimerítették. Az Egyesült Államok 

hadbalépése az antant államok propagandájának volt köszönhető. Harry Elmer Barnes és 

Charles A. Beard támogatták Fay álláspontját. Visszautasították a központi hatalmak 

háborús felelősségét és a versailles-i békeszerződést. Téziseiket az amerikai történészek 

nagy része elutasította, Barnes írásai viszont Németországban komoly visszhangra találtak.72 
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Mind Barnes, mind Fay munkásságát igen pozitívan értékelték Magyarországon is. A 

Háborús felelősség című, két évfolyamot megélt folyóiratban a Hadtörténelmi 

Közleményekben és a Századokban is ismertették tevékenységüket.73 Barnes Genesis of the 

World Warját a Vajna – Náday szerzőpáros jegyezte Hadtörténelem a Magyar Királyi 

Honvéd Ludovika Akadémia számára74 című tankönyv irodalomjegyzékében is megtaláljuk, 

mi több, azon kevés munka egyike, amelyre a szövegben közvetlenül is hivatkoznak, mint 

„mértékadó, semleges álláspontra”. 

A háborús felelősség kérdése kapcsán Szabó Viktor a következőre mutatott rá az első 

generációval kapcsolatban: „Miután az 1914 nyarán kirobbant konfliktus világháborúvá 

szélesedett, a háborús kormányok propagandájukban igyekeztek elhárítani önmaguktól a 

felelősséget. Megkezdődött egyfajta kölcsönös egymásra mutogatás. Ennek középpontjában 

az állt, melyik ország mozgósította előbb hadseregét, illetve, az egyes politikai eliteknek 

milyen érdeke fűződött a háború kirobbantásához. Ez a vita a háborút követően is 

folytatódott.”75 

A háborús felelősség kérdése a két világháború között elsősorban az egykori központi 

hatalmakat foglalkoztatta, mivel a Párizs környéki békék kimondták, hogy kizárólag őket 

terheli ez a bűn. A szerződések enyhítése, felülvizsgálata érdekében elsődleges prioritássá 

lépett elő a bűnösség kérdésének felülvizsgálata. Franciaországban és Nagy Britanniában 

1939 előtt alig vizsgálták a világháború kitörésének közös felelősségét. Néhány brit 

történész ugyanakkor a véletlen háborúkitörés elvét hangoztatta, amely szerint a 

körülmények szerencsétlen együttállása vezetett háborúhoz. Ez a tétel nagymértékben 

enyhítette a németek felelősségét abban a tekintetben, hogy tudatosan tervezték volna a 

világháború kirobbantását. Hartmut Pogge von Strandmann szerint ez az álláspont jól 

beilleszkedett a brit megbékélési politika keretébe.76 

A legtöbb történész a háború eseményeit vizsgálta, ehhez kapcsolódva legfeljebb az 1914-

es július válság kormányzati döntéseit tanulmányozták. Gerhard Hirschfeld ezt az időszakot 

a következő kritikus megjegyzéssel jellemezte: „Sem Németországban, sem 

Franciaországban, vagy az Egyesült Királyságban nem találhatunk az 1920–1930-as 

években olyan, az első világháborúról szóló történelmi munkát, amely a szorosan vett 
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hadtörténeti kérdéseken túlmenően megfelelt volna a tudományos igényeknek.”77 Hirschfeld 

megállapítása, mint látni fogjuk, a magyar viszonyokra is helytáll.  

II.2.1.2. Hogyan alakult a háborús felelősség vitája Németországban, Franciaországban, 

Nagy-Britanniában és a Szovjetunióban? 

Németországban már a világháború alatti propaganda igyekezett az antantra hárítani a 

felelősséget. Később, a két világháború közötti időszakban a versailles-i békerendszer 

elutasítása határozta meg a német szemléletet. Minthogy az kimondta, hogy 

Németországnak el kell ismernie erkölcsi – és persze az okozott károkért anyagi – 

felelősségét a háború kirobbantásában, elutasítása politikailag is fontos volt. Megszületett a 

tőrdöfés (Dolchstoss) és a háborús ártatlanság legendája, utóbbinak hirdetéséhez a baloldali 

és liberális politikusok is csatlakoztak. A „háborús felelősség hazugságának” cáfolata 

kormányzati elvárás lett már a weimari köztársaság idején, amely egyszerre jelent meg 

feladatként a történészek és a diplomaták előtt. A hitleri Németországnak viszont már nem 

az volt a fő kérdése, hogy „ki volt a felelős?”, hanem az, hogy „hogyan lehet megelőzni az 

elkövetett hibákat?”. A német történetírás pedig a diplomáciatörténettől a hadtörténet felé 

fordult. 

1945 után már inkább a hadviselők közös felelősségéről volt szó, ebben több ország 

történészei is egyetértettek. Egy 1951-es találkozót követően német és francia történészek 

(név szerint Gerhard Ritter és Pierre Renouvin) közösen nyilvánították ki, hogy 1914-ben 

egyik kormány vagy nép sem akart tudatosan háborút, így Németország sem. A Német 

Birodalmat viszont kötötte szövetségi szerződése Ausztria–Magyarországgal. A német 

kormány lehetségesnek tartotta, hogy lokalizálja a konfliktust Szerbiával, de készen állt 

szükség esetén az európai háborúra.78 

Ezután lépett színre Fritz Fischer, aki Griff nach der Weltmacht című munkájában 

egyértelműen a németek háborús felelőssége mellett foglalt állást, komoly vitát indítva el.79 

Fischer első ilyen irányú publikációját 1959 októberében, a Historische Zeitschriftben 

közölte.80 A vita csak 1985-re csengett le. Fischer az eredeti források felhasználásával arra 

a következtetésre jutott, hogy az első világháborút Németország birodalmi vezetése 

robbantotta ki világhatalmi céljaik miatt. Fischer tézisét több történész támadta, s a vita csak 
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1985-re csengett le. Szabó Viktor szerint „a Fischer-vita iróniája abban rejlett, hogy Fischer 

a hagyományos módszertani megközelítést, a klasszikus politika-, illetve diplomácia-

történelmet mutatott be. Magyarázatai szinte kizárólag kormányzati és más hivatalos 

forrásokon alapultak. Fischer nem használta a világháborús emlékiratokat, vagy a 

főszereplők önéletrajzait, mint elsődleges forrásokat. A gazdasági és társadalomtörténeti 

kérdéseket nagyrészt figyelmen kívül hagyta, vagy továbbra is a politikai döntések alá 

rendelte őket. Csak fokozatosan tágította politikai- és diplomáciatörténeti horizontját, 

beleértve a társadalmi-gazdasági tényezőket a háború okait illetően, valamint az általa 

hirdetett folytonosságot a vilmosi és a náci Németország között.”81 A vitának azonban több 

pozitívumot hozott. Egyrészt további kutatásokra ösztönzött az első világháború kapcsán, 

másrészt lökést adott a nemzetiszocializmus okainak kritikus felülvizsgálatára, ezzel 

elősegítve a német múlt újraértékelését. Ez jelentősen hozzájárult a német történettudomány 

modernizálásához.82 A Fischer-vita után Jürgen Kocka és Gerhard Hirschfeld gazdasági és 

társadalmi kérdéseket hangsúlyozó megközelítései váltak szélesebb körben ismertté.83 

A háborús felelősséget Németországra hárító francia álláspontot rögzítette a világháborút 

lezáró békeszerződés, így igazukat nem kellett még jobban alátámasztani. Ebből fakadóan a 

„sárga könyv” újbóli kiadásán kívül sokminden nem történt 1945 előtt. Az 1950-es években 

a francia történészek együtt képviselték a németekkel azt a tézist, hogy egyik érintett 

kormány sem törekedett szándékosan a háborúra. A Fischer-vita Franciaországba is 

begyűrűzött. Hatására kritikus szemmel újraértékelték a francia kormány felelősségét az 

1914 nyári események eszkalálásában.84 

Nagy-Britanniában 1955-ig a németek kizárólagos felelőssége, illetve valamennyi hatalom 

felelőssége (vagy ártatlansága) között ingadoztak a történészek. Az aktuális politika mindig 

nagyban befolyásolta a történelemszemléletet is. 1914-től 1925-ig kizárólagos német 

felelősségről beszéltek. Németország Népszövetségbeli 1925-ös felvétele után általános 

felelősségről, 1935 után ismételten kizárólagos német felelősségről. A Fischer-vita amellett, 

hogy megerősítette a német felelősségről alkotott véleményt, elindította a brit kormány 

politikájának újonnani kritikai vizsgálatát is. A történészek egy része arra az álláspontra 

helyezkedett, hogy az első világháború diplomáciai úton elkerülhető lett volna, másik részük 
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arra, hogy a szövetségi rendszerek idézték elő a konfliktus kiszélesedését. Megint mások 

pedig azt hangsúlyozták, hogy a hatalmi politika felelőssége mindegyik államot terheli.85 

A cári Oroszország igyekezett elhárítani magáról a világháború előidézésének felelősségét. 

A szovjet történetírás, Lenin elméletéhez kapcsolódva, valamennyi kapitalista állam 

felelősségét hangsúlyozta. Ugyanakkor viszont nyilvánosságra hozták a cári levéltár 

békefelhívásokat tartalmazó aktáit, megkísérelve felmenteni Oroszországot az elsődleges 

felelősség Németországban hangsúlyozott vádjai alól.86 

II.2.1.3. Lenin első generációs elmélete és téziseinek hatása a magyarországi második 

generációra 

1930-ban Moszkvában kis füzet jelent meg az akkor induló Sarló és Kalapács sorozat első 

kiadványaként, Rabinovics József fordításában, Kun Béla bevezetésével és Hajdú Pál 

jegyzeteivel, amely Lenin első világháború alatt írt cikkeiből válogatott. Célja elsősorban az 

volt, hogy a leninizmus tanításait terjessze a Szovjetunió területén élő magyar dolgozók 

között, illetve a Magyarországon maradt „osztályharcot vívók” számára irányt adjon arra 

vonatkozóan, hogy egy új világháborúban hogyan kell a munkásság forradalmát 

megszervezni.87 Kérdéses persze, hogy a füzet valójában fejtett-e ki hatást Magyarországon. 

Ami a tartalmat illeti, Lenin, a Szociáldemokrát, a Kommuniszt és a Szbornik Szoc.-Dem. 

című folyóiratokban közzétett írásaiból találunk e füzetben néhányat. A válogatás szinte 

biztosan koncepciózus, amelyről a cikkek címei árulkodnak. A szocialista Internacionálé 

helyzete és feladatai (1914. november 1.)88, A halott sovinizmus és az élő szocializmus – 

Hogyan kell helyreállítani az Internacionálét? (1914. december 12.)89, A polgárháború 

jelszavának magyarázásához (1915. március 29.)90, A szociálsovinizmussal való harcról 

(1915. június 1.)91, A saját kormányunk vereségéről az imperialista háborúban (1915. július 

26.)92, A II. Internacionálé összeomlása (1915 nyár)93, A forradalmi marxisták az 1915. 

szeptember 5–8-iki nemzetközi szocialista konferencián (1915. október 11.)94, A forradalom 
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két irányáról (1915. november 20.)95, A „leszerelés” jelszaváról (1916 decembere)96, Az 

imperializmus és a szocializmus szakadása (1916 december)97 című írások azonban Kun 

Béla előszavával ellentétben kevéssé elméletiek voltak. Aktuális, háború alatti kérdésekre 

reflektáltak, kimondva több helyütt, hogy helytelen, ha a szociáldemokrácia támogatja az 

imperialisták háborúját, hiszen azzal szemben nemzetközi egységfrontot kellene képezni, 

előkészítve minden országban a forradalmakat. Az írások mai szemmel nézve elsősorban azt 

bizonyítják, hogy Lenin aktív politikus volt, aki publicisztikai tevékenységét aktuálpolitikai 

kérdésekre reflektálva fejtette ki. Éppen ezért, az általa megfogalmazott, első világháború 

kitörésével foglalkozó elmélet pontosan beleilleszkedik abba, amit Jay Winter a háborúval 

foglalkozók első nemzedékével kapcsolatban megfogalmazott.98 Ebből következően a lenini 

értelmezés 1945 utáni magyarországi elterjedése és elsőrendű hivatkozási alappá válása 

lényegében azt jelentette, hogy az első generáció Magyarországon jócskán 

meghosszabbodott a nyugat-európaihoz képest.  

Mi is ez a lenini elmélet és hogyan terjedt el Magyarországon? Mint láttuk, kevésbé 

valószínű, hogy ez az 1930-as, moszkvai kiadású füzet lenne hivatkozási pontja. Az 

imperialista rablóháború kifejezést már a Tanácsköztársaság idején használták 

Magyarországon egy 1919-ben megjelent kis füzet tanulsága szerint, amely Világháború és 

világforradalom címmel a Vörös könyvtár sorozatban jelent meg Budapesten.99 A kötetet 

Lenin, Csicserin és Trockij nevében, Hancsók Kálmán fordításában adták ki. A kis 

propagandafüzet a három szovjet népbiztos felhívását tartalmazza a világ proletariátusa 

számára, amelyben felvilágosítják őket, hogy az imperialisták háborúját a tőkés rablók 

indították el. Ha lesz is gyümölcse, az számukra fog teremni, nem a munkások számára, ezért 

a velük való mindennemű kiegyezéssel a munkásság saját magát lehetetleníti el. A 

proletariátus Oroszországban megmutatta, hogy fel lehet kelni a tőkések ellen, ezért 

valamennyi ország munkásságát forradalomra szólítják fel, mivel csak ezen az úton 

szabadulhatnak meg a szenvedéstől, amelyet az imperialista rablók háborúja rájuk 

szabadított. E propagandafüzet természetesen nem képezhette tudományos hivatkozások 

alapját. Leninnek azonban volt olyan munkája is, amelyik igen. „Könyvemben kimutatom, 

hogy az 1914–1918-as háború mindkét fél részéről imperialista (vagyis hódító, fosztogató, 

rabló) háború volt, háború a világ felosztásáért, a gyarmatoknak, a finánctőke 
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„érdekszféráinak” stb. felosztásáért és újrafelosztásáért.” – írta Lenin Az imperializmus, mint 

a kapitalizmus legfelsőbb foka című munkájának a francia és német kiadásához írt 

előszavában.100 Így is tett: elmélete szerint az európai kapitalizmus nagy monopóliumokba 

koncentrálódott, majd új piacok meghódításával mind magasabb profitrátára törekedett. A 

század elején a gyarmatosítással befejezte a világ egységesítését. Ebben, az immár zárt 

világban a nagy kapitalista államok között a területek és a piacok kisajátításáért folyó 

verseny kiéleződésének szükségszerűen az első világháborúhoz kellett vezetnie, és oda is 

vezetett. Tehát lényegében úgy látja, hogy a gazdasági automatizmus lehetetlenné tette a 

tisztán politikai megoldást, és a háború kitörése előre látható volt. Megállapítható, hogy ez 

az okfejtés a clausewitzi gondolat továbbfejlesztése, mely szerint „a háború nem egyéb, mint 

az állampolitika folytatása más eszközökkel.”101 A háború „igazi lényegét” egy másik 

írásában, A marxizmus karikatúrájáról és az „imperialista ökonomizmusról” címűben 

határozta meg. „A háború a politika folytatása. A háború előtti politikát kell tanulmányozni, 

azt a politikát, amely háborúra vezet és vezetett.”102 „Miért folyik a mostani háború? […] 

Anglia, Franciaország és Oroszország az összerabolt gyarmatok megtartásáért és 

Törökország, stb. kifosztásáért visel háborút. Németország azért, hogy gyarmatokat 

szerezzen magának és ő fossza ki Törökországot, stb.” A németek győzelmük esetén 

birodalmukhoz csatolják majd a megszerzett területeket, nem felszabadítják őket. A háború 

tehát Lenin szerint elsősorban imperialista háború, a „haza védelme” pusztán ennek az 

igazolása.103 A háborús felelősök ebből következően azok, akik felelősek az 

imperializmusért, azaz az uralkodó tőkésosztály globálisan, valamennyi hadviselő 

országban. 

Lenin cikkeinek szemléletét többen is közvetítették a magyar közönség felé. Közülük 

elsőként Mód Aladárt kell kiemelnünk104. 400 év küzdelem az önálló Magyarországért című 

könyvének 1943-as első kiadása mindössze 240 oldal terjedelemben jelent meg, és Romsics 

Ignác szerint csekély hatást váltott ki megjelenésekor.105 Nagy jelentőségre tett szert viszont 

1945 után, mivel ez volt az egyetlen marxista értelmezésű, átfogó mű a magyar 

történelemről.106 Kósa László szerint a munka „beilleszthető a „kuruc–labanc” tradícióba, 
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de nincs benne semmi eredeti, nem hoz új kutatási eredményt. Németellenessége 

„szalonképes” Habsburg-ellenességként jelenik meg, a németekkel való szembenállás pedig 

akkoriban igazán nem volt baloldali sajátság, változatai eltérő erősséggel a magyarországi 

társadalom legkülönbözőbb csoportjait jellemezhették. Társadalomkritikája a két háború 

közötti plebejus érzésekkel cseng egybe, annak átlagát nem haladja meg. Igaz, erősen 

sematikus, minden politikai és társadalmi megmozdulást az ország önállóságáért folytatott 

harcként, a bécsi udvar ellenében értelmez, és a haladás zászlaja alá sorol, de legalább 

annyira gazdaság- és társadalom-, mint politikatörténeti mű. Marxista tanítás szerint a 

termelési viszonyok és a termelő erők fejlődésével magyarázza a helyzeteket és az 

eseményeket.”107  

Érdekes, hogy Mód könyvének első kiadásból még hiányzott az első világháború 

értelmezése, a háromszorosára duzzadt terjedelmű 1954-es hetedikben azonban már külön 

fejezetet szentelt neki.108 Ez a fejezet viszont nem had- vagy diplomáciatörténet, hanem 

sajátos, lenini alapon álló, de magyar függetlenségi tradíciót tükröző elmélkedés. 

Előadásmódját jól jellemzi a következő idézet: „Az ország belesodródása az első 

világháborúba mennyire szükségszerű következménye volt a magyar nagytőke és 

nagybirtok, valamint a német imperializmus összefonódásának és egyben a magyar 

nagytőke és nagybirtok imperialista érdekeinek és törekvéseinek.”109 

Mód mellett meg kell említenem Pach Zsigmond Pált is, aki 1947-ben jelentkezett 

Magyarország az első világháborúban című rövid munkájával, amelyet abban az évben 

kétszer is kiadtak.110 Pach e műve végén kilenctételes irodalomjegyzéket adott meg, amelyek 

közül egyik Lenin már hivatkozott Az imperializmus mint a kapitalizmus legfelsőbb foka 

című tanulmánya, a másik Mód Aladár előbb tárgyalt 400 év küzdelem az önálló 

Magyarországért című kötete. Rajtuk kívül Andics Erzsébetre, Fedoszéjevre, Markos 

Györgyre, Nagy Gáborra és Sztálinra találunk utalást. Pach a háborút az osztálytársadalmak 

sajátjának tartotta, mivel azok „a gazdasági rendszerben meglévő ellentmondások 

következtében előbb-utóbb rákényszerülnek arra, hogy háborúk útján tágítsák 

kizsákmányolási körüket.”111 A világháború nevet elsőként az 1914 és 1918 között lefolyt 

háború érdemelte ki, mivel a 20. század előtt „az államok uralkodóosztályainak gazdasági 
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érdekei, ill. ellentétei – s így a háború is – a földkerekségnek meghatározott – kisebb vagy 

nagyobb – részére terjedtek ki, addig századunkban, az imperializmus korában, a kialakult 

világgazdaság és világpiac, valamint a föld területi felosztásának befejezettsége 

következtében, az egész föld újrafelosztása útján tudhatták csak kiküszöbölni a vezető 

kapitalista államok a tőkés termelési rendből következő termelési válságaikat, illetve 

biztosítani további fejlődésüket. A föld újrafelosztásában pedig a föld majdnem valamennyi 

kapitalista állama valamilyen módon érdekelve volt. A háború így lett világháborúvá. Ha 

tehát a háborúk általában az osztálytársadalmak termelési rendjének következményei, akkor 

a világháborúk speciálisan a tőkés termelési rend századunkban kifejlődött formájának, az 

imperializmusnak a következményei.”112 Pach a következő két fejezetben az első 

világháború nemzetközi gazdasági113, illetve politikai114 előzményeit fejtette ki. Utána 

Magyarország belső gazdasági fejlődését ismertette a világháború előtt115, majd Magyar 

imperializmus címmel Magyarország első világháború előtti nemzetiségi és külpolitikáját.116 

Utána áttekintette az első világháború katonai és politikai vonulatait.117 A füzetke utolsó 

fejezete szólt csak a tulajdonképpeni címről, azaz Magyarországról az első világháború 

alatt.118 Itt viszont a szerzőt főként a belpolitikai változások érdekelték, pontosabban az, 

hogy hogyan haladt Magyarország a forradalom felé. Végkonklúziója szerint nem a 

forradalmi erőkön múlt a trianoni békeszerződés, hanem az uralkodó osztályokon, akik 

sürgették az intervenciót „az országot helyreállítani igyekvő Tanácsköztársaság ellen,” s ők 

írták alá „a kiegyezési politika és az ellenforradalmi árulás végzetes gyümölcsét: az 

imperialista trianoni békét”.119 Pach Zsigmond Pál munkája nem tartalmaz lábjegyzeteket, 

de mint láttuk, ideológiát bőségesen. Sokkal inkább szól az első világháború okairól, Lenin 

tanait közvetítve, az uralkodó osztályok felelősségét hangsúlyozva, mint arról, hogy mi 

történt Magyarországon az 1914 és 1918 közötti években. 

Az első világháborúval egyébként nem sokat foglalkozó Mód és Pach mellett természetesen 

mások is közvetítették ezt a szemléletet. Olyan hadtörténészek is, mint például Borus József, 

aki a következőket írta 1954-es, a magyar hadtörténetírás aktuális helyzetét áttekintő 

tanulmányában: „Az első világháborúban a magyar nép imperialista célokért hullatta vérét; 
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az összetételében népi hadsereg a nép számára idegen érdekekért harcolt. Ezzel kapcsolatban 

elsősorban a volt monarchia katonai gyengeségeiről, a fegyverzet és a katonai elvek 

korszerűtlenségéről, a népellenes felső vezetés teljes alkalmatlanságáról kell beszélnünk. Rá 

kell arra is mutatnunk, hogy a magyar nép milyen óriási veszteségeket szenvedett a 

frontokon, és milyen sorsa volt a hátországban. Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül, 

hogy még ebben az imperialista háborúban is éltek a magyar katonaerények, az idegen 

érdekek szolgálatában is számos példája akadt a bátor helytállásnak, a bajtársakért való 

önfeláldozásnak. Külön feladatot jelent az első világháború idején a hadseregben lezajlott 

forradalmi mozgalmak kutatása, történetük feldolgozása.”120 A két világháború közötti 

korszak hadtörténetírásáról ugyanakkor lesújtó véleménnyel volt. Szerinte az 1920-as évek 

hadtörténelmi irodalma nem állt másból, mint soviniszta, nacionalista uszításból, a magyar 

katona erkölcsiségének és hősiességének magasztalásából.121 

Horváth Miklós 1965–1966-ban közölt kétrészes tanulmányt, amelynek célja az volt, hogy 

a szerző felvázolja a magyar hadtörténetírás fejlődését és – korszakonként lebontva – a 

marxista hadtörténetírásra váró feladatokat.122 A tervtanulmány második részének első 

oldalai az első világháború hadtörténetírásával foglalkoznak.123 Horváth Lenint idézve 

megállapította, hogy az imperializmust, más néven monopolkapitalizmust, amely a 20. 

századra ért meg, gazdasági sajátosságai révén a militarizmus nagyfokú és mindenütt 

észlelhető fejlődése jellemezte. Okfejtését így folytatta: „Az emberiség történetében ez az 

imperializmus szülte az első világháborút, amely 1914–1918 között zajlott le, és amelyben 

a résztvevők agresszív célkitűzéssel vettek részt – így az Osztrák–Magyar Monarchia 

keretében Magyarország is. Egyben ez a háború volt a gépi korszak első modern és a 

tömegpusztító eszközök felé való fejlődést mutató világháborúja is. A háború tartalma, 

katonai lefolyása, ennek tapasztalata alapján a még korszerűbb és tömegpusztítóbb 

hadviselés lehetősége, az imperialista békekötés, a világ első proletárhatalmának, Szovjet-

Oroszország létrejöttével a kapitalista világrendszer osztatlanságának megbontása – mind 

olyan tényezők voltak, amelyek meghatározták az első világháborút feltáró burzsoá 

hadtörténeti kutatás és feldolgozás irányát és módszerét. Az első világháború hadtörténeti 

irodalma – marxista irodalmát kivéve – a háború tartalmát és célkitűzését a harcias burzsoá 

nacionalizmus érdekében „honvédő” háborúnak ábrázolta. Elrejtette a saját tömege előtt a 
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háború imperialista jellegét, s a háború, a hadsereg és a társadalom, a haza viszonyának ilyen 

ábrázolásával, vagy a revans szellemében, vagy az imperialista győzők gloire-jának 

jegyében szította a sovinizmust. Ugyanakkor a korábbi korokkal foglalkozó irodalomhoz 

viszonyítva sokszorosan megnövekedett a hadművészet-történeti feldolgozások száma. Az 

első világháború katonai tapasztalatainak publikálása jelentősen hozzájárult a két 

világháború közti hadtudomány ugrásszerű fejlődéséhez.”124 Horváth Miklós szerint a 

magyar polgári és ellenforradalmi hadtörténetírás feldolgozási iránya és módszere teljesen 

igazodott a fenti irányhoz, sőt, „a dicsőséges Tanácsköztársaság emlékétől való félelem, a 

szovjetellenesség és a szomszéd népek elleni revizionizmus a fasiszta magyar 

hadtörténetírást még intenzívebben vitte a fent vázolt irányba.”125 Horváth tehát a polgári és 

ellenforradalmi jelzőket a fasisztával egyenértékűként használta a Horthy-korszak 

történetírása kapcsán, amely – mint ő is írta – több száz tanulmányt, monográfiát, 

emlékiratot, ezredtörténetet és naplót termelt. A szerző szerint valamennyi akkori munka 

közös célja, hogy Magyarország történelmi életét, ezeréves jogait és a magyar faj 

felsőbbrendűségét védjék. Eltérés pusztán abban volt az egyes szerzők között, hogy kiket és 

miért tettek felelőssé a Monarchia összeomlásáért és a háborús vereségért. „A katonai 

vezetők a politikusokat hibáztatták, hogy nem tettek semmit a forradalmi mozgalmak ellen, 

a „liberális sajtó" megfékezésére, és ezért vesztették el a háborút. A politikusok viszont a 

háború elvesztéséért a katonai vezetést okolták tehetetlenségük és tehetségtelenségük miatt.” 

– állapította meg.126 A kérdésük pusztán az volt Horváth szerint, hogy a katona vagy a 

politikus hibái adták meg a lehetőséget a „Dolchstoss”-ra, azaz a hátország árulására. Azt is 

leszögezte, hogy „a Monarchia hadseregének összeomlása az adott történelmi helyzetben, a 

konkrét gazdasági, társadalmi, politikai és katonai viszonyok sajátos összejátszása folytán, 

a háború végső kimenetelét meghatározó objektív és szubjektív tényezők hatása alatt 

elkerülhetetlen volt.”127 Horváth abban is tendenciát látott, hogy a Horthy-korszak 

szakirodalma Ausztria vezetését egyoldalúan elítélte, míg a német politikai és katonai 

vezetés felé elfogult volt, hogy ezzel történetileg igazolja a Horthy-rendszer német 

orientációját.128 A szerző megjegyezte azt is, hogy a korszak hadtörténetírása ontotta az 

ezredtörténeteket, azonban sem ezek, sem a világháború általános katonai tapasztalataival 
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foglalkozó művek „nem elemezték reálisan és nem vonták le nyilvánosan a háború során 

megváltozott fegyvernemek fejlődésére és arányának problematikájára vonatkozó 

tanulságokat.”129 A hadsereg felső vezetése ugyan tisztában volt mind a gyalogság 

szerepének csökkenésével, mind a hadiipari termelés növelésének szükségszerűségével, az 

ország elégtelen gazdasági kapacitása miatt a háborús katonapolitika érdekében a 

hadtörténeti munkák ezt nem tükrözhették teljes egészében vissza.130 Horváth azt is 

megállapította – helyesen –, hogy az első világháborúra vonatkozó hadtörténeti munkák 

elsősorban a központi hatalmakkal foglalkoztak, az antanttal csak minimális mértékben.131 

Megjegyzem, ebben speciel semmi meglepő nincs, az angolszász szakirodalom is elsősorban 

a nyugati hadszíntérrel foglalkozik.132 

A szerző röviden összefoglalta a marxista hadtörténetírás első világháborúval foglalkozó 

eredményeit is. Megemlítette Az egyetemes és a magyar hadművészet története című 

munkát133, Balázs József az osztrák-magyar hadsereg felbomlásáról írt tanulmányát134, az 

1964-es Magyarország története háromoldalnyi leírását135, Galántai József 1964-es 

könyvét136, valamint Balázs József frissen elkészült kötetét137. Balázs József munkáit 

leszámítva mindegyikből a katonai források feltárását, beépítését hiányolta. Horváth szerint 

mindegyik marxista szellemű, első világháborúról írt munka centralisztikus szemléletű, azaz 

a központi hatalmak oldaláról mutatta be az eseményeket, míg az antant tevékenysége 

háttérbe szorult bennük. Ez aláhúzta azt a megállapítást, „hogy a világ újrafelosztására 

törekvő új imperialista hatalom, Németország, főszereplője volt az első világháború 

kirobbantásának, de ugyanakkor ez az ábrázolási mód egysíkúságot is teremt.”138 Horváth 

összességében abban látta a marxista történetírás első világháborúval kapcsolatos feladatát, 

hogy különös tekintettel Magyarországra és szigorúan a forrásokra támaszkodva feltárja a 

katonai történetet, széles egyetemes történeti kontextusba helyezve azt. 

Horváth bizonyos megállapításai a marxista szellemiségből kibontva mai szemmel is 

helytállóak a Horthy-korszak első világháborúval foglalkozó részére. Jól látta, hogy 

nagyszámú katonai munka született, amelyek illeszkedve a politikai rendszer hivatalos 
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kommunikációjához az első világháború kapcsán a forradalmak káros hatását, a katonai és 

politikai vezetés nem kellő összehangolását, illetve a hátország egységének megbomlását 

kárhoztatták, valamint a magyar katona hősies szerepvállalását hangsúlyozták. Emellett nem 

hunyhatunk szemet afelett, hogy Horváth, Leninre hivatkozva a háborút imperialista 

rablóháborúnak tekinti, a vezető kapitalista társadalmi osztályokat téve meg felelősnek érte 

– ezzel pedig ő maga sem tudott elrugaszkodni saját korszakának hivatalos 

kommunikációjától. 

Már a szocialista évtizedek vége felé, 1985-ben újabb historiográfiai munka született a 

magyarországi első világháborús kutatásokról.139 Farkas Márton német nyelvű tanulmánya 

röviden összegezte a Horthy-korszak történetírását és jóval hosszabban a szocialista 

korszakét. Farkas szerint a két világháború közötti korszak hadtörténetírását eleinte a német 

Dolchstoss-legenda magyar variánsa uralta. Ennek alapelgondolása szerint a hadsereg 

kitartott az antant gyűrűjében, nem szenvedett vereséget. Az Osztrák–Magyar Monarchia 

összeomlásáról tehát nem a katonai vezetés tehet, hanem a hátország destruktív elemei, 

amelyek a nemzet egységét megbontották, forradalmat okoztak és a hadsereg már nem tudott 

ellenállni a birodalomtól elszakadni kívánó népek akaratának.140 A hadtörténetírás 1926 után 

kapott igazán erőre, amikor a badeni egyezményt követően megnyílt a bécsi katonai 

levéltárban a kutatás lehetősége. A korszak történetírását főként szubjektív memoárok, 

valamint alakulattörténetek jelentik. Utóbbinak szerzői rendszerint az alakulat egykori 

tisztjei, akik beosztásuktól és képzettségüktől függően vontak be levéltári anyagokat 

írásaikba. Megjelent néhány összefoglaló munka is, amelyek elsősorban a hadvezetés 

kérdéseire koncentráltak, felsőbb nézőpontból.141 Farkas a korszak történetírásából a 

Hadilevéltár sorozatát, József főherceg A világháború, ahogyan én láttam című munkáját, a 

Pilch Jenő szerkesztette A világháború történetét, Julier Ferenc A világháború magyar 

szemmeljét, valamint Czékus Zoltán összefoglaló világháború-történetét tartotta említésre 

méltónak.142 

Farkas szerint a második világháború utáni átalakulás mind Magyarországon, mind a régió 

többi országában háttérbe szorította egy időre az első világháborús kutatásokat. A 

magyarországi munkásmozgalom történetére vonatkozó kutatások kerültek előtérbe. 

Csakhogy itt több kapcsolódási pontot is találhatunk az első világháborúhoz. Hogyan reagált 

                                                           
139 FARKAS (1985B). 
140 FARKAS (1985B) 345–346. 
141 FARKAS (1985B) 346. 
142 A VILÁGHÁBORÚ I–X (1928–1942), JÓZSEF (1926–1934), PILCH (1928), JULIER (1933), CZÉKUS (1930). 



30 
 

a háború végén a katonák tömege a kibontakozó forradalmakra, a munkásmozgalmak háború 

alatti története hogyan alakult, milyen szerepük volt a Monarchia felbomlásában vagy a 

kibontakozó nacionalizmusokban?143 A katonák hogyan ismerkedtek meg a szocializmus 

eszméivel, hogyan reagáltak az 1917 októberi forradalomra, harcoltak-e az oroszországi 

polgárháborúban az ottani magyar hadifoglyok, és ha igen, akkor kinek az oldalán és milyen 

körülmények között?144 A hazatérők milyen szerepet játszottak az osztrák-magyar hadsereg 

forradalmasításában és hogyan viszonyultak az antimilitarista és antimonarchista 

mozgalmakhoz?145 Farkas szerint az 1945 óta a tanulmány megjelenéséig eltelt negyven év 

főleg ezekre a kérdésekre kereste a választ. Az első világháború kérdése mindemellett 

marginális téma volt. Még a Hadtörténelmi Közlemények hasábjain is elvétve foglalkoztak 

csak vele ekkoriban. Jellemző, hogy 1954-es újraindulása után 1958-ig nem került bele első 

világháborúval foglalkozó dolgozat. Igaz, akkor rögtön három.146 Nagyon kevés átfogó mű 

született az első világháború kapcsán. Balázs József Négy év vasban és vérben című kötete 

az egyik, amely azonban inkább népszerű irodalom, mint szakmunka.147 Galántai József 

Magyarország az első világháborúban című könyvét 1964-ben adták ki először, 1974-ben 

másodszor, majd 2001-ben harmadszor.148 2014-ig, „a Hajdu–Pollmann”149 megjelenéséig a 

legalapvetőbb hazai első világháborús monográfiának számított. Angol fordítását külföldön 

minden esetre ma is használják.150 Galántai másik alapműve, Az első világháború 

valamennyi hadszíntérre kiterjedően mutatta be az eseményeket. Szintén három kiadást ért 

meg, 1980-ban, 1988-ban és 2000-ben.151 Galántai munkáját a katona hadtörténészek 

többször kritizálták, azonban Balázs József munkáján kívül nem született a tollukból önálló 

átfogó kötet, csak a Magyarország hadtörténelme Farkas Márton által írt része.152 Farkas 

egyébként akadémiai doktori értekezésként megírta a maga első világháborút feldolgozó 

művét, azonban ezt nem jelenttette meg egy kiadó sem.153 A rendszerváltást megelőző 

korszak komoly hiányossága, hogy számos jelentős nyugat-európai munka nem jelenhetett 

meg magyar nyelven, amit csak a rendszerváltás után igyekezett pótolni a honi könyvkiadás. 

A korszak kapcsán feltétlenül megemlítendő még, hogy ekkoriban indultak el az első 
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világháborúhoz kapcsolódó történelmi folklorisztikai kutatások, amelyek a paraszti 

írásbeliségre, ezen belül a naplókra, önéletírásokra koncentráltak.154 

Magyarországon a második generációt tehát a marxista történetírás jelentette, amely egyrészt 

mindent negatív színben igyekezett feltűntetni, amit 1945 a magyar történetírás produkált az 

első világháború kapcsán, másrészt pedig Lenin első generációs elméletét dogmaként 

alkalmazva évtizedekre visszasorolta a honi kutatást ahhoz az első nemzedékhez, amelyen a 

nyugati történetírás lényegében átlépett a második világháború után. 

II.2.1.4. A második generáció Nyugat-Európában 

Jay Winterék elmélete szerint a második, azaz 1945 utáni generáció a társadalmi 

megközelítést helyezte középpontba. Párhuzamosan kezelték az alsó és a felső nézőpontot. 

Egyre kevésbé tekintettek ugyanakkor a háborúra, mint bűntényre, amelynek felelősei 

vannak. Ehelyett úgy vélték, az európai népek közös téveszméi vezettek a háborúhoz.155 Az 

1960-as években elkezdett terjedni a marxista megközelítésmód is. Ez egyrészt azt jelentette, 

hogy az első világháborút együtt kell vizsgálni az utána következő forradalmakkal, másrészt 

pedig azt, hogy a háborút egymással szemben álló társadalmi osztályok konfliktusaként, az 

imperializmus következményeként írták le.156 „A marxista megközelítést azonban lassan a 

társadalmi és gazdasági kérdések másfajta interpretálása váltotta fel: a hetvenes évektől 

fogva kezdtek érdeklődni a történészek a közvélemény, a háborús gazdaság, a mobilizáció, 

a katonák sorsa és az emlékezet megkonstruálása iránt.”157 

Pók Attila szerint a második generáció tagjai a vietnami és algériai háborúk tapasztalatainak 

birtokában tették le az asztalra műveiket. Az első, ehhez a nemzedékhez köthető, nagy sikert 

elérő könyv a személyességének köszönhette kiugrását.158 „Az egyszerű katonák 

világháborús tapasztalataira épített, s ezzel új historiográfiai korszakot nyitott, amelyben a 

háború alatti illetve a háború okozta társadalmi konfliktusok vizsgálata került a kutatók 

figyelmének előterébe.”159 Az 1960-as évek munkáiban, például A. J. P. Taylor The First 

World War: An Illustrated History című könyvében már nem hősi küzdelemről, hanem 

inkább értelmetlen szenvedésről olvashatunk.160 Hozzá köthető a diplomáciatörténetnek az 

a válfaja is, amely az államközi kapcsolatokat ideológiamentes hatalompolitikai 
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tevékenységnek írja le. Ezt a The Struggle for Mastery in Europe 1848–1914 című könyve 

alapozta meg.161 E generáció munkásságában új fejlemény, hogy a háborús felelősség helyett 

a háború okait és a hadicélokat vizsgálták, a megbékélés lehetőségeire összpontosítva.162 

1961-ben jelent meg Fritz Fischer hamburgi történész Griff nach der Weltmacht c. munkája, 

amelyben a II. és a III. Német Birodalom imperializmusai közötti folytonosságot kívánta 

dokumentálni.163 Fischer gondolatai adták meg az alaphangot a nemcsak az első világháború 

kutatásán, hanem a történész-szakmán is messze túlmutató németországi vitához, amelynek 

célja a múlttal szembenézés volt.164 

Arno Mayer 1967-es esszéjében a belpolitika primátusát emelte ki. Szerinte a későbbi 

hadviselő országokban 1914-re forradalmi helyzet alakult ki, a háború pedig ezek 

megelőzéseként indult csapásokként is értelmezhető.165 Az 1970-es években a bielefeldi 

társadalomtörténeti iskola a társadalmak mozgásaira, konfliktusainak vizsgálatára 

koncentrált. Az irányzat egyik meghatározó munkáját Jürgen Kocka tette le az asztalra 

Klassengesellschaft im Krieg címmel.166 Meyerhez hasonlóan a bielefeldi történészek a 

belpolitika elsődleges fontosságát hirdették. Velük szemben álltak a generáció 

hagyományosabb, politikatörténeti munkákat író képviselőit, mint például Andreas 

Hillgruber, akik a külpolitika primátusát hirdették.167 

II.2.1.5. A harmadik nyugat-európai generáció 

Pók Attila szerint a harmadik generáció a bipoláris világrend összeomlása után lépett fel, az 

1990-es évek elején. Számukra „a fő feladat a háború legtágabb értelemben vett kulturális 

aspektusainak (mentalitások, magatartásformák, érzelmi, pszichés hatások és leginkább az 

identitás és emlékezet) vizsgálata. Példaképük Paul Fussell The Great War and Modern 

Memory168 és John Keegan The Face of Battle169 című műve.” Az újabb, ilyen megközelítésű 

munkák szerzői közül szerinte Alan Kramert érdemes kiemelni.170 

Pók Attila állítását Balázs Eszter is megerősítette már többször idézett tanulmányában, azaz 

hogy a harmadik generációt Prost és Winter szerint a társadalom- és kultúrtörténeti 
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megközelítések alkotják. Ezúttal nem nemzedékváltás történt, hanem csak a 

kérdésfeltevések módosultak.171 Ezután a kutatások egyre inkább a személyes 

tapasztalatokra és a társadalom minden szintjén jelen levő emlékezetre koncentráltak. Újra 

felfedezték a tárgyi emlékeket, az emlékműveket, a fényképeket. „A tárgyak után az 

intimszférák más elemeire is hangsúly került: egy sor vizsgálódás középpontjában az áll, mit 

és hogyan éreztek az emberek a háborúban. A gyász, a társadalmak brutalizációs folyamata 

és a háborús erőszak kérdései a vizsgálódások homlokterébe kerültek, feltárva a 

reprezentációk és a gyakorlatok közötti összefüggéseket, továbbá hangsúlyozva a háború 

antropológiai vetületét. Az újabb kutatásokban az első világháború úgy jelenik meg, mint a 

rövid, de annál szörnyűbb 20. század brutalitásait, barbár jellegét megalapozó esemény.”172 

II.2.1.6. A harmadik generáció Magyarországon 

1989 után nagyobb közfigyelem irányult az első világháborúra, mint korábban. Több első 

világháborús kiállítást rendeztek a kilencvenes években,173 továbbá nem egy könyv 

jelenhetett meg e témában. A könyvpiac állami ellenőrzésének fokozatos megszűnése 

pozitív és negatív hozadékokkal is járt. Pozitív volt, hogy megjelenhettek olyan fordítások, 

amelyek korábban nem. A magyar közönség megismerhette például A. J. P. Taylor, Eric 

Hobsbawm vagy John Keegan első világháborúval kapcsolatos munkáit.174 Negatívumként 

kell megemlíteni, hogy számos lektorálás nélküli munka is piacra kerülhetett. 2014 előtt – 

Galántai József könyvének újrakiadását leszámítva – sajnos nem jelent meg új, átfogó, 

Magyarország első világháborús történetét bemutató nagymonográfia. Ez nem azt jelenti, 

hogy ne születtek volna publikációk, átfogó tanulmánykötetek vagy forráskiadások.175 

Néhány nagyon fontos kézikönyv is napvilágot látott, például Balla Tibor és Hajdu Tibor 

tábornokkal foglalkozó munkái, vagy Szijj Jolán főszerkesztésében az első világháború 

lexikona.176 A szűken vett hadtörténetnél maradva meg kell említeni a Nagy Háború 

Kutatásáért Közhasznú Alapítvány szerzőit, Pintér Tamást, Rózsafi Jánost és Stencinger 

Norbertet, akik a hadszíntérkutatásban és az ezredtörténetek területén alkottak maradandó 

                                                           
171 BALÁZS (2010) 113. 
172 BALÁZS (2010) 114. 
173 Például az Országos Széchényi Könyvtár és a Hadtörténeti Múzeum Ember az embertelenségben című 
1994-es közös kiállítása. 
174 TAYLOR (1988), HOBSBAWM (1998), KEEGAN (2000), KEEGAN (2010). 
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176 SZIJJ (2000), BALLA (2010), HAJDU (1999). Tábornokkal kapcsolatban önálló életrajzra is van példa: 
POLLMANN (2003B), illetve POLLMANN (2014). Utóbbi kapcsán megjegyzendő, hogy Bánlaky József az 1945 
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részét. Életútjának feldolgozása ezért tudományos szempontból rendkívül fontos volt. 
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műveket.177 Két külföldi kötet fordítását fontos még kiemelni, mivel azok a nagy háború 

társadalomtörténetére hívják fel a figyelmet. Az egyik Stéphane Audoin-Rouzeau és Annette 

Becker könyve, Az újraírt háború. Alapgondolata szerint a háborúban résztvevők 

legfontosabb tapasztalata a harctéri erőszak átélése volt, amely brutalizálta a társadalmat, 

előkészítve annak háború utáni teljes átalakulását.178 A másik John Keegan A csata arca 

című kötete, amely a háborúban részt vett katonákat érintő harctéri pszichózisra hívja fel a 

figyelmet.179 Az első világháború magyarországi társadalomtörténeti feldolgozásai közül 

kiemelkedik Bihari Péter munkája, amely a középosztály helyzetét vizsgálja, különös 

tekintettel annak a háború alatt megerősödött antiszemitizmusára.180 A hátország 

kutatásának fontos állomásai voltak a Hadtörténeti Intézet és Múzeum által 2008 és 2010 

között szervezett konferenciák, melyekből a múzeum értesítőjének 2011. évi száma közölt 

válogatást.181 A kötetben a háborús szakácskönyvektől a repülőgépgyártáson át a 

Hadsegélyező Hivatal tevékenységéig számos érdekes témáról olvashatunk. 

A harmadik generációnak Magyarországon talán az volt a legfontosabb feladata, hogy az 

első világháború jóformán elfelejtett kérdéseit visszahozza a történettudomány napi 

fórumaira, magvait elrejtse a közbeszédben. A nemzetközi értelemben vett harmadik 

generáció eredményei pedig főként nyugat-európai munkák magyar fordítású 

megjelentetéseként nyilvánultak meg. 

II.2.1.7. A negyedik, azaz a transznacionális generáció 

A negyedik generációról Jay Winter már hivatkozott, 2009-es műve tesz először említést.182 

2014-ben jelent meg a Jay Winter által szerkesztett, mintegy másfél évtizedes munkával 

elkészített, első világháború történetét feldolgozó háromkötetes szintézis.183 „A szerkesztő 

historiográfiai bevezetője szerint saját munkássága és az egész monumentális mű a témakör 

kutatóinak negyedik, transznacionális generációjához tartozik. Fő jellemzője, hogy globális 

kérdéseket tesz fel és a válaszokban a globális összefüggéseket keres. A három kötet egyikét 

                                                           
177 PINTÉR – RÓZSAFI – STENCINGER (2009), PINTÉR – RÓZSAFI – STENCINGER (2011). A Pintér Tamás és 
Babos Krisztina által szerkesztett, 2010-ben indult Nagy Háború Blog (http://nagyhaboru.blog.hu) az első 
világháború egyik legfontosabb internetes fóruma. 
178 AUDOIN-ROUZEAU –BECKER (2006). 
179 KEEGAN (2000). 
180 BIHARI (2008). 
181 A Hadtörténeti Múzeum értesítője = Acta Musei Militaris in Hungaria, 2011/12. 
182 WINTER (2009). 
183 WINTER (2014).  
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a szerzők teljes mértékben a civil társadalomnak szentelik, de a globális szemléletet a 

hadtörténeti és a politikatörténeti fejezetekben is érvényesíteni próbálják.”184  

II.2.1.8. A negyedik generáció Magyarországon 

A transznacionális szemléletmód egyre inkább teret nyer Magyarországon is, azonban 

messze nem vált kizárólagossá. Ez alapvetően nem probléma, de azt látnunk kell, hogy 

bizonyos kérdések vizsgálata csak nemzetközi összehasonlítással történhet, így szerencsés, 

ha a megfelelő nyelvtudás birtokában levő kutatók törekednek erre. Hazai viszonylatban 

inkább centenáriumi generációról lenne érdemes beszélni, mivel az utóbbi négy év 

ráirányította a közfigyelmet az első világháborúra, ami bőséges könyvtermést hozott. A 

centenáriumi évek egyik legfontosabb eredménye, hogy megszületett a régóta várt új 

monográfia Magyarország első világháborús szerepléséről. Hajdu Tibor és Pollmann Ferenc 

A régi Magyarország utolsó háborúja. 1914–1918.185 című könyvének megjelenését nagy 

várakozás előzte meg. A szerzők főként a had-, a politika- és a diplomáciatörténetre 

koncentráltak, de szó esik a hátországi eseményekről is. A kötet hat fejezetre tagolódik. 

Külön tárgyalja a háború előzményeit, és éves bontásban a háború eseményeit, 

Magyarország történetét pedig nem külön, hanem az egyetemes történeti események közé 

ágyazva, ami a kötet egyik erőssége: a magyarországi események így ugyanis jóval 

érthetőbbek, mint ha a nemzetközi erőviszonyok változásait nem mutatnák be a szerzők.  

Több további olyan kötet is született, amely az első világháború egészét vagy valamely 

aspektusát tárgyalja. Az egyik legmagasabb színvonalú önálló kötetet Bihari Péter adta közre 

1914. A nagy háború száz éve. Személyes történetek címmel.186 A kötet megírásához 

felhasználta korábban megjelent köteteit és tankönyvírói tapasztalatát, eredményeként egy 

nagyon olvasmányos, a háború eseményeit – Pollmann Ferenc szóhasználatával – 

patchwork-szerűen bemutató munka lett, amelyet tekintélyes ajánlott irodalomjegyzék 

egészít ki.187 Minden fejezethez kapcsolódik valamilyen személyes történet, amely 

memoárból, naplóból vagy sajtóhírből származik, segítve ezzel az események mélyebb 

átélését, megértését. Ebből fakadóan Bihari Péter könyve a háború kutatójának hasznos 

áttekintés, a laikusnak pedig kiváló olvasmány, amelyet csak ajánlani lehet.188 A kartográfia 
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187 POLLMANN (2015B). 
188 Mivel a kötet viszonylag kevés jegyzetet tartalmaz, inkább ismeretterjesztőnek mondható, mint 
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iránt érdeklődőknek pedig Nagy Miklós Mihály kötete ajánlott, amely katonaföldrajzi 

megközelítéssel, számos térképpel és ábrával szemléltetve, elsősorban magyar szempontból 

mutatja be az első világháborút.189 

További fontos vonulata a könyvkiadásnak továbbra is a külföldi munkák lefordítása. Az 

utóbbi évek legjelentősebb kötetei szerintem Lucian Boia Vesztesek és győztesek. Az első 

világháború újraértelmezése és Christopher Clark Alvajárók. Hogyan menetelt Európa 

1914-ben a háború felé.190 Boia kötete lényegében publicisztikai újraértékelés. Ahogy a 

szerző fogalmaz, írása nem történelem, hanem kommentár, néhány kulcskérdés esszészerű 

újraértelmezése. 191 A kötet voltaképpen annak a gondolatkísérlete, hogy mi lett volna, ha 

nem történik meg az első világháború, vagy mi lett volna, ha a központi hatalmak nyerik 

meg. A tényanyagot, amelyet a gondolatkísérlethez felhasznál, más kutatásokból már 

ismerhetjük, sok újdonságot háborúval foglalkozó történész számára nem jelentenek. Mi az, 

ami miatt mégis érdemes végigolvasni ezt az esszét? Egyrészt a szerző nemzetisége okán, 

hiszen egy román szerző által Romániával szemben megfogalmazott kritika mindenképpen 

érdekes lehet, különösen Magyarországon. Másrészt számos olyan gondolatot vet fel, 

amelyet a mostanában fősodornak számító nyugat-európai transznacionális szempontú első 

világháborús kutatás kapcsán érdemes átgondolni, így például azt, hogy a román nemzetiségi 

mozgalom korántsem volt homogén, különböző csoportjai különböző jövőképekkel 

rendelkeztek, és céljaik a háborús események függvényében változtak. Érdemes lenne 

hasonló elemzéseket végezni valamennyi nemzetiség kapcsán, majd ezeket összevetni. 

Clark kötete az első világháború kitöréséhez vezető események összehasonlító elemzését 

tűzte ki célul, párhuzamosan vizsgálva a részt vevő országok külpolitikai döntéshozatalát és 

szövetségi rendszereik alakulását. Természetesen nem ő az első, aki a nagy háború 

kitörésének okait keresi. A kérdésnek nemcsak az első világháborúról szóló szakmunkákban 

szentelnek külön fejezeteket, hanem a nagyobb korszakot átfogó történelmi szintézisekben 

is kitérnek rá. Christopher Clark újítása a korábbi tézisekhez képest a kutatás 

komplexitásában, valamennyi részt vevő hatalom politikai döntéshozatalának részletes 

vizsgálatában és összehasonlításában rejlik. Clark szerint nem lehet kizárólag valamelyik 

ország politikusait hibáztatni, a háborús paranoia nemcsak a leggyakrabban hibáztatott 

német és osztrák vezetőket ragadta el. Az automatizmuson – akár a gazdasági, akár a 

nacionalizmus elvét alapul vevő, akár a szövetségi rendszereken – alapuló magyarázás 
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szintén téves, hiszen emberek hozták a döntéseket, éppen ezért az emberi tényező jelenti a 

kulcsot. „Az 1914-es háborúhoz vezető válság egy közös politikai kultúra gyümölcse volt, 

de egyben sok, egymásra ható tényező és szereplő története is – ez teszi a modern kor 

legösszetettebb eseménysorozatává, és ez az oka annak, hogy az első világháborúval 

kapcsolatos viták változatlanul folynak száz évvel azután is, hogy Gavrilo Princip a 

szarajevói Ferenc József úton leadta azokat a végzetes lövéseket” – foglalja össze munkáját 

a zárófejezetben.192 

Néhány nagyon érdekes szubjektív forrás kiadását vagy újrakiadását a centenáriumi éveknek 

köszönhetjük. Utóbbira példa Kozma Miklós naplójának bevezető tanulmánnyal és 

jegyzetekkel ellátott újbóli közreadása.193 Előbbire pedig Koczka József harctéri orvos 

naplója, amelyet először a Híd folyóiratban két részletben, majd önálló kötetként is 

kiadtak.194 Koczkánál valamivel központibb szerepet töltött be Berzeviczy Albert, az ő 

naplója ugyancsak nemrég látott napvilágot.195 A Petőfi Irodalmi Múzeum gondozásában 

pedig egy olyan, provokatív című kötet jelent meg, amely öt, kézirattárukban őrzött első 

világháborús naplót adott közre.196 Dánielné Lengyel Laura, Bauer Ervin, Erdélyi József, 

Lénárd Jenőné Hoffmann Ilona és Laczkó Géza naplói számos érdekességet rejtenek mind 

az irodalmárok, mind a történészek, mind a nem szakmai érdeklődők számára. 

A forráskiadás mellett meg kell említeni az online szövegközzététel egyre fontosabb 

szerepét. Rengeteg korabeli könyv és hírlap férhető hozzá online adatbázisokban. Ezek közül 

vannak fizetősök (Arcanum Digitális Tudománytár), de ingyenesen elérhetőek is 

(alakulattörténetek: http://magyarezredek.hu, levéltári és egyéb források: 

https://hungaricana.hu/hu/, könyvtári anyagok: http://mtdaportal.extra.hu/, hadisírgondozás: 

http://www.hadisir.hu/). A tömeges digitalizáció tehát nagyban megkönnyíti a jelenkori 

kutató helyzetét.  

Az évforduló alkalmából rendezett konferenciák nyomán számos kötet született. Az első 

fecskék közé tartozik a Markó György és Schmidt Mária szerkesztette Európai 

testvérháború 1914–1918 című könyv.197 „Mint a kötet címe is mutatja, a konferencia 

vezérgondolata illeszkedett az első világháború azon – vezető – értelmezéséhez, amely az 
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európai integráció blendéjén keresztül szemléli a nagy háború történetét. Ebből az 

aspektusból vizsgálva a világháború egyértelműen európai polgárháború, miközben a 

kortársak zömén a nacionalizmus láza uralkodott, és a szupranacionális szervezetek nem 

tudták megakadályozni a konfliktust.”198 (Ez a megközelítés szerintem leegyszerűsítő.) 

Az ELTE Bölcsészettudományi Kar Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszéke 2014. 

május 8–9-én nagyszabású, kétnapos konferenciát szervezett, amelyen nemcsak az ELTE, 

hanem más kutatóintézetek és egyetemek munkatársai, továbbá külföldi történészek is rész 

vettek.199 A 2015-ben megjelent Sorsok, frontok, eszmék. Tanulmányok az első világháború 

100. évfordulójára című kötet e monumentális szimpózium szerkesztett előadásait 

tartalmazza, 786 oldal terjedelemben.200 A kötetben hat fejezetben ötvenhárom tanulmány 

kapott helyet. A kiadvány a nyílt hozzáférés szellemével összhangban teljes terjedelmében 

elérhető az interneten, valamennyi tanulmányához angol nyelvű rezümével.201 A kötet 

elsősorban azért érdekes, mert számos más témával, korszakkal foglalkozó hazai 

történészről megtudhatjuk, hogy mit tart fontosnak az első világháború kapcsán. 

Ugyanakkor megjegyzendő, hogy nem minden tanulmány képvisel benne azonos 

színvonalat, egy-két egyszerű esszé is helyet kapott a szaktanulmányok mellett.202 

A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete két konferenciakötetet is jegyez. Az egyik – 

amely a 2014 őszén, Debrecenben megrendezett konferencia előadásait tartalmazza – a 

háború emlékezetét állítja középpontba.203 A másik kötet alapjául szolgáló konferenciát 

Hajdúnánáson rendezték Az I. világháború és a magyar vidék címmel, amely a hátország, 

azon belül a Hajdúság első világháborús szerepvállalására koncentrált. A konferenciakötet 

2015 végén jelent meg.204 

A megrendezett konferenciák közül teljesen újszerű megközelítést hozott Az első 

világháború információtörténetéhez című tanácskozás. Előadásainak egy része a Jel-kép 

                                                           
198 LIGETI (2015) 238. 
199 A szerzők nem fedik le a teljes magyarországi intézményrendszert. 
200 MAJOROS (2015). 
201 http://tortenelemszak.elte.hu/index.php/ot-kontinens/78-tortenelem-szak/256 Letöltés ideje: 2018. március 
3. 
202 SCHMIDT (2015). 
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folyóirat tematikus számaként jelent meg 2016-ban, a másik része önálló kötetként, szintén 

ebben az évben.205  

Olyan tanulmánykötetek is születtek, amelyeket nem előzött meg konferencia. Kettőre 

hívom fel itt a figyelmet, mivel mindkettő a háború teljességét kívánja bemutatni, s 

szerzőiket különböző elvek szerint válogatták. Az első egy magyar nyelvű kötet, amely 

Németh István szerkesztésében jelent meg a L’Harmattan Kiadónál, a másik egy német 

nyelvű, amelyet a Bécsi Magyar Történeti Intézet adott közre Szabó Csaba és Fiziker Róbert 

szerkesztésében.206 Utóbbit különösen fontosnak tartom, mivel az intézet saját sorozatában 

megjelenve jó eséllyel irányíthatja rá a nemzetközi figyelmet a magyarországi első 

világháborús kutatásokra. E két könyv nem folyamatban levő projektek részeredményeként 

született, hanem felkérés alapján, szerzőinek kutatásait bemutatva. 

A fenti áttekintésben nem tudtam az összes, első világháborúval kapcsolatos könyvet 

ismertetni. A téma aktualitása miatt olyan nagy a lehetséges merítés, hogy a bemutatás akkor 

se lenne teljes, ha önálló kötetet szentelnék neki. Örvendetes, hogy született új monográfia 

a világháborús Magyarországról. Az is, hogy születettek új monográfiák részkérdésekről, és 

a magas színvonalú ismeretterjesztés is teret nyert. Fontos, hogy külföldi szerzők munkáit 

magyarul is olvashatjuk, ahogy az is, hogy a forráskiadás új lendületet kapott. A 

konferenciák számos részkérdést körüljártak, a nyomukban született kötetek és tematikus 

lapszámok komoly segítséget nyújtanak majd a későbbi kutatáshoz. Ha a harmadik 

generációnak az volt a feladata Magyarországon, hogy kimozdítsa a feledés homályából az 

első világháborút, akkor a negyedik generációé az, hogy tudatosítsa az első világháború 

fontosságát, Magyarország 20. századi történetében betöltött alapszerepét és annak 

mibenlétét. Ha pedig ehhez a nemzetközi negyedik generáció módszereit fogja használni, 

akkor azzal a hazai történettudomány egésze csak nyerhet. 

II.2.2. A szemléletmódok változása a nemzetközi történetírásban 

Prost és Winter már idézett munkája a legfontosabb kutatási témák generációnkénti 

változását is bemutatta. Ezeket Balázs Eszter a következőképpen összegezi: 

1. A harcok ábrázolása: Eleinte 19. századi minta alapján a háború története hőstörténet volt, 

ahol a csatát csak taktikai vagy stratégiai szempontból kell vizsgálni. Az 1960-as évektől a 

történetírás az illúzióvesztésre és a veszteségekre kezdett koncentrálni. A nyolcvanas 
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években kimondták, hogy a hadtörténeti munkák az egyes nemzeti historiográfiákhoz 

igazodnak. A nemzetközi megközelítés, amely szerint az ellenfelek arányosan vannak 

bemutatva, várat magára.207 

2. A lövészárkok ábrázolása: Eleinte nélkülözte a fronton harcolók történetét. Az ütközeteket 

a manőverek ismeretében ábrázolták. A frontharcosok elbeszéléseit a történetírás helyett az 

irodalom és a pszichológia hatáskörébe utalták. Az első, kifejezetten katonákról írt munka 

csak a nyolcvanas évek elején született meg.208 A lövészárkokban zajló háború 

megismerésében az angolszász kutatások hoztak áttörést, különösen Keegan említett 

munkája. A lövészárkok mikrovilágának kutatása ráirányította a figyelmet a háború egyéni 

emlékezetére. Alapkérdésként fogalmazódott meg, hogy miért tartottak ki olyan sokáig a 

katonák, milyen volt a háborús erőszak, hogyan érintette a résztvevőket. A halál alakja, a 

sebesülések nagy száma és változatossága, a pszichés zavarok mind-mind új jelenségek 

voltak. A front és hátország kapcsolatának vizsgálata szintén új jelenség.209 

3. Gazdaságtörténet. Az első időszakban a gazdaságpolitikai megközelítés volt az 

elsődleges. „A szerzők közgazdászok és pacifisták voltak, akik arra hivatkoztak, hogy a 

liberális gazdasági rendet alapjaiban ingatta meg a háború.”210 A másodikban az ipari jelleg 

és a nemzetközi rend összefüggései, valamint az államkapitalizmus új formái kerültek az 

érdeklődés középpontjába. A harmadikban e kettő kombinálódott.211 

4. Háború és forradalom. E témában nem három, hanem csak két konfiguráció van. (1919–

1965 és 1965–2000). Az elsőben a politikatörténeti megközelítés dominált, a munkáspártok 

története, ideológiái, stratégiái foglalkoztatták a kutatókat. A másodikban már 

társadalomtörténetileg közelítették meg, a hatalmi részvételre, a forradalmiságra, a radikális 

kritikára fókuszálva.212 

5. Civilek vizsgálata: A civileket három szempontból lehet tanulmányozni. Meg lehet 

közelíteni a kérdést a tömegek, az osztályok és a kultúrák felől. Az úgynevezett „belső front” 

feltérképezése az 1960-as évektől vált fontossá. A civilek az 1920–1930-as években a civilek 
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209 BALÁZS (2010) 117–118. 
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212 BALÁZS (2010) 120–121. 
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úgy jelentek meg, mint tömegek, akiket etetni és ruházni kell, és akiket mobilizálni kell, 

amelyekhez a propagandát használták eszközül.213 

6. Háborús kultúrák. Kutatásuk az 1980–1990-es években került az érdeklődés 

középoontjába. „A társadalmi konfliktusok helyett inkább a háborúval kapcsolatos 

konszenzus és annak okai kezdték izgatni a történészeket, illetve ezzel együtt az is, milyen 

jelentést fűztek az emberek a háborúhoz.”214 

7. Új irány: érzelmi fordulat. Ez jelenti a háború genderszempontú vizsgálatát, a vallás és a 

gyász kapcsolatának kutatását, a gyász- és háborúsemlékmű-kutatást, a szellemi élet és a 

populáris kultúra vizsgálatát és a brutalizálódást.215 

„A különböző korokban és nemzeteknél a háború értelmezései eltérőek. Az első generáció, 

mint láttuk, még clausewitzi fogalmakat használt, és a 19. századból megöröklött 

problematikaként fogta fel a háború leírását. A második nemzedék a háború ötvenedik 

évfordulóján tűnt föl: a második világháború relativizálta az elsőt, és a háború a 

megemlékezések miatt is távolabbi múlt részévé vált. A harmadik generáció 1992 után egy 

olyan új Európában jelentkezett, ahol az 1914-es háború újabb ábrázolása – egy európai 

polgárháború képe – terjedt el. A három generáció a háborúnak más-más koncepcióját 

tekintette tehát kiindulópontnak: az első a nemzetek, a második a társadalmak konfliktusát 

hangsúlyozta, míg a harmadik a tragikus huszadik század nyitányaként tekint az első 

világháborúra, ahol értelmetlen öldöklés zajlott. Az első világháborúnak – hangsúlyozza 

Prost és Winter – nem létezik tehát totális története; a háborúról különböző módokon lehet 

írni.”216 

Jellegzetes közép-európai megközelítés a két világháború közös vizsgálata, azt harmincéves 

háborúként interpretálva, tekintetbe, hogy gazdasági hegemónia kialakítására vonatkozó 

hadicélok hasonlóak voltak német oldalról.217 

A bűnbakképzés szintén feltűnő jelenség. Megjelenik antiszemitizmusként, 

„hátbatámadásként”, azaz belső ellenség kereséseként. „A hazai első világháborús kutatások 

szemléletében, tárgyválasztásában újabban fordulópontot hozó könyv, a Lövészárkok a 

hátországban a magyar zsidósággal kapcsolatos bűnbakképzést elemezi, amely 1916 után 
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éppúgy tetten érhető volt a háborús gazdasággal kapcsolatos országgyűlési és 

folyóiratvitákban, mint a nagyvárosi nők a modern tömegkultúra és a politikai élet 

megítélésében is, sőt 1918-ra egyfajta „kulturális kóddá” vált.218 A szerző, Bihari Péter a 

problémát a „középosztály” – a szerző értelmezésében a hivatalnoki és értelmiségi rétegek 

– háború alatti megrendülésére és kettészakadására vezeti vissza.”219 

A középosztály problémáinak vizsgálata a hátország nehézségeinek bemutatásán keresztül 

történt Biharinál, aki a háború gazdaságtörténeti elemzésekor a makroökonomikus 

megközelítést alkalmazta. „A hazai hadigazdaság – szögezi le – a bürokratikus központi 

szervezés és a magánkezdeményezés elegye volt, és a hadiszállítások hatalmas profitot 

hoztak a bankoknak és a nagyvállalkozóknak.”220 Mindez az antiliberális tézisek terjedésével 

az antiszemitizmushoz vezetett. 

A keleti front teljesen kimaradt Prost és Winter könyvéből. Balázs Eszter szerint a két 

történész historiográfiai összefoglalója, amely a nyugati front, valamint a francia, a brit és a 

német hátország korszakonként eltérő megközelítéseit a vizsgált problémák 

kategorizálásával rendszerezi, jó kiindulópont lehet a keleti és déli hadszínterek és országaik 

történetírásának a korszakolásához, illetve a problémák szerinti ismertetéséhez. Ilyen 

mérlegre Közép-Kelet-Európában is szükség lenne, mert ez alapján összevethetnénk az 

egyes országok történetírásainak eredményeit, és megtalálhatnánk azokat a területeket, 

amelyeknek kutatásában együtt tudnának működni a régió országai.221 
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III. A magyarországi első generáció írásművei 

III.1. Az első nemzedék általános jellemzése 

Hogyan összegezhetjük az első generációval kapcsolatos nemzetközi szemléletmódot? Az 

első generációt azon szerzők képviselik, akik az első világháborút aktívan megélték. 

Írásaikban keveredik a személyes tapasztalat a tudományos nézőponttal. A mai értelemben 

vett tudományos színvonalú munkát részben a forráskiadványok, részben a hadtudományi 

szakírások képviselték. Utóbbiak elsősorban a hősiességet domborították ki, az elemzések a 

stratégia és taktika vizsgálatára összpontosítottak. A háborús felelősség kérdése a vesztes 

államokban központi jelentőségre tett szert, a forráskiadásban így a diplomáciai iratoké lett 

a főszerep. Gazdasági szakírások is megjelentek, jellemzően közgazdászok tollából. Az első 

világháborúval kapcsolatos kiadványok készítésében tehát nem a történészek vitték a prímet, 

hanem a hadtörténészek, a memoárírók, a gazdasági szakírók, tovább nagy szerepet kapott a 

kanonizált emlékezet, azaz azok a munkák, amelyek államilag irányított emlékezetpolitika 

nyomán születtek. Utóbbinak viszont nemcsak könyvekben, de múzeumalapításokban és 

emlékezethelyek kialakításában is szerepe volt. Ez ráadásul visszahatott a hadtörténelmi 

feldolgozáshoz is: az emlékezetpolitikai alapította hadtörténelmi múzeumokhoz 

kapcsolódtak a korszak legszakszerűbbnek tekinthető első világháborút feltárni szándékozó 

kutatásai. Ahhoz, hogy megállapíthassuk, hogy Magyarországra is jellemzőek-e a 

nemzetközi szinten megfigyelt jellemzők, meg kell vizsgálnunk a korszak szakirodalmát. 

Az első generáció esetén célszerű megkülönböztetnünk az első világháború alatti magyar 

nyelvű könyvkiadást és az 1918 utáni szakirodalmat. Az 1914 és 1918 közötti időszakban 

keletkezett munkák ugyanis egykorúak a háborúval, így megjelenésük sok esetben reflektál 

is arra. Az első nemzedék aprólékosabb vizsgálatát ezzel kezdem. 

III.2. Az Országos Széchényi Könyvtár egykori első világháborús gyűjteménye és az 1914 

és 1918 közötti magyar nyelvű könyvek 

III.2.1. A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtára egykori első 

világháborús gyűjteménye 

Az Országos Széchényi Könyvtár a hadüzenetek elküldése után önálló gyűjteményt hozott 

létre a háborúval kapcsolatos dokumentumok számára. Az egykori első világháborús 

gyűjtemény története szorosan összefügg a gyűjtését végző intézmény történetével. 

Összefüggései átláthatatlanok a könyvtár makrokörnyezetének, működésének ismerete 

nélkül, ezért az első világháborús gyűjtemény szorosan vett történetének tárgyalása előtt a 
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Széchényi Könyvtár 1914 és 1918 közötti történetét foglalom össze, kitekintve a tárgyhoz 

kapcsolódó korábbi és későbbi eseményekre. 

III.2.1.1. Az Országos Széchényi Könyvtár szervezete és működése 

Az Országos Széchényi Könyvtárat névadója, Széchényi Ferenc alapította 1802-ben. A 

könyvtár első igazgatója, Miller Jakab Ferdinánd, József nádor kezdeményezésére nagyívű 

javaslatot dolgozott ki 1806-ban, melynek célja az volt, hogy alakuljon meg egy Magyar 

Nemzeti Múzeum, melynek az Országos Széchényi Könyvtár része lesz. A nádor jóváhagyta 

az igazgató tervezetét, s a múzeumalapítást a rendi országgyűlés elé terjesztette, melynek 

eredményeként az 1808. évi VIII. törvénycikk kimondta a Magyar Nemzeti Múzeum 

megalakulását.222 Az Országos Széchényi Könyvtár 1808-tól 1949-es különválásáig a 

Magyar Nemzeti Múzeum szervezeti keretében, annak osztályaként üzemelt. A Magyar 

Nemzeti Múzeumnak természetesen nem az Országos Széchényi Könyvtár volt az egyetlen 

osztálya. Alapító oklevele szerint összesen hét szervezeti egysége volt, amelyek olyan 

méretűek voltak, ami alapján külön múzeumok is lehettek volna. Ez 1914-re gyakorlatilag 

azt jelentette, hogy a külön épületben elhelyezett Erzsébet Királyné Emlékmúzeumot nem 

számítva a Nemzeti Múzeum palotájában hat külön múzeum működött egyetlen központi 

vezetés alatt.223 A Múzeum osztályai a következők voltak: 1. Országos Széchényi Könyvtár; 

2. Érem- és Régiségtár; 3. Állattár; 4. Növénytár; 5. Ásvány-Őslénytár; 6. Néprajzitár; 7. 

Erzsébet Királyné Emlékmúzeum.224 E szervezet gyökeresen megváltozott 1949-ben. Ekkor 

ugyanis a gyűjtőkörüket tekintve önálló egységeket de jure is önállósították. Az Országos 

Széchényi Könyvtáron kívül ekkor alakult meg a Néprajzi Múzeum (a Néprajzitárból) és a 

Magyar Természettudományi Múzeum (az Állat-, a Növény, és az Ásvány-Őslénytárból). 

Megjegyzendő, hogy az Iparművészeti Múzeum 1872-ben, a Szépművészeti Múzeum 1896-

ban szintén a Magyar Nemzeti Múzeumtól váltak külön. E tények tükrében Széchényi 

Ferenc 1802-es könyvtáralapítása nem kellően hangsúlyozott mérföldkő a magyar kultúra 

történetében. 

A sokáig alapítványi alapon működő Magyar Nemzeti Múzeum 1867-ben a Vallás és 

Közoktatásügyi Minisztérium felügyelete alá került, ami egyúttal azt is jelentette, hogy ettől 

kezdve kapott rendszeres támogatást az állami költségvetésből.225 Ez a helyzet nem változott 

a dualizmus időszakában, így értelemszerűen az első világháború alatt is fennállt. Ebből 
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logikusan következik, hogy a Könyvtár a Múzeum dotációja keretében élvezte az állami 

támogatást. A korai esztendőkben, de egyes rovatok esetében a későbbiek során sem volt 

elválasztható a Könyvtárra, illetve a Múzeum egyes osztályainak a kézikönyvtáraira szánt 

összeg.226 A Könyvtár gazdasági ügyeit a Magyar Nemzeti Múzeum házipénztára intézte, 

egészen 1920-ig, amikor felállításra került a múzeumi gazdasági hivatal, mely átvette a 

házipénztártól a teljes intézmény könyvelését és pénzkezelését.227 

A Széchényi Könyvtár 1914-re négy szervezeti egységre tagolódott. Az első és legnagyobb 

osztálya a Nyomtatványi Osztály volt, mely a könyvtár magját képezte. A második önálló 

osztályt 1866-ban szervezték meg. A korábban a nyomtatványokkal együtt kezelt kéziratos 

anyagot helyezték el benne, megalapítva a ma is ismert Kézirattárat. 1882-ben újabb osztályt 

szerveztek Levéltári osztály néven.228 Ez az osztály az 1926-ban kivált a Széchényi 

Könyvtárból, s anyaga átkerült az Országos Levéltárba.229 A negyedik osztály a Hírlaptári 

osztály volt. A hírlapokat eredetileg nem tekintették könyvtári szempontból fontos, 

gyűjtendő dokumentumoknak. Módszeres könyvtári gyűjtésük Magyarországon az idősebb 

Szinnyei József fejében fordult meg először.230 Tervének sikerült megnyernie Trefort 

Ágoston közoktatásügyi minisztert, aki 1884. július 2-án rendelte el az Országos 

Hírlapkönyvtár felállítását az Országos Széchényi Könyvtár keretében, amely 1888-ban 

hivatalosan is a Könyvtár negyedik osztálya lett.231 Az Országos Széchényi Könyvtár 

folyamatosan helyhiánnyal küzdött, mivel a Magyar Nemzeti Múzeum épületében neki 

juttatott rész szűknek bizonyult a folyamatos gyarapodás miatt.232 A könyvtárnak az első 

világháború kitörésekor negyven munkatársa volt, a háború végén pedig harminchat.233 

A háború idején több gyűjteményi változás történt. Jelentős, máig ható kezdeményezés volt 

az Érem- és Régiségtár segédkönyvtárának nagymérvű fejlesztése, amely megalapozta a 

Magyar Nemzeti Múzeum mai könyvtárát. Ferenc József császár és király a múzeumi Érem- 

és Régiségtár élére 1913. november 5-én Varjú Elemért, a Felsőmagyarországi Rákóczi 
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231 DEZSÉNYI (1957) 87. 
232 A megoldástervezetekről részletesen: SZŐTS (2014) 21–22. 
233 A személyzet változásairól, névsoráról, a frontot megjárt könyvtárosok hadiútjáról részletesen: SZŐTS 
(2014) 22–27. 
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Múzeum igazgatóját nevezte ki.234 Varjú a rá bízott tár szakkönyvtárát a régészet és a 

muzeológia első számú hazai könyvtárává akarta tenni. Szándékában a Múzeumok és 

Könyvtárak Országos Főfelügyelősége, valamint a Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 

is támogatta.235 1916 és 1921 között külön folklór-gyűjtemény is működött a Széchényi 

Könyvtár keretein belül. Felállítását a Folklore Fellows magyarországi csoportja határozta 

el, szervezésével Sebestyén Gyulát bízták meg.236 

1919 végén elkezdték gyűjteni a Proletárdiktatúra és az Emigráns Irodalom anyagát, amit 

1920. január 1-étől külön növekedési lajstromban vezettek, együtt a világháborús 

gyűjteménnyel. A kisnyomtatványok jelentősége e két gyűjtemény kapcsán értékelődött fel, 

s az anyagcsoport tudatos szervezése és 1935-ös önálló osztályként felállítása ide vezethető 

vissza.237 A háború után újra kellett szervezni az elszakított területek anyaggyűjtését is, ezzel 

a feladattal Sikabonyi Antalt bízták meg.238 Az 1939-ben különvált Térképtár eredete is 

ebben az időszakban keresendő.239 A fentiek mellett felmerült egy délszláv gyűjtemény 

alapítása is. A tervezetet a magyar–horvát kapcsolatok neves kutatója, a könyvtár 

munkatársa, Bajza József dolgozta ki, azonban ez az elképzelés nem valósult meg. Mégis 

megemlítendő, mivel Bajza tervezete a (győztes) háború utáni rendezéshez 

elengedhetetlenül szükséges tudás megszerzésével indokolta a gyűjtemény létrehozási 

javaslatát.240 

III.2.1.2. Az első világháborús gyűjtemény létrehozása 

Az első világháborús gyűjtemény létrehozásának ötlete közvetlenül az első hadüzenetek 

elküldése után merülhetett fel. Az ötlet német példa alapján születhetett meg, legalábbis 

Kereszty István A háború könyvtára című írása erre enged következtetni, amely a Széchényi 

Könyvtár hivatalos lapjában, a Magyar Könyvszemlében jelent meg az 1914. év utolsó 

számában.241 

A közvetlen előzményt az a francia–porosz háborúra vonatkozó archívum jelenthette, melyet 

Louis Schneider javaslatára I. Vilmos császár állított fel a porosz királyi könyvtár kebelében 

                                                           
234 MNM-JELENTÉS (1913–1923) 53. 
235 MNMI 1914/657. Utóbbi évi 22300 koronát biztosított a Magyar Nemzeti Múzeum kézikönyvtárai részére 
a Széchényi Könyvtártól függetlenül. SZABADNÉ (1978) 140. 
236 MNM-JELENTÉS (1913–1923) 44. 
237 DEZSÉNYI (1967) 142.; NÉMETH (1984–1985) 221. 
238 MNM-JELENTÉS (1913–1923) 43–44. 
239 1919. november 2-án Melich János dicsérőlevelet írt Garda Samunak a térképgyűjtemény rendezéséért. 
OSZKI 1919/292 Idézi: DEZSÉNYI (1967) 143. 
240 A tervezetről részletesen SZŐTS (2015), Bajzáról részletesen SZŐTS (2017). 
241 KERESZTY (1914) 
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Kriegsbibliothek von 1870 néven. Kereszty ezt a gyűjteményt jelöli meg mintaként két 

németországi első világháborús gyűjtemény létrejöttében. Walther Schultze berlini 

főkönyvtárnok a Berliner Tageblatt útján a nagyközönség segítségét kérte egy világháborús 

archívum létrehozásához 1914 októberében. Szintén ebben a hónapban a lipcsei 

Börsenverein der Deutschen Buchhändler közzétette, hogy a vezetése alatt álló Deutsche 

Bücherei keretében létrehoz egy világháborúra vonatkozó különgyűjteményt. 

A Széchényi Könyvtár első világháborús gyűjteménye még ennél a két archívumnál is 

korábbi. Létrehozásáról a döntés még 1914 augusztusában megszülethetett, ugyanis az 

Országos Széchényi Könyvtár Irattárában a legkorábbi gyűjteménnyel kapcsolatos anyagot 

1914. szeptember 2-án iktatták, amely egy-egy gondosan megfogalmazott levelet tartalmaz, 

amelyben Budapest Polgármesteri Hivatalától, a Magyar Királyi Államnyomdától és a bécsi 

Hof- und Staatsdruckereitól háborús anyagok megküldését kérték. Megfogalmazása szerint 

„a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtárának egyik főtörekvése a 

jelenlegi háborús állapotra vonatkozó mindennemű nyomtatványt lehető teljes sorozatban 

összegyűjteni, és mint a mostani idők nagybecsű történelmi emlékeit a jövendő számára 

megőrizni.” E cél érdekében kérik a fenti intézményeket, hogy azon nyomtatványaikat, 

melyeket kötelespéldányként egyébként is be kellene küldeniük, soron kívül adják át.242 

A gyűjtés korai megindítását az is alátámasztja, hogy a Magyar Könyvszemlében megjelent, 

1914 harmadik negyedévéről szóló jelentésben már szerepeltek a következő mondatok: 

„A háborús mozgalmak következtében új munkaköre is nyílt levéltárunknak, amennyiben 

célul tűztük ki a háborúra vonatkozó hivatalos és magántermészetű falragaszok és egyéb 

aprónyomtatványok mindenféle nemének lehetőleg teljes összegyűjtését, amelyek érdekes 

adalékokkal fognak szolgálni e nevezetes események történetéhez. Már eddig is szép 

eredményeket értünk el s az e célra megnyitott ideiglenes külön növedéknapló 39 tétele vétel 

(23K 56 fill.), kötelespéldány és ajándékozás útján közel 500 darabot számlál ideiglenesen 

megállapított csoportosításban. Nagymértékű szaporulatot azonban csak az elmúlt 

negyednek a most következő negyed idején beszolgáltatandó kötelespéldányai után fog e 

gyűjteményünk felmutatni.”243 

Az eddigieket a következőkben foglalhatjuk össze: az Országos Széchényi Könyvtár 

vezetősége valószínűleg a német minta alapján 1914 augusztusában döntést hozott egy 
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háborús gyűjtemény létrehozásáról, melybe a háborúra vonatkozó valamennyi 

dokumentumot összegyűjti, és amelyet kezdetben a Levéltári Osztály kezelésére bíztak. A 

vállalkozás ebből láthatóan már kezdetben túlnőtt a hagyományos gyűjtőkörön, tehát 

logikusan merül fel a kérdés, hogy milyen módszerrel gyűjtötték a dokumentumokat?244 

III.2.1.3. Az első világháborús gyűjtemény gyarapítása 

Az első módszer, mint a szeptember 2-ai levelekből is kiderült, a hivatalos szervek 

megkeresése volt, hogy szolgáltassák be az általuk kibocsátott nyomtatványokat, akár soron 

kívül is. Az első kapcsolatfelvételeket sorra követték az újabbak, amelyeknek a kormányzati 

támogatás miatt rendre helyt adtak a megkeresettek. A belügyminiszter 1914. december 9-

én kelt 9512-es számú rendeletében ugyanis utasította az alá tartozó hivatalokat és 

hatóságokat, hogy a háborúval kapcsolatban kibocsátott és a jövőben kibocsátandó alkalmi 

nyomtatványokat küldjék be a Nemzeti Múzeum Könyvtárának. A rendeletre hivatkozva 

valamennyi alispáni hivatalt megkereste a könyvtár vezetősége.245 A belügyminiszter 1915. 

október 16-án kelt 36268-as számú körrendelete újfent utasította az alá tartozó hatóságokat 

a nyomtatványok folyamatos háború alatti beküldésére, szankciókat helyezve kilátásba 

annak elmaradása esetére.246 A könyvtár vezetősége a rendeletekre hivatkozva tájékoztató 

leveleket küldött ki valamennyi alispáni hivatalnak, és további huszonöt polgármesteri 

hivatalnak.247 

A második módszer, mint az idézett harmadik negyedévi jelentésből kiderült, a 

kötelespéldányok közül a háborús témájúak kiválogatása, és a gyűjteménybe áthelyezése 

volt, amelyet azonnal megkezdtek, és a gyűjtemény önálló naplózásának lezárásáig 

folytattak. 

A harmadik módszer az ajándékgyűjtés volt. A Könyvtár számos napilapban tett közzé 

felhívást a gyűjtés elindításáról, s egyben kérték az olvasókat, hogy a birtokukba jutó 

háborúval kapcsolatos nyomtatványokat küldjék be a háborús gyűjtemény számára.248 

Negyedik gyarapítási módszerként magánszemélyek vagy könyvkereskedések megbízásával 

vásároltak. Nagyrészt a külföldi beszerzéseket bonyolították ilyen módon. Bizonyos 

esetekben a megbízást elvállaló, de a könyvvásárlásban járatlan magánszemélyeknek azt 
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tanácsolták, szerződjenek egy könyvkereskedővel. Ha időrendi sorrendben nézzük, az első 

megbízást a Lipcsében székelő Hiersemann könyvkereskedés kapta, amellyel a Múzeum 

folyamatos kapcsolatban állt egyébként is. Nemcsak a Könyvtár, de az Érem- és Régiségtár 

könyvtára is folyamatosan rendelt tőlük már a háború előtt.249 A Széchényi Könyvtár 1914. 

szeptember 15-én kifejezetten háborús nyomtatványok gyűjtésére adott megbízást.250 1914-

ben további ilyen irányú munkakapcsolat alakult ki a svájci Gilhofer und Ranschburg251 

céggel, majd a zágrábi Mirko Breyerrel.252 1915-ben leszerződtek a müncheni Schweitzer 

Sortimenttel253, később az Argus Suisse de la Presse-szel.254 Az Argusszal való kapcsolat 

különösen fontos és meghatározó jellegű volt, amire a későbbiekben részletesebben ki fogok 

térni. További jelentős külföldi partnerek voltak Walla Ferenc255 numizmata Bécsben, a Sala 

& Co256 Berlinben, amelytől fényképeket rendeltek, és a svájci Olschki257 cég. 

A magánszemélyek sorát Eckhardt Ferenc nyitotta, akit 1914. szeptember 24-én bíztak meg 

az ausztriai nyomtatványok gyűjtésével.258 Október 2-án a Könyvtár munkatársa, Schmidt 

Tibolt kapott különmegbízást a háborúval kapcsolatos dokumentumok gyűjtésére.259 

Október 20-án az Olaszországban tartózkodó Zolthai-Zehrer Józsefet bízták meg háborús 

anyagok gyűjtésével.260 

A háború során sok, a fentiekhez hasonló megbízás született. Feltűnő jelenség, hogy az 

ellenséges vagy semleges országban tevékenykedő beszerzőkkel az anyag elszállítását és a 

számla kifizetését a harci cselekmények lezárta utánra halasztották. Ez egyrészt problémát 

jelentett, hiszen olyan kötelezettségeket vállaltak, aminek a pontos végösszegét nem 

tudhatták. Másrészt viszont az eljárás érthető annak tükrében, hogy csomagok szállítása még 

szövetséges országokból is problémákba ütközött a hadiállapotra vonatkozó különleges 
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rendszabályok miatt. Ezek közül a legfontosabb háborús gyűjtést érintő különleges 

rendelkezés a cenzúra intézménye volt. 1915 márciusában derült ki, hogy a 

miniszterelnökség sajtóosztályának cenzúrabizottsága Hiersemann könyvárus 

küldeményeiből több ízben nyomtatványokat foglalt le, amit a könyvtár munkatársai a 

csomag tartalmának a számla tételeivel való összevetése során vettek észre. Fejérpataky 

László könyvtárigazgató és Szalay Imre múzeumi igazgató közös felterjesztést írt a 

hatóságoknak, melyben kérték, hogy a Nemzeti Múzeum Széchényi Országos Könyvtára 

mentesüljön a háborús cenzúra alól. Kérésükre a miniszterelnök elrendelte, hogy a Nemzeti 

Múzeum részére érkezett és lefoglalt sajtótermékeket adják ki, és a jövőben ne gördítsenek 

akadályt e küldemények beérkezéséhez. Ugyanakkor felszólította a Könyvtárat, hogy az 

olyan dokumentumokat, amelyek tartalmuknál fogva károsak lehetnek, nem adhatja ki 

olvasásra a harci cselekmények lezárulása előtt.261 

A cenzúrában ugyanakkor lehetőséget is láttak Fejérpatakyék, amivel eljutunk az ötödik 

gyarapítási módszerhez. 1915-ben a kereskedelemügyi minisztériumba beadványt írtak, 

hogy a külföldről postával érkezett, lefoglalt hírlapokból válogathassanak a háborús 

gyűjtemény részére. A kérésnek bizonyos korlátozásokkal helyt adtak, mely szerint olyan 

anyagokból nem válogathatnak, amit biztosan kézbesíteni kell a háború után.262 

A hatodik gyarapítási módszer a duplumpéldányok cseréje volt. Az első ilyen jellegű 

kapcsolatot a bécsi Hofbibliothekkel alakították ki 1914 őszén.263 Összességében tehát 

láthatjuk, micsoda erőfeszítést tett a Széchényi Könyvtár Fejérpataky László vezette 

személyzete a háborús gyűjtemény létrehozásáért, anyagainak beszerzéséért. Az 

erőfeszítéseket a következőképpen foglalták össze a Magyar Könyvszemlében megjelent 

1914. évi jelentésben a nagyközönség számára: 

„A világháború eseményei s az ezek által előidézett rengeteg irodalmi termelés azon 

kötelesség elé állította a könyvtárat, hogy kezdettől fogva igyekezzék a világháború 

irodalmának s az azzal kapcsolatos magán- és hivatalos jellegű apró nyomtatványoknak a 

lehető teljességben birtokába jutni. A legfőbb kormányhatóságok segítségével, hazai és 

külföldi összeköttetések létesítésével és arányban álló pénzáldozattal sikerült a könyvtárnak 

oly gazdag gyűjtemény alapját megvetnie, mely a jövőben is hasonló gonddal és 
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körültekintéssel gazdagítva, minden időkre szóló beszédes emléke lesz a mostani nagy 

küzdelemnek.”264 

III.2.1.4. Gondok az első világháborús gyűjtemény körül 

A világháborús gyűjtemény 1916-ban különválasztották a levéltári osztálytól.265 Kezelője a 

háború kezdete óta Holub József volt, akit azonban pont 1916 elején áthelyeztek a 

kézirattárba. 1917 során egyedül látta el mind a már önálló világháborús gyűjtemény, mind 

a kézirattár körüli feladatokat.266  

A háborús gyűjteményre 1917-ben fordították a legtöbb pénzt, ha a vételi összegeket nézzük. 

Ennek az évnek a végén a könyvtár még képes volt adósság nélkül finanszírozni a háborús 

anyaggyűjtést. „1918-ban az egyre nehezedő pénzügyi helyzet és az egyéb anyag vételének 

aggasztó elmaradásai miatt a háborús megrendeléseknek már csak egy kis hányadát fizették 

ki azonnal, a többi, adósságként, a következő évekre tolódott volna. 1919. január 1-én pedig, 

éppen amikor a háború befejeztével az elmúlt évek eseményeinek tudományos feldolgozása 

és publikálása megkezdődött, az Országos Széchényi Könyvtár valamennyi külföldi 

megrendelésének végleges lemondására kényszerült.”267 

1919 folyamán a háborús gyűjtemény anyaggyűjtését kiterjesztették a proletárdiktatúra 

anyagaira is.268 1920-ban jelentős átszervezést hajtottak végre. A háborús gyűjtemény 

megszűnt önálló osztályként létezni, állományát a nyomtatványi osztály alá osztották be.269 

A háborús gyűjtemény miatt 1918-ban kezdődő eladósodás egyre súlyosbodott a következő 

években. A problémát eleinte a duplumok értékesítésével próbálták kezelni. Az első ilyen 

próbálkozás 1919-ben történt, amikor Romanelli ezredes jegyzéket kért az olasz vagy 

bármely más nyelven Magyarországon megjelent világháborús nyomtatványokról. 

Válaszként hatvannyolc tételes duplumjegyzéket küldtek el neki.270 1921-ben 

négyszázhetvenhárom háborús duplumot adtak el az American Relief Administrationnek, 

amely a Hoover War History Collection megbízásából gyűjtötte a háborús anyagokat. Az 

adásvétel ügyében a miniszterelnökség is közbenjárt, s az eladásból befolyt kétezerötszáz 
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svájci frankot adósságrendezésre használták fel, mégpedig a később részletesen tárgyalandó 

Argus-ügyben.271 

1922-ben az angliai Imperial War Museummal vették fel a kapcsolatot. Melich János 

negyvenkét plakátot küldött ki eladási szándékkal, azonban az angolok pénz helyett 

hatvanhét angol háborús plakátot küldtek. Melich húsz fontot szeretett volna eredetileg, amit 

leszállított tízre. Az angolok azonban még ezt az árat is magasnak tartották. Végül 1922 

decemberében abban egyeztek meg, hogy a csereplakátokon kívül a Széchényi Könyvtár 

megkapja az Encyclopedia Britannica 1914 óta megjelent pótköteteit és Pollock-Maitland 

History of English Law című művének második kiadását is.272 

1921 és 1922 során a legnagyobb horderejű tárgyalásokat a párizsi Bibliotheque et Musée 

de la Guerre-rel folytatták. Az első látogatást Holub József tette az intézményben, s 

jelentésében részletesen beszámolt az ott folyó munkáról. A gyűjteményt Henry Leblanc és 

felesége hozták létre, majd 1917 augusztusában felajánlották az államnak. A francia 

parlament Párizst akarta az első világháborús kutatások központjává tenni, ezért az intézet 

óriási állami dotációt kapott, és külön palotában helyezték el, melyben összesen hetven 

alkalmazott dolgozott.273 Az intézet igazgatója, Camille Bloch 1922-ben személyesen 

érkezett Magyarországra, hogy a Széchényi Könyvtár háborús gyűjteménye duplumainak 

megvásárlásáról tárgyaljon.274 Összesen százhárom dokumentumot válogatott ki, melyért 

nyolcszáz svájci frankot fizetett.275 Vélhetően a Bloch-hal való tárgyalások is jelzést 

jelenthettek a komoly anyagi gondokkal bajlódó Széchényi Könyvtárnak, hogy a háborús 

gyűjtemény önálló naplózását befejezze. Adott körülmények között a Széchényi Könyvtár 

nem lehetett vetélytársa a Bibliotheque et Musée de la Guerre-nek, akár az anyagiakat, akár 

a gyűjteménnyel dolgozók számát, akár a beszerzési lehetőségeket nézzük. 

Holub további szerepet is vállalt a könyvtár anyagi gondjainak enyhítésében. 1923 

júniusában a Magyar Történelmi Társulat képviseletében részt vett a brüsszeli történész-

kongresszuson, s az útra jelentős duplum-kollekciót vitt magával értékesítésre. A kiszállított 

anyagok közül a brüsszeli Commission des Archives de la Guerre 2620 belga frank értékben 

vásárolt. A belgák a vételár első részét a Könyvtár vezetőségének kérésére Párizsba utalták 

                                                           
271 OSZKI 1921/475; 1921/615; 1922/269 
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274 OSZKI 1922/65 
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át V. Leroquais abbénak egy korábbi adósságért cserébe. A vételár további részét 1923-ban 

és 1924-ben két részletben fizették ki a brüsszeli magyar nagykövetségen keresztül.276 

Többször említettem már az 1918-tól felhalmozódó adósságokat. Ezek a következőképpen 

alakultak: A legjelentősebb üzleti partner a genfi Argus Suisse de la Presse volt, amely még 

1919-ben is szállított periodikákat, amiket a könyvtár csak december 6-án mondott le.277 Az 

Argus már a Tanácsköztársaság idején diplomáciai úton sürgette az akkor 14712,05 svájci 

frankos követelésének teljesítését.278 Fejérpataky csak 10374,35 franknyi tartozást ismert el. 

Egy újabb év végi levélváltás során a Széchényi Könyvtár kimutatta, hogy a szállított 

periodikák nagy része hiányos volt, egyenként kimutatták a hiányzó számokat, 

hangsúlyozva, hogy így az adott évfolyamok értéküket vesztik. Az Arguson keresztül 

tizenhárom nyugati, volt ellenséges országbeli napilapra fizetett elő a könyvtár (La Stampa, 

L’Echo de Paris, Il Giornale d’Italia, Corriere della Sera, Le Figaro, Daily Telegraph, The 

Times, Le Matin, L’Orservatore Romano, Le Temps, New York Herald, Daily Mail, La 

Presse de Paris).279 

„Hosszú iratváltás után – amelynek során az OSZK az Amerikában eladott háborús anyag 

árát is az Argusra engedményezte – a megmaradt adósság még nagyobbra nőtt, valószínűleg 

az 1919-ben még folyamatosan szállított anyag miatt. A végösszeg 24312,95 svájci frankban 

nyert kölcsönös megállapítást, az Argus lemondott az eredetileg felszámítani kívánt 

késedelmi kamatról. Az összeg fedezésére Vass József vallás- és közoktatásügyi 

miniszternek a minisztertanács engedélyét kellett kérnie. A minisztertanácsi előterjesztéshez 

Melich készített összefoglaló feljegyzést az egész ügyről.”280 A pénzügyminiszter azzal a 

feltétellel járult hozzá a rendezéshez, hogy a Nemzeti Múzeum költségvetésébe be kell 

építeni, hogy valamilyen módon járuljon hozzá az adósság csökkentéséhez. Melich 

válaszként a duplumértékesítést jelölte meg, beszámolva az eddigi eredményekről, és 

jelölve, hogy az Argus is vásárolt már az eladni szánt anyagból, és egy második csomag 

eladásáról is tárgyalnak velük.281 

Végül, állami segítséggel 1922 márciusában kifizették az adósságot, de a viták továbbra is 

folytatódtak, mert az Argus nem küldte el a hiányzó újságszámokat, továbbá halogatta 

                                                           
276 OSZKI 1923/662; 1923/762; 1923/770; DEZSÉNYI (1968–1969) 93. 
277 OSZKI 1919/337 
278 OSZKI 1919/306 
279 DEZSÉNYI (1968–1969) 93. 
280 DEZSÉNYI (1968–1969) 93. 
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értékesítésre szánt küldeményének eladását is, arra hivatkozva, hogy nem talál rá vevőt. A 

csomagot végül visszaküldték a Külügyminisztériumhoz.282 1922-ben az Argusszal 

folytatott tárgyalásokba Baranyai Zoltán, a genfi magyar népszövetségi delegáció vezetője 

is beszállt, közvetítése jelentősen hozzájárult a tárgyalásokbeli előrelépéshez.283 

A háborús anyagok elszámolásaival további problémák is adódtak. A müncheni Schweitzer 

Sortiment még 1921-ben is küldött periodikákat, összesen 773,50 márka értékben.284 A 

Gilhofer und Ranschburg is küldött egy utolsó számlát 1921-ben.285 Nagyobb tartozás állt 

még fenn a firenzei Olschki cég genfi fiókja felé, melyet 1925-re sikerült rendezni.286 

A háborús gyűjtemény további problematikus részét képezték az újságkivágatok, melyet a 

Magyar Királyi Hadtörténelmi Levéltár vásárolt meg 1924. április 24-én kétmillió koronáért, 

valamint nyomtatott és kéziratos országgyűlési iratokért cserébe.287 

III.2.1.5. Az első világháborús gyűjtemény utóélete 

Az adósságokat tehát a ’20-as évek közepére rendezték. A gyűjtemény osztályként 1920-

ban megszűnt, önálló naplózását 1922-ben fejezték be. Anyaga mégis önálló egység maradt 

a Nyomtatványi Osztály keretében. Kezelője, Pánity Vukoszava még az 1930-as évek elején 

is osztott be hozzá anyagokat. Egyedül a kéziratokat választották le. A tizenegy doboznyi 

anyagot ma Fond 257-es jelzeten találjuk, az anyag egyelőre feldolgozatlan. 

A Nyomtatványi Osztály szervezeti változásai során szakadt több részre a gyűjtemény ott 

maradt anyaga. A háború irodalmát eredetileg a törzsgyűjtemény 100.001–114.622-es 

tartományában helyezték el. Az ide tartozó hírlapok megtartották jelzetüket, azonban a 

hírlaptárba áthelyezéskor egy H betű került jelzetük száma elé. Az anyagot több hullámban 

rekatalogizálták, ami miatt más jelzettartományba kerültek az ide tartozó anyagok. 

A nagyrészt feldolgozatlanul elcsomagolt aprónyomtatványok és grafikai plakátok a Plakát- 

és Kisnyomtatványtár különválásakor az új tárba kerültek 1935-ben. Az idekerült első 

világháborús anyag nemcsak terjedelmi okokból kezelendő kiemelkedően, hanem azért is, 

mert megőrizte különgyűjtemény jellegét, ugyanis az anyagot ma is külön egységként 

kezelik a tár munkatársai. A gyűjtemény még nem került teljes egészében feldolgozásra, 

                                                           
282 DEZSÉNYI (1968–1969) 95. 
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ebből fakadóan csak bizonyos részei kutathatók.288 Nagy mennyiségű fotó található a 

Fénykép- és Fotóművészeti Tárban, amely az Országos Széchényi Könyvtár legfiatalabb, 

2007-ben alapított gyűjteménye. Az utolsó nagyobb kivált szervezeti egység, mely 

tartalmazhat anyagokat az egykori háborús gyűjteményből, a Térképtár. Alakulásakor az 

összes térképet kiválogatták, és földrajzi hely szerint csoportosították. Arról, hogy 

anyagukból mik tartozhattak az egykori háborús gyűjteményhez, mára csak egy-egy 

bélyegző tanúskodik. 

III.2.1.6. Az első világháborús gyűjtemény történetének értékelése 

A Széchényi Könyvtár egykori háborús gyűjteményét az egész országot jellemző lelkesedés 

hívta létre a hadüzenetek elküldése után. Évekig tartó, tervszerű gyarapítása alapjaiban 

határozta meg a Könyvtár 1914 és 1922 közötti életét, sorsának alakulása egyben a korabeli 

történelem lenyomata is. Története gyűjteményszervezési tanmese, melyből egy életre 

megtanulható, hogy a túlméretezett gyűjtőkör, a fedezet nélküli gyarapítás, vagy a biankó 

vásárlási megbízások milyen veszélyeket rejtenek magukban. A háborús gyűjteménynek a 

Monarchia területén megjelent anyagok gyűjtése lett volna a reális, végrehajtható célja, 

amely a fenti veszélyeket nem rejtette volna magában. Az aprónyomtatványok közül sem 

lett volna célszerű mindent begyűjteni: rendeletek, szabályzatok gyűjtése minisztériumi 

irattári, majd elévülésük után levéltári hatáskör.289 Mindenképpen megemlítendő pozitívum 

azonban, hogy az a több mint 176 000 könyvtári egység, amelyből e gyűjtemény állt, mind 

a mai napig megtalálható az Országos Széchényi Könyvtárban. Ez azt jelenti, hogy az első 

világháború kutatása szempontjából olyan mennyiségű korabeli nyomtatvány áll itt 

rendelkezésre, amely párba állítható a Hadtörténeti Intézet és Múzeum könyvtári 

gyűjteményével.290 

Mint Ságvári György is rámutatott, a múzeumalapítási elképzelések már a hadiesemények 

kezdetén megfogantak, s a háborúval kapcsolatos emlékeket szisztematikusan gyűjtötték.291 

                                                           
288 Az 1885 és 1949 közötti grafikai plakátok például teljes mértékben feldolgozottak, azok a könyvtár online 
katalógusában is kereshetők. A grafikai plakátok 1926-ig megjelent állományrésze, s ezen belül a világháborús 
plakátok, teljes egészében elérhető és szabadon kutatható már digitális változatban is a Magyar Digitális 
Képkönyvtár adatbázisában. A plakátok tudományos feldolgozása jelentős részben Katona Anikó 
munkásságának köszönhető, aki a hadikölcsönplakátokkal kapcsolatos tapasztalatait az OSZK tudományos 
ülésszakán is ismertette. Erről bővebben KATONA (2010). A tárban található anyagok rendszerével 
kapcsolatban bővebben KUTOR (2002). 
289 A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára dokumentumainak feldolgozásáról bővebben: VÖLGYESI 
(2016) 
290 Az Országos Széchényi Könyvtár egykori első világháborús gyűjteményére többen is felhívtuk a figyelmet 
az utóbbi években. A teljesség igénye nélkül: SZŐTS (2014); KATONA – SZARKA (2014); BERTÉNYI – BOKA – 
KATONA – RÓZSAFALVI – SZŐTS (2016); BERTÉNYI – BOKA – KATONA (2016). 
291 SÁGVÁRI (2005) 165–168. 
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Ezek az elképzelések azonban mind alulról jövő kezdeményezések voltak, amelyeket ugyan 

támogattak, de egyik sem lett a központi kormányzat kiemelt projektje, legyen szó akár a 

budapesti hadikiállításokról, akár az ezredek házi kiállításairól. Az Országos Széchényi 

Könyvtár gyűjteményalapítása is ezek közé sorolandó. Ráadásul nem is önálló intézmény 

megalakulásáról van itt szó, hanem a Magyar Nemzeti Múzeum egyik osztálya egy új 

gyűjteményéről, amely kizárólag írásos emlékekre szorítkozott. Látványosságban így 

messze elmaradt a tárgyi gyűjteményektől, amelyek már akkor is jobban felkeltették a 

nagyközönség figyelmét. A helytelenül definiált gyűjtőkör és nem átgondolt külföldi 

gyarapítás következtében ráadásul a Magyar Nemzeti Múzeum majdnem csődbe ment a 

háború után, csak a fenntartó segítségével menekült meg. Ezzel párhuzamosan pedig már 

megtörténet a Hadtörténeti Intézet és Múzeum jogelődjének megalakítása, amely 

kimondottan, már a kezdettől a világháborús szerepvállalást állította tevékenysége 

fókuszába. Felmerül persze a kérdés, hogy miért nem a Magyar Nemzeti Múzeumra esett a 

választás, amikor a világháborút bemutató közgyűjteményt kívántak létrehozni. Egyrészt 

azért, mert ennek fenntartója nem az ezt a kérdést kiemelten fontosnak tartó honvédelmi 

tárca volt. Másrészt azért, mert mint a fentiekben láthattuk, a Magyar Nemzeti Múzeumon 

belül a gyakorlatban több önálló, teljesen más profilú múzeum működött egységes 

fenntartásban. Vezetősége vélhetően nem akart újabbat felvállalni jelentős állami 

dotációemelés nélkül. Ugyanakkor a könyvtár első világháborús gyűjtése kapcsán majdnem 

csődbe mentek, ami intő példa is lehetett számukra. Harmadrészt a könyvár valamennyi 

szándéka ellenére a politikai döntéshozók nem voltak tisztában (vagy nem akartak tisztában 

lenni) az első világháborús gyűjtemény jellegével.292 Az azonban biztos, hogy a 

Hadimúzeum és a Hadilevéltár mellett nem volt indokolt fenntartani egy különálló, 

rendezetlen első világháborús gyűjteményt az Országos Széchényi Könyvtár keretében. Az 

a kérdés is felmerül, hogy az Országos Széchényi Könyvtár által összegyűjtött 

nyomtatványanyag miért nem került ált az újonnan felállított hadiintézménybe, hiszen annak 

is volt könyvtára? Valószínűleg azért, mert az összes kellemetlenség ellenére a Magyar 

Nemzeti Múzeum vezetése nem akart ingyen lemondani arról a gyűjteményről, amelyet nagy 

nehézségek árán szedtek össze. Ne feledjük, még ha önállóságát el is vesztette a háborús 

gyűjtemény, azt kezdetben a nyomtatványi osztályhoz csatolták és a könyvtár szervezeti 

                                                           
292 Beszédes ebben az ügyben a M. kir. honvédelmi miniszter Pénzügyminisztériumnak küldött 1918 júniusi 
emlékirata, amelyben a Magyar Hadimúzeum létesítéséről értekezik. Ebben felsorolja a korábbi magyarországi 
hadimúzeumokat. Megemlíti a Magyar Nemzeti Múzeumot is, de csak annak régiségtárát, mint fegyverek, 
zászlók, relikviák és egyéb hadieszközök lelőhelyét. Az Országos Széchényi könyvtár első világháborús 
könyvgyűjteményére még csak utalás sincs a szövegben. MNL OL K255-1918-5-6191 
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változásai során a későbbiekben darabolódott szét, olvadt fel a többi gyűjteményben. Abban 

pedig, hogy a későbbiekben a gyűjtemény szétdarabolódott, annak is szerepe volt, hogy a 

későbbiekben a könyvtár munkatársai egyszerűen kolosszális tévedésnek tartották a 

gyűjteménynek már a létrehozását is, nemhogy a létét.293 Erre az is utal, hogy mint láttuk, 

az újságkivágat-gyűjteményt tetemes összegért engedték csak át a Hadilevéltárnak. Az 

Országos Széchényi Könyvtár első világháborús gyűjteményének tehát mind a 

megalapításáról, mind a megszűntetéséről a könyvtár (illetve a Magyar Nemzeti Múzeum 

vezetése) döntött, nagyobb kormányzati visszhang nélkül. 

Más a helyzet a „Magyar hadimúzeummal”. Ezt kormányzati szándék hozta létre, határozott 

célokkal, amelyeket utána is támogattak. Ezek a célok a következők voltak: „A létesítendő 

hadimuzeum kettős czélt szolgálna. Magában foglalván a jelen háború magyar vonatkozású 

emlékeit emelné a nemzeti önérzetet, amennyiben a magyar közönség méltó elismerését 

látná azon harczoknak és azon szerepnek, melyet Magyarország ezen világháboruban 

játszott; alkalmas volna arra is, hogy a magyar társadalomban a katonai pálya iránti 

érdeklődést fokozza.”294 Az itt megfogalmazott célok egyértelműek: a hadi múzeumnak a 

nemzet önérzetét kell emelnie és a katonai pálya iránti érdeklődést fokoznia. Ezek a célok 

kiemelkedően fontosnak bizonyultak a továbbiakban is, ráadásul összekapcsolódtak a 

magyar katona hőskultuszával is. Ezt a magasabb rendű célkitűzést egy könyvtári 

gyűjtemény pedig még akkor sem tudta volna teljesíteni, ha vezetőiben egyáltalán ez 

megfogalmazódott volna, de nem is találtam ilyen szándékra utaló dokumentumot. 

III.2.2. Az első világháború megjelenése az egykorú magyarországi könyvkiadásban (1914–

1918) 

Az első világháborús gyűjtemény kezelésével 1920-ban Pánity Vukoszavát és Hoffman 

Máriát bízták meg.295 Előbbi a gyűjtemény gyarapítási naplója alapján elkészítette az első 

magyarországi, a világháborúról szóló bibliográfiát A katonai és katonai ténykedéssel 

összefüggő irodalmi termékek jegyzéke címmel, amely a Magyar Katonai Közlöny hasábjain 

jött le, összesen öt részben.296 Pánity bibliográfiája nehezen használható mai szemmel, 

ugyanis a szerző tételeit az egykori katalogizálási elvek szerint a címleírás első nominativusa 

alá rendezte. Szerencsére Pánity munkájának akadt folytatója. 2013–2014 folyamán, még az 

                                                           
293 Lásd például Németh (1984–1985) 207., de ennél enyhébb kritikai észrevételekkel él Dezsényi (1967), 
Dezsényi (1968–1969) és Ferenczy (1967). 
294 MNL OL K255-1918-5-6191 – betűhív átírás. 
295 SZŐTS (2014) 82. 
296 PÁNITY (1921). 
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Országos Széchényi Könyvtár munkatársaként feldolgoztam ezt a bibliográfiát. A tételeket 

át kellett alakítani a mai elvek szerinti szerzői betűrendes bibliográfiává. A tételekből ki 

kellett szűrni az időszaki kiadványokat, majd a megmaradottakat be kellett hasonlítani a 

különböző katalógusokban, hogy kiszűrjem az azóta kiiktatott példányokat. További 

problémát jelentett, hogy ugyan a gyűjteményt egykor a 100.001–114.622-es 

jelzettartományon helyezték el, azóta több hullámban rekatalogizálták és átjelzetelték 

bizonyos részeit, ezért nem volt elég egy helyen ellenőrizni a tételeket. Egyaránt találtam 

vonatkozó anyagokat az elektronikus katalógusban, a hagyományos cédulakatalógusban és 

a régi nagylapos, úgynevezett „müncheni katalógusban” is, sőt a raktári repertóriumokat is 

általában ellenőrizni kellett. A különböző katalógusok különböző bibliográfiai leírásokat 

takartak, ami különösen a megjelenési adatoknál okozott zavart. Az elektronikus 

katalógusban szereplő tételek rendszerint a kiadót szerepeltették a kiadási hely és a kiadási 

év mellett, így ezeknél a tételeknél ezt tüntettem fel. A cédulakatalógusok azonban, ahogy a 

Pánity-féle bibliográfia is, kizárólag a nyomdát nevezik meg, így az itteni tételeknél ezt 

kellett feltűntetnem kiadóként. A végeredmény egy összességében 1491 tételes bibliográfia 

lett, amelyet Az Országos Széchényi Könyvtár egykori első világháborús gyűjteménye című 

könyvemben közreadtam.297 A bibliográfia első 74 tétele a gyűjteményhez tartozó katonai 

tábori újságok leírását, a többi része a törzsgyűjteménybe beosztott magyar nyelvű 

monografikusan leírható művek bibliográfiai adatait tartalmazza. A gyűjteményben tehát 

1417 monografikusan leírható magyar nyelvű mű van, melyet a Könyvtár egykori 

munkatársai – és különösen Pánity Vukoszava A katonai és katonai ténykedéssel összefüggő 

irodalmi termékek jegyzéke című bibliográfiájának összeállításakor – első világháborúhoz 

kapcsolódónak ítéltek meg.  

Ahhoz, hogy megállapíthassuk, hogy milyen kötetek találhatóak ebben a bibliográfiában, 

érdemes tipizálni tartalmát.298 Az első fontos típus azoké a könyveké, amelyek az 

aktualitásokra reagálnak. A hadüzenetek elküldése után a háború első hónapjaiban élénk 

érdeklődés övezte a hadi cselekményekhez fűződő kérdéseket. A folyóiratok sorra adták 

közre a háborút elemző írásokat, amelyeket gyakran különnyomatokként, azaz önálló 

kötetként is megjelentettek. Számos monografikus mű jelent meg ebben a formában, az 1417 

tételből egészen pontosan 165 ilyen. Ezek a művek elsősorban amiatt fontosak, mert eredeti 

megjelenésüknek köszönhetően célzott közönséghez jutottak el. Hasonlóan rövidebb 
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terjedelmű művek jelentek meg a Hadi beszédek és az Olcsó könyvtár sorozatokban. Ezek 

szintén az aktualitásokra reagáltak. Néhány jellemző példával szemléltetem ezt. Wlassics 

Gyula A német világpolitika és Bülow című tanulmányában a Németország II. Vilmos alatt 

című sorozat Bülow által írt első kötete alapján Németország külpolitikai 

kapcsolatrendszerét mutatta be. Írása eredetileg a Budapesti Szemlében jelent meg, de aztán 

önálló kötetként is napvilágot látott.299 Angyal Dávid, először a lap ugyanabban a számában 

megjelent A világháború okai című írásában Anglia, Franciaország és Németország politikai 

ténykedésének rugóit vizsgálta, elemezte az orosz-japán háború, valamint az angol-francia 

szövetség messzeható következményeit. Szerinte az algecirasi konferencián már érezhető 

volt a két ország viszonyának enyhülése, majd az orosz-angol közeledés és Japán 1907-es 

bevonása vezetett el a négyes antanthoz. VI. Eduard hajtóvadászatot indított Németország 

ellen, de aztán békésebb lett az európai hangulat, majd az 1911-es marokkói válság újra 

feszültté tette a viszonyt, amely már nem enyhült a háború kitöréséig.300 Thallóczy Lajos 

Évszázad 1814–1914 című, a Magyar Történelmi Társulat 1915. március 11-ei közgyűlésén 

elhangzott megnyitóbeszéde megjelent a Századok hasábjain és önálló kötetként az Olcsó 

könyvtár sorozatban is.301 Nyitásként leszögezte, hogy a nemzet egyenesen a létéért harcol. 

A bevezető után beszéde első részében a Társulat addigi történetét tekintette át röviden. 

Ezután statisztikai adatokkal mutatta be az 1814 óta eltelt száz év gazdasági változásait. 

Rámutatott, hogy a németség és az uraltáji népek milyen szoros kapcsolatba kerültek, és 

hogy szerinte e szövetség kitartó harcban győzedelmeskedni fog. Tisza István A háború 

hatása a nemzeti jellemre című írása szintén párhuzamosan jelent meg a Budapesti 

Szemlében és a Hadi beszédek sorozatban önálló kötetként.302 Alapgondolata szerint a 

háború a nemzeti társadalom minden tagjára nézve a bátorság próbája, és mindent meg kell 

tenni, hogy a nemzet harcereje erősödjön. Alexander Bernát, a Magyar Figyelő 1915. évi 2. 

számában és önálló kötetként egyaránt megjelent A háború philosophiájáról című cikke a 

hadüzenetről, a nemzeti érzés fellángolásáról és az egyéniség egyszerűsítésének érzéséről 

számolt be, melyeknek eredményeként erős államot, egészséges nemzetet és kötelességtudó 

egyént várt.303 A háború kezdetén tehát az aktualitások figyelése a háború okait és általános 

filozófiai megközelítését jelentette az önálló kiadványok terén. A későbbiekben sokkal 

konkrétabb események váltottak ki visszhangot. Fraknói Vilmos például mind az olasz, mind 
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a román hadüzenethez kommentárt fűzött. Tárgyalások az olasz neutralitásról című írásában 

kifejtette, hogy Olaszország már a Szerbia elleni hadüzenetkor kompenzációt szeretett volna 

a Monarchiától a szövetségi szerződés VII. pontjára hivatkozva. A Monarchia erre csak a 

megszállás után lett volna hajlandó, ami elégtelen volt az olasz fél szemszögéből. Ez volt az 

ürügye az olasz semlegességnek, amibe a Monarchia jobb híján belenyugodott.304Hasonló 

szellemű tanulmányban elemezte az osztrák-magyar kormány Olaszországnak tett területi 

ajánlatait vagy a román kormánnyal folytatott tárgyalásokat.305 

A történettudományi szakmára egyébként nem volt jellemző, hogy néhány publicisztikán túl 

reagáljon a háborúra. Hogy miért, azt Lukinich Imre, a Magyar Történelmi Társulat főtitkára 

fogalmazta meg a Társulat 1916. év működéséről írt jelentésében. Lukinich szerint a 

világháború azzal a hatással volt a magyar történettudományra, hogy 1916-ban túlsúlyba 

kerültek a háborús vonatkozású írások. A harctéri események terjedelmes anyagot 

szolgáltattak a történetíróknak, amit a haditudósítók nagy számban megjelent 

naplókiadványai is megerősítettek, amelyek közül némelyik történelmi forrásértékkel is bír. 

„Ugyanezt elmondhatjuk azokról a nagyobb lélegzetű feljegyzésekről is, melyekben 

katonáink adnak számot csapattestük emlékezetes küzdelmeiről, sőt azokról a hivatalos 

adatok alapján összeállított, de itt-ott joggal kifogásolható gyűjteményes vállalatokról is, 

melyeket a hadilevéltár bocsátott közre, többek között magyar átdolgozásban is. Háborús 

történetirodalmi termékeink java része azonban mennyiség tekintetében napilapjaink és az 

aktualitásokra berendezett folyóirataink hasábjaira esik. Íróik csak elvétve szakemberek, 

értékük ennél fogva tudományos szempontból nem nagy.” – folytatta. A történészek 

visszafogottságának okát egyrészt abban látta, hogy „történetíróink forráspublikációk s 

kritikai előmunkálatok hiányában hazánk újabbkori történetével s a jelen viszonyok 

történelmi előzményeivel alig foglalkozhattak,” másrészt abban, hogy „akár politikai, akár 

történeti, nemzetgazdasági, társadalmi vagy technikai vonatkozásaiban vizsgálnák is ezt a 

háborút, s igyekeznének magasabb szempontokból, a tárgy természetének megfelelő 

tökéletesebb tudományos eszközökkel kutatni és megállapítani az egyes háborús 

jelenségeket, éreznék, hogy a rendelkezésükre álló anyag még fölötte hézagos, lelkök 

egyensúlya pedig korántsem annyira megállapodott, hogy biztosan számíthatnának ítéletök 

tárgyilagosságára.” Emellett persze az események sem fejeződtek be, így messzemenő 

következtetéseket sem lehet levonni belőlük. „Így lesz érthető, hogy szakfolyóirataink, 
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köztük a Századok is, legfeljebb csak mint a háborús termékek tudományos vagy irodalmi 

értékének megállapítói tartanak kapcsolatot a világháborúval, de a kérdések önálló 

tárgyalásától az említett okok alapján egyelőre tartózkodnak.”306 

Egy másik szempontra világított rá Hóman Bálint egy, a Századokba írt recenziójában, 

melyben közösen mutatta be Molnár Ferenc Egy haditudósító emlékei című könyvét és 

Berend Miklós harctéri naplóját.307 Szerinte rengeteg a közreadott forrásmunka. 

„Legkiválóbb tudósaink jeles politikai, diplomáciai, közgazdasági és szociológiai 

fejtegetései, legjelesebb íróink nagyértékű haditudósításai, naplói mellett az üzleti célból 

túlhajtott tömegtermelés ismétlésekkel teli, semmitmondó és értéktelen könyveivel, 

röpirataival és cikkeivel találkozunk a könyvpiacon és lapjainkban. A sok kétes értékű írás 

elriasztja az igazán érdemes munkák olvasásától is közönségünket. A világháború második 

évének vége felé lassanként elszokunk a hadi irodalom, sőt a hadi hírek olvasásától is. 

Egyetlen háborús olvasmányunkká a hivatalos jelentések lettek. A mai háború történetének 

megírása nem a mai generáció feladata. A legfontosabb diplomáciai és katonai források 

évtizedekig rejtve lesznek a kutató elől. A ma élő nemzedék egy tagja sem lesz képes a 

háború keltette szubjektív érzésektől szabadulni és a szükséges történetírói objektivitás 

magaslatára emelkedni. A mai történetírás feladata azonban a háborús irodalom termékei 

között megjelölni az előadásukban és ítéleteikben megbízható, forrásértékkel bíró, 

maradandó becsű műveket. Ma még sok dolog megállapítható, ami esetleg évtizedek múlva 

lehetetlen lesz.”308 Hóman szerint előkelő hely illette meg Molnár Ferenc és Berend Miklós 

hadinaplóit. Előbbi a haditudósítás, a másik a hadinapló kimagasló példánya. Molnár kiváló 

haditudósító, egy hibája van, hogy egyes katonák alakjában romantikus hősöket lát, de ez 

nem von le az előadás értékéből. A mű művészi szempontból kifogástalan és értékes forrása 

a szegedi 3. honvéd huszárezred történetének. Berend Miklós írása más természetű. A 

hadorvosként szolgáló Berend nem hivatásos szépíró, de az átlagot meghaladó írói 

kvalitással bír. Az 1914. szeptember 16-tól 1915 júliusának végéig tartó időt öleli fel. 

Nagyrészt a 3. debreceni népfelkelőezred szolgálatában állt, majd átkerült az 5. honvéd 

huszárezredhez. Berend könyve Hóman szerint a magyar katona története, mivel mesteri 

rajzát adja a magyar ember lelkének és érzésvilágának, ezért elsőrangú forrása lesz a háború 
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történetének. Hómannak kétségen kívül igaza van abban, hogy számos visszaemlékezés 

jelent meg ebben az időszakban.309 Molnár és Berend munkái jól reprezentálják ezeket. 

Az aktualitásokra nemcsak magánszemélyek reagáltak. Számos hivatalos aktapublikáció 

látott napvilágot, melyeknek célja a háború kitörésének magyarázata volt. Az osztrák–

magyar vörös könyvek mellett a Császári és Királyi Közös Külügyminisztérium további 

kiadványokat is közreadott.310 A kötetek címei beszédesek, tartalmukról azonnal képet 

kaphatunk, ha átolvassuk őket. Néhány példa a teljesség igénye nélkül: A balkáni 

eseményekre vonatkozó diplomáciai ügyiratok.311 Bizonyítékok az Ausztria-

Magyarországgal hadat viselő államok által a nemzetközi jogon ejtett sérelmekről.312 

Diplomáciai akták a háború előzményeinek történetéhez 1914.313 Az olasz háború 

előzményeiről.314 Fraknói korábban említett elemzéseiben ezeket a hivatalos 

aktapublikációkat vette alapul, azonban rá kell mutatnom, hogy a kiadás időpontja és célja 

miatt ezek szükségképpen egyoldalú források. 

A kiadványok további jellemző csoportját alkották azok a könyvek, amelyeket katonai 

tájékoztató vagy oktató célból bocsátottak közre. Tolcsvai Nagy Barna például az 

önkénteseket és a népfölkelőket tájékoztatta több kötetben.315 Oktató céllal jelent meg Gyuk 

József A géppuskás század alaki és harcra való kiképzése című munkája316 vagy Barcza Imre 

Útmutatás a katonai síelés elsajátítására című füzete.317 A soknyelvű Monarchiában 

felmerülő nyelvi problémákat is több kiadvány kívánta áthidalni. Erre több példát találunk 

az egészségügy számára kiadott segédletekben. Egyes kiadványok az ápolószemélyzet és az 

idegen nyelven beszélő katonák érintkezését voltak hivatottak megkönnyíteni,318 megint 

mások az elsősegélynyújtás alapvető kifejezéseit tartalmazták több nyelven.319 
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A háború idején számos gyűjteményes művet adtak ki. Egy részük a katonai hősiességet 

kívánta bemutatni, ilyen volt például a Magyar Zsidó Hadi Archivum almanachja,320 vagy a 

Veltzé Alajos szerkesztette A mi hőseink. Tisztjeink hőstettei a világháborúban és az A mi 

hőseink. Katonáink hőstettei a világháborúban című kötetek.321 Utóbbit egyébként a 

Századok folyóirat is recenzálta.322 A cikk írója megállapította, hogy a két díszes kötet 

osztrák mintára készült, célja, hogy a nép széles rétegeiben elterjesszék az egyéni hősiesség 

eseteinek híreit. A kötetek azoknak a felterjesztéseknek az alapján készültek, melyeket a 

kitüntetendőkről fölöttes parancsnokságaik terjesztettek fel. A recenzens szerint nem 

szerencsés ez a válogatott kötet. Ehelyett ezredenként külön-külön kéne gyűjteni a 

hőstetteket, és nem a hadi levéltár jelentései alapján kellene megírni a könyvet, hanem a 

szemtanúk előadásai alapján. Végső konklúziója, hogy szükség lenne egy önálló magyar 

hadi múzeum és hadi levéltár felállítására, amit ez a munka is bizonyít. 

Az albumok egy másik része jótékonysági célokat szolgált. Az első világháború alatt 

Magyarországon nagyon komolyan vették a hadi cselekmények következtében károsodottak 

megsegítését. A segítségnyújtás egyik formája a díszkiadványok közreadása és a jövedelem 

jótékony célra fordítása volt. Ennek egy példája az az emlékalbum, melyet a sáros megyei 

orosz betörés károsultjainak megsegítésére adtak ki.323  

Hasonló jótékony célból adták ki azt az Auguszta-naptárt is, amelynek bevételét a „Nemzet 

háza” Rokkantak Otthona javára ajánlották fel.324 Az Auguszta főhercegnő által alapított 

segélyszervezetnek nem ez volt az egyetlen akciója. A háború során több segélymozgalmat 

indított, főként a sebesültek megsegítésére.325 Az 1914. évi XLVI. törvénycikk a 

jövedelemadó egy részét a hadsegélyezésre irányozta elő, így ez a tevékenység hamar 

hivatalos szintre emelkedett.326 Az Országos Hadsegélyező Bizottság munkássága komoly 

segítséget jelentett a kárvallott személyeknek. A szervezet a könyvkiadásból is kivette részét, 

így például a tragikus sorsú költő, Gyóni Géza Lengyel mezőkön tábortűz mellett című 

kötetét is ők adták ki Budapesten,327 de jótékony célú hadikiállítás rendezése is fűződik 

nevükhöz.328 Még ennél is fontosabb volt a Honvédelmi Minisztérium alá rendelt 
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Hadsegélyező Hivatal tevékenysége, akik például a korábban említett Hadi beszédek című 

sorozatot is megjelentették.329 Tevékenységükkel a hadiárvákat, hadiözvegyeket, 

hadirokkantakat illetve a hadrakelt katonákat kívánták segíteni.330 Munkájukról 1918-ban 

összefoglalót is közreadtak.331 

A hadiárvák, hadiözvegyek és hadirokkantak kérdése az egyik legfontosabb az első 

világháború kapcsán felmerülő problémák közül. Különböző becslések szerint nagyjából 

három és fél millió férfi vonult be katonának a háborús évek alatt, akik közül bő fél millió 

tért csak haza épségben, sértetlenül. A többiek vagy elhunytak, vagy hadifogságba estek, 

vagy megsebesültek, sokuk tartósan. Meg kellett tehát oldani egyrészt a bevonult katonák 

munkaerejének pótlását, az özvegyen maradt nők és árván maradt gyermekek ellátását, 

illetve a rokkant katonák visszailleszkedését a társadalomba. Az első két problémakör közös 

megoldásának számított a nők munkába állása, amely erre az időszakra tömegesnek 

tekinthető, mint arról többek között egy korabeli pálya-tanácsadó is tanúskodik.332 Emellett 

az evidens megoldás mellett létezett számos alap, amely az özvegyek és árvák segélyezését 

kívánta segíteni,333 illetve általános segélyezési tervezet is született.334 Érdekes adat, hogy a 

hadiözvegyeket és –árvákat általában együtt kezelték. Akadtak azonban kivételek is, melyek 

csak az árvákkal foglalkoztak.335 A hadirokkantak kérdése rendkívül bonyolult volt, hiszen 

a sérültség mértékétől és helyétől egyaránt függött, hogy a katona hogyan tud 

visszailleszkedni a társadalomba. Érdemes megnézni a korabeli orvosi lapokat, hogy milyen 

sérülésekről beszélünk. Számos ezek közül különlenyomati formában maradt fent az 

Országos Széchényi Könyvtár állományában. A lapok foglalkoztak a járványos 

betegségekkel, különösen a tífusszal és a kolerával, illetve a nemi úton terjedő 

betegségekkel, így ez utóbbit is általános problémának tekinthetjük.336 A harctéren 

alkalmazott új sebészeti eljárások kapcsán is sok publikáció született, hiszen a sebesülések 

olyan tömegével találkoztak az orvosok, amelyet korábban elképzelni sem tudtak.337 A 

maradandó sérülésekről szintén jó képet kaphatunk az orvosi lapok különlenyomatainak 

                                                           
329 MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HADSEGÉLYZŐ HIVATALA (1915). 
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segítségével. Sajnálatosan sok végtagcsonkulásról, végtagpótlásról, megvakulásról és 

maradandó idegrendszeri problémáról szólnak ezek a szövegek.338 A probléma sokrétűsége 

már ennyiből is látszik. A rokkantügyet nemcsak elméletileg kívánták megoldani, hanem 

jogszabályok segítségével is.339 Emellett olyan magas rangú politikusok is tollat ragadtak 

ebben a kérdésben, mint Jankovich Béla,340 vagy Klebelsberg Kunó.341  

A színházi, irodalmi és kávéházi életet kezdetben erősen foglalkoztatta a háború. Eleinte 

inkább hazafias és lelkesítő művek születtek, ilyen témájú darabokat mutattak be a 

színházakban is. Utóbbiakat már 1915-re felváltották a szórakoztató előadások.342 Előbbinek 

jó példája Krúdy Gyula, aki a kritika által gyengének ítélt A 42-ős mozsarak című kötete 

után inkább a világháborús Pest hétköznapjait mutatta be.343 

A háború természetesen bulvárszempontból is érdekes volt, hiszen el lehetett adni. A Tolnai 

világlapja 1901-ben indult és a maga korában igen sikeres képes hetilap volt, amely hatalmas 

példányszámban kelt el.344 Kiadói már 1915 és 1917 között összehoztak egy első 

világháború történetét figyelemmel kísérő háromkötetes könyvsorozatot345, amelyet az 

1920-as évek végén egy tízkötetes második kiadás követett.346 Előszava szerint „A magyar 

hősiesség, az emberi erőfeszítés és elszántság örök időkre szóló hőskölteménye ez a 

történelmi mű, melyet meghatott lélekkel, a nagy viharra való édes-bús emlékezéssel olvas 

végig minden magyar ember.”347 A nagyközönség számára készült kötet rengeteg képpel, 

elképzelt párbeszéddel, magyarázó szószedettel viszi házhoz a háborút. Érdekessége, hogy 

a korszak tudományos munkáinál jóval nagyobb teret ad a nyugati harctérnek. Ez minden 

bizonnyal nem véletlen. Egy ilyen kiadvány alkotóit nem kötik a rendelkezésre álló hiteles 

források, mint a tudományos, vagy tudománynépszerűsítő munkák szerzőit. 

Természetesen az első világháború évei alatt a fentinél sokkal több termék hagyta el a 

nyomdákat. A könyvkiadás fő tendenciáit azonban talán sikerült megragadni. Pánity 

Vukoszava bibliográfiája, amelyet feldolgozva újra kiadtam 2014-ben, ebben segít 
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eligazodni. Nem historiográfiai alkotás, hanem kalauz, amely konkrét kérdések kutatásához 

nyújthat segítséget az érdeklődőknek. Látszik belőle azonban, hogy a történettudomány 

képviselői elsősorban aktuális kérdésekre reflektáltak. A háborús események feldolgozása, 

értékelése tudományos szinten nem kezdődött, nem is kezdődhetett meg abban az 

időszakban, amikor még dörögtek a fegyverek a frontokon. 

III.3. A Horthy-korszak politikai berendezkedését elfogadók írásművei I. – memoár-, 

történet- és gazdasági szakírók 

III.3.1. A memoárirodalom és a világháború emlékezetének diszkurzív terei 

A memoár és rokonműfajai – azaz mindazon művek, amelyek első személyben íródtak és 

megtörtént eseményekről tudósítanak – határterületet képeznek az irodalom és 

történettudomány között. Besorolásuk nehéz feladat. Ha Arisztotelészig nyúlnánk vissza, 

valamennyi olyan művet, mely valós eseményeket dolgoz fel, a történetíráshoz kéne 

sorolnunk.348 A mai gyakorlat azonban gyökeresen eltér ettől. Az első személyben elbeszélő, 

tényeket közlő írásokat hol történeti, hol irodalmi dokumentumként kezelik és sokszor 

kifejezetten műalkotásként értékelik. Szerzőjük a befejezett múltat írja le, meghatározott 

pontról tekint vissza az átélt életútra. Olyan elbeszélést ír tehát, melyben ő maga a főhős. 

Rajtunk múlik csak, hogy irodalmi vagy történeti műként kezeljük.349  

A 20. századra a memoár és a napló jelentős irodalmi műfajokká váltak, amelyek nemcsak 

posztumusz kiadású könyveket jelentenek, hanem olyanokat is, amelyek már a szerző 

életében megjelentek. A memoár, a napló és rokon műfajaik azonban – irodalmi értékük 

mellett, vagy azok ellenére is – történeti források maradnak, amelyeket nem hagyhatunk 

figyelmen kívül. A szubjektív források különösen fontosak az első világháború tárgyalása 

során, amelynek a végkimenetele közismerten tragikus volt az Osztrák–Magyar Monarchia 

számára. A háborús vereség és a békeszerződés a vége volt annak a folyamatnak, amelyet a 

küzdelmes öt év jelentett. A kimerülő ország lakosainak számos új kihívással kellett 

szembenézniük. Ezeket az életutakat külön-külön vizsgálva új szempontokat nyerhetünk a 

világháborús Magyarország társadalom- és mentalitástörténetének értékeléséhez. Az 
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életrajzok szintézise pedig új, komplexebb képet adhat a háborúról a korábbi, elsődlegesen 

gazdasági, diplomáciai és katonai jellegű vizsgálatoknál.350  

Arról nem is szólva, hogy feldolgozásuk új ismeretekkel szolgálhatnak számunkra arról a 

korszakról, amikor az emlékező papírra vetette őket, ha utólagos feljegyzésről van szó. Ez a 

megközelítés megint csak külön fontos, ha az első világháborúról beszélünk. Ezek a 

kiadványok jelentik az 1945 előtti első világháborúval foglalkozó szakirodalom egyik 

jelentős csoportját. Ezeket az emlékiratokat Romsics Gergely 2004-ben szintetizálta.351 

Ekkor megjelent könyvében kilencvenhét emlékiratot dolgozott fel.352 A munka során nem 

a történeti valóságot akarta rekonstruálni, hanem azt vizsgálta, hogy az Osztrák–Magyar 

Monarchia felbomlását, illetve az azt okozó háborút hogyan interpretálják a szerzők. 

Romsics Gergely szerint ezeknek az emlékiratoknak az érdekességét az adja, „hogy szerzőik 

rendszerint valamilyen jól meghatározható politikus-ideologikus nézetet képviseltek, és ezt 

próbálták emlékeikkel alátámasztani.”353 Romsics az alábbi kritériumoknak megfelelő 

személyeket minősítette az elithez tartozóknak: miniszterek, államtitkárok, egyéb magas 

beosztású közhivatalnokok, alsó- vagy felsőházi képviselők a dualizmusban, vagy a két 

háború közötti törvényhozásban, pártok vezetői vagy alapítói, magas szintű pozíciót 

foglaltak el a közigazgatásban, katona- vagy rendőrtisztként tábornoki rangot értek el, 

lapoknál főszerkesztőként dolgoztak, vagy újságalapítók, tulajdonosok voltak, olyan 

egyházi személyek, akik bejutottak a püspöki karba, jelentős közírók, olyan személyek, akik 

jó kapcsolatokkal rendelkeztek a politikai elit legmagasabb szintjéhez, valamint azok, akik 

Ferenc József, Ferenc Ferdinánd vagy IV. Károly mellett bizalmi funkciót töltöttek be.354 

Romsics Gergely a feldolgozott kilencvenhét emlékiratot három csoportba osztotta. Az első, 

általa ó-osztráknak nevezett csoportba azok kerültek, akik 1918 után a Monarchia egészére 

úgy tekintettek vissza, mint identitásuk elsődleges terére. Ebbe a csoportba huszonkilenc 

emlékezőt sorolt.355 A második, osztrák-németnek nevezett csoportba az a huszonkét 

emlékező került, akik 1918 után az új Ausztria mellett kötelezték el magukat, és 

fenntartásokkal éltek a birodalmi örökséggel szemben.356 A harmadik csoportot az a 
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negyvenhat szerző alkotja, akik magukat elsősorban magyarnak tekintették és 

emlékezéseikben is Magyarországra – és nem a birodalomra – koncentráltak.357 

Romsics Gergely a magyar politikai elit visszaemlékezéseiről írt részt összefoglalta és újra 

is gondolta egy későbbi, 2010-es tanulmányában.358 2004-es munkájában negyvenhat 

visszaemlékezést elemzett. Szerzőiket két csoportra osztotta, aszerint, hogy a Horthy-

rendszer elfogadói, vagy ellenzői voltak. 2010-es munkájában már egy harmadik csoportot 

is melléjük vett, a népi írókét. Az alábbiakban, erre tekintettel, az utóbbi tanulmány 

gondolatmenetét fogom követni. 

Az első világháború során a társadalom jelentős része szerzett frontélményt. Európában 

számos társadalmi csoport képviselője igyekezett a háború révén magyarázni az 1918 után 

létrejött világot. Ez azt eredményezte, hogy egymástól eltérő, gyakran versengő 

értelmezések alakultak ki. Ugyanez Magyarországra is igaz, de itt ki kell emelni egy további, 

méghozzá igen fontos vetületet. Az első világháború valamennyi hadviselő fél számára a 

minden korábbinál nagyobb pusztulás és pusztítás emlékezetét jelentette, amelyet a 

tömegtársadalom mobilizálása, a hadigazdaság irányítása és a technológiai fejlettség 

okozott. Ehhez itt hozzájárult a történelmi Magyarország egységének vége is, amely a 

magyar nacionalizmus elsődleges hivatkozási pontja lett.359 Az átalakulás traumatizálta a 

magyar társadalmat, s ezen belül a magyar politikai gondolkozást is. A trauma mértékének 

következményeként a folyamat értelmezése identitáspolitikai feladattá vált, amely szorosan 

összefonódott a jövőbeli út keresésével. A magyar társadalmat, és különösen az 

elitcsoportokat egyaránt foglalkoztatták 1920-tól kezdve az olyan kérdések, hogy mi okozta 

a tragédiát? A külvilág, és a nagyhatalmi politika? Vagy az okok belül keresendők, és az 

1918 előtti magyar politikai rendszer és annak elitje tehet róla? Esetleg a háborúba belépés? 

Vagy a szerencsétlenül sikerült kilépés? Megnevezhető személyi felelős? És ha igen, akkor 

az Károlyi Mihály, Tisza István vagy másvalaki? A törésvonalak pedig olyan erejűnek 
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bizonyultak, hogy több-kevesebb aktuálpolitikai visszhanggal máig megtalálhatóak e 

kérdésfeltételek a magyar közéletben.360 

A magyarországi közbeszédben kiemelten fontossá vált az ország felbomlásának 

magyarázata, okainak azonosítása. Az elitdiskurzusokat a felelősség kérdése strukturálta.361 

Az 1920 utáni elitdiskurzusok anyagát memoárok, történeti tanulmányok és publicisztikák 

képezik. Ezek két nagy csoportba rendezhetők. Az első a Horthy-rendszerben egyértelműen 

privilegizált és domináns helyen levők narratívája, amely az 1918–1919-es forradalmakat 

tragikus botlásnak, és számos baj okozójának tekintette. A másik a hatalmi pozíciókon kívül 

levőké, akik igyekeztek a rendszer 1918-as „októbrista” ellenfeleinek politikai 

teljesítményét megvédelmezni, valamint az 1918 előtti elit felelősségét bizonyítani. Ezekhez 

fokozatosan nőtt fel egy harmadik értelmezési séma, a népi írók munkássága, amelyből főleg 

előfutáruk, Szabó Dezső és Németh László idevágó eszmefuttatásai emelkednek ki, akik 

mindkét hagyományt elutasították, de a felelősséget a rendszeren kívülállókhoz hasonlóan a 

régi magyar elitre hárították.362 A domináns interpretációs séma tovább csoportosítható 

konzervatív-nacionalista, gyakran a Monarchia felé visszatekintő óliberális (más szóval 

konzervatív szabadelvű), valamint szélsőjobboldali, a „szegedi gondolat” jegyében fogant 

visszaemlékezésekre. Az 1918–1919-es forradalmak aktív résztvevői szemben álltak velük, 

munkáikban folyamatosan vitatkoztak az uralkodó narratívával.363 1945 után a trend 

megfordult, és ezek az értelmezések épültek be a közbeszédbe a lenini értelmezés 

árnyalásaként, míg az 1945 előtti domináns narratíva vált elítélendővé. 

A nagy diskurzuscsaládok szövegei a történelmi Magyarország felbomlását gyökeresen 

ellenkezően magyarázták. A Horthy-rendszerben pozícióban levő szerzők szervetlen, súlyos 

személyes hibáknak köszönhető folyamatként látták a felbomlást, amely elkerülhető lett 

volna a vereség ellenére is, noha a háború felerősítette őket. A Horthy-rendszer ellenfeleinek 

számító szerzői csoport tagjai általában emigrációban ragadtak tollat. Ők a dualizmus alatti 

politikai stagnálást, a társadalmi gondok ekkori elhanyagolását kárhoztatták, az összeomlást 

ezekből következőnek láttatták. Az ő szemükben tehát az Osztrák–Magyar Monarchia 

mindenképpen felbomlott volna, a háború csak katalizálta a már korábban elindult 

folyamatokat, elsősorban a nemzetiségek függetlenségi törekvéseit. A népi írók ebben 

hasonlóan gondolkoztak, Németh László például az 1918 előtti magyar elitet egyenesen a 
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nemzeti érdek elárulásával vádolta meg. Szerinte a történelmi Magyarország akkor 

kerülhette volna el a háborút és az összeomlást, ha már korábban a kis népek szolidaritásán 

alapuló politikát alakít ki. A dualista rendszer végének, Tisza István szimbolizálta 

berendezkedését kritizálók szerint tehát az akkori Magyarország makacs elitje meggátolt 

minden nagyobb reformot, még akkor is, amikor már egyértelmű volt, hogy az állam léte a 

tét.364 

Az 1920 utáni politikai renddel kiegyezők szerint nem léteztek mélyen gyökerező 

problémák. Szerintük a folyamatos erőskezű kormányzás megakadályozhatta volna a 

nemzetiségek elszakadását. Ez a szűk, csak a belpolitikára összpontosító távlat a legtöbb 

jobboldali és sok októbrista, valamint népi szerzőt jellemzett. A magyar politikai élet 

vezetőit nem különösebben foglalkoztatták a Magyarországon, még inkább a Monarchián 

kívüli események. A háború előzményeiről nem írtak részletesen, sokszor még felszínesen 

sem. Sok, a háború hatásait magyarázó írás csak a belpolitikára koncentrált. A háború okait 

tekintve tényként kezelték, hogy a háború kirobbanásáért a szerb nacionalizmus, 

kiszélesedésért az orosz nagyhatalmi politika a felelős, amely sok szerző szerint nagy 

pánszláv birodalmat kívánt létrehozni.365 

Csak a külpolitikában szokatlanul jártas szerzők vállalkoztak a háború okainak mélyebb 

elemzésére. Ők jól látták, hogy a balkáni ellentétek háború magvát rejtették, és e helyzet 

kialakulásában nemcsak az antanthatalmak a hibásak.366 Az Osztrák–Magyar Monarchia 

utolsó közös külügyminisztere, ifj. Andrássy Gyula367, egyedül ismerte el, hogy bizonyos 

politikai döntések, például Bosznia-Hercegovina 1908-as annexiója hibás lépések voltak és 

a világháborút készítették elő.368 A többség a rövidlátó kisnemzeti nacionalizmust, a 

nagyhatalmi ábrándokat és az antanthatalmak féltékenységét hibáztatta a háborúért, 

hangsúlyozva, hogy nem a központi hatalmakat, és főleg nem az Osztrák–Magyar 

Monarchiát terheli a felelősség.369 

A dualizmus magyarországi politikai rendszerének ellenzői az 1914 és 1918 közötti 

időszakban mindenütt a reformok és a döntések megkésettségét vélték felfedezni, tehát a 

katasztrófát mindig az 1918 előtti elit makacsságára vezették vissza. A marxista 
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magyarázatot átvevők ezen felül a tőkét hibáztatták, az ettől eltekintők viszont a német 

militarizmusra vezették vissza a háború kirobbanását, amely belehajszolta az Osztrák–

Magyar Monarchiát a háborúba, amelynek magyar fele az elmaradt reformok miatt nem 

vészelhetett át egy ilyen erőpróbát. Az összeomlás tehát a politikai rendszer 

antidemokratikus jellegéből, a kimerítő háborúból és a rosszul megválasztott szövetség 

hármasságából vezethető le.370 

A Horthy-korszakban aktív szerepet játszók, az 1918–1919-es forradalmakkal 

szembehelyezkedők diskurzusa a felelősséget inkább az őszirózsás forradalom elitjére 

hárította. Az ezt képviselők hittek a történelmi Magyarország további létjogosultságában, 

életképességében. A világháborúban is az állam erejének bizonyítékát látták, mivel a 

megpróbáltatások éveiben az Osztrák–Magyar Monarchia hadserege és társadalma egyaránt 

sziklaszilárdan kitartott. A tisztikar jónéhány képviselője, például Gömbös Gyula szerint 

1918 októberében még mindig a központi hatalmaknak kedvezett a hadihelyzet, amit azzal 

bizonyítottak, hogy a frontvonalak az országhatárokon kívül húzódtak.371 Ebből következett 

a tőrdöfés-legenda magyarországi alkalmazása, azaz, hogy az összeomlás belső okokra 

vezethető vissza.372 Hasonlóan belső ügynököket hibáztatott az emlékiratait csak 1945 után 

elkészítő Horthy Miklós373, a már említett Gömbös374, Tormay Cécile375, a különítményes 

tiszt Prónay Pál376, továbbá a szegedi ellenforradalmi szervezkedésekben szerepet kapó, és 

később tábori püspökké váló Zadravecz István377 is. A tőrdöfés-elmélet az 1920 utáni új 

jobboldali közgondolkodás markáns tézisének számít. Ettől csak néhányan határolódtak el, 

akik általában a régi Monarchia – esetenként zsidó származású – hívei voltak. A történelmi 

Magyarország életképességével, a háborús vereség kivédhetőségével azonban ők is 

egyetértettek.378 

Az elitcsoportokhoz tartozó szerzők kis százaléka járt a fronton, szerzett harci tapasztalatot. 

Aki közülük szolgált a háborúban, az mégis furcsa módon nagyon hasonlóan írt azokhoz, 

akik csak elmondásból ismerték a katonai eseményeket, ha közös politikai platformon volt 
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velük.379 A háború újszerűségét, pusztítását a frontokat valóban megjárt szerzők (Kozma 

Miklós380, Szurmay Sándor381) is regisztrálták, azonban tapasztalataikat alárendelték a 

politikai kérdéseknek. Szerintük a magyar hadsereg, a magyar katona minden szörnyűség 

ellenére helyt állt a frontokon, az árulásnak tehát a hátországban kellett bekövetkeznie. 

Ugyanez a szemlélet jellemző a Horthy-korszak hivatalos hadtörténeti ismeretterjesztő 

munkáira is.382 

A leírtakból felrajzolható a világháború magyarországi emlékezetének diszkurzív tere. A 

struktúra kétosztatúnak indult, majd egy harmadik jellegzetes elbeszélésmintával bővült. A 

rendszer a politikai felelősség alapján tagolódott. Azt, hogy ki hova tartozik benne, az 

mutatta meg, hogy hogyan viszonyult az 1920 utáni Magyarország berendezkedéséhez. A 

baloldaliak, vagy októbristák a régi elit felelősségét hangsúlyozva vitatták a Horthy-rendszer 

legitimitását. Utóbbi hívei viszont a Károlyi-kormány, majd a Tanácsköztársaság „bűneivel” 

magyarázták az összeomlást, és erre alapozva fejezték ki az új Magyarország irányításáról 

szóló igényüket. A népi írók egyik csoporttal sem értettek egyet. Szerintük az összeomlás, 

de talán a világháború is elkerülhető lett volna, ha a magyar politikai elit nem a német, illetve 

az osztrák politikával egyezik ki. Ennek örökségét viszi tovább az 1920 utáni politikai 

rendszer, amitől szerintük csak a szomszédos népekkel szövetségre lépéssel, illetve 

mélyreható reformokkal lehet megszabadulni.383 

III.3.2. A történettudomány és az elitcsoport determinálta álláspont 

A Horthy-korszak civil történettudománya sem tudott felülemelkedni a fenti diszkurzív 

téren. A magyarországi történetírás komoly hivatalos támogatásban részesült a két 

világháború közötti időszakban. Fontos szerepet szántak neki a magyarság kulturális 

fölényének megőrzésében a Monarchia többi utódállamával szemben, és a revízió elméleti 

megalapozásában.384 Az 1867 utáni évtizedek történetére vonatkozó miniszteriális levéltári 

anyagot 1945-ig nem lehetett kutatni, így ekkor még az első világháború történettudományi 
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értékelése sem történhetett meg.385 A nem katona történészek tollából ebben az időszakban 

számos olyan elméleti-ideológiai munka született meg, amely megpróbálta elmagyarázni a 

trianoni békeszerződéshez vezető utat. Ennek talán legjellemzőbb darabja Szekfű Gyula 

Három nemzedék című könyve.386 Szekfű munkáját sok helyen értelmezték már, ahogy 

korábban erre rámutattam, ezért ismertetésétől itt eltekintek. A háborús felelősséget kereső, 

firtató, hárító írások közül két kötetet mutatok be példaként. Választásom azért esett rájuk, 

mert szerzői nem politikusok, hanem a tudomány emberei: egyetemi tanárok, illetve egy 

könyvtárigazgató. Az egyik kötet többszerzős, a másik egy. Elsőként előbbit vizsgálom. 

Angyal Dávid szerkesztői előszava szerint a Magyarország felelőssége az első 

világháborúért című könyv azért keletkezett, mert „egy írói kört már régen bántott az a 

gondolat, hogy Magyarországot nemcsak az antanthoz tartozó népek irodalmában, de még a 

semlegesek, sőt még a hajdani szövetségesek irodalmában is vádolják a felelősséggel a 

világháború kitöréséért.”387 E vádak cáfolataként született meg a kötet, amely a „legsűrűbben 

felhangzó vádakat” kívánta cáfolni, amelyek a következők: 

„1. Nem igaz az, hogy a régi Magyarország tűrhetetlenné tette a nemzetiségek állapotát és 

hogy e tűrhetetlen állapot ellenhatásaként tört ki a világháború. 

2. Nem igaz az, hogy a Szerbia ellen alkalmazott agrárvámok, vagy röviden a Magyarország 

rovására írt szerb sertésháború befolyással lett volna a véres összeütközés keletkezésére. 

3. Nem igaz az, hogy a háború diplomáciai előkészítéséért bármi tekintetben is sujtaná a 

felelősség Magyarországot.”388 

E három vád cáfolata mellett arra is rá akartak mutatni, hogy milyen ország lett 

Magyarország a trianoni béke után.389 A könyv célja tehát az, hogy védekezzen a háborús 

felelősséget Magyarországra hárítók vádjai ellen, azaz a korszak diskurzusába illő munkáról 

van szó. A kötet négy szerző egy-egy írását tartalmazta. Az első, legnagyobb lélegzetű 

tanulmányt a nemzetgyűlési könyvtár igazgatója, Nagy Miklós jegyezte, címe A 

magyarországi nemzetiségi kérdés története.390 Alapfelvetése szerint „azok részéről, akik a 

világháború felidézésének kérdésével főleg azért foglalkoznak, hogy a népek lassan ébredő 
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lelkiismeretét a legyőzött államokra mért, minden emberiességet megcsúfoló 

békeszerződések felől csak némileg is megnyugtassák, szinte általános a vád, hogy a főbűnös 

a magyar nemzet, mely gonoszul elnyomta nemzetiségeit.”391 Hozzátette, hogy „gyakran 

találkozhatunk azzal a váddal is, hogy Magyarország sohasem volt egységes nemzeti állam, 

illetve nem törődött nemzetiségeinek beolvasztásával akkor, mikor Nyugat-Európa többi 

állama nyelvében egységessé vált. Végül a szláv és oláh írók nem szűnnek meg hangoztatni 

azt a vádat sem, hogy a magyarság az ő ősi területüket foglalta el, miért is a trianoni béke 

csupán szentesítése az újra érvényesült történelmi jognak.”392 A szerző e vádakra kívánt 

válaszolni. Tanulmányában bemutatta, hogy hogyan lett nemzeti állammá Magyarország, 

hogyan küzdött a magyarság nemzeti létéért, milyen nemzetiségi politikát folytatott 

Magyarország 1867 és 1898 között, majd 1899-től 1914-ig. Kitért arra, hogy a nemzetiségek 

az első világháború alatt milyen politikát folytattak, majd a magyarsággal szembeni érveiket 

taglalta, végül azt fejtette ki, hogy a nemzetiségek elnyomása igaztalan vád Magyarország 

ellen. 

A második, A magyar agrárpolitika mint a világháború oka című tanulmányt Bajza József 

egyetemi tanár írta.393 Alapfeltevése szerint „Magyarország ellen Európa-szerte 

hangoztatják a vádat, hogy a magyar agráriusok érdekeiért Szerbiát meg akarta gazdaságilag 

fojtani, ezzel a szerb nemzetet a kétségbeesésbe kergette, amivel a világháború kitörését 

provokálta. Közelebbről azzal vádolják Magyarországot, hogy mi okoztuk a szerb 

sertésbevitel korlátozását és kitiltását a Monarchiából, a szerb-osztrák-magyar vámháborút 

és ezek Szerbiát gazdaságilag végveszedelemmel fenyegették. A legérdekesebb e vádban az, 

hogy nem is annyira a szerbek hangoztatják, mint az osztrákok.”394 A tanulmány e 

nézetekkel kívánt szembeszállni és igazolni kívánta, hogy a vámháború és az utána kötött 

kereskedelmi szerződés egyáltalán nem teremtett olyan helyzetet Szerbiában, amely 

kétségbeesést indokolhatott volna, valamint, hogy a vámháborút, majd az azt lezáró 

szerződés feltételeit Magyarország nem egyedül kezdeményezte, illetve szabta, továbbá, 

hogy a világháború szerb oka máshol keresendő, mégpedig Bosznia birtoklásának vágyában. 

A harmadik tanulmányt Balanyi György kegyesrendi tanár jegyezte, s írása a Magyarország 

és a világháború diplomáciai előzményei címet kapta.395 Szerinte Magyarország háborús 
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felelőssége tekintetében két kérdést kell feltenni. „Nevezetesen kutatnunk kell, voltak-e 

Magyarországnak olyan politikai vagy gazdasági céljai, melyeket másként, mint háborúval 

elérni nem tudott és másodszor felelős állásban levő magyar államférfinak volt-e 

kimutatható része a háborút közvetlenül előkészítő lépések megtételében?”396 Az első 

kérdést gyorsan, két oldal alatt megválaszolta. Okfejtésének végeredménye a következő: 

„Mindent összevéve, tehát Magyarországnak semmiféle néven nevezhető tárgyi oka nem 

volt a háború szándékos keresésére, illetve előkészítésére. Felidézésétől semmi hasznot nem 

várhatott, ellenben sokat, mindent elveszíthetett. A hadbalépés pillanatában egész léte és 

félszázados fejlődésének összes eredményei kockára kerültek. Természetes tehát, hogy a 

maga jószántából nem kereste, sőt ellenkezőleg, elkerülni igyekezett ezt a nehéz 

helyzetet.”397 A személyi kérdés kapcsán leszögezte, hogy „a személyes felelősség a kettős 

monarchia sajátos szervezeténél fogva jóformán egyetlen ember, a miniszterelnök vállaira 

nehezedett. A döntő szó kimondására hivatott közös minisztertanácsban Magyarországot 

csupán a miniszterelnök képviselte, mint a felelős magyar kormány és a parlamenti többség 

bizalmának letéteményese. Így a személyi felelősség kérdésének nyomozása lényegileg 

egyet jelent gróf Tisza István ezidőben tanúsított magatartásának megfigyelésével.”398 Ez 

pedig Balanyi szerint nem jelenthet gondot, mivel a forradalom során minden szükséges, 

korábban titkos diplomáciai anyag nyilvánosságra került. Ezután a hivatalos 

aktapublikációk, Tisza emlékirata és a Tisza István összes munkái című kiadvány 

segítségével kimutatta, hogy „Tiszát tehát valóban nem lehet megvádolni azzal, hogy akarta 

a háborút. Felidézésében és tudatos előkészítésében semmi néven nevezhető szerepe nem 

volt. Megindításához csak akkor és akkor is vérző szívvel adta meg beleegyezését, amikor 

meggyőződött róla, hogy további halogatása komolyan veszélyeztetné a monarchia 

életérdekeit. A diplomáciai akták tanulmányozása könnyen meggyőzhet bennünket, hogy a 

végzetes júliusi napokban a monarchia sorsának irányítására hivatott államférfiak között ő 

volt az egyetlen, aki komoly kísérletet tett a béke megmentésére. Hogy kísérlete nem járt 

eredménnyel, az nem békeakarásának gyengeségén vagy állhatatlanságán, hanem a 

végzetesen megromlott nemzetközi viszonyokon múlott.”399 Mindezek után Balanyi szerint 

egyértelmű, hogy „a magyar nemzet részéről sem tárgyi, sem személyes érdekek nem 

fűződtek a háború kitöréséhez. Tehát vele szemben a felelősség kérdése jog szerint nem is 
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vethető fel.”400 A háborút azért vállalta, mert „nem volt más választása, mint elszántan 

kiállni a csatatérre” az ellene folyó „rendszeres aknamunka” miatt.401 

A negyedik tanulmány már nem a háború okait kereste, hanem következményeit kívánta 

bemutatni. Buday László műegyetemi tanár Magyarország vesztesége a háború után című 

írásában statisztikai adatokat közölve elemezte, hogy a békeszerződés voltaképpen mit 

jelentett Magyarország számára.402  

A négy írás tehát pontosan azt teljesítette, amit Angyal Dávid a kötet bevezetőjében ígért, 

azaz, hogy megkísérelje Magyarországot három vádpont alól tisztázni a háborús felelősség 

kapcsán, illetve, hogy bemutassa mindazt, amit a vesztes háború jelentett az ország számára. 

Kijelenthetjük tehát, hogy hiába egyetemi tanárok, illetve Nagy Miklós esetén 

könyvtárigazgató a szerző, ez a kötet sem több azoknál az 1920-as évekre jellemző, a 

háborús felelősség kérdését firtató, vagy hárító ideológiai műveknél, amelyekből számtalan 

másik is megjelent akkoriban. 

Marczali Henrik403 Hogyan készült a nagy háború?404 című kötetét Tisza István emlékének 

ajánlotta. A könyv előszavában fontosnak tartotta megindokolni, hogy történészként miért 

szólalt meg, annak ellenére, hogy „az egész anyaghoz hozzá sem férhet”.405 Úgy gondolta, 

erre azért volt szükség, mert tanulmánya minden pártszempontot nélkülöz, ráadásul Tisza 

Istvántól szerzett közvetlen információk formájában olyan forrásanyagok vannak 

birtokában, melyek még nem jutottak nyilvánosság elé.406 Mondandója bevezetéseként 

felsorolta azokat a forráskiadványokat, amelyek megjelentek kézirata 1923-as lezárásáig, s 

amelyekre állításait kívánta alapozni.407 Sajnos a törzsszövegben, melyben a diplomáciai 

előzményeket, valamint a júliusi válságot tekintette át, nem hivatkozott ezek közül egyre 

sem, pedig történészként tudnia kellett volna, hogy ez mennyire fontos. Kiindulópontja 

szerint Németországot és a Monarchiát diplomáciailag bekerítették, irigykedve 

gazdagságukra. Szerinte az igazi hadüzenetet nem a központi hatalmak küldték el, hanem az 

antant, amely 1903. június 12-én, a szerb királygyilkossággal felszabadította a nagyszerb és 

                                                           
400 BALANYI (1923) 100–101. 
401 Idézetek forrása: BALANYI (1923) 101. 
402 BUDAY (1923). 
403 Marczali Henrikről egy friss írás: TELEKI (2015B). 
404 MARCZALI (1923). 
405 MARCZALI (1923) 5. 
406 MARCZALI (1923) 5–7. 
407 MARCZALI (1923) 10–12. 
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pánszláv propagandát. A júliusi válságot pedig meg lehetett volna fordítani, de „az orosz 

mozgósítás, melyet nyomon követett a francia”408, romba döntötte Európát. 

Marczali Henrik tehát használt ugyan forrásanyagokat, de hivatkozás nélkül tette mindezt és 

aktuálpolitikai célzattal, amellyel a másik könyv szerzőihez hasonlóan el kívánta hárítani a 

háborús felelősség vádját Magyarország, illetve bővebben a központi hatalmak feje felől, 

áthárítva azt első sorban Oroszországra, mint a pánszlávizmus vezető erejére, és mint a 

mozgósítás kezdeményezőjére. 

III.3.3. A gazdasági szakírók és az elitcsoport determinálta álláspont 

A történészek felelősségkereső munkái és a memoárirodalom mellett itt kell megemlíteni a 

gazdasági szakírók tevékenységét is, de mint látni fogjuk, szellemiségükben ezek sem térnek 

el az elit visszaemlékezések azon csoportjától, amelyik elfogadta a Horthy-korszak politikai 

berendezkedését. A két világháború között nemzetközi kezdeményezés indult a Nagy 

Háború gazdaság- és társadalomtörténetének feltárására. Az amerikai alapítású Carnegie 

Alapítvány409 több országban indított ezt célzó könyvsorozatot, hogy nemzetközi 

összehasonlításban megvizsgálják a háború modern társadalomra gyakorolt hatását.410 Az 

osztrák és magyar sorozat A világháború gazdasági és társadalmi története címmel indult 

el, és összesen négy kötete jelent meg.411 Az első két kötet kiadását a Magyar Tudományos 

Akadémia, a harmadikét a Franklin Társulat, a negyedikét Grill Károly Könyvkiadóhivatala 

vállalta magára.  

Az első kötet 1926-ban látott napvilágot, címe A pénz sorsa a háborúban, szerzője Popovics 

Sándor volt.412 A könyv nyolc fejezetből áll. Bevezetésében az Osztrák–Magyar Monarchia 

pénzügyeit ismerhetjük meg az első világháború kitöréséig. A másodikban a pénzügyi 

hadikészültséget tanulmányozhatjuk. A harmadik azt a folyamatot mutatja be, amelynek 

során az államkormányzatok pénzszükségletét biztosították a háború kitörésekor, majd a 

háború alatt. A negyedikben azokat az intézkedéseket, amelyeket a közgazdaság 

pénzszükségletének kielégítésére hoztak a háború kitörése után. Az ötödikben azokat, 

amelyek az aprópénz iránti fokozott szükséglet kielégítését szolgálták a háború alatt. A 

hatodikban bemutatja a megszállott ellenséges területek pénzforgalmának ellátását, a 

                                                           
408 MARCZALI (1923) 59. 
409 A ma is aktív Carnegie Alapítványt névadója, Andrew Carnegie üzletember alapította 1905-ben. 
https://www.carnegiefoundation.org/who-we-are/foundation-history/ Utolsó letöltés: 2018. február 21. 
410 SHOTWELL (1926). 
411 Felsorolásuk: GRATZ (1934B) XV. 
412 POPOVICS (1926). 
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hetedikben a jegybank arany- és devizaállományának védelmére hozott intézkedéseket, a 

háború alatti kereskedelmi mérleget, a hitelműveleteket és a külföldi fizetőeszközök 

szerzésére szóló készületeket, továbbá a kereskedelem megszervezését ezekkel a 

fizetőeszközökkel. Kitér a devizaárfolyamokra is. A zárófejezetben megismerhetjük a 

bankjegyforgalmat, a pénz belföldi elértéktelenedését, az infláció csökkentésére szolgáló 

eszközöket, azok hatását, majd összegzi az eredményeket. Végső konklúziója az, hogy „a 

valuta a háború végén még nem süllyedt a leromlásnak arra a fokára, ahonnan, ha vissza a 

status quohoz nem is, de eléggé tűrhető helyzetbe lehetett volna jutni, amely aztán a lassú 

gyógyulás útjára vezetett volna.”413 Ehhez azonban meg kellett volna hozni a megfelelő 

intézkedéseket, amelyek azonban elmaradtak. Popovics szerint „más erők is felléptek, hogy 

a pusztító munkát betetőzzék. Egyik kategóriája ezeknek az erőknek, amelyek kiinduló 

pontja a hadviselők belső viszonyaiban keresendő, és amelyek a háború alatt le voltak 

nyűgözve, az ellenségeskedések megszűnése után teljes kibontakozáshoz, sőt hatalmi 

érvényesüléshez jutott. A legyőzött népeknél az említett erők forradalmi kitörésekben 

nyilvánultak meg, majd kisérletekben, hogy a fennálló gazdasági rendet új utakra tereljék 

vagy egészen felforgassák. A mozgalmak csírái erődús tápláló talajra találtak a kiélesedett 

szociális ellentétekben, amelyeket a háború és annak kísérő jelenségei, a háború brutális 

belenyúlása a vagyonelosztódás természetes folyamatába és a pénz vásárlóerejének 

folyamatos csökkenése idéztek elő. A rendezett pénzviszonyok és ezek általános gazdasági 

feltételezésének a polgári társadalomra való enormis jelentősége világosabban mutatkozott 

meg, mint valaha. Másik kategóriája az erőknek, amelyek a fejlődés további menetére 

romboló hatásúak voltak és olyanok még ma is, a békeszerződésekből erednek. Új politikai 

földrajzt készítettek s e mellett elkerülte a figyelmüket, hogy az államterületek új 

beosztásával eddig fennállott nagy életképes gazdasági összefüggéseket téptek szét. Ezáltal 

és olyan jóvátételi követelések támasztásával, amelyeket teljesíteni közgazdasági 

lehetetlenség, a világ további elszegényedésének tettek szolgálatot és új akadályokat 

gördítettek a nemzetközi munkamegosztás építésének útjába.”414 Azaz Popovics szerint a 

háború önmagában nem tett olyan kárt, amit ne lehetett volna helyrehozni, azonban a 

forradalmak és a békeszerződés igen. 

A sorozat második kötete 1927-ben jelent meg A magyar állam pénzügyei a háború alatt 

címmel Teleszky János tollából.415 A hét fejezetből álló könyv Magyarország háború 
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kitörésekori pénzügyi helyzetének ismertetése után bemutatja az állami kiadások és az állami 

bevételek alakulását 1914 és 1918 között, az állami hitelügyet, az adópolitikát, végül a 

háború hatását a pénzpiacra. A könyv összegzésében leszögezi, hogy a lezajlott háború 

költségei nem állapíthatók meg. Ez csak úgy lett volna lehetséges, ha a hadviselő államok és 

önkormányzati szervek számvitele a béke megszűnésétől fogva ennek a célnak a 

szolgálatába lett volna állítva és ennek érdekében lett volna vezetve.416 A jelenlegi adatokat 

használva azonban más probléma is van, mégpedig az, hogy a háború összes költsége csak 

a demobilizálás befejezése után, a háborúra vonatkozó összes számadások likvidálása után 

lenne megállapítható. Az Osztrák–Magyar Monarchia összeomlásával nem került sor 

demobilizálásra és szabályos lelikvidálásra sem.417 Arról nem is szólva, hogy a háborút a 

teljes Magyarország viselte, nem a békeszerződés meghagyta csonka ország, adatok viszont 

csak innen állnak rendelkezésre.418 Végső megállapítása a következő: „…az ország 

pénzügyeinek a háború után bekövetkezett lezüllése, a pénz értékének teljes leromlása, nem 

volt a háborúnak és a háború mikénti financírozásának a szükségképpeni következménye, 

hanem az kizárólag a háború befejezése utáni összeomlásnak és zavaroknak, főként pedig a 

trianoni békeszerződésnek, illetve az ország feldarabolásának s az ezek által előidézett 

erkölcsi és politikai visszahatásoknak köszönhető.”419 

A sorozat harmadik kötete Szterényi József és Ladányi Jenő munkájaként, A magyar ipar a 

világháborúban címmel jelent meg 1933-ban.420 A kötetben sehol sem szerepel (azaz sem 

az impresszumban, sem a tartalomban), hogy a sorozat része lenne, viszont a vezérszerkesztő 

előszavából egyértelműen kiderül: az ugyanis megegyezik a többi kötetben található 

vezérszerkesztői előszóéval.421 A könyv a sorozat talán leginkább kidolgozott kötete. Első 

fejezetében a háború előtti magyar ipart tárgyalja.422 Magyarország földrajzi leírásából 

kiindulva bemutatja a bányászat és kohászat, illetve az ipar történetét, az iparfejlesztés 

eszközeit és eredményét, ipari statisztikáit, az ipari népességet, a magyar gyáripar 

tulajdonjogi és tőkeviszonyait, a gyáripar üzemi viszonyait, az ipari terület elhelyezkedését, 

részesedését az ország nemzeti jövedelméből, a termelési feltételeket, az energiafogyasztást, 

energiakészletet, a nyersanyagellátást, majd a legfontosabb hazai iparágakat taglalja. A 
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második fejezetben az ipar háborúbeli elhelyezkedését ismerhetjük meg.423 Azaz: az ipari 

viszonyok átalakulásait, az üzemek katonai felügyelet alá helyezését, a munkásszükséglet 

fedezését, a hadifoglyok alkalmazását, a katonai felmentéseket, a munkásügyi 

panaszbizottságokat, az ipari munkásmozgalmakat, illetve a katonaság közgazdasági téren 

történő beavatkozását. A szerzők a harmadik fejezetből a háború alatt született törvényhozási 

és kormányzati intézkedéseket taglalják. Az általános helyzetből és az ipari termelést 

korlátozó rendeletek törvényes alapjából kiindulva megismerhetjük a hadügyminisztérium 

beavatkozási törekvéseinek visszautasítását, az ipari anyagok és termékek forgalmának és 

felhasználhatóságának szabályozását, a polgári fogyasztás korlátozását, a termelés hatósági 

irányítását, az ipar korlátozását a közellátás, valamint a hadsereg- és közszükségletek 

ellátása érdekében, az új ipari nyersanyagok feltárására, a takarékos felhasználásra, a 

hulladékanyagok biztosítására, a pótanyagok használatára irányuló intézkedéseket, az 

iparcikkek árszabályozását, a termelés militarizálását, illetve az átmeneti intézkedéseket. A 

negyedik fejezet a nyersanyaggazdálkodás rejtelmeiben igazítja el az olvasókat.424 

Bemutatják a nyersanyagtermelést, az importot, a fogyasztást, a zsákmányanyagok 

felosztását, az anyaggazdálkodási szerveket és ellenőrzésüket, a központi anyagbeszerzést 

és a szénellátást. Az ötödik fejezetből az ipar háború alatti helyzetét ismerhetjük meg.425 

Láthatjuk, milyen hatással volt a gyárakra a katonai felügyelet alá helyezés. Olvashatunk a 

hadügyminisztérium eltérő ausztriai és magyarországi iparpolitikájáról, az új háborús ipari 

alapításokról, a háború alatti tőkekoncentrációról, a hadseregszállításokról, a munkások 

viszonyainak változásairól, valamint a háború hatásáról az egyes iparágakra. Az utolsó, 

hatodik fejezetben ez utóbbiakat részletezik külön-külön.426 A kötet különlegessége, hogy 

elmaradt belőle az összegzés, amit a sorozat többi részében mind szerepelt. A szerzők 

előszavából mégis kiderül a megírás mögöttes szándéka: „ez a munka kétségbevonhatatlan 

bizonyságot szolgáltat a mellett, hogy Magyarország, illetve az Osztrák–Magyar Monarchia 

nem készült háborúra és teljesen felkészületlenül volt kénytelen abba bocsátkozni. 

Megdönthetetlen bizonyságot szolgáltat ez a magyar igazság mellett.”427 Azaz: a kötet célja 

az, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia háborús felelősségét elhárítsa azzal, hogy 

bizonyítja, hogy iparát készületlenül érték az 1914-ben kezdődő események. 
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A sorozat negyedik kötete A magyar szociálpolitika a világháborúban címmel, 1934-ben 

jelent meg, ezúttal Pap Dezső szerzőségével. A könyv a történeti előzmények kifejtésével 

indul. Bemutatja a társadalmi viszonyok alakulásának fontosabb történelmi és politikai 

tényezőit, a törvényhozás, az autonómia és a közigazgatás szervezetének befolyását a 

társadalmi viszonyok alakulására, valamint a népességet. Részletesen kifejti a háborút 

közvetlenül megelőző szociális közállapotokat, azon belül egyes társadalmi osztályok 

helyzetét, a szegényügyet, a fogyasztást, a lakásügyet, a közegészségügyet, a kivándorlást, 

az erkölcsi viszonyokat, valamint bemutatja a háborúban kialakult társadalmi viszonyokat 

előkészítő békebeli rendelkezéseket. Megismerhetjük a polgári jogok háború alatti 

megváltozását. A katonai szolgálatot, amely a személyes szolgálati kötelezettségből fakad, 

az egyéni szabadságjogok korlátozását és a gazdasági korlátozásokat. Részletesen tárgyalja 

a háború hatását a munkaügyre, a bányászatra, az iparra, a kereskedelemre, tisztviselőkre, a 

munkásszakegyesületekre, a munkásság egészségi viszonyaira, az iparfelügyeletre, a 

munkásbiztosításra, a munkaközvetítésre, a munkanélküliek segélyezésére, a 

közalkalmazottakra és a szegényügyre. Utóbbin belül kitér a hadigondozásra, azaz a 

hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák segélyezésére. Kifejti a háború hatását a 

lakásügyre, a közegészségügyre, a bűnözésre, végül az adózásra, felekezetekre, 

nemzetiségekre és a választói jogra. Végkövetkeztetése szerint „a háború a társadalmi 

viszonyok ziláltságát és bomlását eredményezte.”428 Csakhogy „a tulajdonképpeni 

társadalmi rázkódtatások csak a háború után zúdultak Magyarországra. Bármilyen szörnyű 

volt is a háború vetése, a kisértetek, amelyek az országot a háború befejezése után 

meglátogatták, csak közvetve és csak kis részben származtak belőle. A gonosztett, amelyet 

az országon feldarabolásával elkövettek, a narkózis, amelybe a feldarabolás műtétének 

megkönnyítése végett a bolsevizmus képében kívülről is, a kelet és a nyugat párhuzamos 

bűnös ténykedésével ügyesen elsüllyesztették, sokkal hatásosabb tényezői voltak a 

borzalmas nyomornak, a gyászos társadalmi züllésnek, amelyeknek az ország a háború után 

áldozatául esett. A háború erkölcstelenségét demoralizáló hatásában lényegesen meghaladta 

az az erkölcstelenség, amelyet Magyarország ellen a háború után elkövettek.”429 Azaz 

bármennyi nehézséget is jelentett a magyar társadalom számára a háború, a valódi kárt Papp 

szerint nem ez okozta, hanem az utána jövő forradalom és a békeszerződés. 
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Érdekes, ahogy a négy kötetből három végkonklúziója egybevág. Akár a pénz sorsáról, akár 

az állami pénzügyekről, akár a szociálpolitikáról van szó, a háború roppant nehézséget 

jelentett a szerzők szerint, de nem olyat, amiből ne lehetett volna kilábalni, Csakhogy a 

forradalmak és a békeszerződés mindent tönkretettek, a bajok gyökere tehát minden esetben 

ezekben van, nem pedig a háborúban. Vajon miért jutott mindhárom szakember azonos 

végkövetkeztetésre? Vajon a sorozat szerkesztői várták ezt el tőlük? Ez nem valószínű, 

ismerve a projekt nemzetközi voltát és azt is, hogy a negyedik kötetből hiányzik ez az 

okfejtés. Sokkal valószínűbb, hogy a korabeli társadalomban elfoglalt helyük és szerepük 

determinálta véleményüket, amely részben felelősség-áthárítási, részben bűnbakkeresési, 

részben antibolsevik, részben irredenta meggyőződésből hibáztatta minden rosszért Trianont 

és a Tanácsköztársaságot. 

III.4. A Horthy-korszak politikai berendezkedését elfogadók írásművei II. – katonai írók, 

hadtörténészek 

A Horthy-korszak magyar történetírók közül az első világháború feldolgozása során a 

katonák vitték a prímet. A politikai rendszer létrehozta szervezeti kereteken belül működve 

az ő interpretációik is magukon viselik a fent vázolt elitcsoporti jelleget. Munkájuk és a civil 

történetírók munkássága között mégis tetemes a különbség. Az első világháború katonai 

tapasztalatainak feldolgozását ugyanis kiemelten kezelték a Horthy-korszakban, és a 

hadtörténészek hozzá is fértek az elsődleges forrásokhoz. Az első világháború Európa-szerte 

több olyan közgyűjteményt (múzeumot, levéltárat, könyvtárat) hívott életre, amelyiknek 

feladataként a világégés anyagainak gyűjtését határozták meg. Magyarországon is hasonló a 

helyzet: a Nagy háború hívta életre a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum jogelődjét, amely 

ma is fennáll. Az intézmény munkatársai már feldolgozták történetét, elemezve a 

rendelkezésükre álló levéltári és irattári anyagot.430 Így lényegében munkáik 

összefoglalásával ismertethető a Hadilevéltár és a Hadimúzeum tevékenysége. Erre már csak 

azért is szükség van, mert az intézmény megalakulásától a mai napig Magyarország 

legfontosabb hadtörténeti kutatóhelyeként az első világháború feltárásában kiemelt szerepet 

játszik. 

                                                           
430 SZIJJ – JANKÓ – CSÁRÁDI (1998) és FARKAS – JANKÓ – SZIJJ (2003). Utóbbinak rövid, jegyzetek nélküli 
kivonatát adja MARKÓ (2008). A kötetekben hivatkozott levéltári anyagot nem hivatkozom külön, csak a fenti 
munkákat. 
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III.4.1. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum jogelődjei 

III.4.1.1. Szervezeti változások az alapítástól 1945-ig 

1918 októberében az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlott. A honvédelmi tárcát 1918 

novemberében Magyar Hadügyminisztérium néven újjászervezték. I. csoportjának 1918. 

november 11-én kelt új ügykörbeosztása szerint az I. csoport 10. osztálya alá tartozott a 

„Hadi Levéltár”.431 Előzményének az a császári és királyi rendelet tekinthető amely 

kötelezte a haderő – benne a honvédség – alakulatait, hogy a bécsi Kriegsarchivba küldjék a 

működésük során keletkezett hadműveleti és más, a jogszabály által megőrzésre előírt 

iratokat, térképeket. 1915 őszétől a magyar honvédség és népfelkelés alakulatai közvetlenül 

a Honvédelmi Minisztériumba küldték harctéri irataikat. A HM 1/a. osztályán belül jött létre 

a levéltári csoport, amely azt kapta feladatként, hogy lemásolja a beküldött iratokat, mielőtt 

azokat tovább küldik a bécsi Kriegsarchivba. Ezután a minisztériumi osztályon belül több 

további alcsoportok alakultak ki: múzeumi, statisztikai, hadifogoly432 és hadtörténelmi. Ezek 

munkáját fényképészműterem és számos rajzoló segítette. A fennmaradt iratok alapján a 

levéltári és a múzeumi alcsoport egyaránt folytatott gyűjtőmunkát alapítása után. A múzeum 

gyűjteményeibe követlenül a harctérről kerültek be az első fényképek, zászlók, fegyverek és 

más tárgyak.433 Lényegében tehát az intézmény de facto már létezett, amikor de jure is 

megalakult. Az egykorú alosztály-parancskönyvből kiderül, hogy akkor a levéltáron belül 

nyolc szervezeti egység működött: iratcsoport, fényképészeti csoport és hat iratmásoló 

csoport. 1918. december 19-én jelent meg a csoportok sorában a „muzeális csoport”, 

amelynek a vezetője az az Aggházy Kamill volt, aki 1916. április 2-tól teljesített szolgálatot 

a minisztériumi csoportnál és a később önállóvá lett Múzeum igazgatója is lett. Bár 

                                                           
431 FARKAS – JANKÓ – SZIJJ (2003) 12. 
432 Az itteni iratok képezhették később a Hadifogoly magyarok története című kétkötetes – HADIFOGOLY I-II. 
(1930) – mű alapját, amely fontos szintézise a korabeli, hadifoglyokra vonatkozó tudásnak. Jogi-elméleti 
hátteret ad a hadifogság intézményéhez és részletesen bemutatja az összes kapcsolódó ügyet, valamint 
országot, ahol magyarok raboskodtak a háború alatt vagy után. A hadifogság nagy százalékát érintette a 
bevonult magyar katonáknak, és rajtuk keresztül a társadalomnak. A fogság megélése ugyanolyan 
alaptapasztalat volt az azt megjárt bakáknak, mint maga a háború, így a két világháború közötti társadalom 
mentalitástörténetének kutatásakor ezt is számításba kell venni. Az 1945 utáni történetírásban főként az 
oroszországi hadifogságot vizsgálták, de azt abból a nézőpontból, hogy a hadifoglyok hogyan ismerkedtek meg 
a szocializmus eszméjével és milyen szerepet játszottak az oroszországi polgárháborúban. (Például GYÖRKEI 
– JÓZSA (1957), JÓZSA (1970).) E szemléletmódtól gyökeresen eltér e kétkötetes munkáé, s első kötete ma is 
jól használható tájékozódási pontként a magyar hadifoglyok kérdésében, bár bizonyos országokat tekintve van 
már frissebb szakirodalom is. Asinara szigete kapcsán például MARGITTAI (2014). 
433 SZIJJ – JANKÓ – CSÁRÁDI (1998) Utolsó letöltés: 2018. január 24. 
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kinevezésére vonatkozó konkrét irat nem maradt fenn, de valószínűsíthető, hogy ugyancsak 

november elejétől Gabányi János alezredes lett a levéltár vezetője.434  

A minisztérium egészét átszervezték 1919 januárjában. Az intézmény ekkorra 

már Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum néven szerepelt, és három szerkezeti egységből állt: 

a vezetőségből, amelyhez a könyvtáros, a történelmi irodalmi csoport, a könyvkötészet és a 

fényképészet is tartozott, a levéltárból, amelynek részét képezte a levéltár, valamint a 

múzeumból.435 A Tanácsköztársaság idején sem a szervezetben, sem az ügykörben, sem a 

személyi beosztásban nem történt változás, de a 10. osztály hatásköréből átkerült a 7. 

osztályhoz, szervezete pedig ekkor egészült ki a könyvtári csoporttal.436 1919 végétől 1920 

elejéig rövid ideig a Fővezérség X. csoportját alkotta, majd újra a minisztérium 

alárendeltségében tevékenykedett.437 1920-tól többször is változott a szervezet. 1927-re 

lényegében hat nagy csoportra tagolódott. 

- Főigazgatóság titkári irodával és gazdasági hivatallal; 

- Levéltár, amely külön kezelte az első világháború iratait és a korábbi iratokat; 

- Irodalmi osztály és szerkesztőségek, amelyek a világháború katonai történetének 

feldolgozását végezték; 

- Könyvtár (1923-ban egyesült a Tiszti Kaszinó könyvtárával); 

- Bécsi csoport, az ottani Kriegsarchiv mellé rendelve; 

- Múzeum, amely 1922-től önálló szervezetként tevékenykedett.438 

1921. március 16-án a M. kir. Hadtörténelmi Levéltár és Múzeumot leválasztották a 

Honvédelmi Minisztériumról és önálló intézménnyé nyilvánították. 1922. április 29-én 

kivált a honvédség kötelékéből, majd először a Belügy-, később a Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium felügyelete alá került. 1922. november 15-én szétválasztották a levéltárat és a 

múzeumot. 439 Az intézmények 1928. július 1-jén kerültek vissza a Vezérkari 

Főnökséghez.440 Különállásuk továbbra is megmaradt, sőt, 1930. május 1-jén új neveket 

kaptak, a M. kir. Hadilevéltárat, illetve a M. kir Hadimúzeumot. 1944-ben a két intézmény 

                                                           
434 FARKAS – JANKÓ – SZIJJ (2003) 12. 
435 SZIJJ – JANKÓ – CSÁRÁDI (1998) Utolsó letöltés: 2018. január 24. 
436 FARKAS – JANKÓ – SZIJJ (2003) 12. 
437 FARKAS – JANKÓ – SZIJJ (2003) 13. 
438 FARKAS – JANKÓ – SZIJJ (2003) 13. és MARKÓ (2008) 11–14. 
439 FARKAS – JANKÓ – SZIJJ (2003) 13. 
440 6304/eln. 1. 1928. számú körrendelet. Egyes szervek átvétele honvédelmi igazgatásba. Honvédségi 
Közlöny, 1928. 11. sz. 81. 
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a Vezérkari Főnökség 1. osztályának irányítása alá került.441 Az intézményt először az 

Országos Levéltár Bécsi kapu tér 4. sz. alatti épületének III. emeletén helyezték el, majd 

megkapták a II. emeletet is. Ez azonban már a megalapításkor is szűkös volt, a folyamatosan 

érkező anyag- és iratgyarapodást nem tudta felvenni, ezért új helyet kellett találni. Az 

intézmény 1921 és 1929 között az Üllői úti Mária Terézia laktanyában székelt, majd ezután 

költözött fel a várbeli Nándor-laktanyába. Első kiállítása 1937. március 15-én nyílt meg. A 

levéltári gyűjtemény is ebben az épületben lelte meg állandó helyét, azonban már csak a 

második világháború után.442 

III.4.1.2. A Hadtörténelmi Levéltár443 

Az önállósult levéltár belső, hivatali struktúrája gyakran változott, de lényegi működése 

négy vagy öt – hol osztálynak, hol csoportnak nevezett – egység köré tagozódott.  

A Vezetőségre (vagy Főigazgatóságra), amelyhez az átvevő és nyilvántartó iroda, a titkárság 

és a gazdasági hivatal tartozott.  

A Levéltárra, amely hol egyben, hol külön kezelte a világháború előtti és alatti, valamint 

utáni iratokat. Munkacsoportjai viszont a kezelt irattípusok mentén különültek el 

hadműveleti iratokkal, hátországi iratokkal, térképekkel, fényképekkel, hadrendekkel, 

személyügyi nyilvántartásokkal, kitüntetésekkel és fegyvertényekkel foglalkozókra.  

Az Irodalmi osztályra, amelyhez a szerkesztőségek, a rajzoló osztály és a kiadóhivatal is 

tartozott. Ez a szervezeti egység foglalkozott hadtörténetírással, konkrétabban a világháború 

katonai eseményeinek, hadműveleteinek feldolgozásával. A készülő sokkötetes444 munka 

elkészítésének rendelték alá a gyűjtő- és feldolgozómunkát egyaránt. A bécsi levéltári iratok 

közül is főleg a világháború hadműveleti iratait, naplóit másolták. Folytak további kutatások 

is a magyar honvédség és a fegyvernemek történetéről, illetve a katonai nyelv fejlődéséről.445 

A levéltár közreműködésével, de a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában jelent meg 

az 1888-ban alapított Hadtörténelmi Közlemények, mely, mint neve is mutatja, a 

hadtörténetírás művelését tűzte ki célul. Ettől eltérő profillal, tudományos katonai 

szakfolyóiratként működött a Magyar Katonai Közlöny, amely 1921 és 1931 között a 

                                                           
441 FARKAS – JANKÓ – SZIJJ (2003) 13. 
442 SZIJJ – JANKÓ – CSÁRÁDI (1998) Utolsó letöltés: 2018. január 24. 
443 A Hadilevéltár hivatali működését SZIJJ – JANKÓ – CSÁRÁDI (1998) alapján mutatom be. 
444 Összesen tíz kötete jelent meg, a tervezett további kötetek egy része kéziratban maradt. A VILÁGHÁBORÚ 
(1928–1942). 
445 BERKÓ (1928), FELSZEGHY (1938), DOROMBY – REÉ (1942), AJTAY – PÉCZELY (1936), GABÁNYI (1923). Az 
irodalmi osztály működéséről részletesen ír HAUSNER (2001). 
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Levéltár szerkesztésében jelent meg, amely 1931-ben több másik lappal fuzionálva átadta 

helyét a Magyar Katonai Szemlének. 

A következő nagyobb szervezeti egység a tudományos és szépirodalmi csoporttal is 

rendelkező Könyvtár, amely 1923-ban egyesült a Tiszti Kaszinó könyvtárával és elköltözött 

annak épületébe. Tudományos csoportja gyűjtötte belföldön és külföldön a katonai 

szaktudományokkal foglalkozó műveket, szépirodalmi csoportja elsősorban a Kaszinó volt 

anyagával foglalkozott. A könyvtár három osztállyal dolgozott, rendelővel, 

címjegyzékkészítővel és forgalmival.  

A Bécsi csoport kezdetben felszámoló tevékenységgel, később anyaggyarapítási 

feladatokkal is foglalkozott. A Kriegsarchivba 1915-ben vezényeltek először tiszteket.1918 

után, a Monarchia minisztériumainak felszámolása során feladatkörét újra meg kellett 

határozni. Végül 1920 novemberétől mint a Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum bécsi 

magyar bizottsága, 1923-tól 1935-ig a Hadtörténelmi Levéltár – 1930-tól Hadilevéltár – 

Wienbe vezényelt exponense, majd 1935–1941 között a Hadilevéltár wieni felszámoló 

osztálya néven folytatta tevékenységét. Fő feladata a Magyarországnak ítélt iratok 

kiválasztása, hazahozatala, illetve lemásolása volt, valamint személyi igazolások intézése. 

Tevékenységét az 1921-es, ún. badeni egyezmény alapján végezte. 

A Levéltár első gyűjteményei a HM 1/a osztályán lemásolni kezdett világháborús, a 

harcterekről hazaküldött hadműveleti iratok voltak, valamint az Osztrák–Magyar Monarchia 

felbomlásakor a Magyarország területén lévő katonai alakulatok folyamatban levő ügyviteli 

regisztratúrái, illetve néhány esetben a náluk őrzött történelmi iratanyag is itt maradt az 

ország területén, és bekerült a Hadtörténelmi Levéltárba. 

Nagymértékű iratgyarapodást ígért a békeszerződés alapján Ausztriával kötött 

államszerződés. A trianoni békeszerződés 178. cikke a következőket tartalmazta: „A volt 

Osztrák–Magyar Monarchiából keletkezett új Államok és azok az Államok, amelyek a 

nevezett Monarchia területéből részesedtek, a maguk részéről kötelezik magukat arra, hogy 

a Magyar Kormánynak visszaszolgáltatják azokat a hivatalos iratokat, okmányokat és 

feljegyzéseket, amelyek húsz évnél nem régibbek és amelyek közvetlen vonatkozásban 

állanak a magyar terület történetével vagy közigazgatásával s esetleg az átcsatolt területen 

vannak.” 

Éveken át tartó előkészítő munka után ennek nyomán jött létre az osztrák szövetségi 

kormány és a magyar kormány közötti, Baden bei Wien-ben 1926. május 26-án aláírt 
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végleges egyezmény. Ennek értelmében Ausztria kötelezte magát, hogy kiszolgáltatja 

Magyarországnak azokat az iratokat, amelyek magyar szellemi tulajdonnak tekinthetők. A 

közös vonatkozásúakra vonatkozóan pedig úgy állapodtak meg, hogy azok közös szellemi 

tulajdont képeznek, és Bécsben maradnak, de ehhez az iratanyaghoz a magyar kormány az 

osztrák szövetségi kormány hozzájárulásával megfelelő számú megbízottat rendelt ki. Ennek 

megfelelően azóta is működik Bécsben az állami levéltárban is és a katonai levéltárban is 

magyar levéltári kirendeltség. 

A Kriegsarchivban dolgozó munkacsoportnak köszönhetően a második világháború előtti 

két évtizedben jelentős iratgyűjtemények, önálló fondok kerültek haza, amelyek vagy a 

megfelelő fondokhoz kerültek, vagy önálló besorolást kaptak. Érdemes kitérni a térképekre. 

A Kriegsarchiv világhírű gyűjteményéből a badeni egyezmény értelmében nagyjából 

ötvenezer térkép került a Hadtörténelmi Levéltár őrizetébe, amely állomány az évtizedek 

során beszolgáltatások, ajándékozások, vásárlások útján a négyszeresévé növekedett. 

Emellett a térképtár nagyon gazdag helyzettérkép-gyűjteménnyel – zömük I. világháborús – 

rendelkezik.  

A Hadilevéltár folyamatosan működött és gyarapodott a Horthy-korszakban. A második 

világháború során részben evakuálták, és az elszállított értékes iratanyag legnagyobb része 

elpusztult. Budapest ostromakor az Országos Levéltár épülete súlyos sérüléseket szenvedett, 

és a Hadtörténelmi Levéltár raktárainak egy része is a romok alá került.”446 

III.4.1.3. A Hadtörténelmi Múzeum 

Az önálló, hadtörténelmi tárgyú múzeum kialakítása már a millenniumi ünnepségekre 

készülődés során felmerült, akkor azonban még nem valósult meg, majd egy időre lekerült 

a napirendről, egészen az első világháborúig. A háború során tudatosan gyűjtötték a háborús 

relikviákat, valamint a hadizsákmányt, sőt, azokat már rendszeresen kiállították a 

nagyközönség számára.447 A tárgyak gyűjtésével nemcsak a harcoló alakulatok foglalkoztak, 

hanem a Honvédelmi Minisztérium 1915 óta létező levéltári osztálya is, így az, hogy 

dolgozói az 1918 novemberi alapításkor muzeológiai feladatokat is kaptak, nem érte őket 

meglepetésként.448 A tényleges munka azonnal megindult. Helyszíne kezdetben a Magyar 

Országos Levéltár frissen elkészült épülete volt.449 A múzeum 1920 júniusában a Mária 

                                                           
446 SZIJJ – JANKÓ – CSÁRÁDI (1998) Utolsó letöltés: 2018. január 24. 
447 SÁGVÁRI (2005) 165–168. 
448 ISMERTETÉS (1941) 2. és PONGÓ (1971) 20–21. 
449 FARKAS – JANKÓ – SZIJJ (2003) 49. 
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Terézia-laktanyába került, ott viszont a nagyobb tárgyakat (például ágyúkat) nem lehetett 

elhelyezni.450 A nagytechnika befogadására a Gubacsi úton hoztak létre raktárat.451 A hely 

szűkössége miatt nyilvános kiállítás szervezésére sem gondolhattak még ebben az időben, 

ezért az érintettek és a Honvédelmi Minisztérium illetékesei elkezdtek az 1922 óta önálló 

múzeum átköltöztetésén dolgozni.452 A Múzeum új otthona a budai várban levő Nándor-

laktanya lett, amelyet 1926 és 1929 között átépítettek, a muzeális anyagot pedig teljesen 

1937-re szállították át ide.453 Az első kiállítási koncepció 1932-re készült el, azonban „a 

tervek nem nyerték el az illetékes katonák tetszését. A legfőbb baj az volt vele, hogy 

„Habsburg levegőt áraszt”, illetve, „propagandát csinál a vörösöknek”. Az átdolgozás után 

pedig még azokat az elemeket is kivették (az elvárásokhoz igazodva), amelyek a háborús 

vereséget, a vereségen való merengést akár a legkisebb mértékben is sugallták, mint a 

vereséget idéző hősi szobrokat, de még a hadifogoly emlékeket és az orvosi műszereket sem 

tervezték kiállítani.”454 Az átdolgozott terv alapján készült első kiállítás 1937. május 29-én, 

abban az évben a Hősök Napján nyílt meg, 36 kiállítóteremben, 260 méternyi folyosón.455 

A megnyitón Horthy Miklós kormányzó is jelen volt.456 

A Hadtörténelmi Múzeum jelentősége fokozatosan növekedett 1945-ig. Az 1920–1930-as 

években számos értékes nemzeti kincs került a birtokába. A bécsi Heeresmuseum 

felszámolásakor például 2000-nél is több magyar vonatkozású tárggyal gyarapodott 

gyűjteménye. Átadásukra a levéltári anyagokhoz hasonlóan a badeni egyezmény megkötése 

után került sor.457 A Hadimúzeum ezekben az években országos gyűjtőhálózatot épített ki, 

kapcsolatot keresett hazai és külföldi társintézményekkel.458 

A Magyar Nemzeti Múzeum és a Hadimúzeum kapcsolata sajátosan alakult. A két 

intézmény szakemberei 1935-ben megállapodtak, hogy az egymást óhatatlanul átfedő 

gyűjtőköröket elhatárolják egymástól: határkőül 1715-öt, az állandó hadsereg 

megteremtésének évét szabták.459 Ennek alapján, legalábbis elvben megtörtént az érintett 
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455 FARKAS – JANKÓ – SZIJJ (2003) 50. 
456 HETÉS (1988) 9.; PONGÓ (1971) 29–30. 
457 FARKAS – JANKÓ – SZIJJ (2003) 51. 
458 FARKAS – JANKÓ – SZIJJ (2003) 51. 
459 FARKAS – JANKÓ – SZIJJ (2003) 51. 
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anyagok átadása is.460 Mindez nem érintette a Magyar Nemzeti Múzeum Országos 

Széchényi Könyvtára egykori első világháborús gyűjteményét, noha a Hadimúzeumnak 

maga is rendelkezett szakkönyvtárral.461 

A Hadimúzeum a második világháborúban 1943-ig teljes intenzitással működött. 1944 

elején azonban elkezdték az értékesebb anyagok elcsomagolását, majd októberben a 

gyűjtemény jó részének evakuálását. A kitelepített muzeális anyag jelentős része elpusztult, 

más részét a szovjet parancsnokság elszállíttatta. A Hadimúzeum épülete Budapest ostroma 

során jelentős károkat szenvedett, azonban helyben maradt gyűjteményrésze az evakuálthoz 

hasonlóan károsodott, bár megmaradási százaléka nagyobb volt a másikénál. Ságvári 

György szavaival élve „a Múzeum mai első világháborús gyűjteménye a két világháború 

közöttinek csak halvány visszfénye. A személyes ereklyék csaknem teljes egészében 

hiányoznak, feltételezhetőleg az evakuált anyagok között lehettek, s azok sorsában 

osztoztak. Minden viszontagság ellenére is azonban, a Hadtörténeti Múzeum ma is 

Magyarország összehasonlíthatatlanul leggazdagabb első világháborús muzeális anyagát 

mondhatja magáénak.”462 

Az első világháborút a korszak során végig kiemelten kezelték. Ezt jól mutatja, hogy a 

Hadimúzeum 1941-es szervezeti felépítése két kiállítási csoportot határozott meg. Az I. 

csoport illetékességi évköre 1715-től 1914-ig tartott, a II. csoporté viszont 1914-től 1921-

ig.463  

III.4.2. A Magyar Katonai Írók Köre 

A hadtörténeti szakírókat nemcsak a Hadilevéltár fogta össze, hanem egy egyesület is, az 

1925. február 10-én alakult Magyar Katonai Írók Köre. Tevékenységükről adott számot 

1934-ben kiadott első évkönyvük, amely a Kör működésének első tíz évét foglalta össze.464 

E kötet szerint a következő személyek voltak a kör tagjai: József kir. herceg, Albrecht kir. 

herceg, József Ferenc kir. herceg, Aggházy Kamil, Ajtay Endre, Balás György, Balassa Imre, 

Barabás Emil, Barényi Ferenc, Bartha Károly, Bánlaky József, Berkó István, Czékus Zoltán, 

Czibur András, Csaszkóczy Emil, Csetey Károly, Demény Géza, Deseő Lajos, Doborkay 

Béla, Garamszeghy-Géczy Sándor, Guilleaume Árpád, Góthay Béla, Gyalókay Jenő, 

Győrffy-Bengyel Sándor, Harsányi Zsolt, Hazai Samu, Hász István, Homonnai-Perczel 
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Sándor, Homor László, Julier Ferenc, Kary Béla, Komáromy János, Kozma Miklós, Mátyás 

Sándor, Mohácsi Lajos, Markó Árpád, Mérey László, Móricz Pál, Módly Zoltán, Nagy 

Vilmos, Náray Antal, Németh József, Németh Lajos, Pilch Jenő, Pinczés Zoltán, Pogány 

Sándor Gábor, Preszly Lóránd, Raics Károly, Rákosi György, Rátz Jenő, Révy Kálmán, 

Riedl Lajos, Rózsás József, Rubinthy Dezső, De Sgardelli Caesar, Soltész Elemér, Somogyi 

Endre, Somorjay Jenő, Suhay Imre, Szelestey László, Szelényi Ernő, Szinay Béla, 

Szombathy Kálmán, Szurmay Sándor, Temesy Ákos, Tornay Károly, Tövisházy-Ferjentsik 

Ottó, Turcsányi Gyula, Udvary Jenő, Ujhelyi Péter, Üregdy-Nagy László, Vajda Gyula, 

Vargha Lajos, Vályi-Nagy Géza, Werth Henrik, Zadravecz István, Zilahy Lajos.465 A kötet 

tájékoztatása szerint összesen 65 rendes és 13 levelező tag volt, a taglétszám 100-ban volt 

maximálva (70 rendes, 30 levelező tag).466 A könyv kiadásakor az alábbi elhunyt tagokkal 

számoltak: Gabányi János, Münnich Aladár, Nagy Sándor, Szőts Ernő.467 

Ügyrendje szerint a kör célja az volt, hogy hozzájáruljon a magyar katonai irodalom 

fejlesztéséhez az azzal, hogy: 

„a) a katonai írókat tömöríti, őket munkaprogramra, munkafelosztásra és munkaegyesítésre 

serkenti; 

b) alkalmat nyújt a katonai irodalom és az írói hivatás szempontjából fontos jelenségek és 

kérdések megvitatására és elősegíti a Haza és honvédség szempontjából kívánatos egységes 

irányzat kifejlődését; 

c) érintkezést keres és azt fenntartja mindama hatóságokkal, testületekkel és személyekkel, 

melyek hivatottak arra, hogy közreműködésükkel a kör céljait előmozdítsák; 

d) erkölcsileg és – amennyiben módjában áll – anyagilag támogatja a katonai írókat és 

elősegíti a fiatalabb írói nemzedék fejlődését; 

e) erkölcsi támogatást nyújt a hazafias és katonás szellem nagyranevelése érdekében 

eredményesen működő más tényezőknek vagy személyeknek; 

f) ellensúlyozza azokat a katonai vonatkozású magyar írói termékeket, melyek a hazafias és 

katonás szellemet károsan befolyásolhatják.”468 

 A szervezet az alábbiakat tartotta eszközeinek: 
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„a) pályamunkák kitűzése; 

b) érdemes munkák kiadásának elősegítése; 

c) egyes műveknek saját kiadása és terjesztése; 

d) előadások, vitaülések, nyilvános ülések, ismertetések, közlemények és bírálatok; 

e) okmányszerű elismerések, anyagi vagy tárgyi jutalmak.”469 

Annak ellenére, hogy a MKIK tömörítette Magyarország legillusztrisabb katonai vezetőit, 

végig anyagi gondokkal küzdött, ami korlátozta tevékenységének kibontakoztatásában. A 

Kör történetének második évtizedéről a források hiánya miatt nem tudunk sokat. Az MTI és 

Az őrszem c. folyóirat egy-egy szűkszavú híre áll rendelkezésre tájékoztatásul. Ezek azonban 

nem alkalmasak a működés behatóbb megismerésére. Az őrszem 1940. március 20-ai 

számában arról számolt be, hogy az 1929. december 17-e óta elnöki tisztet betöltő Bánlaky 

József470 tiszteletbeli elnökként folytatja munkáját, az elnöki teendőket pedig Szinay 

Bélának adja át. A MKIK minden valószínűség szerint az 1944-es német megszállásig 

működött, utána lehetetlenné vált az egyesületi tevékenység, majd 1945 után nem is volt 

mód a Kör további működtetésére.471 Jelentősége inkább elviekben volt: szakmai háttérül 

szolgált a hadtörténelemmel foglalkozók számára.  

III.4.3. A Hadtörténelmi Közlemények első világháborús írásai 1945 előtt 

„Az első magyar hadtörténelmi folyóiratot több kísérlet után sikerült csak megjelentetni. A 

XIX. század elejétől számos tudományos igényű hadtörténeti feldolgozás készült, amelyek 

helyet kaptak mindenekelőtt az 1817-től megjelenő Tudományos Gyűjteményben, az 1834-

től megjelenő Tudománytárban, valamint más hazai lapokban és 1831-től a Magyar 

Tudományos Akadémia kiadványaiban.” – jellemezte Ács Tibor a 19. század viszonyait a 

Hadtörténelmi Közlemények történetét bemutató tanulmányában.472 Az önálló hadtörténelmi 

folyóiratra azonban még egy ideig várni kellett. 1873-ban indult a Ludovika Akadémia 

Közlönye, azonban ez főleg a honvédség folyóirata maradt, és nem a hadtörténelem volt a fő 

profilja. Ács Tibor szerint az itt megjelenő hadtörténeti írások publicisztikai vagy 

ismeretterjesztő jellegűek voltak.473 Kedvező keretet teremtett a lapindításhoz a 
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Hadtudományi Bizottság felállása, amelyet az MTA 1883. május 13-án alakított meg a III., 

matematikai osztályhoz tartozóan. Programjában már a kezdettől benne volt egy 

hadtörténelmi periodika elindítása, azonban ez mégsem történt meg 1888 előtt. Nehéz 

rekonstruálni a késlekedés okát, mivel Ács Tibor kutatása szerint a Hadtörténelmi Bizottság 

1883 és 1898 közötti irattára Bárczy Oszkár volt szerkesztő halálával elveszett.474 A 

Hadtudományi Bizottság 1887. december 3-ai ülésén döntött úgy, hogy 1888. évi dotációját 

folyóiratindításra fordítja. A lap első szerkesztője Rónai Horváth Jenő honvéd százados volt, 

szerkesztőbizottsága Szilágyi Sándorból, Thaly Kálmánból és Majláth Bélából állt.475 Rónai 

Horváth tíz évig szerkesztette a folyóiratot, 1897 végén mondott le, miután az 1. Honvéd 

Gyalogezred parancsnokának nevezték ki. (Rónay Horváth később altábornagyi rangban 

1915. március 2-án, harctéren szerzett betegség következtében hunyt el.476) Az őt váltó 

Bárczay Oszkár 1898. április 12-én elhunyt. Halála után a Hadtudományi Bizottság úgy 

döntött, új főszerkesztő kinevezése helyett a Hadtörténelmi Közlemények megjelenését 

szünetelteti.477 A Hadtörténelmi Közlemények tizenkét év szüneteltetés után 1910-ben indult 

újra, immáron az Akadémia II. osztályához tartozó Hadtörténeti Bizottság közlönyeként.478 

A bizottság a következőképpen jelölte meg saját és közlönye küldetését: „Feladatának tekinti 

egyrészt az önálló magyar katonai irodalom megteremtése és a magyar nemzet 

hadtörténelmének létesítése céljából a magyar hadi történetírás ápolását és fejlesztését, 

másrészt pedig a hadtörténelem iránti érdeklődések a nemzet mentül szélesebb rétegeiben 

való felköltését és ébrentartását. E czélból első sorban hivatalos szakközlönyül kiadja a 

»Hadtörténelmi Közlemények« cimű folyóiratot, melyben eredeti forrástanulmányokon 

alapuló hadtörténelmi tárgyú értekezéseket, adalékokat, levéltári adatokat, okmányokat, 

egykori hadi jelentéseket és naplókat s más, a hadtörténelemre vonatkozó kútfőket ismertet, 

hadtörténelmi eseményeknek, hadjáratoknak, csatáknak és várostromoknak, eredeti 

kútforrások alapján készült történelmi, vagy már ismert és nyomtatott források 

tanulmányozásán alapuló katonai szakszerű földolgozásokat s ide vonatkozó tanulmányokat 

közöl. Ezen felül azonban nagy súlyt helyez tárgyi hadtörténelmi emlékeinkre is s egyaránt 

ismertet és közöl tanulmányokat és leírásokat várainkról, régi hadfelszerelésünk emlékeiről, 

fegyverekről, régi hadviseleti és csataképekről. E mellett arra törekszik, hogy a kétségtelen 

hiteles adatok ne csak gondos feldolgozásban és nem csupán szakférfiak, hanem a 
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nagyközönség által is élvezhető vonzó előadásban közöltessenek.”479 A lap szerkesztője 

Szendrei János lett, akit 1913-ban Pilch Jenő váltott.480 Az első világháború alatt a folyóirat 

– csökkentett terjedelemben – folyamatosan megjelent, bár számos nehézséggel szembesült. 

A nyomdai költségek emelkedése, a szerzők frontszolgálata, az előfizetések visszaesése 

mind ezek közé tartoztak. 1918 végén új korszak kezdődött a folyóirat életében is. 

1919-ben, a Tanácsköztársaság ideje alatt egyetlen szám sem jelent meg. 1920-ban a még 

mindig magas nyomdai árak akadályozták meg a kiadást. 1921-ben az 1919–1921-es három 

évfolyam egy füzetben jelent meg. „A folyóiratnak ez a két évfolyamot tartalmazó sovány 

kötete már tükrözte a Hadtörténelmi Bizottságnak ama törekvését, hogy az adjon helyt az 

első világháború hadtörténetét elemző dolgozatoknak. Az összevont kötetben megjelent 13 

írásból 6 az első világháború különböző eseményeit és jelentéseit tárgyalta.”481 A továbbra 

is az Akadémia égisze alatt megjelenő lapnak 1921-ben vetélytársa született. A honvédelmi 

minisztérium Hadtörténelem címmel folyóiratot indított, melyet a M. kir. Hadtörténelmi 

Levéltár és Múzeum adott ki. A két folyóirat a Hadtörténelmi Közlemények nevét megtartva 

1923. január 1-gyel egyesült, ezáltal a lap az Akadémia és a Honvédelmi Minisztérium közös 

kiadásában jelent meg.482 Ezzel működési feltételeit hosszú távon biztosították az egyesülés 

tető alá hozói. A fúzió után Pilch Jenőt Gyalókay Jenő követte a szerkesztői székben.483 Az 

elhúzódó egyesülési tárgyalások miatt az 1922-es és 1923-as évfolyamok is egy kötetben 

jelentek meg. Gyalókay Jenő 1943-ig szerkesztette a lapot, amely ezután egy évtizedig 

szünetelt, s csak 1954-ben indult újra, megváltozott prioritásokkal. 

A Hadtörténelmi Közlemények 1914 és 1943 között összesen 175 első világháborús tárgyú 

írásnak adott otthont. Ebből 5 forrásközlés, 3 felhívás vagy programadás, 105 recenzió, 53 

tanulmány és 9 tárcajellegű publicisztika. 1914-ben még nem jelent meg a folyó háborúról 

írás, de már 1915-ben megérkezett az első fecske, amely A nagy háború írásban és képben 

című folyóiratot ismertette.484 Az 1914-es évfolyamon kívül az 1942-es az egyetlen ebben a 

korszakban, ahol egyáltalán nem jelent meg első világháborús írás. Nem ez a jellemző, 

évente átlagosan 5,83 témába vágó cikk látott napvilágot. A legtöbb első világháborús cikk 

1928-ban került be a lapba, ekkor 27 kapcsolódó írás jelent meg. Ha a tendenciákra 
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figyelünk, a ’10-es években évi 1–2 írás a jellemző, a ’20-as években évi 10–15, a ’30-as és 

’40-es években viszont csak évi 4–5, tehát addigra érezhetően csökkent a téma iránti 

érdeklődés. 

Cikkmegjelenések száma éves bontásban 

1914 0 

1915 1 

1916 2 

1917 4 

1918 1 

1919–21 6 

1922–23 6 

1924 11 

1925 11 

1926 13 

1927 10 

1928 27 

1929 14 

1930 6 

1931 15 

1932 6 

1933 3 

1934 7 

1935 4 

1936 5 

1937 2 

1938 5 
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1939 5 

1940 4 

1941 4 

1942 0 

1943 1 

III.4.3.1. Programadások a Hadtörténelmi Közleményekben 

Az első programadás jellegű felhívás 1917-ben jelent meg Lukinich Imre tollából Háborús 

emlékeink megmentése címmel.485 A szerző kifejtette, hogy a világháború történetét csak 

minden részletre kiterjedő anyaggyűjtés után lehet megírni. Felhívta a figyelmet, hogy a 

nyomtatott anyagokat a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtára gyűjti.486 Fontosnak tartotta a 

nyomtatásban meg nem jelent írott emlékek gyűjtését is, melyeknek a létrehozandó 

Hadilevéltárba kell kerülniük. Hangsúlyozta, hogy idetartoznak a hivatalos iratok, a harctéri 

naplók, levelek, nóták, anekdoták, mesék és katonai sztorik is. Javasolta, hogy minden ezred 

állítson össze múzeumot világháborús szereplése kapcsán, mindehhez a fényképek lehető 

legszélesebb körű összegyűjtésére van szükség. Megállapította, hogy „A honvéd 

hadilevéltár és múzeum kérdése nem politikai kérdés, hanem a honvédség jövő 

nemzedékének nevelése szempontjából föltétlenül figyelembe veendő nevelési eszköz, mely 

tanít, buzdít és lelkesít.”487 1925-ben a Hadtörténelmi Levéltár felhívását tették közzé volt 

tisztek részére, hogy díjazás fejében írják meg a világháború eseményeit.488 1938-ban pedig 

arra hívták fel a figyelmet, hogy a Hadilevéltár első világháborús cikk-kivágat gyűjteményét 

rendezték, és az ezentúl a kutatók rendelkezésére áll.489 

III.4.3.2. Forrásközlések a Hadtörténelmi Közleményekben 

A lap öt alkalommal közölt első világháborús forrást a vizsgált időszakban. Pilch Jenő egy-

egy levelet tárt a nyilvánosság elé, Koschowith Gyula egy egész levélcsokrot, Gabányi János 

a 7. honvéd gyalogezred naplójából közölt részletet, Bialoskórski Ödön pedig Alexejev 

tábornok 1916. április 4-ei emlékiratát adta ki.490 
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III.4.3.3. Tárcák a Hadtörténelmi Közleményekben 

A Hadtörténelmi Közlemények Tárca rovatában olyan rövid cikkek jelentek meg, amelyek 

mai fogalmaink szerint inkább publicisztikai jellegűek. A rovat kilenc első világháborús 

írásnak adott otthont. Görgey Viktor egy II. Vilmos császár ellen 1917-ben elkövetett, de 

meghiúsult merényletet mutatott be 1928-ban.491 Hangay Sándor két részletben közölte 

naplóját.492 Kovács József világháborús emlékezt adta közre három részben, 1929–1930-

ban, valamint egy kisebb írást 1935-ben.493 Kósa Vince 1931-ben jelentkezett két cikkel, az 

egyik a Verdunnál harcoló magyarokról szólt, a másik az amerikai hadifogságról. 494 

III.4.3.4. Recenziók a Hadtörténelmi Közleményekben 

1914 és 1943 között összesen 105 olyan recenzió jelent meg, amelyik első világháborúhoz 

kapcsolódó kiadványt ismertetett. Némelyikük folyóiratot, de nagy részük könyvet mutatott 

be.495 A folyóiratok közül recenzálták A Háborús Felelősség, A Tenger, a Bellona 

(háromszor), a Vojenské Rozhledy (szintén háromszor), továbbá egy közös cikkben a 

Századok és A Nagy Háború Írásban és Képben címűeket.496 Több írást, szám szerint 

kilencet szenteltek az alakulat- és fegyvernemtörténeti köteteknek. Ezen belül külön 

ismertetőt kaptak A cs. és kir. 34. gyalogezred története497, A cs. és kir. 82. gyalogezred 

története498, Az m. kir. kassai 5. honvéd-huszárezred története499, A m. kir. 37. honvéd 

tüzérdandár története. I. kötet500, Budapest volt háziezredének, a cs. és kir. 32. 

gyalogezrednek története501, A cs. és kir. 83. és 106. gyalogezred története és 

emlékkönyve502, A m. kir. budapesti 1. honvédhuszárezred és a m. kir. 1. népfelkelő 

huszárosztály története 1869–1918503, A cs. és kir. 11. huszárezred emléklapja504, a Magyar 

műszaki parancsnokságok, csapatok és alakulatok a világháborúban505 című könyvek. A 

                                                           
491 GÖRGEY (1928). 
492 HANGAY (1926A), HANGAY (1926B). 
493 KOVÁCS (1929A), KOVÁCS (1929B), KOVÁCS (1930), KOVÁCS (1935). 
494 KÓSA (1931A), KÓSA (1931B). 
495 A recenziók szerzőit sokszor rövidítették. Feloldásukban DE SGARDELLI (1934) segített, de néhányat nem 
sikerült így sem megtalálni. Ezeket a Hadtörténelmi Közlemények tartalomjegyzékében szereplő módon 
közlöm. A feloldottakat a szerző neve szerint, zárójelben jelezve a lapban található rövidítést. 
496 ERNYEY (1924A), ERNYEY (1924B), ERNYEY (1924C), ERNYEY (1924D), ERNYEY (1925A), ERNYEY (1925B), 
KISPALÓC (1929), SZ. (1926), ZÁVODSZKY (1915). 
497 AJTAY (1938). 
498 DOROMBY (1931). 
499 MARKÓ (1935). 
500 GYALÓKAY (1939). 
501 SZ. (1930). 
502 MARKÓ (1934). 
503 SUHAY (1927). 
504 SUHAY (1936). 
505 MARKÓ (1939). 
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korszak három kiemelten kezelt könyvsorozata külön cikksorozatokat kaptak, így a 

Hadilevéltár kiadta A világháború története hét cikket506, József főherceg visszaemlékezése 

hatot507, Tisza István összes munkái pedig négyet508. Ismertettek olyan átfogó munkákat, 

mint a Pilch Jenő szerkesztette világháborútörténet, a Hadifogoly magyarok története, 

Czékus Zoltán, illetve az Aggházy Kamil – Stefán Valér szerzőpáros könyvei.509 Bemutatták 

Conrad, Arz, Eduard Fischer, Johann Fischer, Foch, Gallwitz, Giesl, Colmar, Mach, 

Paléologue, Poincaré, Szazanov és Ludendorff emlékiratait.510 Emellett számos olyan könyv 

recenziója került be a folyóiratba, amely az első világháború valamely részterületét tárgyalta. 

Ilyenek voltak például a háborút megelőző, illetve lezáró diplomáciai tárgyalásokkal, az 

1918–1919-es forradalmakkal, egyes hadműveletekkel, egyes fegyvernemek történetével, 

valamely földrajzi egység háború alatti történetével vagy egy személy életrajzával 

foglalkozó írások – magyarok és idegennyelvűek egyaránt.511 Utóbbiban a német nyelvű 

dominált, emellett több francia nyelvű könyv is terítékre került. A folyóirat szerkesztőségét 

tehát nagyjából minden érdekelte, ami az első világháborúval kapcsolatba volt hozható. A 

recenzióírók közül ki kell emelnem Suhay Imrét, aki összesen 28 ismertetőt tett le az asztalra 

ebben a periódusban, ezzel toronymagasan a legnagyobb számút produkálva. (A második 

helyezett Ajtay Endre 10-et jegyzett.) A szerzők között a korszak számos jelentős katonai 

szakíróját megtaláljuk, így Aggházy Kamilt, Breit Józsefet, Czékus Zoltánt, Doromby 

Józsefet, Gabányi Jánost, Gyalókay Jenőt, Markó Árpádot vagy Pilch Jenőt is. 

III.4.3.5. Tanulmányok a Hadtörténelmi Közleményekben 

A korszakban összesen 53 olyan tanulmány jelent meg a folyóirat hasábjain, amely az első 

világháború valamelyik aspektusát tárgyalta. A legjellemzőbb tanulmánytípus a valamilyen 

harctéri eseményt valamely katonai egység nézőpontjából tárgyaló írás, amelyben – a 

                                                           
506 GABÁNYI (1928), KURTZ (1930), TANÍTÓ (1932), TANÍTÓ (1934), NÉMETH (1937), NÉMETH (1939), NÉMETH 
(1941). 
507 BREIT (1926), SUHAY (1927B), KISPALÓC (1928), KISPALÓC (1929B), KOVÁCS (1934A), KOVÁCS (1934B). 
508 GYALÓKAY (1926), GYALÓKAY (1927), GYALÓKAY (1934), SZ-Ő (1938). 
509 AJTAY (1928), KISPALÓC (1931), CSASZKÓCZY (1931), DOROMBY (1934) 
510 VADNAI (1924), SUHAY (1936B), SUHAY (1932), SUHAY (1931), SUHAY (1929), SUHAY (1928), SUHAY 
(1929B), SUHAY (1928B), PILCH (1926), PILCH (1928B), PILCH (1928C), AJTAY (1928B), SUHAY (1928C), TÓTH 
(1919–1921). 
511 AGGHÁZY (1928), AJTAY (1928C), AJTAY (1928D), AJTAY (1928E), AJTAY (1928F), AJTAY (1938B), AJTAY 
(1940), CZÉKUS (1932), DOROMBY (1931B), DOROMBY (1931C), GABÁNYI (1929), GAVRA (1932), GYALÓKAY 
(1928), GYALÓKAY (1941), HORVÁTH (1929), JANKOVICH (1933), MARKÓ (1927), MARKÓ (1930), NÉMETH 
(1939), PILCH (1916B), PILCH (1917B), PILCH (1917C), SUHAY (1928H), SUHAY (1937), SUHAY (1931D), SUHAY 
(1930), AJTAY (1928G), RÉDVAY (1935), SADLON (1928), RÉDVAY (1934), SUHAY (1928D), SUHAY (1928E), 
SUHAY (1928F), SUHAY (1928G), SUHAY (1928I), SUHAY (1929C), SUHAY (1929D), SUHAY (1930B), SUHAY 
(1931B), SUHAY (1931C), SUHAY (1935), SUHAY (1936C), SUHAY (1936D), SZ. (1925), SZ. (1925B), SZ. 
(1926B), SZ. (1926C), SZ. (1926D), SZ. (1926E), SZ. (1927), VADNAI (1924B). 
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szerzők első világháborús részvételét tekintve nem meglepően – a személyes tapasztalatok 

is szerepet játszanak a Hadilevéltár iratanyaga mellett. Rendszeres jegyzetelést nem minden 

esetben találunk a szövegekben. Ilyen típusú írások az 1919–1921-es számból Karg György 

Hadihajóink részvétele a Lovčen bevételénél, Sznistsák Béla Áthajózás a Drinán és a Piavén 

és Vadnai Emil Részletek a 10-ik isonzói csatából című írásai.512 Az 1922–1923-as számban 

Braun Tivadar Hajóhadunk első haditette (1915), Godányi Ernő Az agasui ütközet (1916. 

október 17.), József főherceg A 31. hadosztály a komarnói ütközetben s a reá következett 

visszavonulásban (1914. szept. 8–14.), Rákosi György Durazzo bevétele, valamint Stielly 

Walter Részlet a 41. honv. hadosztály kárpáti harcaiból (1915 március) című írásait 

olvashatjuk.513 Az 1924-es évfolyamba két ilyen cikk került be: Nagy Vilmos A nagyszebeni 

csata jelentősége és méltatása Erdély felszabadításának szempontjából (1916.), valamint 

Varga Sándor A cebrów–worobijówkai harcok 1916. június és július havában című 

munkái.514 Ebbe a kategóriába tartozik Marschalkó Jenő A 2. honv. gy. ezred szerepe a 

przemysli áttörési kísérletben (1915. márc. 18., 19.) című 1925-ös és Nagy Vilmos A 3. 

hadsereg átkelése a Dunán és Belgrád elfoglalása, 1915. okt. 6–10. című 1926-os cikke 

is.515 1927-ben Karojlović Oszkár közölt háromrészes tanulmányt A cs. és kir. 29. tábori 

vadászzászlóalj a komarówi csatában (1914. aug.) címmel.516 1928-ban Füspök József A cs. 

és kir. 4. lovashadosztály harcai Jaroslavicenél 1914. augusztus hó 21-én, Nagy Aurél pedig 

A cs. és kir. 4. huszárezred 4. századának tevékenysége, 1914. augusztus 12–15. címmel 

közölt cikket.517 Az 1929-es évfolyamban Németh József A cs. és kir. 2. hegyidandár 

átkelése az Albán-Alpokon 1916 februárjában, Sajó János Egy magyar csoport szerepe 

Havasalföld meghódításában (1916) és Szász Ágost Egy szerb zászlóalj foglyulejtése (1914) 

című írásait olvashatjuk.518 További ilyen típusú írások: Somorjay Jenő: A 11. honvéd 

lovashadosztály működése, 1915. aug. 25-től szept. 9-ig (1931) és A cs. és kir. 1. 

lovashadosztály működése 1914 augusztusában (1933)519, Ajtay Endre A Magura Casinului 

védelme 1917. július és augusztusban (1932) és A m. kir. 5. honvéd lovashadosztály a 

dobronoutzi ütközetben (1915. június 25.) (1940) 520, Lütgendorff Kázmér A cs. és kir. 31. 

                                                           
512 KARG (1919–1921), SZNISTSÁK (1919–1921), VADNAI (1919–1921). 
513 BRAUN (1922–1923), GODÁNYI (1922–1923), JÓZSEF (1922–1923), RÁKOSI (1922–1923), STIELLY (1922–
1923). 
514 NAGY (1924), VARGA (1924). 
515 MARSCHALKÓ (1925), NAGY (1926). 
516 KAROJLOVIĆ (1927). 
517 FÜSPÖK (1928), NAGY (1928). 
518 NÉMETH (1929), SAJÓ (1929), SZÁSZ (1929). 
519 SOMORJAY (1931), SOMORJAY (1933). 
520 AJTAY (1932), AJTAY (1940B). 
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hadosztály a belchatówi csatában (1914) (1932) és A cs. és k. 31. gyaloghadosztály 

üldözőharcai 1914. dec. 15-től az év végéig (1933)521, Suhay Imre A cs. és kir. 8/2. lovasüteg 

szerepe, 1916 júl. 28-án (1936) és Tüzérségünk szerepe az uscieczkói hídsánc védelmében 

(1941)522, Lončarević–Syposs Nándor Tüzérségünk Belgrád bevételénél, 1915 októberében 

(1940)523 és Nyáry Iván A 41. honvédhadosztály a Stochod mellett (1916) (1941).524 

A tanulmányok következő csoportját azok alkotják, amelyek valamelyik területhez 

kapcsolódóan, nagyobb időintervallumban (akár a háború egészében is bizonyos esetekben) 

vizsgálódtak. Ezek az írások vagy az orosz, vagy a román, vagy a szerb front eseményeit 

tárgyalták, de ide sorolandó Karojlović Oszkár kétrészes Magyar katonák a világháború 

török harcterein című tanulmánya is 1926-ból.525 Az orosz fronthoz kapcsolódó 

eseményeket tárgyalják Pogány Sándor Magyar vörös katonák Oroszországban (1919–

1921)526, Zsuffa Sándor Magyarok a világháborúban és orosz hadifogságban (1934)527, és 

Bialoskórski Ödön Alexejev, Evert, Bruszilov és az 1916-i nagy orosz hadisikerek (1940)528 

című cikkei. A román fronthoz Gagyi Jenő Az 1916-i oláh támadás előzményei (1925)529, 

Kratochwill Károly Emlékezés a székely hadosztályról (1918–1919) (1929)530, Miles 

Slovacus Tót honvédek véres harcai Erdélyért, 1917-ben (1931)531 és Lütgendorff Kázmér 

Gyergyó felszabadítása 1916 őszén (1934)532 című írásai kapcsolódnak. A szerbhez pedig 

Németh Lajos Elfoglalhattuk volna-e Belgrádot 1914. július 25-én? és a kétrészes Az 1914. 

évi hadjárat Szerbia és Montenegro ellen című 1925-ös533, valamint Suhay Imre A 

Monarchia katonai kormányzóságának tevékenysége Szerbiában, 1916–1918-ban című 

1943-as534 cikkei kapcsolódnak. 

A következő cikkcsoportot azok az írások alkotják, amelyek valamely fegyvernem, vagy 

konkrét alakulat első világháború alatti tevékenységét tekintik át a háború egésze folyamán. 

Ide a következő cikkek tartoznak: Schwarzer Jenő háromrészes Magyar huszárok a 

                                                           
521 LÜTGENDORFF (1932), LÜTGENDORFF (1933). 
522 SUHAY (1936), SUHAY (1941). 
523 LONČAREVIĆ–SYPOSS (1940). 
524 NYÁRY (1941). 
525 KAROJLOVIĆ (1926). 
526 POGÁNY (1919–1921). 
527 ZSUFFA (1934). 
528 BIALOSKÓRSKI (1940). 
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531 MILES (1931). Az álnevet nem sikerült feloldani. 
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világháborúban535, Rákosi György A 19. vadász-zászlóalj múltja és szereplése a 

világháborúban536, Madarász László Repülőink a világháborúban537 és Hardy Kálmán 

Dunai flottillánk a világháborúban538 című írásai. 

Négy olyan cikk van, amelyet egyik felsőbb kategóriába se lehet besorolni. Udvary Jenő 

Psychológiai megfigyelések a harcztérről (1914–1918) című írásának alapja az a jelentés 

volt, amelyet a szerző ezredparancsnoka megbízásából összeállított az osztrák-magyar 

főparancsnokság számára 1918 júniusában. A jelentéseket azért gyűjtötték, hogy 

alapanyagul szolgáljon a „hadi iskolai előkészítő tanfolyam czéljaira”.539 Ebből fakadóan 

főként a legénység harcra motiválásáról és harci kedvének megtartásáról olvashatunk itt. 

Nem olyan típusú elemzésről van hát szó, mint amilyet például John Keegan A csata arca. 

A közkatonák háborúja 1415–1916 című monográfiájában olvashatunk.540 Lánghy Emil 

Együttműködésünk a németekkel a világháború első időszakában című írásában a német és 

az osztrák-magyar vezérkar közötti tárgyalásokat, egyeztetéseket elevenítette föl 1914 

októberéig bezárólag, valamint ezek hatását az osztrák-magyar haderő felvonulására.541 

Doromby József Adatok a magyar csapatok szerepéhez, az 1918-i összeomlásban című 

írásában az osztrák, Österreich–Ungarns letzter Krieg címet kapott világháborús sorozat 

VII., utolsó kötetéhez fűzött hozzá néhány észrevételt. A szerző szerint az osztrák kötetben 

olyan állítás szerepel, hogy az arcvonal október 27-ei összeomlásának előidézői a 11. honvéd 

lovas hadosztály és az eszéki 7. hadosztály voltak. Ez az állítás Doromby József szerint 

leegyszerűsítő és a magyar csapatok harcértékére nézve dehonesztáló volt, ezért ki akarta 

igazítani. Magyarázata szerint mindkét hadosztály tisztességgel harcolta végig a háborút és 

pillanatnyi harcérték-gyengülésük okait külső körülményekben kellett keresni. A 11. honvéd 

lovas hadosztály az olaszok oldalsó támadása miatt demoralizálódott, a 7. hadosztálynál 

pedig az okozta a problémát, „hogy a hátországi hírek éppen azokban a kritikus napokban 

jutottak el a csapatokhoz, amikor a legszívósabb ellenállás kellett volna.”542 Azaz, a 

Dolchtoss-elmélet itt is kap egy kis teret. 

                                                           
535 SCHWARZER (1922–1923), SCWARZER (1924). 
536 RÁKOSI (1925). 
537 MADARÁSZ (1928). 
538 HARDY (1931). 
539 UDVARY (1919–1921) 157. 
540 KEEGAN (2000). 
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Az 1927-es évfolyamban jelent meg Mayer-Csejkovits Károly A nagy háború fontosabb 

tapasztalatai, magosabb katonai megvilágításban című írása.543 Mayer-Csejkovits szerint a 

katonai irodalom azért törekszik a világháború tapasztalatainak felismerésére, 

megállapítására és hasznosítására, mert „az ilyen tapasztalatokon épült fel mindenkor a 

haderő békekiképzése és a hadvezetés nevelése”.544 Mayer-Csejkovits szerint továbbá 

„minden új háború katonailag nagyjából ott folytatódik, ahol a legutóbbi háború megakadt, 

mert a békekiképzés a haditapasztalatokon épül fel.”545 A katonai kiképzés „az egész világon 

azokon a tapasztalatokon épül már fel, amelyet a nagy háború váltakozó küzdelmeiben 

felismerni véltünk.”546 Tanulmányában a terjedelmi korlátokra tekintettel nem az első 

világháború tapasztalatait kívánta összegezni, hanem néhány, szerinte kevésbé tárgyalt 

gondolatot akart megvilágítani. Az egyik ilyen gondolat az, hogy mivel rövid háborúk során 

általában gyorsan eldőlt a küzdelem, sokan azt gondolták, hogy a háború megindításával a 

katonaság veszi át a diplomácia feladatát. A világháború megmutatta, hogy ez tévedés, az 

állampolitika háború alatt sem szünetel, a hadsereg pedig pusztán annak egyik eszköze.547 A 

modern háború ráadásul az állami élet minden ágazatára kiterjed, azaz nemcsak fegyveres 

küzdelem, hanem „egyszersmind párhuzamos politikai és gazdasági mérkőzés is, mely 

utóbbi annál mélyrehatóbban érvényesül, minél több idő áll rendelkezésre, hogy 

érvényesülhessen.”548 A katonai stratégia és a politika tehát egymással összefügg, sőt, 

„annyira egymásba kapcsolódik, hogy kölcsönös megértés nélkül hadisikert el se 

gondolhatunk.”549 E gondolatok mentén elemezi végig a háború stratégiai és taktikai 

tapasztalatait, az új fegyverek alkalmazhatóságát, a vezetés lehetséges döntéseit. Mayer-

Csejkovits záró gondolatai a következők: „Mindezekből azt látjuk, hogy amilyen sorsdöntő 

fontosságú a stratégiai terv, és vele együtt a döntés helyének és irányának stratégiailag helyes 

megállapítása, annyira nem életbevágó a harcászati elhatározásnál valamely egyedül 

boldogító iránynak kutatása. Sokkal fontosabb az, hogy minden hadiakcióhoz erőinknek 

lehető maximumát egyesítsük, és hogy ennek az erőnek teljes és egységes érvényesülése 

mellett, lökőerőnk felesleges véráldozat nélkül, helyi túlerővel a döntés kivívásáig 

érvényesülhessen. Teljesen mindegy, hogy lökésünk átkarolást vagy áttörést eredményez; 

mindegy, hogy hegyen vagy völgyön érvényesül-e, a fontos az, hogy az erő alkalmazása 
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olyan eredménnyel kecsegtessen, amelyet a vezetés a hadművelet folyamán döntő sikerré 

szélesbíthet. Ehhez azonban a rátermettségen kívül pozitív katonai tudás és rendszeres 

nevelés szükséges. Végül még felemlítem, hogy a harc minden mozzanatában a csapat 

belértéke is fontos szerepet játszik és hogy a harci eszközök nemcsak számban, hanem 

erkölcsi értékben is mérlegelendők. Egy cseh hadosztály, vagy cseh üteg semmi esetre sem 

volt olyan érték, mint egy hasonló magyar, vagy német egység. Ezzel mindazt felemlítettem, 

amit a haditapasztalatok alapján „rendszer” és „szellem” dolgában fontosnak véltem.”550  

Miért olyan fontos ez a tanulmány, hogy kiemeltem a többi közül? Azért, mert ez az egyetlen 

olyan tanulmány a Hadtörténelmi Közleményekben 1914 és 1943 között, amely az első 

világháborúval elméleti szinten foglalkozott, annak tapasztalatait akarva levonni. A 

szövegből fehéren-feketén kiderül, hogy az első világháború tapasztalatait a tisztképzés 

használta, a jövő háborújára készülve. A totális háborúban az egész államgépezet küzd, tehát 

az egész államot kell háborúra felkészíteni, nemcsak a hadsereget. Ez pedig egy olyan 

doktrína, amelyről egy területi revízióra készülő állam esetén nem feledkezhetünk meg. Ez 

megmagyarázza az első világháborús hősök kultuszának fontosságát, a magyar katona 

hősiességének állandó hangsúlyozását, és a Turbucz Dávid kutatásaiból551 jól ismert 

vezérkultusz fokozatos erősödését is. 

III.4.4. A Magyar Katonai Közlöny és az első világháború 

A Magyar Katonai Közlöny a hivatásos honvéd tisztikar szakmai-tudományos folyóirata 

volt. Az 1873 és 1907 között kiadott A Ludovica Academia közlönye című lapot folytatta, 

majd beolvadt az őt 1931-ben váltó Magyar Katonai Szemlébe. A Magyar Katonai Közlöny 

1908-ban indult, majd a világháború kitörésekor beszüntette egy időre megjelenését. 1920-

ban ismét életre hívták, 1921-től kezdve pedig a m. kir. Hadtörténelmi Levéltár kiadásában 

jelent meg. Ezekben az években már nem az egyedüli magyar nyelvű katonai folyóirat volt. 

A katonai tudományok mindinkább specializálódó fejlődése hozta létre a Műszaki Szemlét, 

a Gyalogsági lövőiskola közleményeit, az időközben megszűnt Közgazdasági és technológiai 

közleményeket, amelyek azonban valamennyien a Magyar Katonai Közlönynél jóval kisebb 

terjedelemben és példányszámban jelentek meg. A nehéz gazdasági viszonyok közepette a 

honvédelmi miniszter 1930-as körrendeletével úgy intézkedett, hogy ezek az eddig külön-

külön kiadott folyóiratok 1931. január 1-től Magyar Katonai Szemle cím alatt egyesítve 

jelenjenek meg. Hasábjain egyrészt minden honvédtiszt egyetlen folyóiratból, minden 
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katonai kérdésben tájékozódhatott, másrészt – az előfizetés minden tényleges szolgálatban 

álló tisztre való kötelező kiterjesztésével – biztosíttatott a magyar honvédséghez méltó 

terjedelmű, tartalmú és kiállítású új folyóirat gazdasági alapja is. A Magyar Katonai Közlöny 

ettől kezdve nem önálló folyóiratként létezett tovább, hanem az új Magyar Katonai Szemle 

Katonai Közlemények című rovatát képezte, a régi szerkesztőségével, nagyjában azonos 

tárgykörrel és legalább is ugyanoly terjedelemben, mint addig.552 

E két folyóirat esetén nehezebb megkülönböztetni az első világháborúra vonatkozó cikkeket, 

hiszen fő céljuk, hogy olvasóik számára kurrens katonai ismereteket közöljenek. Ezek jó 

része viszont közvetlenül a háborús tapasztalaton alapszik, a modern harcászatról közölni 

kívánt észrevételeket világháborús példákon keresztül közvetítik. Ebben az alfejezetben 

főként a jóval több történeti tárgyú írást tartalmazó Magyar Katonai Közlönnyel 

foglalkozom, azonban nem olyan mélységben, mint a Hadtörténelmi Közleményekkel, mivel 

a katonai szakírók korszakbeli, első világháború iránti érdeklődésének bemutatására elég 

volt annak a lapnak az elemzése. 

A Magyar Katonai Közlönyben, a társlaphoz hasonlóan nagy számban találhatunk 

visszaemlékezéseket, valamint olyan rövid tanulmányokat, amelyek valamelyik alakulat egy 

időben behatárolt, konkrét harci cselekedetét tárgyalják. Előbbire példa Sznistsák Béla 

háromrészes A Piavetól – Nagyrécséig című írása, amelyben a frontról hazafelé tartó útját 

ismerteti. Szövege az őszirózsás forradalom képviselőit ostorozza, sok esetben a zsidókat is 

hibáztatva mindazért, ami ekkor történt. Nem rejti véka alá csalódását a viszonyok miatt, 

amelyek itthon várták. Úgy látja, ha katonái élén fegyverben maradhat, minden másképp 

történt volna 1918/1919 során.553 Utóbbira Czeke Aladár A Szurmay-csoport ellen intézett 

orosz támadások visszaverése 1918. szeptember 15-én című cikke szolgál jó például.554 Az 

ilyen típusú munkák közlését olyannyira komolyan vették, hogy 1925-ben karácsonyi 

mellékletként, majd 1926-ban első félévi mellékletként egy-egy kötetet is kiadtak. 

Mindkettő a Hadtörténelmi szemelvények a világháborúból címet kapta, s mindkettő 

kiadójaként a m. kir. Hadtörténelmi Levéltárat jelölte meg. A megjelenési formából 

fakadóan külön szerkesztőt nem tüntettek fel egyikben sem. Ezt a munkát vélhetően a 

folyóirat szerkesztősége végezte el mindkét esetben. Nagyobb gond, hogy sem elő-, sem 

utószót nem találunk bennük, így a válogatás koncepciójáról nem tudunk meg semmit. Az 
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1925-ös könyv tizenkét, az 1926-os négy tanulmányt tartalmaz. Mindegyik szigorú katonai 

nyelven (jegyzetek nélkül) íródott, s valamennyi a harctéri tevékenységet mutatja be 

hadvezetési szempontból. Az 1925-ös kötet első tanulmányában József főherceg közölt 

kivonatokat első világháborús naplójából.555 A másodikban Janky Kocsárd a cs. és kir. 4. 

huszárezred Groholice melletti harcaiba vezette be az olvasókat.556 A harmadikban 

Lukachich Géza a doberdói harccsoport tevékenységét ismertette 1915 május 16-a és július 

12-e között.557 A negyedikben Bernátsky Kornél a kolozsvári 21-es honvédek tizenöt napját 

mutatta be.558 Az ötödikben Kadicsfalvy Gyula a pozsonyi 13. népfölkelő gyalogezred 

háborús krónikáját írta meg.559 A hatodikban Nagy Vilmos a brassói csata eseményeit 

vizsgálta.560 A hetedikben M. Csejkovics Károly a kolozsvári 38. honvédhadosztály 

Siemikowce körüli harcainak öt napját elemezte.561 A nyolcadikban Schweitzer István 

Przemysl védelmét ismertette röviden.562 A kilencedikben Sajó János a román hadjárat 

eseményeit vette mikroszkóp alá, különös tekintettel a 39. honvédhadosztály erdélyi 

harcaira.563 A tizedikben Pongrácz Pál a Radetzky-huszárok egy napját mutatta be.564 A 

tizenegyedikben az olasz vendégjátékos, Francesco Laviano tollából a Vittorio-venetói 

csatát ismerhette meg a nagyérdemű.565 Végül, a zárótanulmányban az 1916 nyarán lezajlott 

lucki csatába vezette be olvasóit az osztrák Kiszling Rudolf.566 Az 1926-os kötet első 

tanulmányában Tersztyánszky Ödön az 1914. évi osztrák-magyar-orosz nyári és őszi 

hadjáratot mutatta be.567 A második írást Schay Gusztáv közölte A 41. honvéd-

gyaloghadosztály harcai a Kárpátokban 1915. telén címmel.568 A harmadik tanulmányban 

Lukachich Géza a doberdói harccsoport ténykedését ismertette.569 A negyedikben az 1914. 

évi szerb-montenegrói hadjárat került terítékre, azonban ezúttal szerb szempontból. Minnich 

Oszkár a szerb nagyvezérkar munkája nyomán írta.570 Egyik kötetben sincs hát szó mélyebb 

értelmezésről, a leírtak főleg katonák számára hasznosíthatók. Megjegyzendő viszont, hogy 
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több olyan könyv is megjelent a korszakban, amely valamilyen hadieseményt önmagában 

tárgyalt. Ilyenek például Molnár Dezső vagy Julier Ferenc a limanowai csatára koncentráló 

monográfiái.571 

A Magyar Katonai Közlöny hasábjain történtek meg arra is az első kísérletek, hogy 

számszerűen számoljanak be a magyar szerepvállalásról a háború során. Mivel a Monarchia 

hadserege territoriális alapú hadkiegészítéssel működött, nehéz megállapítani, hogy a 

magyarság milyen arányban vett részt a küzdelemben, azonban a magyar katona 

hősiességének bizonyítására a háborúról folytatott diskurzus során megfogalmazódott az 

igény.572 

A legérdekesebbek azonban azok a tanulmányok, amelyek valamilyen következtetést 

akartak levonni a háborús évek tapasztalataiból. Néhányan megmaradtak a szigorú 

értelemben vett katonai kérdéseknél. Dobokay Béla például arról kívánta meggyőzni 

olvasóit, hogy a lovasság nem lejárt fegyvernem. Szerinte azért vallott kudarcot a háborúban, 

mert nem megfelelően használták. Ha képességeihez mért feladatokat kap a jövőben, 

továbbra is döntő szerepe lehet a hadjáratok során.573 Ferjentsik Ottó Általános harcászati 

alapelvek a világháború tapasztalatai alapján című tanulmányában arról értekezett, hogy 

kiemelkedő fontosságú a hadsereg új alapra helyezése, amelyhez fel kell használni a 

világháború tapasztalatait. Minden hadseregnek törekednie kell az erkölcsi érték növelésére, 

mert ezzel lehet az ellenség fölé kerekedni. Biztosítani kell a megfelelő anyagi 

körülményeket, mert éhes, nem megfelelő ruházatú és általában a nélkülöző katona nem fog 

jól harcolni. A modern harcban a gépeknek kiemelt szerep jut, ezért a támadásban és a 

védekezésben egyaránt tervezni kell velük. A gyalogság és a hadigépek működését össze 

kell hangolni. A harci erőt mélységben és szélességben kis csoportokba kell tagozni, mivel 

tömegben alkalmazás esetén túl nagyok lesznek az áldozatok. A menetfelszerelést 

könnyíteni kell, hogy gyors és feltűnésmentes mozgást tegyen lehetővé. Biztosítani kell a 

folyamatos összeköttetést a harcoló egységek között. A mélységi tagozás és a gépek 

alkalmazása csökkentette a szárnyak sebezhetőségét. A területeket az ellenséges gépek nagy 

hatásfoka miatt messzemenőkig biztosítani kell.574  
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Két olyan tanulmány is megjelent, amelyik az ellenséges propagandát okolta a háborús 

vereségért. Schwarzer Jenő szerint az összeomlás kétféle propagandatevékenység 

következménye lett. Egyrészt a külsőé, amelyet az antant fejtett ki a hátország 

bomlasztására, másrészt a belsőé, amelyet a zsidók fejtettek ki az antant javára, cserébe 

azokért az ígéretekért, amelyeket a cionizmus érdekeinek megvalósítására tettek 

számukra.575 Hasonló, mégis cizelláltabb, nem a zsidóságot okoló cikket tett közzé hat évvel 

később Ajtay Endre, aki szerint a háborút nem a központi hatalmak vesztették el, hanem az 

antant diplomáciája nyerte meg, mégpedig megfelelő szövetségkötési stratégiával, és a 

központi hatalmak államaiban belső ellentéteket szító propagandával.576 

A Magyar Katonai Közlöny talán legérdekesebb írása Werth Henrikhez kötődik, aki 

gondolatait Elmélkedések a világháborúról címmel vetette papírra. Werth szerint a háborús 

konfliktus alapjául az anyagi érdek szolgált. Kitörésében valamennyi résztvevő országot 

felelősség terheli, a hivatalos propagandától függetlenül. A háború egyetemes történelmi 

újdonsága abban rejlett, hogy az egész világra hatással volt, ugyanis a nem hadviselő felek 

gazdasági helyzetére is érezhetően hatott. A központi hatalmak katonai vezetői ezt nem 

mérték fel, és kizárólag a hadműveletekkel voltak elfoglalva. A katonai vereséget abból 

eredeztette, hogy a hadvezetés és a politikai vezetés nem volt összhangban. Már a háború 

előkészítésekor sem működtek együtt, ami nem változott a háború végéig. Werth szerint a 

német hadvezetés azt a következtetést vonta le az antant hatalmak agresszív fellépése miatt, 

hogy mindenképpen kétfrontos háború fog kialakulni, amit el kell kerülni. Mivel 

Oroszország nagy területe lehetetlenné teszi, hogy gyorsan legyőzzék, Franciaországot kell 

először térdre kényszeríteni. Rámutatott, hogy a politikai vezetőknek el kellett volna érnie 

Anglia semlegességét, ez azonban nem sikerült. Nem is sikerülhetett úgy, hogy a haditerv 

az angolok számára kiemelkedően fontos Belgium területi integritásának megsértésével járt 

együtt. Werth azt is hibának tartotta, hogy a villámháborús terv kudarca után nem 

összpontosult valamennyi erő Oroszország legyőzésére, hogy hiányzott a központi hatalmak 

egységes hadvezetése, és azt is, hogy erőiket szétforgácsolták az itteni döntés kivívása 

helyett. 1916-ra a területi nyereségek ellenére a központi hatalmak helyzete a körülzárt 

váréra emlékeztetett. Csak belső erőforrásaikra hagyatkozhattak, míg az antant számára az 

egész világ gazdasága rendelkezésre állt. Azt a tényt, hogy Amerikát nem sikerült távol 

tartani a háborútól, egyenesen végzetesnek látta. Az oroszokkal és a románokkal kötött 
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békeszerződéseket szintén elhibázottnak tartotta, mivel nem vezettek valódi békességre a 

legyőzött felekkel, ráadásul az antant többi tagja precedensként fogta fel őket a központi 

hatalmak győzelme esetére, amely tovább erősítette harci szándékaikat. Werth szerint ettől 

kezdve a seregeket arra kellett volna használni, hogy feltartsák az antant haderőit, amíg a 

politikusok nem kötik meg a békét. Nem így történt, hanem támadó hadműveletekbe 

kezdtek, amelyeket nem hangoltak össze, és nem egy célra összpontosítottak. Az összeomlás 

ezután természetszerű volt. Werth szerint a békeszerződések megalázó módja magában rejti 

az újabb, elkerülhetetlen háborút.577 Werth véleménye különösen későbbi karrierjének 

ismeretében válik érdekessé. 1938-ban kinevezték a honvédség vezérkari főnökévé. 

Irányítása alatt dolgozták ki a Jugoszlávia és a Szovjetunió elleni támadások haditerveit, s 

kulcsszerepe volt az utóbbi elleni hadüzenet elküldésében, jócskán túlteljesítve a Harmadik 

Birodalom elvárásait.578 Mindez érthetővé válik, ha tudjuk, hogy már 1921-ben új háborúra 

készült. 

III.4.5. A Századok folyóirat és az első világháború 1914 és 1945 között 

A Hadtörténelmi Közlemények tartalmát érdemes összehasonlítani a Századok folyóirat 

korszakbeli első világháborús tartalmával számszerűen és érdemben is. A Századok az 1867-

ben alapított Magyar Történelmi Társulat hivatalos közlönye. A Társulat alapításától kezdve 

tudományos és társadalmi téren is jelentős szerepet játszott. Tagjai a kezdetektől fogva – 

igen szoros együttműködésben a Magyar Tudományos Akadémiával – meghatározó szerepet 

vállaltak a levéltári kutatásokban, a legfontosabb történeti iratokat közzétevő 

forráskiadványok összeállításában, és a Magyarország történetének korszakait bemutató 

nagy tudományos és népszerűsítő összefoglalók (például a millenniumi tízkötetes magyar 

történet) elkészítésében egyaránt. A Magyar Történelmi Társulat vezetősége szorosan 

összefonódott a hivatalos kultúrpolitikáéval 1945 előtt. Elnökei 1913 és 1916 között 

Thallóczy Lajos, 1917 és 1932 között Klebelsberg Kunó, 1933 és 1944 között Hóman Bálint 

voltak. Valamennyiük politikában betöltött szerepe ismert, így ezekre nem térek ki. A 

Társulat első alelnöke 1909-től 1933-ig Csánki Dezső, 1933-tól 1944–ig Domanovszky 

Sándor, másodalelnöke 1910 és 1923 között Fejérpataky László, 1923 és 1933 között 

Domanovszky Sándor, 1943 és 1944 között Lukinich Imre volt. 1933 és 1943 között utóbbi 

funkciót nem töltötték be. A Társulat főtitkára 1914-ben Iványi Béla, 1916 és 1943 között 

Lukinich Imre, 1943 és 1944 között Kossányi Béla, titkára 1913 és 1914 között Iványi Béla, 

                                                           
577 WERTH (1921). 
578 Az ezzel kapcsolatos irodalmat áttekinti SZŐTS (2012A). 



108 
 

1914 és 1916 között Lukinich Imre, 1916 és 1918 között Gagyi Jenő, 1918 és 1922 között 

Baranyai Béla, 1922 és 1943 között Kossányi Béla volt. A Századok folyóiratot 1913 és 1943 

között Domanovszky Sándor szerkesztette. Munkáját 1931 és 1943 között Hajnal István, 

1931 és 1935 között Mályusz Elemér, 1938 és 1943 között Wellmann Imre segítette. A 

szerkesztői posztot 1943 és 1944 között Eckhart Ferenc töltötte be, helyettese Berlász Jenő 

volt.579 

A Századok rendszeresen közölte a Magyar Történelmi Társulat igazgatóválasztmányi 

üléseinek és közgyűléseinek jegyzőkönyvét, illetve a szervezet költségvetésére vonatkozó 

adatokat. Ezek 1914 és 1918 között nyilván reflektáltak a folyó háborúra is, azonban jelen 

ismertetésben ezekre nem térek ki, ahogy a lap folyóirat-szemle rovatára sem. Utóbbiban 

rendszeresen szemlézték más folyóiratok történelmi tárgyú cikkeit. Ezekben szintén 

találhatunk első világháborúra vonatkozó tételeket, de e név nélküli rövid szemlecikkek 

feltárása mennyiségükre tekintettel külön tanulmányt igényelne. 

A Századokban 1914 és 1945 között – az előző bekezdésben kizártakat nem számítva – 

kereken 50 első világháborúhoz kapcsolódó cikk jelent meg. Ez nagyságrendekkel kevesebb 

a Hadtörténelmi Közlemények 175 cikkénél. Ráadásul ebből az 50-ből 46 recenzió vagy 

könyvismertetés. A négy nem kiadványt ismertető cikk a következőkből áll: Julier Ferenc 

Az 1914–1918. évi világháború új megvilágításban című írása a Kisebb közlemények 

rovatban jelent meg ugyan, de valószínűleg csak terjedelmi okokból került ide.580 A cikk 

ugyanis a Hadilevéltár első világháborús könyvsorozatát ismerteti.581 Török Pál Ferenc 

József című kétrészes írása az egykori császár életrajzát vázolja fel.582 A második közlemény 

utolsó három oldalában van mindössze szó a világháborúról, ott is annak előkészítését, 

Ferenc József vívódását mutatja csak be a szerző – forrásmegjelölés nélkül. A fennmaradó 

két tanulmány közül az egyik voltaképpen nem is tanulmány, hanem Csánki Dezső a Magyar 

Történelmi Társulat 1916. évi közgyűlésén elmondott megnyitóbeszéde írott formában. A 

beszéd tanulságos, mivel megismerhetjük belőle a folyó háborúval kapcsolatos társulati 

álláspontot. Bevezetésében kifejtette, hogy ez a háború valóban világháború, mert a 

semleges országokra is kifejti hatását. Szerinte az összkép a történészeket mélyen érinti, mert 

„korunk és hazánk, melyet minap még a helyi természetű események s politikai és társadalmi 

talajból feltörő ellentétek és harczok szinterének láttunk, máról holnapra egyetlen 
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világtörténelemmé bővült.” A zajló események a múltat is új megvilágításba helyezik. Ezek 

nyomán „a történelem és történelmi tanulságok iránt való érdeklődés s a történelmi érzék 

megnövekedését s egyszersmind az egyéni és szűkebb helyi szempontok háttérbe 

szorulásával, távolabbi területeket is átfogó ismeretek és magasabb gondolatok felvetődését 

látjuk.”583 Óriási mértékben megszaporodtak a nemzeti érzelmű nyomdatermékek, amelyek 

közül számos kizárólag a háborúval foglalkozik. Különösen igaz ez a napilapokra. Az 

érzelmi töltet miatt az érdeklődés a háború után is meg fog maradni, és vélhetően „az 

álláspontok igazolására vagy czáfolására az eseményeket saját szempontok szerint előadó, 

de már hivatalos adatokon is épülő rendszeres, összefoglaló művek és forrásmunkák” fognak 

születni.”584 „Alig lehet kétség, hogy e művek a tárgyilagosságra való kisebb-nagyobb 

törekvés mellett szintén a saját hatalmi vagy nemzeti álláspont, avagy rokonszenv hatása 

alatt fognak keletkezni.” – folytatta.585 Szerinte a háború a „szocialista és radikális 

kozmopolita eszmékkel szemben a kritikus pillanatban szintén diadalmaskodó nemzeti 

eszme hatása alatt támadt.” A nemzeti eszme Csánki szerint az egyéniség szabad 

érvényesülése elvének a nagyobb társadalmi egységekre való átvitele. Ahogy az ember is 

önnön érvényesülése során vállal konfliktusokat, úgy igaz ez a nemzetekre is.586 A nemzeti 

eszme a nemzeti állam formájában testesül meg. Nemzeti imperializmusról akkor 

beszélhetünk, ha a nemzetállam határain túl nyúlva más területekre és népekre is ki akarja 

az adott nemzet terjeszteni uralmát saját nemzete érdekében. A háború a nemzeti érdekek, 

imperializmusok összeegyeztethetetlenségéből fakad.587 Mindezt súlyosbítja, hogy a 

nemzeten belül is harc dúl a különböző „osztályok” (Csánki szóhasználata) között, amely az 

egyenlőtlenségen alapul, amit sem a szocialista tanok, sem a tudomány, sem a vallás nem 

tudtak orvosolni. A háború tehát a nemzeti eszméből és az imperializmusból fakad, minden 

egyéb csak tünet vagy ürügy.588 Magyarországnak és Ausztriának soknemzetiségű 

államokként nem volt érdekük határaik kiterjesztése, így jelen háborúban is csak a védekezés 

a céljuk.589 

A negyedik tanulmány, amelyet Jánossy Dénes írt, Az osztrák-magyar monarchia háborús 

felelőssége címet kapta.590 Jánossy szerint a békeszerződés előkészítésekor a háborús 
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felelősség megállapítására olyan bizottság jött létre, amelynek a tagsága kizárólag a győztes 

képviselőiből állt. A bizottság természetszerűleg egyoldalúan Ausztria–Magyarországra és 

Németországra hárította a világháború felelősségét. Ezzel magyarázható, hogy a vesztes 

országokban tudományos igényességgel foglalkoznak a háborús felelősség vádjának 

megcáfolásával. A munka jó úton halad a sorra megjelenő forráskiadványokat tekintve.591 

Jánossy cikke ezen kutatásokat ismerteti, különös tekintettel az osztrák kiadványokra. 

Szerinte az eddigi eredmények alapján „a békeszerződésekben történt erkölcsi 

megbélyegzésünk ma már megdöntöttnek tekinthető. Az igazság azonban 

feltartóztathatlanul fog haladni továbbra is a maga útján, mert nemzetek sorsát politikai 

gyilkosságokra felépíteni, vagy nemzeteket hamis okmányok alapján erkölcsileg egyszer, s 

mindenkorra elítélni nem lehet. Az igazságtól nekünk nem kell tartanunk, mert az mellettünk 

tanúskodik.”592 

Leszögezhetjük tehát, hogy a Horthy-korszak legfontosabb civil történettudományi 

szakfolyóiratában, amely az állami élettel is összefonódott, 1914 és 1945 között mindössze 

egy első világháborúval kapcsolatos tanulmány jelent meg, ami a magyar háborús felelősség 

kérdését tárgyalta és kívánta elhárítani. A megjelent tanulmányok száma tehát éppen 1/53 

része a Hadtörténelmi Közleményekben megjelentekének. 

Recenziók tekintetében valamivel jobb az arány. A Hadtörténelmi Közlemények 105 írásával 

szemben itt – Julier Ferenc már említett cikkével együtt – 47 írás áll, azaz átlagban minden 

évre jutott egy vagy kettő, de még mindig feleannyi jelent csak meg, mint a másik 

folyóiratban. 

Milyen témájú könyveket ismertettek a Századokban? A 47-ből 7 a háború utáni 

forradalmakhoz kötődik: Domanovszky Sándor bemutatta Tormay Cecil és Esterházy 

Miklós gróf emlékiratait, valamint Győry Tibor A proletárdiktatúra a közegészségügy terén 

című írását.593 Breit József A magyarországi 1918/1919. évi forradalmi mozgalmak és a 

vörös háború története című munkájának mindkét kötete külön feldolgozást kapott.594 

Pourtalés gróf emlékirata, valamint Sviezsényi Zoltán Hogyan veszett el a Felvidék? című 

munkája jelenti a maradék két forradalmak kori recenziót.595 
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A Hadtörténelmi Közleményeknél is említett reprezentatív sorozatok közül József főherceg 

visszaemlékezése négy596, Tisza István munkái kettő597, a Hadilevéltár sorozata egy598 cikket 

kapott. A cikkek között négy szűkebb értelemben vett hadtörténeti munkát599, három 

emlékiratot vagy naplót600 és huszonhárom külpolitikai-politikai-diplomáciai jellegűt601 

találunk. Utóbbinak kimagasló száma alátámasztja Jánossy Dénes azon korábbi állítását, 

hogy a háború diplomáciai előkészítésének tanulmányozását kiemelten fontosnak tartották 

tudományos szempontból, a háborús felelősség vádjának elhárítását szem előtt tartva. Egyik 

fenti kategóriába sem illett bele Pilch Jenő Horthy-életrajzának, Teleszky János A magyar 

állam pénzügyei a háború alatt című művének és Mohácsy Béla A magyar királyi 

államvasutak a világháború alatt című munkájának recenziója.602 Érdekes, hogy a 

Hadilevéltár sorozatán kívül egyik első világháborúról szóló összefoglaló munka sem érte 

el a Századok szerzői gárdájának ingerküszöbét. A bemutatott könyvek nagy része viszont a 

háborút előkészítő és az alatti diplomáciával foglalkozik, ezzel alátámasztva azt, hogy a 

korszak civil történetírását az első világháborúval kapcsolatban elsősorban a háborús 

felelősség kérdése érdekelte. 

III.4.6. A világháború katonai tapasztalatainak feldolgozása a tiszti kar felhasználására 

Mind a Hadtörténelmi Közlemények, mind a Magyar Katonai Közlöny számos hosszabb-

rövidebb írást közölt, amelyek valamely katonai egység szempontjából, vagy magasabb 

megközelítésben dolgozta fel a harctéren szerzett tapasztalatokat. Mindez azt a gyakorlati 

célt szolgálta, hogy a tiszti kar aktív és leendő tagjai tanuljanak belőle. E tanulmányok 

szerzőinek jelentős része került ki a Hadtörténelmi Levéltár munkatársai, illetve a Magyar 

Katonai Írók Köre tagjai közül. Előbbiek számára ezen írások elő-, illetve 

részmunkafolyamatait képezték a Hadtörténelmi Levéltárban folyó nagy vállalkozás 

végrehajtásának, amely a világháború hadtörténetének feldolgozását célozta, és amelynek 

eredménye a tízkötetes A világháború 1914–1918. Különös tekintettel Magyarországra és a 

magyar csapatok szereplésére című sorozat lett.603 Ez a félbemaradt, az eseményeket csak 
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1915 augusztusáig tárgyaló mű számít a hivatalos magyar hadtörténetírás első átfogó 

szakmai munkájának, mely egy kollektíva munkájára alapulva, szakszerű levéltári kutatás 

alapján meg akarta írni a háború történetét.  

Az első kötet 1928-ban jelent meg. Gerbert Károly jegyezte előszava szerint „munkánk célja 

természetesen nem lehetett más, mint a magyar csapatok teljesítményének megörökítése. 

Minthogy azonban se a honvéd, se a közöshadseregbeli magyar csapatok történetét nem lehet 

a magyar-osztrák haderők történetéből kihasítani, hogy ennek a műveletnek az összefüggés, 

áttekinthetőség és az érthetőség kárát ne vallja, szükségképpen meg kell írnunk az egész 

világháború történetét.”604 A kötetet nem népszerűsítő céllal írták, hanem „azt a nagy célt 

óhajtja elérni, hogy a m. kir. honvédség tisztikarának, ma már ténylegesen nem szolgáló 

bajtársainknak és mindazon volt tartalékos és népfelkelő tiszteknek, akik a nagy harcot 

végigküzdötték, alapos katonai tudományos szakmunkát szolgáltassunk, hogy abból a nagy 

háború belső vonatkozásait és összefüggéseit, a hadműveletek tervezését, végrehajtását és 

kihatását, végül a magyar csapatok belső értékét és teljesítőképességét megismerjék.”605 

A könyv a világháborút megelőző körülbelül ötven év külpolitikai eseményeinek 

összefoglalásával indul, amely az első 77 oldalt teszi ki, szerzője, miként a kötet nagy 

részének is, Hedry Béla.606 Kivételt képez a hadműveleti repülőfelderítésről és a felderítés 

egyéb forrásból származó adatairól szóló rész607, amelyet Madarász László írt, illetve a 

magyar-osztrák, illetve orosz haderőket, illetve légjáró csapatok szervezeteit bemutató 

függelék, melynek szerzői Karojlović Oszkár, Poppe Kornél és Madarász László608. 

Értékelése szerint az antant támadó, míg a hármasszövetség védekező célú csoportosulás 

volt. Ezt abból vezeti le, hogy az antant szerződései katonai jellegűek, míg a 

hármasszövetség szerződései nem azok, és az első katonai megegyezés csak 1913-ban jött 

létre.609 Az antant motorja a szerzők szerint Anglia, amelynek célja az volt, hogy megőrizze 

világhatalmi pozícióját Németországgal szemben, ez a cél pedig meggátolt mindenféle békés 

rendezést.610 
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A szerzők szerint tehát a világháború okai a nagyhatalmi vetélkedésben, azon belül Anglia 

Németországgal szembeni féltékenységében, félelmében gyökerezett. Utána megkezdik a 

világháború eseményeinek közvetlen tárgyalását. A kötet az orosz hadszíntérre koncentrál. 

Bemutatja az osztrák-magyar, a német és az orosz mozgósítást, haderőt, a hadműveleti 

célokat és terveket, valamint a kezdeti hadmozdulatokat, egészen 1914. augusztus 20-áig.611 

Részletesen megismerhetjük a magyar-osztrák hadműveletek bevezetését, a hírszolgálatot 

és felderítést is 1914. augusztus 1. és 23. között.612 Mint láthatjuk, a főszerep a katonai 

leírásé, a háború más aspektusa itt már nem jut szóhoz. A tárgyalásmód pedig igen aprólékos. 

E jellemzők a sorozat többi kötetére is igazak, azaz a katonai eseményeket a legapróbb 

részletekig leírják, másról azonban nem beszélnek. További érdekesség még, hogy az első 

kötet az egyetlen, ahol a tartalomjegyzékben az egyes részek szerzőit megtalálhatjuk. A 

további kilenc kötetben sehol nem jelzik külön a fejezetek szerzőségét. A gárdát mégis 

azonosíthatjuk a Hadtörténelmi Levéltár egykori irodalmi osztályával, akik aktív szakírói 

tevékenységet folytattak. Rendszeresen publikáltak a Magyar Katonai Közlönyben, majd a 

folytatásaként megjelenő Magyar Katonai Szemlében, továbbá a Hadtörténelmi 

Közleményekben.613 Érdekes ugyanakkor megjegyezni, hogy a szerzők közül biztosan 

kimaradt az akkor éppen a Hadilevéltárban dolgozó Bánlaky (Breit) József, aki az egyik 

legfontosabb kortárs hadtörténész volt. Egyik legfontosabb munkája, A magyarországi 

1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története614 torzóban maradt. A 

Hadtörténelmi Levéltár megbízásából megírta Az 1914. évi osztrák-magyar-szerb-

montenegrói hadjárat: a tábori akták és egyéb levéltári anyag felhasználásával 615című 

könyvét, majd elkezdett dolgozni A magyar nemzet hadtörténelme616 című monumentális 

sorozaton, amelybe 23. és 24. kötetként a fent említett könyveket is beillesztette.617 A Hadi 

Levéltár menet közben megkezdődő első világháborús szintézisének szerzőgárdájából 

viszont kimaradt. Megegyezett az intézmény vezetőségével, hogy a világháború 

feldolgozásával a kijelölt szerzőgárda dolgozik, míg ő a korábbi korszakok átfogó 

hadtörténetét írja meg.618 A két sorozat párhuzamosan futott, de míg Breit befejezte nagy 

művét, a Hadilevéltár sorozata félbeszakadt.619 Breit végül mégis elkezdte megírni az első 
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világháború történetét. 1200 oldalas terjedelmű kéziratában 1916 elejéig jutott. A 

befejezetlen munkát azóta sem adták ki, az a Hadtörténelmi Levéltár polcain pihen.620 

Ugyanitt található egy másik, 1940-es években írt munkája, amely Hadinaplóm címmel saját 

első világháborús élményeit dolgozza fel. Ez a kézirat is megszakad, mégpedig 1915 

elején.621 Visszatérve A világháborúra: a Hadtörténelmi Levéltárról szóló alfejezetben 

bemutattam, hogy e sorozat elkészítése milyen mértékben határozta meg az intézmény 

mindennapjait. Ennek rendelték alá a gyűjtő- és a feldolgozómunkát, és a bécsi anyagból is 

eszerint válogattak. A sorozat induló kötete nem sokkal a világháború végének tizedik 

évfordulója előtt, 1928 augusztusában jelent meg, mégpedig a Stádium Sajtóvállalat Rt. 

gondozásában. 1929-ben, másodikként a negyedik kötetet adták ki, majd második (1930), 

az ötödik (1932), a harmadik (1933), és a hatodik (1934) következett. A hetedik három év 

kihagyással, 1937-ben jelent meg, majd a következő három kötet 1939-ben, 1940-ben, majd 

1942-ben. A tizedik kötet megjelenésekor már folytak a Szovjetunió elleni hadműveletek a 

Honvédség részvételével. A háborúba lépés együtt járt a katonai költségvetés 

átcsoportosításával, ami a sorozat készítésére is kihatással volt. Arról nem is szólva, hogy a 

hadtudományi kutatók új feladatokat kaptak: az új, aktuális kihívásokra kellett gyakorlati 

megoldásokat találniuk. A világháború néhány további kötete kéziratban maradt, de a kutatás 

leállt, és 1945 után már nem indult újra.622 Láthatjuk tehát, hogy a kötetek megjelenési 

sorrendje nem esett egybe számozásukkal. Ennek valószínűleg az az oka, hogy az egyes 

kötetek adott hadszíntér eseményeit tárgyalták. A kutatás párhuzamosan folyt és 

eredményeit igyekeztek a lehető leggyorsabban kiadni. 

Az 1930-ban megjelent II.623 és az 1933-ban napvilágot látott III. kötet624 az orosz hadszíntér 

eseményeit tárgyalta, az 1928-as I. részt folytatva. A II. és III. kötet közös előszavában a 

szerzők fontosnak tartották leszögezni, hogy noha munkájukat több részben kénytelenek 

közreadni, a mű mégis szerves egészet alkot, kötetei nem önállók. Papírra vetésükkor 

feltételezték, hogy az olvasó ismeri az I. kötet tartalmát. „Az események gyors 

egymásutánját nem akarjuk folytonos ismétlésekkel, elméleti és katonaföldrajzi 

magyarázatokkal vontatottá és nehézkessé tenni, ezért kérjük olvasóinkat, hogy jelen kötet 

tanulmányozásának megkezdése előtt idézzék emlékezetükbe az I. kötet második felében 

                                                           
620 POLLMANN (2014) 145. 
621 POLLMANN (2014) 145–146. 
622 SZEM (2013) 180. 
623 A VILÁGHÁBORÚ II. (1930). 
624 A VILÁGHÁBORÚ III. (1933). 
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már elmondottakat és ezt a kötetet is az elrendezés kronologikus sorrendjében olvassák.”625 

Arra is figyelmeztették az olvasót, hogy a II. és III. kötet szerves egészet alkot, „mert az 

úgynevezett 1914. évi galíciai bevezető nyári hadjáratot tárgyalja, a 3. lembergi vagy 

rawaruskai csata befejezéséig és a seregeknek a San mögé elrendelt visszavonulásáig.”626 

Egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy a szöveg érthetetlen a térképmellékletek egyidejű 

tanulmányozása nélkül. „A felhasznált térképek esetében törekedtek a legpontosabb és 

legfrissebb források felkutatására. Az ebből adódó eltérésekre a háború során keletkezett 

térképészeti anyaghoz képest a bevezető szintén felhívja a figyelmet. Ezeket a mellékelt 

anyagban megfelelő módon jelölték is.”627 A kötetek az elsőhöz hasonlóan részletekbe 

menően aprólékosak, és olykor a kritikai hangvétel sem áll tőlük távol, különösen, ha Conrad 

haditerveiről van szó.628 Az ilyen megjegyzések rendre a Monarchia központi hadvezetésére 

vonatkoznak. A terveket kivitelező magyar tiszteket viszont általában méltatják, ezzel is 

erősítve a magyar katona magas harcértékének képét.629 

Az 1929-ben megjelent IV. és az 1932-ben megjelent V. kötet a szerb és montenegrói 

hadszíntérre kalauzolja el az olvasót. Közös előszavukból érdekes adatok derülnek ki a 

felhasznált forrásokról. Megtudhatjuk, hogy a Hadtörténelmi Levéltárban eredetiben vagy 

hiteles másolatokban levő iratokat használták, valamint a szerb vezérkar által 1924-ben 

kiadott A nagy háború a szerbek, horvátok és szlovének felszabadítására és egyesítésére 

című műből merítették. Ezzel kapcsolatban megjegyzik, hogy az eredeti szerb iratok nagy 

része az 1915-ös hadműveletek során elveszett, így a fenti műben közölteket fenntartással 

kezelték. Használtak magánszemélyektől származó iratokat is, de igyekeztek ezekre csak 

akkor szorítkozni, ha ez volt az egyetlen mód a hivatalos iratok hézagjainak pótlására, és az 

adott forrás megbízhatóságához nem fért kétség.630 A VI. kötettől kezdve a forrásokat külön 

jegyzékekben közölték az adott kötet elején. A levéltár saját, eredeti vagy másolt formában 

rendelkezésre álló iratai mellett osztrák, orosz, német, illetve az utolsó kötetben francia 

levéltári dokumentumokat és visszaemlékezéseket, továbbá más országokban készült 

összegző sorozatokat használtak. Ezek közül különösen fontosnak bizonyult a bécsi 

                                                           
625 A VILÁGHÁBORÚ II. (1930) 5. 
626 A VILÁGHÁBORÚ II. (1930) 5. 
627 SZEM (2013) 182. 
628 A VILÁGHÁBORÚ II. (1930) 547–554. 
629 A VILÁGHÁBORÚ II. (1930) 554–556. 
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Kriegsarchiv által jegyzett Österreich–Ungarns letzter Krieg 1914–1918631 című hétkötetes 

kiadvány, amelyet A Világháborúval ellentétben be is fejeztek, mégpedig kilenc év alatt. 

Sokat hivatkoztak a berlini Reichsarchiv Der Weltkrieg 1914–1918632 című tizenötkötetes 

összefoglaló művére is, amely szintén eljutott a háború végéig. Felhasználták ezek mellett a 

jugoszláv, az olasz, a francia és az angol vezérkari műveket, valamint a készülő szovjet-

orosz összefoglalás kéziratának német fordítását is.633 

A világháború című sorozat 1915 augusztusában megszakad. Mi lehet az oka, hogy az 

osztrák vagy a német sorozatok eljutottak a háború végéig, de a magyar nem? A válasz a 

feldolgozás mélységében keresendő. Mind a német, mind az osztrák sorozat 

hadosztályszintig tárta fel az iratokat.634 A Hadilevéltár kutatási módszere azonban eltért 

ettől. Felhasználták a magasabb egységek parancsait és naplóit, amelyeket kiegészítettek az 

alárendeltek hivatalos dokumentumaival, és mindezt magánjellegű naplók és 

visszaemlékezések felhasználásával egészítették ki.635 Ha a források felhasználásában 

mértékletességet tanúsítottak volna, akkor talán a magyar sorozat is eljut a végéig. A másik 

problémát, mint ahogy Farkas Márton és Pollmann Ferenc is rámutattak már, az jelentette, 

hogy a háborút a magyar haderő szempontjából akarták megírni.636 Csakhogy kiderült, hogy 

az Osztrák–Magyar Monarchia haderejéből nem lehet elválasztani a magyar 

nemzetiségűeket. A területi alapon szervezett hadseregben ugyanis szinte minden katonai 

egység vegyes nemzetiségi összetételű volt. Így hát a Hadilevéltár vállalkozásából a 

Monarchia első világháborús hadtörténetének megírása lett. Ez a cél viszont nem volt reális, 

már csak a nagymennyiségű anyag feldolgozási szükséglete miatt sem. Arról nem is szólva, 

hogy a keletkezéskori Magyarország területe nem egyezett meg a történelmi Magyarország 

területével, így az anyaggyűjtés kapcsán is további problémák, nehézségek merültek fel. 

Nem véletlen, hogy a tíz kiadott kötet során még a háború feléig sem jutottak el.637 Az 

elkészült anyag viszont rendkívül részletes, és színvonalát tekintve egyenrangú más korabeli 

európai sorozatokkal.638 A tíz kötet minimális diplomáciatörténetet tartalmaz (azt is 

nagyrészt az elején), a nagy része vegytiszta hadtörténet. Gazdaság-, társadalom- vagy 

                                                           
631 ÖSTERREICH–UNGARNS (1930–1938). 
632 DER WELTKRIEG (1925–1944). 
633 JULIER (1943) 427–428, SZEM (2013) 183. 
634 SZEM (2013) 182–183. 
635 BIALOSKÓRSKI (1934), BIALOSKÓRSKI (1936), BIALOSKÓRSKI (1938B). 
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művelődéstörténeti kérdéseket hiába is keresnénk benne, de minthogy nem is ezzel a céllal 

készültek, nem is kell. Szándékának, hogy segítse a katonákat az események megértésében, 

a tapasztalatok levonásában és későbbi felhasználásában, minden bizonnyal megfelel. Felső 

hadvezetés szempontjából való tárgyalásmódja beleillik abba, ami Winter az első generációs 

hadtörténeti munkákról állít. A háborúhoz vezető út felvázolásakor a nagyhatalmak 

ellentéteit sorolja fel mélyreható okokként, közülük Anglia Németország elleni 

féltékenységét emeli ki, mint a háború elsődleges okát, ami pedig a Romsics Gergely 

felvázolta diszkurzív modellben ott helyezi el, ahova tartozik is, a Horthy-korszak politikai 

berendezkedését elfogadó, a társadalom felső rétegeihez tartozó szerzők által jegyzett művek 

közé. Ezt az erősítené meg, ha tudnánk, hogy a háborús vereséget és a történelmi 

Magyarország felbomlását hogyan magyarázza. Ezekre a kérdésekre azonban az 1915-ös 

megszakadás miatt nem kapunk választ. A Monarchiát közvetlenül nem érintő nyugati 

hadszíntérről minimális információt kapunk, de a szerzők legalább nem feledkeznek meg 

ennek tárgyalásáról. 

A Nagy Háború tapasztalatait természetesen a tisztképzésbe is be kellett építeni, amely meg 

is történt Vajna Viktor és Náday István Hadtörténelem tankönyvében, amely a Ludovika 

Akadémia számára készült.639 Bevezetője szerint a szerzők azt a célt tűzték ki, hogy elméleti 

tudást szolgáltassanak a leendő tisztek számára, mivel annak megszerzése a korábbi 

hadjáratok alapos tanulmányozásával lehetséges.640 A könyv négy főrészből áll. Ezek közül 

az utolsó kizárólag a világháborúval és az azutáni hadjáratokkal foglalkozik, és terjedelmét 

tekintve ez a legnagyobb.641 Hét részre bomlik. A szerzők külön tárgyalják az előzményeket 

és a mozgósítást, az öt háborús évet, végül a világháború utáni hadjáratokat, név szerint az 

1920-as orosz-lengyel, valamint az 1919/1922-es görög-török háborút. A főrész 

irodalomjegyzékében döntően német és francia találunk, kisebb részben magyar 

szakirodalmat találunk. Ezt kiegészíti hírmondóként három angol- és egy románnyelvű mű. 

Az angolnyelvű művek közül Barnes Genesis of the World Warjára642 a szövegben is 

hivatkoznak, mint semleges álláspontra. A magyarnyelvű munkák közül hivatkoznak többek 

között a Magyar Hadtörténelmi Levéltár sorozatára, az Aggházy–Stefán és a Julier-féle 

világháború-történetekre, Balanyi világpolitikájára, József főherceg visszaemlékezésére, a 

Gratz-féle A dualizmus korára, Szekfű Három nemzedék című művére és más akkori, 
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élvonalbelinek számító katonai szakirodalomra.643 A hadieseményeket a bevezetőben 

leírtakhoz tartva magukat, hadvezetési szempontból elemzik a szerzők, annál is inkább, mert 

az első világháború hadászati tapasztalatai közvetlenül hasznosíthatók az ebből a könyvből 

tanuló tisztjelöltek számára egy eljövendő konfliktusban. A világháború előzményeinek 

ismertetésekor hangsúlyozzák, hogy mennyien foglalkoznak e kérdések kutatásával. Az 

érdeklődést a békeszerződés szövegére vezetik vissza, amely kimondja Németország és 

szövetségesei felelősségét a konfliktus kirobbanásában. A békeszerződés revízióra szorul, s 

ehhez a benne foglalt háborús felelősséget el kell hárítani.644 A szerzők szerint a háború okait 

hagyományosan a következő pontokban szokták megjelölni. 1. A francia reváns vágya 

Németországgal szemben. 2. Oroszország törekvése a tengerszorosok megszerzésére és a 

szláv népek egyesítésére. 3. Anglia félelme Németország megerősödésétől. 4. Olaszország 

törekvése az Adria feletti egyeduralomra és az olaszok által lakott területek egyesítésére. 5. 

Az Osztrák–Magyar Monarchia belső gyengeségei, amelynek következtében ellenfelei úgy 

gondolták, hogy terveiket meg tudják valósítani annak rovására.645 A háború előtti évtizedek 

diplomáciai játszmái során kialakultak a szövetségi rendszerek, ahol Angliának és 

Franciaországnak Németországgal volt ellentéte, míg Oroszországnak és több kisebb 

országnak, így Szerbiának és a papíron szövetséges Olaszországnak és Romániának az 

Osztrák–Magyar Monarchiával. Franciaország és Oroszország külügyének élén olyan 

férfiak álltak, akik csak háborús úton tartották elképzelhetőnek céljaik elérését, ezért 

keresték az általános háború lehetőségét. Az Osztrák–Magyar Monarchia és Németország 

Szerbia ellen már korábban háborút tervezett, amelyhez a trónörökös meggyilkolása ürügyül 

szolgált. E háborút azonban lokalizálni akarták. Európai szintű kiszélesítése az antantnak 

köszönhető.646 Idézik Barnes véleményét, amely szerint Anglia, közelebbről Edward Grey 

felelőssége, hogy nem álltak a francia külpolitika útjába a július válság során, ugyanis 

megfelelő fellépés esetén a háború a balkáni hadszíntérre korlátozódott volna.647 A háború 

ismertetése hadvezetési, és -szervezési szempontok szerint működik. A haditerveket, a 

mozgósítást és az előkészületeket aszerint mérlegelik, hogy mennyire voltak korszerűek, s 

tárgyalásuk nem szorítkozik a központi hatalmakéra, az antant államait is hasonló 

terjedelemben vizsgálják. Ez a későbbiekben nem jellemző. Az 1914-gyel foglalkozó rész 
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646 VAJNA – NÁDAY (1935) 389–391. 
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száztizenegy oldalából összesen huszonkettő foglalkozik a nyugati hadszíntérrel. Az 

arányok a többi fejezetben is hasonlók. A szerzők reálisan látják, hogy a támadó haditervek 

kudarcai után az idő az antantnak kedvezett, mivel az elhúzódó háború lehetőséget adott 

arra, hogy gazdasági ereje érvényesüljön, s ezt csak gyors katonai döntéssel lehetett volna 

megelőzni. Ennek köszönhető, hogy a központi hatalmak 1915-ben komoly erőfeszítéseket 

tettek arra, hogy katonailag megnyerjék a harcot.648 A háború felőrölte a hadviselő országok 

gazdaságát és 1918-ra érvényesült az antant gazdasági túlereje, amelyet a sikeres blokáddal 

is tetézett, folyamatos ellátási nehézségeket okozva a központi hatalmak államaiban.649 A 

problémát tetézte az erélytelen belpolitika is, amely nem hallgattatta el az egységgel 

szembeni hangokat.650 A háborús vereséget abban látják, hogy nem sikerült a villámháborús 

terveket végrehajtva gyors katonai döntést elérni. Az elhúzódó háború aláásta az Osztrák–

Magyar Monarchia gazdaságát, ami miatt mind az állampolgárok, mind a katonák ellátása 

akadozott. A hátországban a nehézségek hatására erősödött az ellenzéki csoportosulások, 

illetve a nemzetiségiek ellenállása, amely végül az egység teljes megbomlásához és háborús 

vereséghez vezetett. Érdemes a szerzők konklúzióját szó szerint idézni: „A hátország 

eseményeinek rövid áttekintése szükséges, hogy megértsük azt, hogy nem a haderő, de a 

hátország bomlott fel, hogy világosan lássuk, hogy a felfegyverzett nemzetek harcában az 

arcvonal nem nélkülözheti a hátország arcvonalának kitartását.”651 A háborús vereség 

magyarázata tehát komplex. Amellett, hogy elismerik az antant erőfölényét, amely a 

villámháborús terv kudarca után előre jelzi annak győzelmét, a vereség okait mégis a 

hátországban keresik, s felhívják a tisztjelöltek figyelmét arra, hogy a nemzet egységének 

fenntartása minden háborús erőfeszítés alapja. A fentiek alapján tehát kijelenthetjük, hogy a 

mű megfelel a winteri modell első generációs művekre vonatkozó részének, és egyúttal 

Romsics Gergely diszkurzív terekről alkotott modelljében is ugyanoda tartozik, mint a 

Hadilevéltár tízkötetes sorozata. 

III.4.7. A nagyközönségnek szánt világháborútörténeti kötetek 

Máig hivatkozási alapként szolgálnak azok a katonai szakírók által jegyzett korszakbeli 

világháborútörténetek, amelyek közérthető megfogalmazással, a nagyközönség számára 

íródtak. Ezek nem valamilyen speciális kérdéssel foglalkoznak, hanem a háború egészét 

kívánják bemutatni. Időrendben haladva az első ilyen kötet 1927-ben jelent meg Kállay 
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István tollából, Magyarország a világháborúban. 1914–1918 címmel.652 A könyv a 

szerkesztő előszava szerint arra volt hivatott, „hogy emlékül szolgáljon azoknak, akik együtt 

harcolták és szenvedték végig a világégés küzdelmeit. Nem írunk hadtörténelmet, csak 

összegyűjtöttük ezer és ezer tiszt és katona hősies önfeláldozásának néhány adatát s 

koszorúba kötve meg megörökítettük: emlékezetére a nagy időknek és példaadásra a jövő 

nemzedéknek. Fogadják szívesen és lapozgatva benne, gondoljanak egy-egy pillanatra a 

bajtársakra, akikkel összekapcsolta őket a hazáért való küzdelem szent emléke.”653 A kötet 

hangsúlyát ennek megfelelően az adja, hogy számos katona rövid, egy bekezdésnyi életrajzát 

ismerteti s fényképeit közli ezredek szerinti bontásban.654 Ez a formátum a később 

tárgyalandó alakulattörténetekkel mutat rokonságot. Az első negyven oldal tér csak el ettől, 

amelyben vázlatosan a világháború történetéről olvashatunk.655 A háború előzményét a 

francia revans vágyára vezeti vissza, amely sikeres diplomáciával összekovácsolta az antant 

erőit. „Az elért diplomáciai sikert minden vonatkozásban támogatták a szélső nacionalista 

és imperialista törekvésekből kisarjadt hatalmi versengések, a faji és gazdasági ellentétek, 

melyek a gyűlölködésnek és megnemértésnek annyi forrását fakasztották fel, hogy az 

egymással szemben ellenséges táborokba sorakozott nemzetek végképpen elvesztették 

biztonságérzetüket. A pánszláv, az alldeutsch, a revanche gondolatát szolgáló, a nagy-szerb 

eszmét propagáló sajtó és politikai hangulatkeltés összes más eszközei lassanként azt a 

felfogást érlelték meg az emberek tömegének gondolatvilágában, hogy a tarthatatlan 

helyzetből nincs más kivezető út, mint a fegyverek erejére való fellebbezés. Ezzel lehet 

megmagyarázni, hogy a hadüzeneteket szinte kivétel nélkül minden államban ujjongó 

örömmel fogadták és úgy üdvözölték, mint a küszöbön álló nemzeti megújhodás, hatalmi és 

gazdasági gyarapodás szükséges feltételeit. Természeti szükségszerűséggel bekövetkezett 

eseményt láttak mindenütt a háborúban, amelynek elhárítására nem is volt mód, s amelynek 

kimenetelétől a két csoportba tömörült ellenséges nemzetek mindenike a maga reményeinek 

megvalósulását várta.”656 Kállay szerint a szarajevói gyilkosság a világ minden részén 

felháborodást keltett, és az azonnali cselekvés és megfelelő formájú retorzió az egész világon 

egyetértéssel találkozott volna. Ez azonban a kivárás miatt megszűnt, a központi hatalmak 

diplomáciai tehetetlensége pedig arra kényszerítette őket, hogy vállalják „a háború 
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felidézéséért a formai felelősséget”.657 A háború tehát komplex okok miatt tört ki, de a 

francia diplomácia készítette elő. Új elem más korabeli munkákhoz képest, hogy a 

különböző eszmei irányzatokat, mint közhangulatot befolyásoló tényezőket írja le, amelynek 

háborúpártiba fordulása magyarázza meg azt, hogy a lakosság üdvözölte a háborút.658 

Hasonló gondolatmenet jóval később, Francois Furet-nél olvasható. Furet szerint a háború 

eredete és lényege az európai nemzetek közötti vetélkedésben és polgárjaik 

patriotizmusában keresendő.659 A tőke komoly szerepet játszott, de nem bűnbak, ugyanis 

„lehetetlen nem észrevenni 1914 augusztusában, hogy ha a háború okai között ott is szerepel 

a nagyhatalmaknak a piacok és a gyarmatok ellenőrzéséért folytatott versenye, a népek, 

minden osztályt beleértve, csak egy másfajta, nemzeti vagy nacionalista, ősibb alapokra 

visszanyúló rend okán adják rá áldásukat. Az emberek mindenütt azzal a meghatározó 

eszmével indulnak a háborúba, hogy a nemzeti közösséget szolgálják. Ez az eszme különféle 

formákat ölt, és intenzitása is eltérő a szerint a helyzet és kapaszkodó szerint, amelyet talál 

vagy kitalál magának: a franciáknál Elzász-Lotaringiához kötődik, az angoloknál a 

megszokott vezető szerephez, a németeknél a múlt miatti visszavágás lendületéhez, az állam 

nélküli kis nemzetek esetében pedig a kollektív önállósodás reményéhez. De szerte 

Európában szinte úgy működik, mint valami népszavazás, mely a nemzetről, erről a par 

excellence európai találmányról szól. Nyugodt népszavazás, amely abban a pillanatban nem 

ellentmondásosnak, hanem szinte nyilvánvaló döntésnek látszik. … Amikor elkezdődik, a 

nemzeti hovatartozás érzésében a leginkább közös az európai népesség, ez az érzés nem 

föltétlenül háborúpárti, noha lehet az, mindenesetre magában hordja a háborúba való 

előzetes beleegyezést, bármilyen kevéssé átlátható is a tét az emberek számára.”660 A nemzet 

Európában korábbi, mint a demokrácia vagy a „kereskedő társadalom”, a társadalmak pedig 

a korábbi időkből megörökölték a háború, mint értékpróba szeretetét.661 A boszniai 

merénylet után a hadüzenet átadásáig minden pillanatban le lehetett volna állítani a 

Monarchia által mozgásba hozott gépezetet, de ezt igazából senki sem akarta. A kormányok 

mögött ott állt a népek egyetértése.662 A 14-es háború a nemzetek háborújaként kezdődött, 

és forráspontig hevítették azok a szenvedélyek, amik az előző századot betöltötték.663 A 

háborút a mindennapi életből kiszakított civilek vívták meg és az ország valamennyi erejét, 
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teljes népességét mozgósították.664 A háború átrendeződött a nemzeti teljesítőképességek 

közötti összecsapássá, minden termelő tevékenység alárendelődött a háború érdekeinek és a 

civil rend a katonai rend mögé sorolódott be.665 Összefoglalva tehát a fentieket Furet szerint 

a háború elsődleges kirobbantója a nacionalizmus, és az első világháború a népek háborúja. 

Horváth Gizella Eszmélet folyóiratba írt recenziója alapján ezzel az elmélettel az a gond, 

hogy félreteszi a gazdasági szempontokat.666 Egyetértek ezzel az állítással, de más problémát 

is látok, mégpedig az, hogy azt a megfigyelését, hogy a hadviselő országok lakosságai 

felsorakoztak a háború mögé, állítja be úgy, mintha a nép döntéséből, a közvélemények 

kormányokra gyakorolt hatásából eredt volna a háború. Azaz: ok-okozati összefüggést lát 

ott, ahol párhuzamosan létező folyamatok vannak. Ráadásul Furet azt sem vette észre, 

vélhetően az ilyen irányú szakirodalom ismeretének hiánya miatt, hogy a háború támogatása 

közel sem volt 100%-os. Romsics Ignác mutatott rá 2015-ös Az első világháború – 100 év 

távlatából című tanulmányában, hogy a bevonuló katonák vidámságát sok esetben inkább 

az alkohol okozta, mint az a tudat, hogy harcolni mennek. Romsics állítását a magyar 

visszaemlékezés-irodalom mellett Jean–Jacques Becker 1977-es monográfiájára alapozta, 

amelyben a szerző 1914-es, a francia közoktatási minisztérium utasítására született falusi 

tanítói hangulatjelentések alapján cáfolta a vidék háborús lelkesedésének mítoszát.667 Ezt a 

munkát Furet akár ismerhette is volna. 

Visszatérve a Kállay szerkesztette kötetre, a háború kitörésének okai után a hadieseményeket 

részletezi. Minimális mértékben tér ki olyan eseményekre, amik nem a harctérrel 

kapcsolatosak. Ilyen kitérés az oroszországi forradalom és a breszt-litovszki béke, valamint 

a háború közbeni békekísérletek és a békeszerződések rövid ismertetése.668 

A kötet tehát amellett, hogy tartalmaz új gondolatot a háború kitörése kapcsán, mégiscsak 

beleillik a korszak hivatalos munkáiba azzal, hogy elsősorban hadászati kérdések találhatóak 

benne, politikatörténet minimálisan, illetve a felelősséghárítás is előkerül. A könyv nagy 

részét kitevő katonai arckép- és szószedetcsarnok pedig inkább a korszak 

emlékezetpolitikájába, mint tudományosságába illik bele, hiszen a magyar katona 

hősiességének hangsúlyozásához az ilyen közlések is szervesen hozzájárultak. 
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A fegyverszüneti szerződések megkötése után tíz évvel, 1928-ban újabb kötet jelent meg 

Pilch Jenő szerkesztésében A világháború története címmel.669 Ha a szerkesztőről modern 

szakirodalmat keresünk, jóformán csak Ács Tibor rövid írását találhatjuk meg a 

Hadtudomány 2001/2-es számában.670 Ebben azonban nem esik szó A világháború története 

című kötetről. Hasonlóképpen Gyalókay Jenő róla írt 1937-es nekrológjában sem, amely a 

Századok hasábjain jelent meg.671 Kicsit többet tudhatunk meg abból az emlékbeszédből, 

amelyet Markó Árpád tartott róla a Magyar Tudományos Akadémia 1941. november 10-ei 

osztályülésén, és amelynek szövegét a Budapesti Szemle közölte.672 Markó szerint „Pilch 

Jenő hadtörténetkutató- és írói munkásságában három időszakot figyelhetünk meg. Az első 

időszak az előbb említett tanulmánnyal kezdődik és a világháború kitöréséig tart. Ebben 

Pilch megkezdte a régi magyar hadiesemények módszeres feldolgozását. Rövidebb-

hosszabb értékes közlemények alakjában napfényre hozott sok feledésbe merült, vagy pedig 

nem ismert szép magyar haditettet és egyetemi tanulmányaival gyarapította dologbeli 

készségét. írói tevékenységének második időszaka a világháború, a forradalmak és az azután 

következő mozgalmas évekre esik és körülbelül 1930-ig tart. Ebben az időszakban a régi 

magyar hadtörténettel foglalkozó tevékenysége háttérbe szorult, hogy helyet adjon a 

korszerű hadtudományi kérdések szakavatott feldolgozásának. Alkotása ez időszakának 

vége felé azonban már nagyobbszabású munkák írásához és összeállításához kezdhetett. 

Ezzel elérkezett történetírói tevékenységének harmadik időszakához, amelyben mint 

nagyobb méretű munkák írója s gyűjteményes munkák szerkesztője és munkatársa 

megbecsülhetetlen szolgálatokat tett a magyar hadtörténetírásnak.”673 Ezek szerint az 1928-

as kiadású A világháború története Pilch szakírói munkásságának második szakaszához 

tartozott, amely kapcsán Markó a következőket írta: „A világháború kérdései természetesen 

még a háború befejezése után is foglalkoztatták a magyar közönség érdeklődését. Míg 

azonban a háború alatt az érdeklődés inkább a hadműveletek részletcselekményei felé 

fordult, később, amikor az ország felzaklatott hangulata a kommunizmus letörése után 

lecsillapodott, mindenki szükségét érezte annak, hogy a szemeink előtt lefolyt nagy 

világháborúnak összefoglaló történetével is megismerkedjék. Ekkor vállalta Pilch a 

Franklin-Társulat felkérésére A világháború története című nagy munka összeállítását. Ez a 

mű a maga nemében alapvető és hézagpótló könyv volt. A háború szigorúan szakszerű 
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feldolgozása, mint mondani szokás: egy «vezérkari munka» a háborúról, akkor még nem 

jelent meg. Pilch könyve volt az első magyar nyelvű összefoglaló munka, amely a 

világháború egész történetét felölelte, még pedig mindenkinek élvezhető modorban. E könyv 

oroszlánrészét, azaz a háború hadászati és harcászati lefolyását és a világháború 

veszteségeiről szóló fejezetet maga Pilch állította össze, a többi fejezethez pedig kiváló 

szakembereket keresett és talált is. Dr. Horváth Jenő a háború politikai előzményeiről s a 

háborút befejező békeszerződésekről, dr. Lutter János a háborús propagandáról, dr. Ihring 

Károly a gazdasági háborúról szóló tanulságos fejezeteket írta. A háború tengeri, folyami, 

légi és műszaki kérdéseiről Trunkwalter Ödön, Udvari Jenő és Turcsányi Gyula kitűnő 

munkái nyújtottak megfelelő képet. Ez a könyv 1926-ban674 jelent meg.”675 

A bevezetés után ideje rátérnünk magára a műre. A kötet elején József főherceg előszavát 

olvashatjuk. Eszerint „kétségtelenül hézagot pótol e mű, mert a magyar könyvpiacon még 

nem jelent meg oly könyv, amely a Marne-csatáról, a tannenbergi diadalról, a kraszniki, 

komarovi, lembergi és kárpáti nagy csatákról, a gorlicei áttörésről és ennek messzeható 

további hadműveleteiről, a Doberdón lezajlott dicsőséges harcokról, az oláhok elleni 

tüneményes gyorsaságú hadműveletekről, a haditengerészetek működéséről, a légi erők 

harcairól, a Dardanellák csodálatos védelmezéséről, a karfreiti vagy a 12. isonzói csata 

fényes sikeréről stb.-ről tömör előadásban általános tájékozást nyújtana. Ε könyv nem azok 

számára készült, akik a háborúban viselt magas katonai és polgári állásaik folytán az 

eseményekről tájékozva vannak, vagy akik nyelvismereteik révén a világháború ma már igen 

nagy irodalmának maradandóbb értékű leírásait olvashatták, nem is a hadműveletek 

irányítására hivatott katonák tapasztalatainak öregbítésére való, hanem azok részére íratott, 

akik éppen semmit, vagy csak igen keveset tudnak a háborús események lefolyásáról és 

következményeiről.”676 A könyv tehát a nagyközönség számára készült összefoglaló munka. 

A kötet Horváth Jenő677 jegyezte első része a világháború politikai eseményeit tárgyalja.678 

A szerző korábban is foglalkozott az első világháború diplomáciai előzményeivel, például a 

Századok folyóiratba írt, témába vágó recenziók formájában.679 A tartalmi egység három 

fejezetre bomlik, A világháború politikai előzményei, A háború politikája és A 
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békeprogramm 1914–1918-ban címűekre. A háború előzményeit az 1870–1871-es francia-

porosz háborút lezáró frankfurti békéig vezeti vissza. Bismarck politikáját elemezve 

megállapítja, hogy a kancellár „minden lépése defenzív természetű volt és háborús 

szándékkal még ellenségei sem vádolhatták”.680 Horváth Jenő szerint a napfényre került 

dokumentumok II. Vilmos háborús szándékait sem igazolják, noha a császár vérmérséklete 

és döntései hosszú távon szerencsétlennek bizonyultak.681 VII. Edvárd angol király sikeres 

diplomáciája elszigetelte Németországot és visszahozta Oroszországot az európai 

politikába.682 Oroszország hódítani akart a Balkánon, ezért diplomáciai úton háborút kezdett 

előkészíteni. A francia szövetség szolgált Németország semlegesítésére, az oroszok fő 

ellenfélként Ausztria-Magyarországra tekintettek, velük szemben hozták létre szövetségi 

rendszerüket.683 „Semmi kétség nem forog fenn aziránt, hogy Oroszország 1911 óta, tehát a 

marokkó-tripoliszi előnyomulástól fedezve, nyílegyenes irányban a keleti kérdés 

likvidálásán dolgozott és hogy attól kezdve Ausztria–Magyarország felosztásán át kereste a 

kelet-európai orosz túlsúly megalkotását.”684 A szarajevói merényletet, majd az orosz 

diplomácia utána következő akcióit a szerző „szerb-orosz hadüzenetként” értékeli.685 A 

világháborúért tehát e kötet szerint az elsődleges felelősség az orosz diplomácia hódító 

szándékát terheli, ami láncreakcióként maga után húzta Franciaország és Anglia belépését. 

A háború elvesztésének külső oka volt, hogy a harctereken folyó küzdelemmel 

párhuzamosan zajló diplomáciai vetélkedést az antant nyerte. Több országot sikerült a maga 

oldalára állítania, mint a központi hatalmaknak.686 Utóbbiaknál azonban belső probléma is 

volt, mégpedig az, hogy elvált egymástól a politikai és a katonai szervezet, a polgári és 

katonai kormányzat pedig nem működött kellőképpen együtt. Az antantnál ez az egység 

megvolt, „ellentétben a központi hatalmaknál a politikai és katonai szervezetek sem 

egymással nem kapcsolódtak egybe, sem pedig a parlamenteknek és a tömegeknek 

mentalitásával nem rendelkeztek, holott a háború kezdetén az önvédelem olyan alapnak 

látszott, melyet mindenki elfogadhatott és melyen a népek millióinak lelkét egyetlen 

akaratban lehetett volna összekovácsolni. Ha ez nem volt meg 1914-ben, az a háború 

szerkezeti felépítésének születési hibája volt, amely 1915-ben ellentétekhez, 1916-ban 

súrlódásokhoz, 1917-ben meghasonláshoz és 1918-ban teljes felbomláshoz vezetett, amit az 
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ellenséges hatalmak hamar észrevettek, állandó figyelemmel kísértek és a maguk előnyére 

kihasználtak.”687 A belső frontok bomlása, azaz a hátország háború elleni lázadása egyrészt 

a rossz ellátási körülményeknek köszönhető, de nem szabad megfeledkezni az antant 

propagandájáról sem, ami egyrészt békét ígért, másrészt forradalmi erőket támogatott.688 

A könyv második, a szárazföldi hadműveletekről szóló részét a szerkesztő, Pilch Jenő írta.689 

A hadi eseményeket kronologikusan, éves bontásban tárgyalja, a fő hangsúly természetesen 

az Osztrák–Magyar Monarchia harcain van, de kitér a többi frontra is, amennyiben az 

események logikája megkívánja. Az 1914-es események közül Belgium elfoglalását, a 

Marne-i csatát, az Északi-tengerig tartó versenyfutást, a kraszniki, komarovi, lembergi, 

tannenbergi, mazuri, lódzi, limanowai csatákat és Potiorek szerbiai vereségét emeli ki. Az 

1915-ösök közül a Kárpátok birtoklásáért folytatott küzdelmet, a Przemysl környéki 

harcokat, a gorlicei áttörést, a Dardanellák ostromát, Szerbia és Montenegró meghódítását, 

az első négy isonzói csatát és a nyugati hadszíntér francia-angol kudarcait tartja 

kiemelendőknek. 1916-ban Albánia elfoglalását, Verdun ostromát, az 5. isonzói csatát az 

osztrák-magyar dél-tiroli támadással, a Bojan, Rarance és Toporouc környéki küzdelmeket, 

a lucki és a somme-i csatát, Doberdó ostromát, a romániai hadjáratot, a Bruszilov offenzívát 

és a szaloniki veszedelem kezdeteit tartja kifejtendőnek. Az 1917-es év leírását a központi 

hatalmaknál elhatalmasodó békevággyal kezdi, bemutatja a németek visszavonulását a 

Siegfried-állásba, elemzi az arrasi, a champagne-i, a 10. és 12. isonzói, a flandriai, a cambrai, 

a Monte San Gabriele-i csatákat, a szaloniki hadsereg és Kerenszkij támadását, a breszt-

litovszki és focsani fegyverszüneteket. 1918-ból a vasútháborút, a breszt-litovszki és 

bukaresti békéket, az Egyesült Államok katonai erőkifejtését, a Szent-Mihály-csatát, a 

Georgette- és a Blücher-támadásokat, a piavei katasztrófát, majd a katonai összeomlást emeli 

ki. Utóbbiból külön tárgyalja a bolgár arcvonal összeomlását, a német hadsereg 

visszavonulását és az osztrák-magyar hadsereg vittorio-venetói vereségét és összeomlását. 

A részt Törökország világháborús részvételének külön elemzésével zárja.  

A harmadik rész a tengeri és folyami háború eseményeit mutatja be, ennek szerzője 

Trunkwalter Ödön.690 A tengeri hadieseményekből megismerhetjük az Északi-tenger 

hadműveleteit, az óceánokon, a Földközi-tengeren és az Adrián zajló harcokat. Külön 
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fejezeteket kapott az otrantói ütközet és a búvárhajó-háború. Végül az osztrák-magyar dunai 

flottilla működését is megismerhetjük. 

A negyedik rész Ihrig Károly tollából született, és a gazdasági háborút mutatja be.691 Ihrig 

szerint a gazdasági háborúban olyan eszközöket alkalmaztak, amelyekkel alá lehetett ásni az 

ellenség harci erejét. „Nemcsak a hadviseléshez szükséges anyagok elvonására, nemcsak a 

hadseregek ellátásának megakadályozására törekedtek, hanem a támadás a polgári lakosság 

ellen is irányult. A számítás az volt, hogy ha az ellenséges állam lakosságának is nehézségei 

vannak az ellátásban, ha az ország gazdasági élete is megbénul, nemcsak a csatavonal, de az 

egész lakosság ellenállóképessége csökkenni fog és megérik az a hangulat, mely minden 

küzdelemben a legveszedelmesebb: az elfáradás, az elfásulás, az önbizalom hiánya. Egészen 

bizonyos, hogy az entente győzelmének egyik hatásos előmozdítója: a sikeres propaganda 

eredményei számára a talajt a gazdasági háború által előidézett nélkülözések készítették elő. 

Mivel pedig a gazdasági támadás elhárítására a védekezők a készletekkel való 

takarékoskodással válaszoltak, a világháború történetének tanulmányozása a gazdasági 

viszonyok és a közgazdasági élet törvényeinek ismeretén alapuló bámulatos küzdelem képét 

mutatja, mely az ötleteknek, a terveknek, a szervezőképességnek és hatásoknak magas 

fokával éppúgy felülmúl minden előző háborút, mint mindaz, amivel a technika és taktika 

terén lepett meg bennünket e véres korszak.”692 A háború során a közgazdasági életet a 

hadviselés szolgálatába állították, és a döntő szavakat a katonai tényező figyelembe vételével 

hozták meg.693 A központi hatalmak helyzete aránytalanul nehezebb volt, minthogy a saját 

területén nem termett meg számos olyan anyag, amire a hadviseléshez szüksége lett volna, 

de a tengeri kereskedelmi forgalmat az antant uralta. Ihrig azt is felismerte, hogy „A 

világháború volt az első, amelyben a szembenálló hatalmak nem elégedtek meg katonai 

eszközökkel. Régebben csak a katonák támadtak egymásra, csak a várak, vasutak pusztultak 

el, sanyargatásnak pedig csak az a lakosság nézett elébe, ahol az ellenség tanyázott. A háború 

tehát bizonyos fokig egy helyre szorult. Amint a hadseregek létszáma és anyagbeli 

követelménye mind nagyobbá vált, mindinkább az egész lakosság és ország lelki és 

gazdasági ellenállóképességének függvényévé vált a hadjáratok sorsa. Mindinkább kitűnt, 

hogy az ellenség ellenállását a csatavonala mögött is meg lehet törni. A lehetőséget ehhez 

legnagyobb mértékben a közgazdasági törvényeknek és az egyes országok egymásközti 

szoros gazdasági összefüggéseinek felismerése adta. Ez teszi természetessé, hogy éppen 
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Anglia kezdte mindjárt háborúbalépése után a gazdasági hadjáratot, az az Anglia, mely akkor 

a világgazdaság középpontja volt és melynek érdekszférája valóban az egész földre kiterjedt. 

Azzal azonban, hogy az ellenségeskedések ettől kezdve már nemcsak a hadseregek, hanem 

az országok közt folytak, az a következmény járt, hogy a polgári lakosság is a gazdasági 

tűzvonalba került és az öt év folyamán igen sok beteget és halottat hagyott ott, kik épp úgy 

a háború áldozatai, mint a véres veszteségek.”694 A gazdasági küzdelem indokolja a 

tengeralattjáró-háborút is.695 A kormányok próbálták fokozni a termelést, de ezt nem tudták 

megvalósítani amiatt, hogy a munkaerő nagy része a harctéren volt. Ezért a hadviselés 

számára fontos javak szétosztását központilag kellett irányítani és megszervezni. Ez azt 

jelentette, hogy mindenki fejadagokat kapott élelmiszerből is, amelyek viszont nem voltak 

elégségesek. „az ínség és nyomor minden erőfeszítés ellenére egyre nőtt a tömegeknél és 

bekövetkezett az az időpont is, hogy a katonák is nélkülözni voltak kénytelenek a 

legszükségesebbeket. Ebből a katonai és polgári millióknál egyaránt oly hangulat támadt, 

mely minden másnál jobban előkészítette az összeomlást. A gazdasági arcvonal már régen 

ingadozott, mikor a katonai még szilárdan állott; a nélkülözés és elkeseredés jobban 

mérgezett, mint a gázgránátok. Mindezekről az entente is tudomást szerzett, ami csak 

fokozta a végső győzelembe vetett hitét és a már ott sem minden ingadozás nélküli kitartást. 

A gazdasági háborúban való alulmaradásunk legpusztítóbb következménye nem a 

nélkülözésben elhaltak nagy száma, a betegségek pusztítása, a születések elmaradása és a 

csecsemőpusztulás volt, hanem hogy kiveszett a győzelem reménye és akarása! Gyötrő 

fáradtság és halálos közöny kezdett úrrá lenni a lelkeken, melyek már azt sem igen vették 

észre, hogy az ellenség belső szövetségesei, a felforgató törekvések mind merészebbek 

lesznek, így jutottunk Trianonhoz.”696 Ihrig szerint tehát az antant gazdasági nyomása okozta 

a hátország nyomorúságát, ami miatt annak harci kedve megszűnt. 

Az ötödik részt, amelynek címe A légi háború, Udvary Jenő írta.697 Megismerhetjük belőle 

a repülőtechnika és a repülőipar rohamos fejlődését, a repülők tevékenységét az első tétova 

légi harcoktól a repülőgépek tömeges alkalmazásáig. A szerző a léghajókra és léggömbökre 

is kitér a fejezet végén. 
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A hatodik rész, Lutter János tollából A háborús propaganda címet kapta.698 Lutter szerint a 

háborús propaganda már jóval a háború előtt elkezdődött. „Az angol parlamentáris 

demokráciában élő államférfiak és politikusok úgyszólván nap-nap után észlelték a 

sajtópropagandának csaknem döntő jelentőségét, s ezért VII. Edward király izoláló 

politikájának szerves része volt a szünet nélküli sajtókampány, mellyel nemcsak az otthoni 

közvéleményt de az – immár hármas – entente-on kívül álló nagy nemzetek közvéleményét 

is a központi hatalmak ellen iparkodtak szuggerálni.”699 De természetesen nemcsak ők éltek 

ezzel az eszközzel, hanem a szerbek, románok és csehek is, valamint az ő írásaikat átvéve a 

francia sajtó is. A propaganda a háború alatt fokozódott. Egyrészt az erkölcsi felelősség 

ellenségre hárítása miatt másrészt viszont háborús célja is volt. „A központi hatalmak ellen 

a háború alatt irányított propagandának három főirányát különböztethetjük meg. Az első az, 

mely a háborús lelkületnek odahaza való fönntartását célozta. A második kategóriába 

tartozott az a propagandatevékenység, amelyet különösen a semlegesen maradt nemzetek 

közvéleményének befolyásolása érdekében folytattak. A harmadik kategóriába tartozik a 

legfontosabb propagandisztikus tevékenység, az ellenfél ellenállásának gyengítése és 

megbénítása a sajtó szolgálata és a szellem fegyverei útján. Ezen a téren mutatta fel 

különösen Anglia a legnagyobb koncepciójú és stílusú tevékenységet, mely még az egykori 

ellenfeleket is elismerésre kényszeríti. Az első két kategória mellékhajtásaként jelölhetjük 

meg azt a propagandát, melyet különösen Ausztria és a magyar nemzet ellen az ellenséges 

és semleges külföldön románok, csehek és szerbek folytattak a háború alatt és annak 

bevégezte után.”700 Az antant propagandájával szemben a központi hatalmak, különösen az 

Osztrák–Magyar Monarchia alulmaradt. Lutter szerint pedig a materiális okokon kívül ez 

volt a perdöntő.701 

A könyv hetedik részét Turcsányi Gyula írta, s benne a világháború harci eszközeit mutatja 

be.702 Kitér benne a lövészárkok fegyverzetére, a tüzérség fegyvereire, a tankra és a gázra. 

Bemutatja a hadianyagipar szerepét is. 
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A könyv nyolcadik részét újra a szerkesztő, Pilch Jenő jegyzi.703 Ebben a világháború 

veszteségeiről van szó. Pilch részletes adatokat közöl az egyes országok emberveszteségeiről 

és a mozgósítottak számáról 

A kilencedik rész szerzője Horváth Jenő. A rész két fejezetre oszlik. Az első A 

békeszerződések megalkotása, a második A világháború irodalmának legértékesebb 

termékei címet kapta.704 Az elsőben bemutatja a fegyverszüneti megállapodásoktól a 

békeszerződésekig tartó fegyveres atrocitásokat Az új háború címmel, majd a 

békekonferenciát és békeszerződéseket, az új világrendet és a Nemzetek Szövetségét. A 

második fejezetben vélhetően a könyv irodalomjegyzékét találjuk, mivel felosztása 

megegyezik a fejezetekével, legalábbis tematikájában. Jól megszerkesztett bibliográfia 

egyébként, időnként egy-egy mondatot is fűzve a tételek mellé kommentárként. 

A kötet áttekintése után megállapíthatjuk, hogy a korabeli munkák nagy részéhez hasonlóan 

itt is a katonai cselekményé a főszerep. Azon belül a hadműveleteké és fegyvereké. A többi 

korabeli munkával szemben azonban itt jóval nagyobb szerep jut a politikának, a 

gazdaságnak és a propagandának. A háborús felelősséget, a korra jellemzően az antantra 

hárítja, azon belül Oroszországra és annak balkáni hódítási ambícióira. A háborús 

vereségben nagy szerepe volt annak, hogy míg az antant egységes volt, a központi hatalmak 

nem hangolták össze a hadvezetésüket, az államokon belül pedig a katonai és a politikai 

céljaikat. Az antant kedvezőbb gazdasági helyzete folytán kiéheztette a központi hatalmakat, 

a lakosság pedig a nélkülözés hatására áldozatául esett az antant háborúellenes 

propagandájának, ezzel megbontva az egységet. Tehát a kialakuló békevágy és forradalmi 

tevékenység felelősségét is az antantnál találjuk meg a szerzők szerint. A sorok között ott 

van a tanítási vágy: okosabb diplomáciával, a propaganda jelentette pszichológiai háborúra 

jobban odafigyelve, a hadvezetés és a polgári kormányzat céljait összehangolva, a 

szövetséges hadvezetések között többet egyeztetve elkerülhető lett volna a vereség. E 

tapasztalatokat pedig ildomos figyelembe venni a jövőre nézve. 

A Pilch Jenő szerkesztette kötetről nyugodtan állíthatom, hogy a Horthy-korszak első 

világháborús szakirodalmának egyik legértékesebb produktuma. Az első olyan kötet, amely 

szintézisre törekszik, s az első olyan is, amelyiket összetett bel- és külpolitika-, had- és 

gazdaságtörténeti kutatás előzött meg, és a végleges mű ennek eredményeit beintegrálva 

született meg. A kötet a maga komplexitásában mutatta be a háborút, szakítva azzal az 
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elképzeléssel, hogy az csak a harctereken zajlott, sőt azt is kimutatta, hogy a háborút nem a 

hadműveletek döntötték el, hanem a szembenálló felek gazdasági teljesítménye és politikája. 

Ugyanakkor mégis az antantot teszi felelőssé a háborúhoz vezető folyamatok ismertetése 

során, viszont azon belül nem Angliát tartja főkolomposnak, mint sok korabeli munka, 

hanem Oroszországot. A kötet nem hangsúlyozza lépten-nyomon a magyar katona 

hősiességét, azonban benne van, hogy az antant gazdasági nyomása és propagandája 

megtörte a hátországot. Tőrdöfésről, árulásról nem beszél, de a hátország összeroppanásáról 

igen, viszont ezen belül nem keres bűnbakokat. A háború bemutatása során a Monarchiában, 

és annak frontjaink zajló eseményeken van a fő hangsúly. Összességében elmondhatjuk, 

hogy ízig-vérig első generációs alkotás, amely belepasszol a Horthy-rendszert elfogadó elit 

típusú diszkurzív térbe. 

1930-ban jelent meg az első egyszerzős, hosszát tekintve is valóban monográfiának 

tekinthető mű a háborúról. Czékus Zoltán könyve Az 1914–1918. évi világháború 

összefoglaló történelme címet kapta. Az előszó alapján a könyv első kiadásának első kötete 

1925-ben jelent meg. A szerző szerint az új kiadáshoz ezt a részt is teljesen újra kellett írnia, 

mivel olyan mennyiségű szakirodalom jelent meg azóta, hogy az első kiadás teljességgel 

elavult. Czékus a könyv célját a következőképpen fogalmazta meg: „Az átdolgozásnál főleg 

az a szempont vezérelt, hogy a világháborúnak főképp arról a hadműveleteiről és 

eseményeiről adjak teljes képet, melyek hazánk sorsára befolyással voltak. A részletekbe 

nem mélyedtem bele. A hadműveleteket, csatákat és az eseményeket nagy vonásokban 

ecseteltem. Csak nagy, mindent átfogó és összefoglaló áttekintést akartam nyújtani a 

világháborúról. Még pedig úgy, hogy mindenki, még a nem katona is, megismerje a háború 

lényegét és hatását s könnyen levonhassa abból a maga és a jövendő számára a nagy háború 

tanulságait.”705 Megtudhatjuk azt is, hogy ebbe a kiadásba beletett mindent, amit eredetileg 

a III. kötetbe szánt. Az 1926-ban megjelent II. kötet „így ettől a könyvtől teljesen független, 

önálló kötetté vált”706, amely „csak néhány érdekes hadművelet részletes leírását”707 

tartalmazza. A világháború okaként nem egyetlen felelőst nevezett meg, hanem a 

hadviselőket párokba állította, és felsorolta az adott párosítás egymással való háborújának 

eredetét, mindenhol közvetlen, illetve közvetett okokat jelölve meg. Értékelése szerint az 

Osztrák–Magyar Monarchia és Szerbia háborújának közvetlen oka a trónörökös pár 

meggyilkolása, míg közvetett oka a nagyszerb eszme, a pánszlávizmus és a szerb 
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közgazdasági politika volt. (Tehát a háború okozói a szerbek.) Az osztrák-magyar hadüzenet 

után Oroszország mozgósításba kezdett, amely kirobbantotta a háborút Németország és 

Ausztria–Magyarország, valamint Oroszország és Franciaország között. Ennek a háborúnak 

Czékus szerint a keleti kérdés, a pánszlávizmus és a francia revanche volt az oka. Anglia 

közvetlenül a belga semlegesség megsértése miatt fogott fegyvert, de ennek valódi oka 

Czékus szerint „főképp a németek ipari, kereskedelmi és gyarmatügyi politikája volt”. A 

háború okozói tehát Czékus szerint elsősorban a szerbek, az oroszok és a franciák, valamint 

a német világpolitikára adott angol válasz.708 Felelős tehát nála is van, de nem egy, hanem 

négy. s voltaképpen itt is kijelenthetjük, hogy a szerző szerint az antanton van a felelősség. 

Ezután röviden áttekinti a háborút, szakaszokra osztja és rövid jellemzést ad ezekről a 

szakaszokról. 

A világháborút hat időszakra osztja fel, a könyv második részében ezeket tárgyalja külön-

külön. Az első szakasz a marne-i csata időszaka, amely 1914 augusztusától annak az évnek 

a decemberéig tart. Jellemzője, hogy a kezdeményezés a központi hatalmaknál volt, azonban 

támadásaikkal nem sikerült döntő sikereket elérniük.709 A második időszak a kárpáti csaták 

időszaka, amely 1914 decemberétől 1915 májusáig tart.710 Ebben a szakaszban a nyugati 

fronton mindkét fél védekezett, míg a keletin (magyar szempontból az északin) az orosz fél 

támadóan lépett fel, mivel el akarta foglalni a Kárpátokat. A harmadik időszak a gorlicei 

csata, a szerbiai hadjárat, a verduni csata és a déltiroli támadás időszaka, amely 1915 

májusától 1916 júniusáig tart.711 A központi hatalmak ebben az időszakban valamennyi 

hadszíntéren támadólag léptek fel. Az orosz hadszíntéren az volt a német és az osztrák-

magyar hadvezetés célja, hogy megerősítsék a kárpáti arcvonalat és az orosz támadókat 

visszavessék Oroszország belsejébe. Ezt a célt sikerült elérni. A német haderő Verdunnél, 

az osztrák-magyar Dél-Tirolban kívánt döntő győzelmet aratni a francia, illetve az olasz 

haderővel szemben, azonban e támadások elakadtak. A hadműveletek ideje alatt az 

oroszoknak sikerült rendezni soraikat és az angolok is nagy létszámú hadsereget szerveztek 

meg, amelyet felvonultattak a francia hadszíntérre. A negyedik időszak az antant nagy 

támadó csatáinak, a romániai hadjáratnak és a tengeralattjáró-háborúnak az időszaka, amely 

1916 júniusától 1917 végéig tartott.712 Az időszakban az antant lép fel támadóan, a központi 

hatalmak főként védekeznek, de Romániát sikerül ellentámadással elfoglalniuk. Az antant 
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további támadásai során a cári Oroszország megrendül, forradalom tör ki, majd a bolsevikok 

átveszik a hatalmat. A központi hatalmak védekező állásaik tartása mellett megkezdték a 

tengeralattjáró-háborút, amelynek célja Anglia térdre kényszerítése volt. Ezt nemcsak hogy 

nem sikerült elérni Czékus szerint, de ez állította Amerikát a központi hatalmak ellenfeleinek 

táborába. Az ötödik időszak a németek nagy nyugati támadásának időszaka, amely 1917 

végétől 1918. július 18-ig tartott.713 Az orosz és román különbéke megkötése után a 

kimerülés szélén álló központi hatalmak nagy offenzívát indítottak, hogy a döntő győzelmet 

kicsikarják, mielőtt összeomlanának. Mind a németek nyugati fronton, mind a Monarchia 

Piavénál indított támadása elakadt azonban. A hatodik szakasz pedig a központi hatalmak 

ellenállásának összeomlása, amely 1918. július 18-tól a háború végéig tartott.714 A központi 

hatalmak a támadó hadműveletek összeomlása után lemondtak a győzelem lehetőségéről, 

már csak tisztességes békét szerettek volna kötni. A háborút azonban nem lehetett folytatni, 

mivel az antant propaganda és a különböző forradalmi elemek befolyása alá került 

hátországokban forradalmak törtek ki, amelyek megakadályozták a további védekező 

hadműveletek folytatását, előkészítve a diktált békeszerződéseket. 

A könyv harmadik része A világháború egyes érdekesebb és Magyarországot leginkább 

érintő részeinek részletesebb ismertetése715 címet kapta. Ezt két további részre bontja a 

szerző. Az első címe A világháború valódi okai716, a másodiké A világháború külpolitikai 

előkészítése.717 Az elsőben azokat az okokat fejti ki részletesebben, amelyekről már a könyv 

első részében is szó volt. Így értekezik a német gazdasági fellendülés nyomán fakadó ipari, 

kereskedelmi és gyarmatpolitikai ellentétekről, a keleti kérdésről, a nemzetiségi eszme 

fogalmáról, keletkezéséről és jelentőségéről, a pánszlávizmusról, a nagy szerb eszméről, 

Nagy Románia kérdéséről, az olasz irredentizmusról, illetve a francia revanche-ról. Itt már 

nem annyira egyértelműen német felelősségről beszél, inkább a német kihívásról, amelyre 

Anglia válaszolt. A többi felelősség kérdésében hasonló a véleménye mint korábban. A 

román és olasz hadbalépés felelősségét is a támadók területnyerő céljaiban látja. A 

külpolitikai előkészítés során a szövetségkötési rendszereket ismerteti. Az antant külpolitikai 

céljai között külön fejezetet szentel a belső ellentétek szításának, amely utolsó fejezetként 

különösen nagy hangsúlyt kap.718 Szerinte ennek eredményei a pacifista és antimilitarista 
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mozgalmak, amelyek a szabadkőműves páholyok és a szociáldemokrata szakszervezetek 

támogatásával aláásták az államok belső rendjét. Zárszava szerint „főképp ezek munkájának 

eredménye volt azután, hogy elterjesztették azt a hitet, hogy mind Németország, mind 

Ausztria–Magyarország imperialista politikát követ, hogy a hadsereg intézménye 

improduktív, hogy az államnak véderőre nincs szüksége s ily módon azután mind 

Németországban, mind Ausztria–Magyarországban is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a 

hadsereg nem abban az erőben, nem azzal a fegyverzettel és felszereléssel kezdhette meg a 

háborút, amellyel megkezdhette volna és meg kellett volna kezdenie.”719 

Czékus Zoltán munkája tipikusan első generációs munka, s tökéletesen illik a politikai 

rendszert elfogadók diszkurzív terébe. Nagy részét hadtörténet képezi, nagyon kis részét 

diplomácia. Sok szempontból árnyaltabb képet ad például „az Aggházy-Stefánnál”720, 

azonban a végső vereséget ez is a belső front kellő kitartásának hiányára, az antant 

propagandája által szított forradalmakra vezeti vissza, bűnösként megjelölve a 

szabadkőműveseket és a szociáldemokratákat is. A forradalmak korát viszont már nem 

tárgyalja, a hadiesemények bemutatása megszakad a fegyverszüneti megállapodásoknál. A 

kötetet vállaltan Monarchia-központúan súlyozza. 

A Horthy-korszakban Magyarországon megjelent első világháborús munkák közül Julier 

Ferenc 1914–1918. A világháború magyar szemmel721 kiemelkedően fontosnak számít. 

Olyan monográfia, amely egységes szemléletű, végigmegy az egész háborún, szakszerűen, 

de olvashatóságra törekedve lett megírva és a Magyar Szemle kiadásának köszönhetően 

szélesebb közönséghez is eljutott, mint egy átlagos hadtörténeti szakmunka. Lábjegyzeteket 

a kor hadtudományi szakirodalmához hasonlóan nem tartalmaz. Julier Ferenc pályáját az 

Osztrák–Magyar Monarchia vezérkari tisztjeként kezdte, majd Stromfeld Aurél utódjaként 

a Vörös Hadsereg vezérkari főnöke lett. A Tanácsköztársaság bukása után nem teljesített 

szolgálatot. Ehelyett katonai szakíróként, hadtörténészként tevékenykedett, s mint ilyen, 

meghatározó szerepet töltött be a tudományos életben.722 Munkásságában egyaránt találunk 

katonai szakembereknek szóló és széles közönséget megcélzó köteteket egyaránt. Julier 

szakírói munkásságához részben a Magyar Szemle Társaság, részben a Magyar Katonai Írók 

Köre nyújtott hátteret. A Magyar Szemle Társaság szoros kapcsolatban állt az ország 
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politikai vezetésével.723 Folyóirata, a Magyar Szemle számos politikus írását közreadta. A 

Társaság jó kapcsolatot ápolt a katonai vezetéssel is, amely fontos feladatának tartotta, hogy 

prominens személyiségeit rendszeresen megszólaltassa a folyóiratban, de ez az elképzelés a 

lap szerkesztőségének szándékaival is találkozott.724 Több más, a Magyar Katonai Írók 

Körében is érintett szakíróval együtt így kezdett Julier is írni a Magyar Szemlében, illetve 

könyveket megjelentetni annak kiadásában. Első műve a Magyar Szemle Társaság 

Kincsestár sorozatának 102. köteteként A hadvezetés művészete címmel, 1931-ben jelent 

meg. Második nagyobb lélegzetű munkáját A vezérkarok szervezete és működése címmel a 

Magyar Közigazgatás-tudományi Intézet adta ki 1932-ben.725 Ezeket követte az 1914–1918. 

A világháború magyar szemmel, újra a Magyar Szemle kiadásában.726 A könyv érdekességét 

az adja, hogy olyan ember írta, aki magas szintű vezetőként maga is részt vett az 

eseményekben, majd később, vezérkari főnökként hadászati szintű döntések sorozatát hozta 

meg. Ebből fakadóan munkája rendkívül szakszerű volt, ahogy arra a kortársak rendszeresen 

rámutattak.727 

Julier a könyv előszava alapján úgy látta, hogy a világháború célja a Monarchia megmentése 

és Magyarország területi épségének megóvása volt. Szerbia már régóta mozgolódott, 

nehezményezve Bosznia annexióját. Ausztria–Magyarország vezetői pedig évek óta 

tervezték a háborút Szerbia ellen, így a trónörökös meggyilkolását pusztán ürügyként 

használták. 728 Julier tehát nem kívánja a háború kirobbantásának felelősségét elhárítani. 

Beszél azonban a nagyhatalmak közötti szövevényes ellentétekről. Ezek „eredetét részben a 

múlt század derekára lehet visszavezetni és azokra, amelyek II. Vilmos német császár 

trónralépése után ütötték fel a fejüket és öltöttek mindinkább fenyegető alakot. Ide tartozott 

elsősorban Franciaország megtorlási törekvése Németországgal szemben az 1870–71. évi 

háborúban elszenvedett vereségért, nemkülönben Oroszországnak bizalmatlansággal vegyes 
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gyűlölete az osztrák-magyar monarchia iránt. E gyűlölet oka a monarchiának a krimi háború 

óta tanúsított oroszellenes magatartása volt. Fokozta a helyzet feszültségét a német 

császárság erőteljes, de kellő tapintatot nélkülöző érvényesülési törekvése a nemzetközi 

kérdések elintézésében, ami Anglia és Franciaország érzékenységét súlyosan sértette. 

Mindez Európa nagyhatalmait két táborra osztotta. A XX. század elejétől kezdve köztudatba 

ment át, hogy a különböző ellentétek halmazatának elsimítása csak fegyveres úton 

lehetséges. A két tábor egymásközti torzsalkodásai a világháborút megelőző évtizedben 

többször is előidézték az európai nagy háború kitörésének veszélyét. Így függött hajszálon a 

béke 1905-ben Marokkó miatt, ahol a francia-angol és német érdekek ütköztek össze. 1908-

ban Bosznia-Hercegovina annexiója izgatta fel a kedélyeket és fenyegetett a szerb-orosz-

osztrák-magyar háború veszélyével. 1911-ben újból Marokkó miatt jutott el Európa a háború 

küszöbére. Majd a világháború előtt két évvel kitört balkáni háború fejleményei feszítették 

végsőkig a húrt, mikor az orosz védnökség alatt álló kis hatalmak a Balkánt a monarchia 

előzetes tudta és beleegyezése nélkül egymás között felosztották és készek voltak ezért a 

monarchia ellen fegyveresen fellépni. Bár sikerült a nagy háborút ezekben az esetekben még 

elodázni, a helyzet feszültsége növekedett. 1914 nyarán, mikor a szarajevói gyilkosság 

megtorlása céljából az osztrák-magyar monarchia az annexió óta féktelenkedő Szerbia ellen 

a legerélyesebb lépésre szánta el magát, akaratlanul is ürügyet szolgáltatott arra, hogy a 

fegyveresen szembenéző két nagy tábor egymásnak rontson.”729 Azaz Julier szerint az 

ellentétek halmazának elsimítása csak fegyverrel volt lehetséges, a szövetségi rendszerek 

pedig folyamatosan keresték az ürügyet e fegyverek egymással összemérésére. Az 

erőviszonyok számbavétele után megállapította, hogy a központi hatalmaknak a háború 

túlságos elhúzódása esetén kiéheztetéssel is számolniuk kellett730, azaz csak gyors lefolyású 

háború esetén volt esélyük a győzelemre. Ezt készítették elő a haditervek is, azonban ezeken 

a háború kitörése után azonnal módosítani kellett, s tökéletesen egyiket sem sikerült 

végrehajtani.731 Julier könyvében csak az első, fentieket bővebben kifejtő fejezet foglalkozik 

diplomáciával. Az előszóban deklarálja is, hogy hadvezetési szempontú könyvet vett kézbe 

az olvasó.732 Hangsúlyozza ugyanakkor azt is, hogy a magyar katonák osztrák hadvezérek 

parancsait hajtották végre a háború során.733 A következő hét fejezet katonai természetű. 

Közülük öt a világháború eseményeit tárgyalja éves bontásban.  
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A második fejezet az 1914: A mozgó háború és a szétágazó támadó hadműveletek éve címet 

kapta.734 Julier külön vizsgálta a szerb hadszínteret, a Lemberg körüli eseményeket, a 

tannenbergi és a marne-i csatákat. Utána az orosz frontot mutatta be, kitérve a San- és a 

Visztulamenti, a Krakkó és Lódz körüli harcokra. Külön elemezte a limanowai csatát is. 

Ezután Belgrád ostromáé lett a főszerep, majd újra a nyugati fronté A Marne-tól Flandriáig 

című alfejezetben. Végül Törökország beavatkozását szemléltette. 

A harmadik fejezet címe 1915: A központi hatalmak egységes támadásának éve.735 Elsőként 

a Kárpátokban zajló harcokat ismerhetjük meg, Conrad haditervén túl a téli csatát, a 

Przemysl körüli harcokat és a húsvéti csatát. Utána a nyugati frontról és a Dardanellákról 

olvashatunk, majd visszatérünk az oroszokhoz. Nagy hangsúlyt kap a gorlicei áttörés, 

bemutatva a haditervet és az utána következő üldözést is. 1915-ben az olaszok is 

beavatkoztak a világháborúba. Róluk, az ezen a fronton alkalmazandó haditervekről, illetve 

a nyári Isonzómenti csatákról szól a következő alfejezet. Utána ízelítőt kapunk a rownoi 

hadjáratból, majd következik Szerbia leigázása. Ezután Besszarábiáé a főszerep, majd a 

fejezet végén visszatérünk az Isonzóhoz. 

A negyedik fejezet az 1916: az ántánt egységes ellentámadásának éve címet kapta.736 Az 

ezévi haditervek ismertetése után Julier elsőként Montenegró és Albánia helyzetét 

ismertette. Ezután Verduné, majd rendre Dél-Tirolé, Luck-Oknáé, a Somme-é, Görzé lett a 

főszerep. Majd Románia beavatkozására is sor került, a román front eseményeit részletesen 

megismerhetjük. Mind a román hadsereg támadását, mind Románia meghódítását bemutatja 

a szerző. Az előzőhöz hasonlóan ennek a fejezetnek az utolsó része is az Isonzómenti 

harcokkal foglalkozik. 

Az ötödik fejezet az 1917: a központi hatalmak egységes védekezésének éve címet kapta.737 

Megismerhetjük az ezévi haditerveket, a tengeralattjáró-háborút, a Nivelle-féle francia, a 

Cadorna-féle olasz, a Kerenszkij-féle orosz és a Haig-féle brit offenzíva ismertetésén mellett 

a tizenegyedik és tizenkettedik isonzói csatát, valamint Oroszország összeomlását ismerteti 

bővebben. Utóbbinak érdekessége, hogy ő is megemlíti, hogy a német hadvezetés „ezenfelül 

az emigrációban élő Lenint is Oroszországba csempészte, hogy ez a forradalmár az 

ántántbarát orosz kormány megdöntésével vessen a háborúnak véget.”738 Lenin pedig 
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„nemcsak az orosz seregek bomlását gyorsította, hanem novemberben még Kerenski uralmát 

is megdöntötte.”739 

A hatodik fejezet címe 1918: a központi hatalmak utolsó erőfeszítése a győzelemért és 

bukásuk.740 A korábbiakhoz hasonlóan ez a fejezet is a haditervek ismertetésével indul. 

Ezután következik a német áttörési kísérlet, a piavei csata, majd az antant ellentámadásának 

bemutatása. Utána már a végjátéké a főszerep: előbb Bulgária és Törökország 

összeomlásáról, majd a német haderő visszavonulásáról és az osztrák-magyar haderő 

pusztulásáról olvashatunk. A fejezet végén Julier levonta a világháború mérlegét. Az itt írtak 

összecsengenek a könyv elején, az erőviszonyokról írtakkal. „Tisztán számszerű alapon tett, 

a kölcsönös erőviszonyok mérlegeléséből eredő megfontolás szerint a központi hatalmak a 

világháborút nem nyerhették meg. Túlnagy volt ellenfeleik általános túlereje. Helyzeti 

előnyüknél és gyors harci készültségüknél fogva azonban a háborút mégis megnyerhették 

volna már 1914-ben, ha az első hadműveletek jól terveztetnek és némi hadiszerencsével 

irányítódnak. Megindokoltuk, hogy nyugaton a marnei csata, keleten a lembergi csata miért 

lett győzelem helyett vereség. Ha Moltke a schlieffeni haditervet nem hígítja fel és ha Conrad 

téves helyzetmegítélésből nem vezeti seregeit az ellenség ölelésre tárt karjai közé, akkor a 

háború talán már 1914-ben - győzelemmel - véget ér. Párizs a németek kezén, orosz vereség 

Keletporoszországban és Galiciában megfelelő alap lehetett volna a béketárgyalások 

megkezdésére. Tudjuk, hogy Joffre nem jól kezdte a háborút. Az oroszok is Galiciában 

alkalmat nyújtottak nekünk arra, hogy győzelmet arassunk. A központi hatalmak első 

haditerveinek meghiúsulása után a remények a végső győzelemre nagyon elhalványultak. 

Az ántánt időt nyert túlerejének kifejtésére. De azért az ántánt bizonyos hadvezetési hibáiból 

több alkalom nyílt a háború győzelmes befejezésére. Ám e jó alkalmak nem használtattak 

fel.”741 

Julier szerint ezek az alkalmak a következők voltak: 1914 őszén az orosz fronton lehetett 

volna döntő győzelmet aratni, ha Falkenhayn nem a nyugati támadást erőlteti céltalanul. Az 

1915. évi győzelmeket nem aknázták ki kellőképpen, amiben benne rejlett a háborúvesztés. 

1916-ban elmaradt a központi hatalmak céljainak egyeztetése, míg az antant egységes terv 

szerint dolgozott. Végül 1917 végén szerencsés lett volna Németország részéről a status quo 

alapján békeajánlatot tenni, de ez elmaradt. „Ebben az évben azonban a német erő még ilyen 
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megalkuvásra nem volt kapható. Megtámasztotta még egyszer – a 12. Isonzo-csatában – az 

ingadozó monarchiát. Aztán felkészült az utolsó rohamra. Ennek sikerétől függött minden. 

1918-ban a német roham igen szép kezdeti sikerek után júliusban véglegesen megtört. Ezzel 

a háború visszavonhatatlanul elveszett. Ami júliustól novemberig történt, nem volt egyéb, 

mint a központi hatalmak végvonaglása.”742 

A könyv hetedik fejezete a tengeri hadviselés világát mutatja be igen röviden, külön véve az 

Osztrák–Magyar Monarchia és a Német Birodalom haditengerészetét.743 Az utolsó, 

nyolcadik fejezet pedig Magyarország háború alatti emberveszteségét taglalja. Számadatai 

szerint Magyarország lakosságának 18%-át, 3 800 000 embert hívott be hadiszolgálatra, 

akik közül 661 000-en (a bevonultak 17%-a) meghaltak, 743 000-en (a bevonultak 20%-a) 

megsebesültek és 734 000-en (a bevonultak 19%-a) fogságba estek, azaz a bevonultak 56%-

a „nem úszta meg simán”744 a világháborút. 

Julier könyvéről Farkas Márton is megemlékezett – a főként a szocialista történetírás 

érdemeire rámutató – 1985-ös áttekintésében. Farkas szerint a Horthy-éra vezető katonai 

körei az 1930-as évekre határozottan kritikai álláspontra helyezkedtek a császári 

Németország katonai vezetésével szemben, de még inkább szovjetellenesek voltak, s 

szerettek volna olyan könyvet a piacon látni, amely megfelel ezeknek a követelményeknek. 

Ezt a küldetést Julier Ferenc 1933-as munkája lett hivatott ellátni. A Dolchstoss-legendával 

szakítva arra az álláspontra helyezkedett, hogy az első világháború elkerülhetetlen honvédő 

háború volt, amelynek célja magyar szempontból az volt, hogy a történelmi Magyarország 

integritását megőrizze. A nemzetiségek nem a háttérben áskálódtak, hanem nyíltan akartak 

szakítani az Osztrák–Magyar Monarchiával, hogy megteremtsék saját nemzetállamaikat.745 

A birodalom hadserege ugyanakkor technikailag visszamaradott volt, hadászati 

elképzeléseiket pedig nem hangolták össze a szövetségessel. E két tényezőnek köszönhetően 

a Monarchia legjobb emberanyaga elvérzett a hadműveletek során.746 Julier a német 

hadvezetéssel szemben is kritikát fogalmazott meg. Szerinte hibát követtek el akkor, amikor 

haderejük nagy részével a nyugati fronton támadtak, ahelyett, hogy a keleti frontra 

összpontosítottak volna.747 Összességében tehát a Horthy-rendszer történetírásával szemben 

általában kritikus Farkas is elismerte Julier könyvének érdemeit. E pozitív véleményt én is 

                                                           
742 JULIER (1933) 281. 
743 JULIER (1933) 282–294. 
744 JULIER (1933) 297. 
745 FARKAS (1985B) 349. 
746 FARKAS (1985B) 349–350. 
747 FARKAS (1985B) 350. 
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osztom. Julier könyve hadvezetési szempontját alapul véve tökéletesen illik a winteri modell 

első generációjába. A Romsics Gergely-féle modell diszkurzív terében viszont nehezebb 

elhelyezni. Elismeri a Monarchia felelősségét a háború kirobbantásában, ugyanakkor 

hangsúlyozza, hogy a két szövetségi rendszer csak az ürügyet kereste, hogy egymásnak 

essen, s a felvázolt ellentétekben mindkét oldal hibásnak tűnik érvelésében. A háború 

elvesztéséért nem hibáztat belső ellenséget, sem külső propagandát. Szerinte a 

villámháborús tervek kudarca után előre lehetett ezt látni az antant erőfölénye miatt. Minden 

magyarázata katonai jellegű, a háborús vereséget is katonai szempontból magyarázza, talán 

azt az egy momentumot kivéve, hogy Németország nem kínált status quo alapú békét 1917 

végén. Nem jelennek meg tehát azok a toposzok, amelyek a Horthy-rendszer támogatóinak 

írásaiban rendszeresek. De nem jelennek meg az ellenoldalnál használt panelek sem: a 

Monarchiát nem elaggott, rossz képességű vezetők irányította, nemzetiségeket elnyomó 

államként ábrázolja, hanem egyszerű tényként kezeli létezését, de nem találjuk meg a népi 

íróknál megjelenő érvrendszert sem, amely a magyar és az osztrák elit kiegyezését 

kárhoztatja. Egyetlen elem van, ami alapján a Horthy-rendszer politikai berendezkedését 

támogatók között van e könyv helye. Ez pedig annak hangsúlyozása, hogy a Monarchia 

hadvezetése osztrák volt, a magyar katonák pedig e hadvezetés hibái miatt véreztek el nagy 

számban. Ez pedig a magyar katona hősiességére enged következtetni, de csak indirekt 

módon. Ha pedig az egy szerzői csoportra jellemző toposzok közül csak egyet találunk meg 

egy korszakbeli műben, azt is közvetetten, akkor az jól mutatja annak a kötetnek az 

egyediségét. 

„A legtöbb háború – így a világháború is – kenyérkérdésből keletkezett. Sokan vagyunk már 

a Földön, sokan vagyunk a mindennapi kenyérhez és mind enni akarnánk belőle. És 

mindnyájan – többet. Pusztulni kell tehát – ha egyiknek nem, a másiknak. No és természetes: 

inkább a másiknak. Ebből a magból hajt ki majd minden háborúnak vérpiros virága. Az 

élniakarásból, a >>jobban élni<< akarásból, abból az emberi önzésből, mellyel életünkhöz 

és minden szépségéhez körömszakadtáig ragaszkodunk. Ezért megyünk bele a vérzivatarba, 

ezért zúdítjuk egymásra a pokol minden kínját. A mindennapi kenyérért, melyet istentől 

kérünk, de ha kell, akár más szájából is kiveszünk. Milyen felemelő tudat nekünk, 

magyaroknak, hogy mi senkitől sem akartunk semmit. Amit mások nem mondhatnak el.”748 

– zárja az Aggházy Kamil749 – Stefán Valér szerzőpáros első világháborúról írt könyvük első 

                                                           
748 AGGHÁZY – STEFÁN (1934) 6. 
749 Aggházy Kamil életéről több friss tanulmány rendelkezésre áll Szoleczky Emese tollából. Sajnos ennek a 
könyvnek a megírásáról pusztán ennyi olvasható bennük: „Aggházy századost december 21-től 1916. június 
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fejezetét, amelyben a háború általános szerepéről értekeznek.750 Soraik magukért beszélnek, 

a magyarokat áldozatokként ábrázolják, akiktől a többi nép erőszakkal vette el jussát. A kötet 

második részében a világháború előzményei és okai állnak középpontban.751 Külön 

tárgyalják a hármasszövetség kialakulását752, a világhelyzet átalakulását753, a világháború 

közvetlen előzményeit, utóbbinál azt is hangsúlyozva, hogy az antant túlsúlyra jutott.754 A 

következő alfejezetben a szarajevói merényletről755, majd a háborúba belépő államok belső 

állapotáról és háborús felkészültségéről756, végül a haditervekről és hadicélokról757 

értekeznek. Az államok belső felkészültségéről összefoglalóan megállapítják, „hogy az 

Entente jobban volt felkészülve és nagyobb volt a háborús akarata, mint a központi 

hatalmaknak. Ez érthető is: az, aki támad, jobban felkészül a küzdelemre, mint aki védekezni 

kénytelen.”758 A háborús felelősséget tehát az antantra hárítják. A haditervekkel 

kapcsolatban megállapították, hogy „a központi hatalmaknak szépen kidolgozott, határozott 

terveik voltak önvédelmükre, melyet támadással szándékoztak megoldani. Különösen 

merész, mondhatni művészi volt Conrad terve az oroszok elleni védekezésre. Az Entente 

terve ezzel szemben, a túlerővel való elnyomás gondolatára alapítva, sokkal laposabb és a 

kicsire ráomló óriás jellegét viselte magán. sietniök nem kellett, terveik éppen ezért koránt 

sem oly tökéletesek, mint a központi hatalmaké. Ám minden terv csak addig érvényes, míg 

az ellenfelek össze nem csapnak. Akkor válik el, hogy az előre megcsinált számítások 

mennyit érnek. A háború a bizonytalanság hona. A győzelemnek nincs receptje. A vezér, a 

sereg és a nemzet győzelmi akarata az egyetlen, amire építeni lehet. A többi szerencse dolga. 

És azé a győzelem, aki akarattal tovább bírja.”759 A következő öt részben egy-egy háborús 

év eseményeit veszik sorra. A III. részben az 1914-es eseményeket tárgyalják. Címként azt 

                                                           
19-ig a budapesti, Baross utcai 3. sz. egyetemi sebészeti klinikán ápolják, bal lába azonban „javíthatatlanul 
részlegesen megbénult.” Elbocsátásának napján további rendelkezésig a Honvédelmi Minisztérium l/a 
osztályához osztják be hadtörténelmi levéltári és múzeumi előadóként, ahhoz a részleghez, amelyből az 
összeomlás után „kifejlődött” a Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum.” E szövegrészhez kapcsolódó 
lábjegyzetben: „HL Pers. 196. d.; HL Anyakönyvi lap 1.200042/2-916. hiv. szám. Ezen évek alapján írja majd 
meg Stefán Valérral A világháború c. könyvét (Bp., 1934.)” Idézet helye: SZOLECZKY (2001) 38. További 
írások Aggházy Kamilról: SZOLECZKY (2000), SZOLECZKY (2015). Stefán Valérről életéről jóval kevesebb az 
információ. Róla szóló tanulmányt egyáltalán nem találtam. 
750 AGGHÁZY – STEFÁN (1934) 1–6. 
751 AGGHÁZY – STEFÁN (1934) 7–42. 
752 AGGHÁZY – STEFÁN (1934) 7–12. 
753 AGGHÁZY – STEFÁN (1934) 12–18. 
754 AGGHÁZY – STEFÁN (1934) 18–21. 
755 AGGHÁZY – STEFÁN (1934) 22–26. 
756 AGGHÁZY – STEFÁN (1934) 26–32. 
757 AGGHÁZY – STEFÁN (1934) 33–42. 
758 AGGHÁZY – STEFÁN (1934) 31. 
759 AGGHÁZY – STEFÁN (1934) 42. 
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adták neki, hogy A gyors döntést kereső csaták, 1914.760 A legnagyobb hangsúlyt 

természetesen az Osztrák–Magyar Monarchia harcai kapják. A százoldalas fejezetnek 

nagyjából a két-harmada erről szól. Emellett kitérnek a nyugati frontra, a tengeri háborúra, 

a gyarmati harcokra és Törökország hadbalépésére. A legnagyobb hangsúly a hadtörténeté, 

diplomáciát csak a legszükségesebb mértékben érintik. Az IV. rész címe A háború súlyának 

keletre vitele.761 Hasonló arányban tárgyalja az Osztrák–Magyar Monarchia harcait a többi 

eseményhez képest, mint az előző fejezet. Érdekessége, hogy a búvárhajóharcot a központi 

hatalmak gazdasági helyzetének súlyosbodására vezette vissza.762 Az V. rész A háború súlya 

visszatér nyugatra, 1916 címet kapta.763 A fejezet szinte csak a hadieseményeket tárgyalja, 

szintén az Osztrák–Magyar Monarchiára vonatkozó túlsúllyal. Az 1916-os évet érdekesen 

összegezték. Szerintük „a helyzet súlyosságát látva, Németország és a Monarchia immár 

határozottan kereste a békét. Ámde összes kísérleteik megbuktak az entente merev 

elzárkózásán. Az éhhalál előtt álló központi hatalmak részére végül nem maradt más hátra, 

mint nem törődve Amerika valószinű beavatkozásával, megkezdeni Anglia kiéheztetését az 

egyszer már abbahagyott korlátlan búvárhajó-háború útján. 1917-ben a központi hatalmak a 

szárazföldön már csak védekezni akartak, többet nem is tehettek: erejük fogytán volt. 

Ehelyett a tengeren akarták megindítani a döntő támadást az ellenséges háborús akarat 

gócpontja, Anglia ellen. Egyidejűleg pedig belső gazdasági rendjüket akarták úgy 

megváltoztatni, hogy a kiéheztetéssel legalább a búvárhajóharc sikerültéig szembe tudjanak 

helyezkedni. Az utolsó, kétségbeesett kisérletek! Ezzel szemben az entente, minden oldalról 

való támadással, siettetni és fokozni akarta a központi hatalmaknak általa is észrevett 

megingását. De tervszerűen hozzálátott belső elrombolásukhoz is.”764 Tehát az antant 

szerintük törekedett a központi hatalmak belső destabilizálására, ami a tőrdöfés-elmélethez 

vezethet el. A következő rész címe A háború súlya átmegy a tengerre, 1917.765 Hangsúlya, 

mint az előzőknek is, az Osztrák–Magyar Monarchia harcain van. Elsőként a tengeralattjáró-

háborúról értekezik, melyet a szerzők alkalmas eszköznek tartottak volna a háborús döntés 

kicsikarására, sőt, szerintük az egyenesen végveszedelembe sodorta az angolokat.766 

Megemlékeznek az orosz forradalomról is, amelyet jogosnak tartanak abból a szempontból, 

hogy a háború végzetesen kizsigerelte a paraszti tömegeket, amelyek az orosz hadsereg 

                                                           
760 AGGHÁZY – STEFÁN (1934) 43–142. 
761 AGGHÁZY – STEFÁN (1934) 143–200. 
762 AGGHÁZY – STEFÁN (1934) 197–198. 
763 AGGHÁZY – STEFÁN (1934) 201–238. 
764 AGGHÁZY – STEFÁN (1934) 238. 
765 AGGHÁZY – STEFÁN (1934) 239–264. 
766 AGGHÁZY – STEFÁN (1934) 262. 
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alapját képezték. A kommunizmust már másképp értékelték. Megállapítják, hogy Lenint a 

német kormány küldte Oroszországba, hogy „az általa forradalmasított Oroszország végleg 

feladja a háború gondolatát.”767 A háborús év végén a szerzők szerint „a mérleg feltűnően a 

mi javunkra billent”.768 Rámutatnak arra is, hogy „elérkezett az ideje annak, hogy 

összefogott erővel a nyugati szövetségesekre vessük magunkat és végezzünk velük. […] 

Ámde fölényes katonai hatalmunk mögött sötét árnyék húzódott meg: a belső összeomlás. 

Az entente tudta, hogy katonai erőnkkel nem képes megbírkózni. Ezért semmit sem sajnált 

és mindent odaadott a hátországok felbomlasztására. […] A központi hatalmak győztes 

seregeik háta mögött, tehát győzelmeik ellenére bomlásnak indultak.”769 A szerzőpáros 

értékelése szerint tehát a katonai sikerek elegendőek lettek volna a végső győzelemhez, ha 

az ellenség propagandája által támogatott belső felbomlás nem indult volna meg. Az utolsó 

rész A végső döntést kereső csaták, 1918 címet kapta.770 A hangsúly itt is a hadtörténeten 

van, de a Német Birodalom harcai valamivel nagyobb szerepet kapnak a korábbinál. A 

Monarchia bomlásának előbb három, majd Magyarországénak négy oldalt szentelnek. A 

részt A proletárdiktatúrától a trianoni békeparancsig című alfejezet zárja öt oldal 

terjedelemben.771 A szomszédok megnövekedett területvágyát és annak jóváhagyását a 

Tanácsköztársaság számlájára írták, mivel léte ürügyet jelentett arra, hogy a fegyverben levő 

hadseregek rendcsinálás céljából bevonuljanak Magyarország területére.772 A megkötött 

békét „a világnak mindenkoron legigazságtalanabb”773 szerződésének nevezték, amely „nem 

állhat fenn soká”.774 

Érdekes a Hadtörténelmi Közleményekben megjelent egykorú recenzió, amelyet Doromby 

József írt.775 A recenzens szerint „a világháborús események sokaságának, valamint az 

azokat előidéző körülményeknek ily aránylag kis terjedelemben való összefoglalása, 

rendkívül nagy áttekintést és kifinomult ítélőképességet követel. Elismerés illeti meg tehát 

az írókat, hogy ezt a nehéz feladatot elég sikeresen oldották meg.”776 Továbbá „a könyvet 

azzal az érzéssel tesszük le, hogy a szerzők a kitűzött célt majdnem hiánytalanul elérték. Az 

olvasó teljesen hű képét kapja minden vonatkozásban a négy évi gigászi küzdelmek 

                                                           
767 AGGHÁZY – STEFÁN (1934) 248. 
768 AGGHÁZY – STEFÁN (1934) 262. 
769 AGGHÁZY – STEFÁN (1934) 263. 
770 AGGHÁZY – STEFÁN (1934) 265–308. 
771 AGGHÁZY – STEFÁN (1934) 304–308. 
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773 AGGHÁZY – STEFÁN (1934) 307. 
774 AGGHÁZY – STEFÁN (1934) 308. 
775 DOROMBY (1934) 
776 DOROMBY (1934) 115. 
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folytatólagos eseményeinek és megtalálja a hadműveletek összefüggését épúgy, mint a had 

vezetőségek következtetéseit és haditerveit.”777 Ugyanakkor jópár pontatlan 

megfogalmazást a szerzők szemére hány, de mint látszik, a kötetet alapvetően pozitívan 

értékeli. 

Mai szemmel nézve a kötet tipikus első generációs első világháborús munka. Katonaszerzői 

elsősorban a hadműveleteket tárgyalták, döntően az Osztrák–Magyar Monarchia 

nézőpontjából. Politikával, diplomáciával minimális szinten foglalkoztak, akkor is azt 

hangsúlyozva, hogy az államok az ellenség hátországának bomlasztásában jeleskedtek 

elsősorban. A háborús felelősséget az antantra, elsősorban Angliára, míg a vereséget a belső 

egység felbomlására hárították, ezzel elhelyezve magukat a Horthy-rendszert elfogadók 

narratívái között. 

A korszak hadtörténetírása abban is sikerrel járt, hogy kézikönyvet készítsen a 

világháborúról. Szerzője, a Magyar Katonai Írók Körének titkára, De Sgardelli Caesar 

könyvét tansegédletnek szánta mindazoknak, akik rövid idő alatt általános áttekintő képet 

akarnak alkotni a világháborúról.778 Ennek jegyében a kötet szakirodalmi tájékoztatóval 

kezdődik, amely a magyar forrásmunkák áttekintése után nemzetközi kitekintést is ad.779 

Utána részletes szószedetet találunk a katonai műkifejezésekről, illetve fogalmakról, 

továbbá idegen szavakról.780 Teljes egészében közli Ferenc József Népeimhez című 

kiáltványát781, majd kifejti a világháború politikai előzményeit. A szöveg tanulsága szerint 

a júliusi válság során a központi hatalmak diplomáciája megpróbálta elkerülni, vagy 

legalábbis lokalizálni a konfliktust, azonban az antantnak köszönhetően nem jártak 

sikerrel.782 A felelősséget tehát több, a korszakban kiadott munkához hasonlóan ez a mű is 

hárítja. A kötetben részletes kronológiát találunk a hadieseményekről783, a politikai 

eseményekről784, a hadüzenetekről785. Röviden összefoglalja a világháború azon hadi 

eseményeit, amelyekben az Osztrák–Magyar Monarchia érintett volt786, majd a könyv 

második felében részletes és változatos statisztikai adatokat közöl787. A kötetet részletes 
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tárgy-, kép-, és vázlatmutató egészíti ki.788 A könyv összességében eléri vállalt célját, azaz 

támpontot ad mindazok kezébe, akik a háborút tanulmányozni kívánják. Megközelítése 

hadvezetés-centrikus, minimális diplomáciai kitekintéssel. Ezzel tökéletesen reprezentálja a 

korszak általános megközelítését a világháború kutatása kapcsán. 

III.4.8. Alakulattörténetek 

A korszak egyik jellemző kiadványtípusa az alakulattörténeteké volt. Ilyen típusú 

szakmunkák már a 19. század eleje óta készültek, mégis a két világháború között indult meg 

az ilyen típusú művek tömeges méretű megjelentetése.789 A Hadtörténelmi Intézet és 

Múzeum Könyvtára gondozásában készült http://magyarezredek.hu/ weboldalon összesen 

száznégy alakulattörténetet találunk.790 Mi lehet az oka annak, hogy ez a kiadványtípus 

virágkorát élte ebben az időszakban? A kérdésre kettős válasz adható. Egyrészt igény volt 

az első világháború történésinek hadtörténelmi feldolgozására azért, hogy a tapasztalatokat 

összegezzék, a következményeket levonják, és ezzel a jövőbeli hadvezetést segítsék. 

Másrészt viszont ott volt az egykori bajtársak közösségi élménye is, amely igényt formált 

arra, hogy az alakulat emlékezetét, hagyományait bemutassa, nem megfeledkezve a gyászról 

sem, amelyet egykori társaik iránt éreztek. E két irány ellenére sem mondhatjuk azt, hogy 

ezek a kiadványok egy kaptafára készültek volna. Sőt, nemhogy nem sematikusak, hanem 

kijelenthető, hogy szinte egyáltalán nincsenek közös jellemzőik. E dokumentumtípussal 

többé-kevésbé egy állandó követelmény állapítható meg, mégpedig az, hogy egy adott 

alakulat történetével kapcsolatba hozható tartalommal bírjon. Még az sem jelenthető ki, hogy 

mindegyik szöveges lenne, ugyanis vannak köztük olyanok, amelyek az ezred katonáiról 

közölnek karikatúrákat, minimális bevezetővel.791 E példa rávilágít arra, hogy sem tartalmi, 

sem stiláris, sem nyomdai megjelentetésre vonatkozó szabályok nem állapíthatók meg. E 

kiadványok tehát nagyon vegyes képet nyújtanak. Találunk köztük leginkább 

sztorigyűjteményként jellemezhető laza történetfűzéreket792, emlékkönyveket793, 

                                                           
788 DE SGARDELLI (1935) 473–478. 
789 POLLMANN (2008B) 16. 
790 A projektet vezető Andaházi Szeghy Viktor elmondása szerint valamennyi olyan alakulattörténetet 
digitalizálták, amely megtalálható a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum Könyvtára állományában. Ezek között 
találhatunk gépiratokat és különlenyomatokat is, amelyeket itt nem vettem figyelembe. 
791 M. KIR. MISKOLCZI 10. HONVÉDGYALOGEZRED (1917), SENYEI (1916). 
792 I. FERDINÁND (1920), BÁRDY (1932), BALASSA (1933), BENKÓCZY (1931), DEUTSCH (1918), FEHÉR (1918), 
FEJÉRVÁRY (1916), GERE (1918), NÉMETH (1940), NEMESS (1916), S. NAGY – RÓBERT (1916), SZÉKELY 
(1916), VASADI BALOGH (1922). 
793 A M. KIR. 37. HONVÉD (1918), A VOLT SZABADKAI (1942). 
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visszaemlékezéseket794, naplókat795, emlékmű állítására szolgáló jegyzőkönyvet796, 

valamint életrajzgyűjteményt797. A kiadványok nagy része azonban, talán nem meglepő 

módon hadászati jellegű. Jó néhány közülük csak a háború egy részidőszakát tárgyalja, 

rövidebb-hosszabb terjedelemben. Ezek a kiadványok voltaképpen beleillenének a korabeli 

Hadtörténelmi Közleményekbe vagy Magyar Katonai Közlönybe is tanulmányokként, ha a 

terjedelmük megengedné, hiszen olyan is van köztük, amely csak egy csatát mutat be az 

alakulat szempontjából.798 Mások még a világháború alatt keletkeztek, ezért szükségképpen 

nem ölelik fel az 1914 és 1918 közötti teljes időszakot.799 Olyan kiadvány is van, amelyet 

többrészesnek szántak, de torzóban maradt, és ezért nem teljes.800 Megint mások nem többek 

egymás mellé tett szemelvényeknél, tanulmányoknál, még ha az egész háborút fel is 

ölelik.801 A hadtörténelmi szempontból legértékesebb alakulattörténeteket azok a vaskos 

kötetek jelentik, amelyek az adott alakulat teljes első világháborús történetét feltárják.802 Ide 

sorolandók a fegyvernemtörténetek803 és az olyan kötetek is, amelyek az adott területről 

kikerülő valamennyi alakulat történetét foglalják össze804. Megfigyelhető az is, hogy a 

komolyabb alakulattörténeti munkák szerzőinek nevei rendszeresen visszaköszönnek a 

Hadtörténelmi Közlemények és a Magyar Katonai Közlöny korabeli számaiban mint ottani 

cikkírók.805 Az alakulattörténetek emlékezetpolitikai szerepére utal az is, hogy sok esetben 

a korszak első világháborús emlékezeti rendezvényeinek állandó szereplője, József főherceg 

írt hozzájuk előszót.806  

                                                           
794 10-ES HONVÉD (1919), CSABAI (1935), HANTHÓ (1935), LENKEY (1937). 
795 BEREND (1916), MARTINI (1933), SOLTH (1942), SZÉKELY (1917). 
796 19. NÉPFÖLKELŐ (1916). 
797 HIRN (1933). 
798 A 39. HONVÉD (1917), HATOS HONVÉDEK (1916), BAJNÓCZY (1931), GERBERT (1929), JELIC (1918), RENNER 
(1931). 
799 KUN (1916), RESCHNER – SEBESTYÉN (1917), SZABÓ (1918). 
800 KURTZ (1928), OROSZLÁNY – KRAHM (1931), WODLUTSCHKA – FREISSBERGER (1928). 
801 BÍRÓ – ANTAL – NEMESDY (1943), PAULOVITS (1939), REGELE (1928), RÉTI (1938). 
802 A II. VILMOS (1923), A CS. ÉS KIR. 3. (1931), A CS. ÉS KIR. 34. (1937), A M. KIR. BUDAPESTI (1927), A VOLT 
M. KIR. KASSAI (1935), AJTAY (1933), BIAŁOSKURSKI – BERÓ – DERCSÉNYI (1939), CRETTIER (1937), DE 
SGARDELLI (1936), DEREÁNÓ (1939), DERNYEY (1941), DESEŐ (1941), DESEŐ (1931), DOROMBY (1934B), 
DOROMBY (1936), GAKSCH – DIMICS (1940), HENRIQUEZ (1930), HERCZEG (1936), LÉGRÁDY (1938), LÉPES – 
MÁTÉFY (1939), MAKKAY (1934), MAKKAY (1935), MÁTYÁS (1941), MOLNÁR (1926–1928), NÉMETH (1928), 
NÓNAY (1931), RADÁK (1939), RADVÁNYI (1929), RÉTI (1933), SASSY (1939), SIPOS (1937), SZABÓ – OLLÉ 
(1926), SZEPESSY-BUGSCH (1931), SZILI KOVÁTS (1940), TÁBORI (1935), TINÓDI VARGA (1930). Ide sorolandó 
néhány olyan mű is, amelyik 1918–1919-cel foglalkozik. Például KORÉH (1929), LÁSZLÓ (1944). 
803 JACOBI (1938), FELSZEGHY (1938), DOROMBY – REÉ (1942), AJTAY – PÉCZELY (1936). 
804 DESEŐ (1943), DE SGARDELLI (1941A), DE SGARDELLI (1941B) 
805 PÉLDÁUL AJTAY ENDRE, DESEŐ LAJOS, DOROMBY JÓZSEF VAGY JACOBI ÁGOST. 
806 A II. VILMOS (1923), A VOLT M. KIR. KASSAI (1935), AJTAY (1933), DE SGARDELLI (1936), DEREÁNÓ (1939), 
JACOBI (1938), LÉGRÁDY (1938), MAKKAY (1935). 
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Hogyan épülnek fel ezek a kiadványok? Pollmann Ferenc szerint az ideális alakulattörténet 

szerzője szakavatott hadtörténész, aki a személyes visszaemlékezések mellett levéltári 

forrásokra is támaszkodik. Nemcsak dicső haditetteket elevenít fel, hanem tágabb történeti 

összefüggésbe helyezi az eseményeket, adott esetben kritikát is megfogalmazva. Kitér az 

alakulat háború előtti történetére is, mielőtt az 1914 és 1918 közötti időszak tárgyalásába 

fogna. A hadjáratok tárgyalása során azokra az alegységekre is kitér, amelyek kénytelenek 

más alakulatokhoz beosztva küzdeni. Nem feledkezik meg a menet- és népfölkelő 

egységekről sem. Nem hiányoznak belőle a statisztikai adatok, köztük a tisztikar és a 

kitüntetettek névsora, közli a legfontosabb elöljárók életrajzát, és felsorolja a háború során 

elesett katonákat, lehetőség szerint fényképekkel együtt, végül kitér az alakulat 

hagyományainak ápolására is.807 Természetesen az alakulattörténeti munkák ritkán felelnek 

meg ezek közül az összes kritériumnak, mégis kijelenthető, hogy valamennyiben találhatunk 

hasznos információkat, még ha azok gyakran ellenőrzésre is szorulnak. Azt azonban látnunk 

kell, hogy azok a munkák, amelyek komoly apparátussal, valóban hozzáértő szerző(gárda) 

tollából születtek, mind megfeleltek a korábban említett kettős célnak, azaz hogy segítsenek 

feldolgozni a hadászati eseményeket, és segítségére legyenek egy esetleg újrakezdődő 

háborús konfliktus során a leendő tiszteknek, valamint ápolva az elhunytak emlékezetét, 

segítsenek a túlélő bajtársaknak a gyász feldolgozásában. Mindezt érdemes egy konkrét 

példával szemléltetni. A Felvidék és Kárpátalja hadtörténete 1914–1918 című kötet azon 

típusú munkák közé tartozik, amelyek egy nagyobb területi egységről hadkiegészített 

valamennyi alakulat történetét kívánja bemutatni.808 Jelen esetben ez a Felvidéket és 

Kárpátalját jelenti, azaz a tartalom nem tér el a címtől. A kötet főszerkesztője a Magyar 

Katonai Írók Köre titkára, de Sgardelli Caesar volt, de munkáját 34 fős munkatársi gárda és 

ugyanekkora létszámú szerkesztőbizottság segítette. Ez a fajta össznépi szerkesztés eltér az 

átlagos alakulattörténettől, amelyet átlagosan egy, két vagy három szerző jegyez. Az 

egymást egyébként több személyben átfedő kollektívákban számos elismert katonai szakírót 

találunk, például Aggházy Kamilt, Jacobi Ágostot, Julier Ferencet, Markó Árpádot, Nyáry 

Ivánt, Rubinthy Dezsőt vagy Szurmay Sándort, vagy a szerkesztőbizottság egyik elnökeként 

Bánlaky Józsefet mindenképpen érdemes megemlíteni. Magyarán a korabeli hadtörtenetírás 

legnagyobb ágyúi sorakoznak itt fel egyféle korabeli All Star gála érzetét keltve, erősítve a 

kötet reprezentatív jellegét. Mind a főszerkesztői bevezetőben, mind Szurmay Sándor 

                                                           
807 POLLMANN (2008B). 
808 Az Osztrák–Magyar Monarchia hadereje territoriális alapon szerveződött, így valamennyi ezrednek 
meghatározott hadkiegészítési területe volt. A konkrét munka: DE SGARDELLI (1941A). 
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előszavában hangsúlyozzák a magyar katona hősiességét, hűségét, kitartását. A kötet célja a 

leírtak szerint az, hogy emléket állítson azoknak, akik a világháborúban harcoltak. A nem 

leírt cél pedig nyilván az, hogy – különösen a könyv 1941-es megjelenését figyelembe véve 

– példát mutasson hősiességük bemutatásával azoknak, akik az újabb háborús konfliktusban 

vállalnak szerepet. A kötet ismerteti a világháború politikai előzményeit. A fejezetet De 

Sgardelli Caesar jegyzi, aki más munkáihoz hasonlóan itt is azt hangsúlyozza, hogy a 

központi hatalmak el akarták kerülni a háborút, de ha már az antant hibájából (a francia 

revans, az Oroszország által szított keleti kérdés és Nagy-Britannia világhatalmi ambíciói) 

miatt belesodródott a háborúba, akkor kitartott katonái hősiessége révén, ameddig csak 

tudott.809 A kötet ezután bemutatja a magyar honvédséget, szervezési, kiegészítési és 

elhelyezési kimutatásokat közöl, majd meglehetősen rendszertelen kisebb írásokat, mint 

például A cs. és kir. 19. vadászzászlóalj iwangorodi előrenyomulása810, A pozsonyi 37. 

honvéd hadosztály távb. oszt. harctéri alkalmazása811 vagy A losonci 16. tábori ágyusezred 

hősi harcai812. Az anyag, noha bőséges, nem áll össze egységes képpé. A könyv második 

fele fronton szolgálatot teljesítő katonák harctéri tevékenységeinek rövid, egy bekezdéses 

leírásait813, illetve arcképcsarnokot814 tartalmaz. A könyv tehát inkább reprezentatív 

emlékalbum, mint hadtörténeti szakmunka – és ez az állítás igen sok esetben igaz a korszak 

többi alakulattörténeti munkájára is, még ha ez a bemutatott kötet kiemelt jellegében és 

reprezentatív szerzőgárdájában el is tér tőlük. 

III.5. A Horthy-korszak politikai berendezkedését elfogadók írásművei III. – közoktatási 

történelemtankönyvek 

A nagyközönségnek szóló, első világháborút magyarázó monográfiák mellett nem szabad 

megfeledkeznünk arról a forráscsoportról, amelyiket még a történelem iránt esetleg kevésbé 

érdeklődő olvasóknak is muszáj volt kézbe venni. A közoktatási tankönyvek hivatalból is a 

politikai berendezkedést elfogadó álláspontot tükröztek, és minthogy a két világháború 

között felnövekvő nemzedék tagjainak ez volt az első családi emlékezeten kívüli 

találkozásuk az 1914 és 1918 közötti eseményekkel, szemléletformáló hatásukat nem lehet 

                                                           
809 DE SGARDELLI (1941A) 17–22. 
810 DE SGARDELLI (1941A) 83–85. 
811 DE SGARDELLI (1941A) 137–138. 
812 DE SGARDELLI (1941A) 217–232. 
813 DE SGARDELLI (1941A) 289–379. 
814 DE SGARDELLI (1941A) 381–441. 
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alábecsülni.815 Nem elhanyagolható tehát, hogy mit, és milyen módon írtak a tankönyvek a 

Nagy Háborúról. 

Az első világháború Horthy-korszakbeli tankönyvi reprezentációi több kutató figyelmét 

felkeltették már. Unger Mátyás a dualizmus, a két világháború közötti időszak, valamint a 

második világháború idején megjelent tankönyveket általánosan vizsgálta, kitérve az egyes 

tantervekre, tanárok életrajzi adataira, a korszak jellemző szellemi áramlataira, illetve az 

oktatáspolitikára. Munkájában megemlítette az első világháborúról szóló részeket is, 

aszerint, hogy azok mit neveztek meg a háború kitörésének, valamint a háborús vereség 

okaként, de elemezte a Horthy-legenda születését is az otrantói győzelemre alapozva.816 

(Megjegyzem, Horthy Miklós kultusza, melyet Turbucz Dávid részletesen bemutatott 2015-

ös munkájában817, a hőskultusz legmagasabb szintű megjelenéseként is felfogható.) Albert 

B. Gábor több tanulmányában foglalkozott a tankönyvkérdéssel. Kitért az egyes tankönyvek 

országos elterjedésére, Trianon-képére, a tankönyvekkel kapcsolatos felekezeti vitákra, de 

azt a képet is vizsgálta, amelyet az Osztrák–Magyar Monarchiáról közvetítettek.818  

Jelen témánkhoz azonban nem ezek az írások, hanem Törő László Dávid 2015-ös 

tanulmányai jelentik a kiindulópontot, amelyek konkrétan az első világháború két 

világháború közötti tankönyvekbeli ábrázolását vizsgálják.819 Törő összesen húsz 

tankönyvet, továbbá négy, tankönyvszerző által írt további munkát dolgozott fel, 

amelyeknek kapcsán számos rendkívül fontos megállapítást tett.820  

Törő munkájának ismertetése előtt azonban ki kell térni elődjének, Unger kutatásaira. aki 

összesen hét tankönyv első világháborús részét elemezte röviden. Az 1919 és 1924 között 

megjelent tankönyvek kapcsán megállapította, hogy jóformán nem tartalmaztak 

                                                           
815 Az ifjúságot nemcsak tanintézeteken belül nevelték, hanem azon kívül is. Praktikus eszközöknek 
bizonyultak erre az olyan mesekönyvek, mint amilyent például De Sgardelli Caesar írt, 1922-ben, egy kötetben, 
majd 1931-ben, immár öt kötetben. Az 1931-es kötetfűzér első darabja az 1922-es újrakiadása. Pozitív 
szemléletű, gyerekeknek szánt alkotás. Ahogy címében is szerepel: mese. Első kötete az orosz, második a 
szerb, a harmadik a román (oláh), frontra kalauzolja el az olvasót. A negyedik kötet az orosz hadifogság világát 
mutatja be. Az ötödik pedig harctéri állatmeséket regél el. DE SGARDELLI (1922), DE SGARDELLI (1931). 
816 UNGER (1976) 118–119.; 246–249.; 249–251. 
817 TURBUCZ (2015) 
818 ALBERT (2001), ALBERT (2002), ALBERT (2012), ALBERT (2013), ALBERT (2017). 
819 TÖRŐ (2015a); TÖRŐ (2015b). A két szöveg csak apró részletekben tér el, a továbbiakban csak a b-t 
használom. 
820 Törő a következő tankönyveket, illetve tankönyvszerzők által szerzett további munkákat vizsgálta: BALANYI 
(1924); BALOGH (1922); BALOGH (1928); BALOGH (1931); DOMANOVSZKY – KOVÁTS (1922); DOMANOVSZKY 
(1927); DONÁSZY (1944); EMBER (1930); EMBER – VÁRADY (1932); KOCZOGH – TAKÁTS (1926); KONTRASZTY 
– TIHANYI (1930); KONTRASZTY (1931); LAURENTZY (1930); MADAI (1923); MADAI (1926); MADAI (1937); 
MADAI – KOCH – NÉMETH (1930); MARCZELL (1939); MARCZELL – SZEGEDI (1940); MARCZINKÓ – PÁLFI 
(1931); MARCZINKÓ – VÁRADY – PÁLFY (1940); MARCZINKÓ – PÁLFI – VÁRADY – DÉKÁNY (1942); SZEGEDI 
(1943); TÜTTŐ (1937).  
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eseménytörténetet, helyette érveket kínáltak a világháború megítéléséhez. Ezek egyik 

csoportja a háborús felelősség elhárítását célozta. A háború előtti feszültség okait Unger 

szerint korrekt módon elsorolták, de a háború kirobbantásának terhét az antanthatalmakra 

hárították. Másik csoportjuk a vereséget magyarázta. Döntő jelentőségűnek tartották az 

Amerikai Egyesült Államok fegyverszállításait, majd hadbalépését, amely nélkül a központi 

hatalmak legyőzték volna az antant eredeti felállását. A vereséget belső okokra is 

visszavezették. Erre szolgált a német eredetű Dolchstoss-elmélet, amely szerint a 

világháború sorsa nem a harctéren dőlt el, hanem a hátországban, ahol a defetista szellemű 

ipari munkásság és szövetségesei kikezdték a nemzet egységét, ezzel megbontva az ország 

közös erőfeszítését. Magyarország védelmi háborút folytató, teljes vitézséggel küzdő 

országként jelent meg. A magyar katonák nemegyszer döntő győzelmeket arattak (Przemysl, 

Limanowa, kárpáti harcok, Doberdo, Isonzo-front). A hadvezetés ügyetlensége, a belső 

frontok összeomlása és a csehek Monarchia-bomlasztó felelőssége egyaránt a vereség okai 

között szerepelt.821 Unger az 1934 utáni tankönyvek első világháborús fejezeteiről a 

következő megállapításokat tette. A háborús felelősség kérdése elveszítette korábban 

jellemző, központi jelentőségét. Helyette azt hangsúlyozták, hogy „a világháború a 

magyarság kikerülhetetlen háborúja volt”822 A háborúból ugyanis Magyarország nem 

maradhatott volna ki a szláv és román veszély miatt, amellyel szemben csak Németország 

és Ausztria szövetségére számíthatott. Az első világháborús vereség okaira tanulságokként 

tekintettek, amelyeket nem szabad újra elkövetni, így meg kell előzni a nemzet egységének 

felbomlását és el kell élni, hogy a hátország teljesítőképessége ne maradjon el a katonai 

frontvonalétól.823 

 A középiskolai tanárok közül többen, nem egy alkalommal reflektáltak arra a kérdésre, hogy 

mi a Nagy Háború szerepe a nemzet életében, milyen céllal oktatják a világháborút az 

iskolában.824 Madai Pál szerint például a háborúban mártírhalált szenvedni a legnagyobb 

dicsőség a nemzet számára.825 Madai egy későbbi munkájában az az álláspont jelent meg, 

mely szerint a „vereség és a Trianon okozta katasztrófa különösen fontos szerepet ró az 

oktatásra, hogy lelkiekben megerősítse a nemzet új generációját, akik így el tudnak kerülni 

                                                           
821 UNGER (1976) 118–119. Unger összefoglalásához a következő tankönyveket használta: JÁSZAI (1924); 
TAKÁTS (1921); TAKÁTS (1923). 
822 UNGER (1976) 246. Ez a passzus vélhetően Julier Ferenc 1933-as 1914–1918. A világháború magyar 
szemmel c. könyvéből szüremkedhetett át a közoktatásba. 
823 UNGER (1976) 246–247. Unger összefoglalásához a következő tankönyveket használta: GRATZ (1934); 
MARCZINKÓ – PÁLFI – VÁRADY – DÉKÁNY (1942); MISKOLCZY – MEZŐSI (1939), JÁNOSSY – VARGA (1939). 
824 TÖRŐ (2015b) 175. 
825 MADAI (1923) 35–36. Hivatkozza: TÖRŐ (2015b) 175. 
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egy újabb kataklizmát.826 Marczell Ágoston úgy gondolta, hogy a középiskolai tanár maga 

is katona, az iskolának pedig az a célja, hogy férfiasságra, militarizmusra neveljen.827 A 

hadtörténet oktatását kiemelten fontosnak tartották a nemzetnevélésben. A világháború 

hadtörténetét pedig „a középiskolai tanárok igyekeztek a nemzeti identitás erősítésének 

szolgálatába állítani. Ennek a nemzeti narratívának a kulcsjellemzői a férfiasság, 

áldozatvállalás, hősiesség, engedelmesség és harc.”828 Az áldozatvállalás és a mártírhalál 

vállalása tehát több helyen megjelenik. E mentalitás szorosan összefügg azzal, hogy a Hősök 

emlékünnepén a diákoknak ki kellett vonulniuk tiszteletüket adni az elesett katonáknak, 

hogy emléktábláik előtt kalapot kellett emelniük.829 Ez gyakorlatilag a háborús hőskultuszt 

erősítette, mégpedig az iskoláskorúak között. 

Törő további fontos megállapítása, hogy „a tankönyvek kapcsán szembetűnő, hogy a 

világháború története íróik számára egyenlő a harcterek és a front történetével, a hátországról 

pedig sokkal kevesebbet írnak.” Ez a kevés kivétel is politikatörténet.830 A hátországot 

gyengének, védtelennek ábrázolják, ami katonai védelem nélkül minden megszállónak 

áldozatául esik. Ebből fakadóan a katonaság feloszlatása a Károlyi-kormány legnagyobb 

„bűne”, mert ez tette lehetővé Magyarország területének megszállását.831 Ez azt is jelenti, 

hogy a bűnbakképzés is beszüremkedett a tankönyvekbe.832 

A magyar katonákról és az ütközetekről rengeteg szó esik a tankönyvek lapjain. A szerzők 

mindig hangsúlyozták az antant erőfölényét, amit a magyar katonák hősiessége 

ellensúlyozott. A magyar katonákat nemcsak hősiesnek, hanem egyenesen a központi 

hatalmak legerősebb tagjaiként ábrázolták. Minden olyan ütközetet, ahol a magyarok nagy 

veszteséget szenvedve, de hősies küzdelemben legyőzték az ellenfelet, megemlítettek a 

tankönyvek lapjain.833 A limanowai csata különösen fontosnak bizonyult ezek közül, mint 

az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó önálló, döntő hangsúlyú német segítség nélküli nagy 

horderejű győzelme, ahol nagyrészt a Magyar Királyság területéről kiegészített alakulatok 

harcoltak, s amelynek a kultuszát már közvetlenül a csatagyőzelem után elkezdtek 

                                                           
826 MADAI (1937) 24. Hivatkozza: TÖRŐ (2015b) 175 
827 MARCZELL (1939) 25. Hivatkozza: TÖRŐ (2015b) 175 
828 TÖRŐ (2015b) 176. 
829 RAVASZ (2006) 20. 
830 TÖRŐ (2015b) 176. 
831 TÖRŐ (2015b) 176–178. 
832 A bűnbakképzés történettudományi interpretációjáról bővebben: PÓK (2010)  
833 TÖRŐ (2015b) 178. 
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felépíteni.834 A magyar nemzet áldozatvállalását több szerző számadatokkal igyekezett 

kifejezni, továbbá megpróbálták bebizonyítani, hogy a Monarchián belül a magyarok 

állították ki a legtöbb katonát, és ők szenvedték el egyúttal a legnagyobb arányú veszteséget 

a birodalom más népeihez viszonyítva.835 Ez a magyarság hősiességét túlhangsúlyozó 

álláspont közelít ahhoz a nemzetvallás-koncepcióhoz, melyet Hankiss Elemér a hősi 

emlékművekhez kapcsolódóan vázolt 1991-ben.836 

Törő szerint a tankönyvírók úgy látták, hogy a nemzet erényeit nem csupán a katonák 

tükrözik vissza, hanem a férfias vezetők is, akik nélkül a nemzet nem is maradhat fenn.837 

Ez a férfias vezető az 1920-as évek tankönyveiben Tisza István volt, majd az 1930-as 

években megjelent mellette Horthy Miklós is. A kormányzót az 1940-es években már 

példaképként jelenítették meg, aki rátermettségét már az első világháborúban bizonyította, 

és az otrantói csatában való önfeláldozása alkalmassá tette vezetőnek.838 

A tankönyvekben minden olyan személy, vagy társadalmi csoport (például a munkásosztály) 

ellenségként jelent meg, amelyik megbontotta, vagy meg akarta bontani a nemzet egységét 

a háború során. Többségük azt sugallta, hogy a sikert a nemzet egységessége biztosította 

volna, a sikertelenség ennek megbomlására vezethető vissza.839 Az egységbontók tehát a 

hadsereg leszerelőihez hasonlóan bűnbak-szerepben jelentek meg, ahogy a nemzetiségek is, 

amelyek hűtlenségükkel aláaknázták a hadsereg erőfeszítéseit.840 

Érdekesek még a tankönyvek külső ellenségképei. Az 1920-as években jellemzően Szerbiát 

ábrázolták fő ellenségként. Az 1930-as években már Szerbia és Oroszország osztozott a 

felelősségen. Mellettük Olaszország és Románia hűtlen, áruló szerepben tűntek fel. Az 

Egyesült Államok hadba lépését minden tankönyv döntő jelentőségűnek találta. 

Legyőzhetetlen országként ábrázolták, amelynek erőforrásai kimeríthetetlenek és 

technikailag messze fejlettebb az európai államoknál. Ez megkönnyítette a háborús vereség 

megindoklását.841 

                                                           
834 A limanowai csata részletes történetéről már 1945 előtt született monográfia, méghozzá kettő is: MOLNÁR 
(1932) és JULIER (1937). A csata történetét újabban feldolgozta POLLMANN (2003). A kultusz kialakulásáról 
bővebben SZŐTS (2016). 
835 TÖRŐ (2015b) 178. 
836 HANKISS (1991), koncepciójáról bővebben a népi emlékezetről szóló alfejezetben. 
837 TÖRŐ (2015b) 178. 
838 TÖRŐ (2015b) 179. Horthy tankönyvi megjelenéséről bővebben ALBERT (2016). 
839 TÖRŐ (2015b) 180–181. 
840 TÖRŐ (2015b) 182. 
841 TÖRŐ (2015b) 181–182. 
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Törő László Dávid megállapítja, hogy „a tankönyvek többségére érvényes, hogy a 

világháborúról szóló részekben a nemzeti narratíva volt a domináns, a háború pedig 

ráerősített erre a narratívára azáltal, hogy számos korábbi ellentéte ellenére egységesítette a 

nemzetet a szerzők véleménye szerint.”842 A tankönyvek összekapcsolták a hőskultuszt és a 

férfias erényeket a magyarsággal abból a célból, hogy biztosítsák a nemzet homogenitását 

és visszaállítsák a feltételezett háború előtti állapotot. Azzal, hogy a szerzők a frontokra 

koncentráltak, azt közvetítették, hogy a nemzet sorsa kizárólag a csatákon, a katonai 

helytálláson múlik.843 A katonai helytállás sulykolásából pedig egyenesen következik, hogy 

aki katona, az hős, aki katonaként meghal, az hősi halott, és mint ilyet tisztelni kell. Ennek 

alapján pedig a tankönyvek szintén az első világháború során elhunyt hősök kultuszát 

erősítették egyúttal azt is próbálva megalapozni, hogy egy új háború esetén az ifjúság a 

legnagyobb dicsőségnek a katonaruha felvételét tartsa. Mindebből az is következik, hogy a 

tankönyvírók megfelelnek Winter-féle első generációs elmélet kritériumainak, ugyanakkor 

a Romsics Gergely felállította diszkurzív modellben is egyértelműen besorolhatók a politikai 

rendszert elfogadók közé. 

III.6. A népi emlékezet, és beépülése a magyar katona hőskultuszát építő 

emlékezetpolitikába 

Az 1945 előtti Magyarországon nemcsak a háromosztatú elitdiskurzus létezett. Romsics 

Gergely 2010-es tanulmánya a korábbival ellentétben az elit emlékezetkultúrája mellett a 

népi emlékezettel is foglalkozik. (A népi emlékezet nem összetévesztendő a népi írók 

képviselte diskurzustípussal.) Megállapítja, hogy az elit emlékezettől gyökeresen eltérő 

világháborúképet kapunk, ha az egyszerű emberek visszaemlékezésit olvassuk.844 Ezek 

tárgyalásmódja szorosan összefügg a veszteség és a gyász érzésével. Az alakuló 

gyászközösségek pedig lépéseket tettek, hogy érzéseiket kifejezhessék, s szándékuk 

találkozott a kormányzat kezdeményezte emlékműavatási programmal. E találkozások 

eredményeként, a legfrissebb kutatások szerint845 háromezres nagyságrendű első 

világháborús emlékművet állítottak fel országszerte, s ezek jelentős része ma is áll. Hogyan 

alakult ki, és hogyan zajlott le ez az egymásra kölcsönösen ható folyamat, amely több ponton 

összekapcsolódik az elit diskurzus olyan toposzaival, mint a magyar katona hősiessége és 

önfeláldozása? 

                                                           
842 TÖRŐ (2015b) 182–183. 
843 TÖRŐ (2015b) 183. 
844 ROMSICS (2010) 190. 
845 SOMFAY (2012). 
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Romsics Gergely szerint a fronton szerzett tapasztalatok két alapvető élménytípus köré 

rendeződtek. Az egyik a hadsereg dinamikájából és belső viszonyrendszeréből fakadt.846 

Ezek a visszaemlékezések mindig érintik a tisztekkel való viszonyt, azt, hogy azok hogyan 

bántak az embereikkel, illetve hogy a katona ezt hogy érzékelte, és hogyan tekintett e 

tapasztalatok birtokában magára hazatérése után. A kérdésekből újabb kérdések 

következtek. Jogos alsóbbrendű polgárnak tekinteni azt a katonát, aki életét kockáztatta az 

uralkodóért és az országért? Jár-e több tisztelet a háború poklát megjárt katonának otthon 

annál, mint ami korábban megillette, különösen ha esetleg kitüntetést is kapott, vagy netán 

előléptették? Már a kérdésfelvetések is mutatják, hogy az alacsony, zömmel paraszti sorból 

származó emlékezők nem tartották lehetségesnek, hogy a háborús évek tapasztalatainak 

birtokában a régi, merev társadalmi viszonyok közé térjenek vissza.847 

A népi emlékezet másik meghatározó élménye a háború elembertelenítő hatásának 

felismerése. A halál mindennapi aratása, az elszenvedett megpróbáltatások lélektanilag 

rendkívül megterhelők voltak. Az emlékezők számos esetben csak felidézték, de nem 

értelmezték ezeket az élményeiket. Sokan arra is utaltak, hogy a harcoló katonák nemzettől 

függetlenül mindenütt ugyanazt szenvedték el, míg a hátország egyes csoportjai kivonták 

magukat a megpróbáltatások alól.848 Ennek tükrében érthetővé válik, hogy a veteránok és 

hadifoglyok között miért járhatott sikerrel a kommunista propaganda, és aki nem is szegődött 

el valamely egyenlősítő ideológia hívének, miért vált mégis érzékenyebbé a társadalmi 

egyenlőtlenségekkel szemben.849 A veteránok körében létezett ugyanakkor egy sajátos 

magyarság-élmény is, amely a szerb és román frontot megjártak között a magyar földre 

betörő ellenség lakosságot sanyargató tevékenységéből fakadt, mások között abból, hogy 

rádöbbentek, hogy szláv katonatársaik az Osztrák–Magyar Monarchia egyenruháját nem 

szívesen viselik, és rájuk is ellenségesen tekintenek. Ez a típusú nemzetélmény az 

egyenlősítő fronttapasztalat együttesen olyan sajátos elbeszéléseket is megengedett, 

amelyekben az emlékező pozitívabb hangnemben írt olykor az ellenségről, mint a saját, de 

más nemzetiségű katonatársairól. Ez persze arra is rámutat, hogy a népi emlékezők inkább 

gondolataik papírra vetésében, mint szövegeik precíz megszerkesztésében jeleskedtek.850  

                                                           
846 ROMSICS (2010) 190. 
847 ROMSICS (2010) 191–192. 
848 ROMSICS (2010) 192. 
849 ROMSICS (2010) 193. 
850 ROMSICS (2010) 194. 
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Romsics Gergely gondolatmenete összecseng Gyáni Gábor azon megállapításaival is, 

amelyeket François Furet nyomán tett. A francia történész szerint „az 1914-es háború ipari 

és demokratikus. Mindenkire lesújt, olyannyira, hogy Németországban vagy 

Franciaországban kevés olyan család van, amelyik nem vesztette el vagy az apát, vagy a fiút. 

A túlélőkben a háború feledhetetlen élményeket hagyott, amelyek az elkövetkező években 

egész polgári tevékenységükben ott kísértettek. És ezeket az emlékeket nem volt könnyű 

uralni, annyira erőteljesek, annyira ellentmondásosak voltak.”851 Gyáni Gábor a fenti 

bevezetésre hivatkozva megállapította, hogy a „nehezen uralható” emlékek a háború 

drasztikus, minden addigitól eltérő, általánossá váló és minden egyebet maguk alá rendelő 

voltából fakadtak.852 Az első világháború totális háború volt. A fronton és a hátországban 

egyaránt tombolt az erőszak, amelyre nem voltak felkészülve a résztvevők. A hadviselést 

tekintve ez az erőszak a személytelen gyilkolás gyakorlatában nyilvánult meg, a hátországot 

tekintve pedig a civil népesség gazdasági értelemben teljesmértékűen az állam alá 

rendelésében, a hadviselő államok területeinek megszállásában, bombázásában, a civilek 

kitelepítésében, deportálásában.853 Gyáni Gábor szerint ezek az események nem vagy csak 

elenyésző részben épültek be az első világháborúról szóló történetírói beszédbe.854 Az 

emlékezés fonalának felvételében segítséget nyújthat a nagyszámú nemhivatalos 

dokumentum, mivel tartalmik rávilágít a háború emlékezetének fontosságára, a frontélmény 

hatására a résztvevők életére, s egyben a háború utóéletére.855 Nem csekély azoknak a száma, 

akikről itt szó van. A világháború kitörése előtt közvetlenül, 1914 nyarán az Osztrák–

Magyar Monarchia lakossága 51,4 millió főt számlált. Ebből a háború során összesen 

8 000 000-an vonultak be, tehát körülbelül a teljes lakosság tizenöt és fél százaléka. Ebből 1 

016 200-an elestek, 1 943 000-an megsebesültek, 2 128 600-an pedig hadifogságba 

kerültek.856 Összességében tehát a Monarchia több mint ötmilliós emberveszteséget 

szenvedett el, amely az összlakosságszámnak közel tíz százaléka. A Magyarország 

területéről besorozottak vagy a magyar etnikum veszteségeiről nem állnak egzakt adatok 

rendelkezésünkre, hiszen az adatokat összbirodalmi szinten vezették. Julier Ferenc 1933-as 

számadatai szerint Magyarország lakosságának 18%-át, 3 800 000 embert hívták be 

hadiszolgálatra, akik közül 661 000-en (a bevonultak 17%-a) meghaltak, 743 000-en (a 

                                                           
851 FURET (2000) 68. 
852 GYÁNI (2010) 294. 
853 GYÁNI (2010) 294–295. 
854 GYÁNI (2010) 295. 
855 GYÁNI (2010) 295. 
856 SZIJJ (1996). 



156 
 

bevonultak 20%-a) megsebesültek és 734 000-en (a bevonultak 19%-a) fogságba estek, azaz 

a bevonultak 56%-a „nem úszta meg simán”857 a világháborút. Ez az óriási veszteség a 

férfilakosságot érintette, annak pedig elsősorban a fiatalabb részét. A két világháború közötti 

társadalom gerincét azok alkották, akik túlélték a szolgálatot. Akik maradandó sérülést 

szenvedtek el, azokról gondoskodni kellett, akik nem élték túl, azok pedig csonka családokat 

hagytak maguk után. Hiányuk tömegesen jelentkezett a korabeli élet valamennyi területén, 

de a hozzátartozók lelki világában is kitörölhetetlen nyomot hagyott.858 

A háborús tapasztalataikat papírra vető frontkatonák a korabeli domináns történeti munkák 

szemléletétől gyökeresen eltérő tapasztalatokról beszélnek, s azok megalkotása folyamán 

voltaképpen nem is vették figyelembe ezeket.859 E dokumentumok erénye nem a 

hitelességük, a szubjektív szemléletből fakadóan sok bennük a nem elég mély, vagy 

tévedésen alapuló leírás.860 Gyáni Gábor szerint félre kell tenni a hagyományos, a 

referencialitás elvét érvényesítő forráskritikai szemléletet, amikor ezekkel a 

dokumentumokkal dolgozunk. Ha normatív elveket követünk értékelésükkor, akkor az 

eredmény biztosan nem lesz gyümölcsöző. Gyáni erre példaként Szenti Tibor két kijelentését 

hozza fel, aki így kommentálta a szövegkiadásában megjelenő dokumentumokat: „Szakmai 

fölkészületlensége, ideológiai képzetlensége ellenére igyekezett [mármint a paraszti 

emlékező] meglehetősen pontos és hű képet rajzolni az elmaradott, félfeudális 

viszonyokról.”861 Vagy: „Dombi Kiss Imre szemléletének vannak torzult vonásai, s ezekkel 

nem értünk egyet. Eszmevilága, az események, népek megítélése olykor naiv vagy 

szándékosan félrevezetett.”862 Szenti, a szocializmus időszakában megfogalmazott, korára 

jellemző kijelentéseire joggal fut fel a mai olvasó szemöldökéle. E példák pont emiatt 

világítanak jól rá arra, hogy miért nem szerencsés aktuális viszonyainkból következő 

normatív megfogalmazásokat beleszőni forrásértékeléseinkbe. 

A helyzet mára megváltozott. A nemzetközi tudományos életben évtizedek óta próbálják 

megragadni az első világháborút mint kollektív emlékezeti eseményt.863 Magyarországon – 

Gyáni szerint – idáig nem keltett különösebben nagy érdeklődést a háború antropológiája és 

mentalitástörténete, Hanák Péter, a frontkatonák családjukhoz írt, a cenzúrán fennakadt 

                                                           
857 JULIER (1933) 297. 
858 GYÁNI (2010) 297–298. 
859 GYÁNI (2010) 295–296. 
860 GYÁNI (2010) 296. 
861 SZENTI (1988) 26. Idézi: GYÁNI (2010) 296. 
862 SZENTI (1983) 27. Idézi: GYÁNI (2010) 296. 
863 GYÁNI (2010) 296–297. 
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leveleit elemző írását leszámítva, azonban ő sem a háború kollektív emlékezetének 

feltárásával foglalkozott, hanem a korabeli népi mentalitás főbb jellegzetességeit ragadta 

meg.864 Munkájában a népi gondolkodás alapkategóriáit akarta felderíteni, továbbá a 

levélírás során érvényesített elbeszélői mód szerkezetét és jellegzetességeit.865 A személyes 

gyászmunka feltárása a jövő történészi feladatai közé tartozik Gyáni szerint. Talán pont 

emiatt éli mostanában reneszánszát a magániratok kutatása. Katona Csaba rámutatott 2017-

es összegzőtanulmányában arra, hogy az évek óta tartó centenárium generálta érdeklődés 

okán soha nem látott magasságokba emelkedett a magániratok mint háborús források iránti 

olvasói és kutatói kíváncsiság.866 Korai lenne még levonni a centenáriumi évek mérlegét, 

mivel még csak 2018 elejét írjuk, de már most kijelenthető, hogy számos olyan új kiadvány 

jelent meg, amely korábban nem közkézen levő emlékiratot, naplót vagy levélcsokrot 

jelentetett meg.867 Szerencsére nem állt meg a kiadási kedv az értelmiségiek vagy művészek 

iratainak kiadásánál, hanem az elmúlt évek termésében helyet kaptak az alacsonyabb 

társadalmi rétegekből származó személyek megmaradt írásai is.868 

E kutatások elvégzése már csak azért is fontos, mert hiányt pótlunk vele. Az 1945 előtti 

kiadókat általában nem az alacsonyabb sorból származó emberek írásainak kiadása 

érdekelte. Ahogy Romsics Gergely is rámutatott, a népi emlékezet tapasztalatkincse jórészt 

néma marad 1920 után. Nem fért bele ugyanis a háború hivatalos emlékezetébe, amely „az 

ország egységéért folytatott hősies harc toposza körül artikulálódott, a szenvedő 

parasztkatona alakját a hősies honvéd figurája idővel szinte teljesen elfedte, a társadalmi 

mozgósítás és a tömeghadseregek által vívott állóháború traumáját pedig – legalábbis a 

hivatalos fórumokon és a közbeszédben – az ország feldarabolásának traumája írta felül.”869 

Az első világháború „így végül egy nem demokratikus emlékezetkultúrában élt tovább, 

amelynek emlékművei, díszkiadványai és sikerkönyvei mögött rejtetten maradt fenn csak a 

front egyszerre egalitárius és embertelen tapasztalata.”870 

Csakhogy ezek az emlékművek egyáltalán nem tekinthetőek kizárólag felsőbb parancsra 

létrehozott alkotásoknak. Tömeges létrejöttükhöz szükség volt a nagy tömegben jelenlevő, 

feldolgozatlan gyászra. Mint arról a fentiekben szó volt, az első világháború alapvető 

                                                           
864 GYÁNI (2010) 297. 
865 GYÁNI (2010) 297. HANÁK (1988) 
866 KATONA (2017) 100. 
867 A teljesség igénye nélkül néhány példa: BARTÓK (2015), BERZEVICZY (2015), HERMANN (2017), KOCZKA 
(2014), LIFFA (2012), NAGY (2014B), TEVAN (2012). 
868 Például KOVÁCS (2016), NAGY (2017). 
869 ROMSICS (2010) 196. 
870 ROMSICS (2010) 196. 
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élménynek bizonyult résztvevői számára, akár egyéni, akár közösségi szinten vizsgáljuk. 

Ságvári György egyenesen úgy fogalmaz, hogy „az első világháború a társadalom 

alapsejtjéig hatolt, átjárta legkisebb közösségeit is.”871 Emlékezete azonban több szinten 

alakult ki. Gyáni Gábor megállapítása szerint az első világháború megteremtette a privát 

emlékezés alapjaira helyezett kollektív emlékezet új paradigmáját, amely azóta is töretlenül 

hódít.872 Egyszerre erősödött az állami emlékezet szerepe, és egyszerre erősödött az egyéni 

emlékezeté. De míg előbbi az ország kollektív áldozatvállalását hangsúlyozta, utóbbi az 

egyénekét. A hatalmi megemlékezés már a háború alatt kialakult. Már az első háborús évtől 

elkezdték a hőskultuszban rejlő propagandalehetőségek szisztematikus kiaknázását a 

Sajtóhadiszállás irányításával. A hősök kultusza túlélte a háborút, sőt, Magyarországon a 

„háborús hőskultusz összeolvadt az ezeréves magyar hősiesség kultuszával.”873 A hősök, 

helyesebben az elesett katonák kultusza kapcsán George L. Mosse nyomán Gyáni Gábor 

megállapította, hogy egyfajta civil vallással van dolgunk, ugyanis a háború emlékezete 

mítoszként rögzült a köztudatban, és e mítosz szimbolikus jelenségekkel ruházta fel az 

elesett katonákat, hogy kitöltse a háború emlékezeti terét.874 Az elesett katonák kultuszát az 

állam is szította, ezáltal az emlékművek funkcionalizálódtak, politikai tartalommal 

telítődtek.875 

A kanonizált emlékezetnek Ságvári György szerint két grandiózus megjelenési formája van: 

a köztéri monumentum és a múzeum. „Az emlékművek fő feladata a permanens 

emlékeztetés, ezzel együtt alkalmasak más kapcsolt tartalmak – esetünkben a hőskultusz – 

kifejezésére is. Környezetük, főleg a háború után, nyilvános ceremóniák, felvonulások, 

nagygyűlések, emlékbeszédek helyszíne, így ugyancsak a hőskultusz fóruma. A múzeum – 

bár intimebb környezetben – ugyanígy képes eleget tenni hasonló elvárásoknak. A korszak 

politikai gondolkodásmódjában a (háborús) múzeum is valójában „emlékmű”, legalábbis a 

hatalom besorolja az alattvalókkal történő kommunikációja eszköztárába; a múzeum arra 

való – mint az emlékmű is –, hogy a katonai dicsőséget hirdesse, a katonai vitézség és az 

áldozatok emlékének megszentelt helye.”876 

Persze itt nem csupán hatalmi szándékról, vagy annak végrehajtásáról van szó. Máig nem 

tudjuk, pontosan hányan hunytak el az első világháborúban. François Furet szerint 
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Németországban vagy Franciaországban kevés olyan család van, amelyik nem vesztette el 

az apát, a fiút, a férjet vagy a testvért.877 A helyzet az Osztrák–Magyar Monarchiában is 

hasonló. Ha a számokat nézzük, akkor a Magyarországról bevonult, a fronton meghalt 

katonák száma a különböző becslések szerint nagyjából 660 000 – 661 000-re tehető.878 

Ehhez képest mindössze 40 000 hadisír található ma Magyarországon.879 Ez más tényezők 

mellett (természetes amortizáció, illetve tudatos későbbi hadisír-rombolás880) azzal is 

magyarázható, hogy a harci cselekmények a mai Magyarország területén kívül estek, a 

katonákat pedig általában ott temették el, ahol elhunytak. Ez azt jelentette, hogy a sírhelyek 

(ha léteztek egyáltalán, hiszen sok holttestet nem sikerült azonosítani) sok gyászoló számára 

elérhetetlenek voltak. A gyászközösség mégis szerette volna leróni kegyeletét valamilyen 

formában.881 Az állam által támogatott emlékműállítási folyamat tehát segítséget jelentett az 

egyéni gyász kifejezéséhez is.882 

A múzeumalapítási elképzelések már a hadiesemények kezdetén megfogantak, a 

gyakorlatban pedig frontemlékek szisztematikus gyűjtésében öltöttek testet. A gyűjtési 

eredményeket – főleg a zsákmányolt fegyvereket – időről időre bemutatták a 

nagyközönségnek.883 A háború végén pedig sorra születtek a mementók, az emlékművek és 

a múzeumok. Ezek mind az emlékeztetést és a hőskultuszt szolgálták. A m. kir. Hadimúzeum 

(a mai Hadtörténeti Múzeum) megalakítása is ezt a célt szolgálta, konkrétabban „az elmúlt 

háború emlékezetét társítják az ezeréves magyar katonai múlttal, s Trianonnal aktualizálva, 

a nemzeti hőskultusszal olvasztják egybe.”884 A monumentum az emlékek sűrítése és 

általánosítása, a múzeum viszont az emlékek „parcellázása, adott esetben a nemzeti 

heroizmus felosztása és nevesítése.”885 A múzeum ugyanis nem kőbe vés, hanem modellez, 

kiállításai pedig igazodhatnak a változó elvárásokhoz. A Hadtörténelmi Múzeum és Levéltár 

megalapítása ráadásul visszahatott, mégpedig a tudományos kutatásra, mivel a korszak 

legmagasabb tudományos értéket képviselő kiadványai mind ehhez az intézményhez 

                                                           
877 FURET (2000) 68. 
878 SÁGVÁRI (2005) 147., JULIER (1933) 97. 
879 SZŐTS-RAJKÓ (2014). Utolsó letöltés: 2018. január 27. 
880 Például a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben létesített Hősök temetőjének 1950-es évekbeli felszámolása. 
Erről bővebben: http://www.hadisir.hu/hadisir/?bejegyzesek=temeto&temeto_azon=99 Utolsó letöltés: 2018. 
január 27. 
881 A gyászközösség fogalmát Jay Winter vezette be, ahogy Gyáni Gábor is rávilágít. WINTER (1995) 6.; GYÁNI 
(2015) 314. 
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igaz. 
883 SÁGVÁRI (2005) 165–168. 
884 SÁGVÁRI (2007) 15. 
885 SÁGVÁRI (2007) 16. 



160 
 

kötődtek. Az 1945 előtti emlékezetkultúrában, összecsengve a tudományos publikációkkal, 

az ismeretterjesztő művekkel, a memoárokkal és a tankönyvekkel kulcsszerep jutott a 

magyar katona hősiességének, áldozatvállalásának, halottkultuszának.  

A két világháború közötti emlékműállítás közvetlen előzményeinek az 1848-as forradalom 

és szabadságharc hőseinek tisztelete és a háborús propagandába illeszkedő első világháborús 

hőskultusz tekinthetők. Szimbólumkészletében, szóhasználatában egyaránt sokat örökölt 

ezektől.886 A „hősi halál” meghatározást az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc 

áldozatai kapcsán használták először. A katonák sírjai fölé az 1860-as évektől kezdve sorra 

emlékműveket emeltek. Ekkor alakult ki a „névtelen hősök” emlékműtípusa, amely az első 

világháború után is fontos szerepet játszott.887 Magyarországon már a háború kezdetétől 

készültek emlékművek a hozzátartozók kezdeményezésére.888 Az emlékműállítás kezdetben 

biztosan emlékállítás is volt. 1915-ben jött létre a Hősök Emlékét Megörökítő Országos 

Bizottság (HEMOB).889 Már 1916 januárjára elérte, hogy véleményezhesse minden, a 

Honvédelmi Minisztérium által felállítandó katonai emlékmű tervezetét, majd októberben 

gyűjteményt adott ki az általa javasolt emlékművek terveiből.890 Ez az emlékműállítási 

folyamat hivatalossá tételét jelentette.891 Az 1917. évi VIII. törvénycikk már előírta, hogy 

„minden község (város) anyagi erejének megfelelő, méltó emléken örökítse meg 

mindazoknak a nevét, akik lakói közül a most dúló világháborúban a hazáért életükkel 

áldoztak.”892 A 14.730/1917. számú belügyminiszteri rendelet részletesen kifejtette a hősi 

emlékművek létesítésekor betartandó irányelveket, azonban hangsúlyozta, hogy a 

megvalósítás ideje csak a háború után érkezik el. Ennek ellenére nem hagyott alább az 

emlékműállítási kedv a háború végéig.893 Később, a 20.331/1922. számú belügyminiszteri 

rendelet szigorú engedélyezési eljáráshoz kötötte a felállítás folyamatát, majd két évvel 

később a Belügyminisztérium, illetve a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) új 

bizottságot állított fel. A 247.000/1924. számú belügyminiszteri rendelet, emlékeztetve az 

1917. évi VIII. törvénycikkre, a VKM művészeti osztályában megszervezte a Hősi 

Emlékműtervek Bíráló Bizottságát (HEBB), és meghatározta, hogy a törvényhatósági 

bizottságok csak olyan községi emlékmű tervét hagyhatják jóvá, amelyet e bizottság 
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kivitelre alkalmasnak ítélt. Ezt a 2530/1925. számú belügyminiszteri rendelet is 

megerősítette, hangsúlyozva, hogy az emlékműveknek a művészi igényeknek is meg kell 

felelnie. A 251.818/1924. számú belügyminiszteri rendelet pedig elfogadta, hogy a hősök 

emlékének megörökítésével foglalkozó művészek egyesületbe tömörüljenek, és jóváhagyta 

a Képzőművészek és Iparművészek Országos Gazdasági Szövetségének egyesületi 

alapszabályát.894  

Az emlékművek felállítása jelentős áldozatot kívánt a közösségtől, ezért a legtöbb 

településen közadakozásból, illetve egyházi, állami támogatással épültek fel ezek.895 

Többnyire ezek az emlékművek típustervek alapján készültek.896 Céljuk az emlékeztetés 

volt, olyan helyen állították fel őket, ahol nap mint nap láthatóak voltak. Készítésükről a 

kezdeti fázistól a megvalósításig folyamatosan közvetített a sajtó.897 Kovács Ákos adatai 

szerint a világháború kirobbanásától az 1980-as évek közepéig „kétezernél több szobrot, 

emléktáblát, különböző alkalmi építményt állítottak fel az országban” az első világháborúval 

kapcsolatban.898 Ebből ezeregyszázat 1917 és 1938 között.899 Somfay Örs összesen 3556 

első világháborús emlékműről tud országszerte.900 1933-ban a vallás- és közoktatásügyi 

miniszter kötelezővé tette, hogy minden olyan iskolában, ahol még nincs az iskola hősi halált 

halt dolgozóinak és tanulóinak emléktábla, kötelező azt felállítani, továbbá ezen emléktábla 

előtt kalapemeléssel kell tisztelegni, az iskolák felsőbb osztályaiban évenként egy-egy 

dolgozatot az elesett hősök emlékének kell szentelni, valamint az iskolák tanulói és tanárai 

kötelesek évente egyszer ünnepséget tartani a hősi emlékműnél.901 

Az évi egy alkalom a Hősök Napja lett, amelyet az 1924. évi XIV. törvénycikk május utolsó 

vasárnapjára helyezett, s március 15. és augusztus 21. mellett nemzeti ünneppé nyilvánított 

Hősök Emlékünnepe néven.902 Az ünneplés rendjét a 2519/1925. számú miniszterelnöki 

rendelet, továbbá a honvédelmi miniszter 1925. május 1-jén kelt, 11. számú Honvédségi 

Közlönyben megjelent, 6299/Elnökség-1925. számú körrendelete intézkedett. E rendeletek 

előírták, hogy a templomokban istentiszteletet kell tartani, a hősi halottakért imát kell 

mondani, a hősi temetőkben vagy más alkalmas helyen ünnepséget kell tartani, az 
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emlékműveket meg kell koszorúzni, a hősök sírjait fel kell díszíteni, továbbá az ünnepélyen 

kötelező részt vennie a honvédségnek és a tanulóifjúságnak. Az ünnepélyen pedig a 

hazafiság jelentőségét, valamint a világháború folyamán tanúsított önfeláldozó magyar 

hősiességet kell méltatni.903 A hőskultusz így kapcsolódik a közoktatásban alkalmazandó 

hazafias neveléshez, és a tankönyvekből kirajzolódó világháborúképhez.904 

Az emlékművek ábrázolásai gyakran tartalmaztak vallási motívumokat, sőt, gyakran 

használnak vallástól kölcsönzött kifejezéseket. Hankiss Elemér szerint a 19. századtól 

kialakult az úgynevezett nemzetvallás, melynek lényege, hogy egy nép múltját, jelenét és 

jövőjét teszi a hit forrásává, tárgyává.905 Az emlékműállítások során elhangzó, valamint az 

emlékművekre felkerülő szövegekben éppen ez a szemlélet köszön vissza. Az 

emlékműavatás ilyen értelemben liturgikus szertartás, ahol a hősöket mintegy szentté 

avatják.906 Ezzel a hőskultusz valóban vallási töltetet kapott. A köztéri alkotások mégis 

ugyanúgy a hozzátartozók gyászát is szolgálták, mint a politikai rendszer agitatív 

mondandóját.907 Ezt támasztja alá az emlékművek tipológiája is. Gyakoribb az a típus, 

amelyik egyéni gyászra késztet, mint amelyik a történeti-nemzeti allegóriába visz.908 

Kovalovszky Márta megállapítása szerint a sok, egymáshoz igen hasonló művészi 

elképzelés és kivitelezés mögött „az a mozgatóerő rejlik, amely szerint a háború valamennyi 

áldozatának joga van emlékjelhez.”909 

A hősi emlékművek tehát kettős funkciót töltöttek be. A háborút a társadalom kollektív 

élményként élte meg, ez viszont egyéni tragédiák sorából állt össze.910 Az emlékhelyeket az 

1917. évi törvény és a kapcsolódó jogszabályok központi szabályozása mellett területi, 

lakóhelyi közösségek hozták létre saját személyes gyászuk és kegyeletük kifejezésére. Az 

emlékhelyek szolgáltak a Halottak napján, valamint a Hősök emlékünnepén tartott 

megemlékezések helyszínéül. Makó Imre Hódmezővásárhely példáján keresztül 

megállapította, hogy a hősi emlékműveket minden alkalommal ünnepélyes keretek között 
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leplezték le. „A gyászolók sokasága mellett rendre megjelentek az állami, köztük a katonai, 

a városi hatóságok, az egyházak, a társadalmi szervezetek (Frontharcos Szövetség, Levente 

Egyesület, Vitézi Szék, stb.), az egyesületek, oktatási intézmények képviselői, általában 

személyesen is a főispán, az országgyűlési képviselők és a polgármester. A megemlékezések 

nem kerülhették meg a vesztes háború és az így értelmetlenül hozott hatalmas véráldozat 

között feszülő ellentmondást. A hősök el nem vitatható, a jövő nemzedék számára is példát 

mutató érdemeinek, a kötelességtudásnak, a hazaszeretetnek és önfeláldozásnak 

kidomborítása, a nemzet együvé tartozásának kinyilvánítása és ezeken keresztül a jobb 

jövőbe vetett hit a gyászon felülemelkedő ünnepéllyé tették a rendezvényeket, A hősök 

haláláért a legméltóbb erkölcsi elégtétel haláluk értelmének visszaadása lehet. […] A hősök 

kultusza a megrendült nemzeti tudat helyreállításának és állandó erősítésének, a nemzet előtt 

álló feladatokra történő lelki felkészítésnek az első számú eszköze lett.”911 

A hősök kultuszának ápolásában fontos szerep jutott Habsburg–Lotharingiai József Ágost 

(vagy rövidebben József) főhercegnek. Az első világháborúban aktív katonai vezetőként 

megjárta a Kárpátokat, Doberdót és Erdélyt, irányítva az oroszok, az olaszok, illetve a 

románok elleni hadműveleteket.912 Tapasztalatait élénk publicisztikai tevékenységgel tárta a 

világ elé. Legfontosabb teljesítménye A világháború, amilyennek én láttam címmel, hét 

kötetben kiadott visszaemlékezés, amelynek már az első kötetében a magyar katona magas 

harcértékéről értekezett, amely jóval nagyobb volt az Osztrák–Magyar Monarchia többi 

nemzetiségénél. Ezt a gondolatot az ismert hadtörténetíró, Breit József, 1927-ben, e kötetről 

írt recenziójában külön kiemelte913, de a főherceg számos nyilvános beszédében is 

visszaköszönt. Pollmann Ferenc szerint „a hazai memoárirodalomban különleges helyet 

foglal el József főherceg tábornagy hétkötetes visszaemlékezése. Az érdemdús Habsburg 

eredeti naplójegyzeteit felhasználva a sorozatot tulajdonképpen Rubint (későbbi nevén 

Rubinthy) Dezső tábornok állította össze, fontos magyarázó részekkel fűzve öszszefüggő 

narratívává a főherceg korabeli feljegyzéseit. A két világháború között jelentős tekintéllyel 

és ennek megfelelő befolyással bíró József főherceg visszaemlékezései annak ellenére fontos 

forrásmunkának számítanak, hogy a tábornagy saját szerepét igen kedvező színekkel 

ábrázolja, ellenfeleivel szemben viszont kíméletlenül kritikus. A katonáit mindig féltő 

gonddal óvó hadvezér (József apánk!) iránt alárendeltjei mindig rendkívül engedelmesek és 

                                                           
911 MAKÓ (2004) 50–51. 
912 József főherceg katonai karrierjét legfrissebben Nánay Mihály dolgozta fel Habsburg-Lotharingiai József 
Ágost katonai és politikai szerepvállalása 1914-1924 c. doktori disszertációjában. A dolgozat tömör 
összefoglalása itt olvasható: NÁNAY (2015). 
913 JÓZSEF (1926–1934); BREIT (1927). 
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hálásak – legalábbis ezt olvashatjuk ki a főherceg emlékeiből. Tény azonban, hogy 

megfelelő forráskritikával A világháború amilyennek én láttam jól használható.”914 Farkas 

Márton 1985-ös historiográfiai összefoglalója szerint ez a sorozat csak nevében köthető 

József főherceghez, és azzal a céllal jelent meg, hogy egyrészt tudományosan alátámassza a 

Dolchstoss-legendát, másrészt tisztára mossa a főherceget az 1918 októberében lezajlott 

forradalomban játszott szerepe kapcsán. Farkas szerint itt írták le először azt a később a 

Horthy-korszakban axiómává váló okfejtést, amely szerint a birodalom haderejének német-

osztrák és magyar nemzetiségű katonái az első világháború végéig hűek voltak a császárhoz 

és a dinasztiához, szerették az Osztrák–Magyar Monarchiát és saját anyaországukat, és 

mindent megtettek védelméért. Velük szemben a hadseregben szolgáló szlávok, akik saját 

népük nacionalista és a bolsevizmus nemzetközi propagandája alá kerültek, elárulták a közös 

ügyet, szabotálták a parancsokat, sorozatosan dezertáltak és minden lehetőséget 

megragadtak a hátországban arra, hogy aláássák a harcoló katonák erőfeszítéseit. A német-

osztrák és különösen a magyar katonák hősiessége azonban sorozatosan megmutatkozott, de 

nemcsak a nagy győzelmekkor, mint például Limanowánál, Gorlicénél és Caporettonál, 

hanem minden olyan alkalomkor, amikor valódi kitartásra volt szükség.915 

József főhercegnek fontos szerep jutott a korabeli közélet világháborús 

emlékezetpolitikájában az 1920-as évek közepétől kezdve. E szerepvállalás kapcsán Püski 

Levente végzett fontos alapkutatást, az alábbiakban az ő eredményeit foglalom össze.916 Az 

emlékműavatások során József főherceg a kezdetektől fogva aktív szerepet játszott, ami nem 

meglepő annak tükrében, hogy már 1920-tól „fokozott érdeklődéssel fordult minden olyan 

társadalmi akció, mozgalom felé, amely a világháborús megemlékezéssel, sőt általában véve 

a háború társadalmi utóéletével állt összefüggésben.”917 Több alkalommal adományozott 

pénzt hadirokkantak számára, részt vett a vitézi rend megalapításában918, valamint „rendre a 

világháborút végigharcoló katonaként, illetve a háborús élményeire emlékező vezetőként 

jelent meg a különböző társadalmi eseményeken.”919 A világháborús emlékművek avatására 

rendre meghívták, a felkéréseknek pedig igyekezett a lehető legtöbbször eleget tenni. Nem 

ismert, hogy pontosan hány ilyen rendezvényen vett részt, azonban a Magyar Távirati Iroda 

                                                           
914 POLLMANN (2015) 97. 
915 FARKAS (1985B) 346–347. 
916 PÜSKI (2015). 
917 PÜSKI (2015) 234. 
918 Sőt, nemcsak részt vett, hanem elsők között ütötték hivatalosan vitézzé. A vitézi rend egyik célja pont a 
háborúban nyújtott teljesítmény elismerése volt. A szervezetről bővebben KEREPESZKI (2013). 
919 PÜSKI (2015) 234. 
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tudósításai szerint 1924 és 1931 között 60, 1932 és 1941 között pedig 10 ilyen eseményen 

vett részt. A számarány eltolódása összefügghet azzal is, hogy Bethlen István 

miniszterelnöksége tekinthető az emlékműavatások fő időszakának.920 Gabányi János 1931-

es életrajzi könyve szerint a főherceg 1920-tól 1931 júniusáig 120 emlékműavatáson vett 

részt.921 Az MTI ugyanebben a periódusban 47 részvételről tudósított. Ebből Püski Levente 

arra következtetett, hogy „a két adat között 2,5-szeres szorzóval kell számolni, ebből 

következően a korszak egészét illetően körülbelül 170–175 avatási ünnepséggel 

számolhatunk, ami pontos adatnak nem, de valószínűsíthető becslésnek elfogadható.”922 

A rendezvények többnyire hasonló koreográfia szerint zajlottak. A szobor, emlékoszlop 

vagy emléktábla elkészülte után nagyszabású ünnepséget rendeztek, amelyen részt vettek a 

helyi vagy a vármegyei élet prominens személyiségei, valamint József főherceg. Mise, 

istentisztelet, vagy valamilyen kulturális műsor után emlékbeszédek hangzottak el, majd a 

település vezetői megvendégelték a meghívottakat, esetleg további ünnepi előadásra is sor 

került.923 A ma is álló nagykanizsai emlékmű átadásáról például így tudósított az MTI: 

„Vasárnap leplezték le ünnepélyes keretek között a nagykanizsai volt 20. honvéd 

gyalogezred 10000 elesett hősének emlékét megörökítő emlékszobrot. A lobogódíszt öltött 

városba az ünnepségre érkezett vitéz báró uzsoki Szurmay Sándor altábornagy, 

nyugalmazott honvédelmi miniszter, az ezred volt tulajdonosa, Gyömörey György főispán, 

Bődy Zoltán alispán és még számos katonai és polgári előkelőség, továbbá a volt 20. honvéd 

gyalogezred sok régi tagja. Délelőtt 9 órakor Tihanyból autón megérkezett József királyi 

herceg is, akit a varos határában Gyömörey György főispán, a városháza kapujában pedig 

Krátky István dr. polgármester üdvözölt. 

A zsidó vallású hősi halottak emléktáblájának megkoszorúzása után a plébániatemplomban 

vitéz Mándoky Sándor, ny. tábori főesperes mondott misét és istentiszteletet tartottak a többi 

felekezetek templomaiban is. A leleplezési ünnepség 11 órakor kezdődött az Erzsébet téren 

több mint 10000 főnyi közönség jelenlétében. Szurmay Sándor altábornagy az összes 20-as 

honvédek nevében köszönetet mondott József főhercegnek megjelenéséért. József királyi 

herceg szavaira lehullott a lepel az emlékszoborról, amely azt a pillanatot örökíti meg, 

                                                           
920 PÜSKI (2015) 234–235. 
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amidőn a fiatal honvéd és az idős népfelkelő utolsó rohamot intéz az ellenség ellen. Az 

emlékmű Hybl József kispesti szobrászművész kitűnően sikerült alkotása. 

A húszas honvédek – mondotta József királyi herceg – a háború alatt dicsőségről dicsőséget 

halmozva küzdöttek, és mint minden magyar csapat, ők is tökéletesen végezték el a rájuk 

bízott feladatot. Sokszor előfordult hogy legkétségbeejtőbb helyzetben, maroknyira 

lefogyott magyar csapatot hoztak és ez javunkra döntötte el a küzdelmet. Innen van az a 

tengernyi magyar vér, amely folyt, midőn az utolsó reménységet, hitet és bizalmat a magyar 

csapatba kellett helyezni. A magyar csapatok nem tehetnek arról, hogy a háborút 

elvesztettük, mert itthon minden összeomlott. Ínség és nyomor van e hazában és én mégis 

mondom, hogy él még a magyar lélek, a húszas honvédek lelke, amely a legnehezebb 

helyzetben is hirdeti, hogy ahol magyar van, ott nem lehet baj. Minden tél után jön, – csak a 

mi trianoni telünk után ne jöjjön tavasz? Fogjunk össze, legyünk osztály- és rangkülönbség 

nélkül magyar testvérek, dolgozzunk szent célunkért: Magyarország felépítéséért, 

Magyarország feltámadásáért. Ez a szobor figyelmezteti a magyarokat, hogy él még a 

magyar hősiesség. Adja a mindenható, hogy a hősi szobor pár éven belül távolabb legyen a 

határtól, mint ma. A közönség lelkes éljenzéssel fogadta a királyi herceg beszédét, majd 

Gyömörey György főispán, az ünnepélyen való megjelenésben akadályozott miniszterelnök 

nevében adott kifejezést kegyeletének. Ezután Krátky István polgármester a város közönsége 

nevében átvette az emlékszobrot. 

A szobor – mondotta Krátky – évszázadokon át fogja hirdetni a húszas honvédek önfeláldozó 

hazaszeretetet, kötelességtudását és halált megvető hősiességét, Nagykanizsa városa 

közvetlenül érzi a trianoni megcsonkítás fojtogató hatásait és ökölbe szorult kézzel, 

megnyugodni nem tudó magyar lélekkel tekint erre az emlékműre. Ezután a szobor 

megkoszorúzása következett. József királyi herceg koszorúját a maga és a Magyar 

Tudományos Akadémia nevében e szavak kíséreteben tette le: „Minden percben kész vagyok 

mint Ti, életemet és véremet a szent hazáért áldozni.” 

Utána Krátky István polgármester, báró Szurmay István altábornagy és még számosan 

helyezték el koszorúikat a szobor talapzatara. József királyi herceg előtt ezután 

díszmenetben elvonultak a helyőrség, a volt húszas honvédek, utolsó ezredparancsnokuk 

Sipnyewsky György ny. altábornagy vezetésével, a különböző egyesültek, iskolák és 

leventék. Délben díszebéd volt, amelyen Gyömörey György főispán a kormányzóra, Krátky 

István polgármester pedig József királyi hercegre ürítette poharát. A közönség percekig 

ünnepelte a királyi herceget, aki megköszönve az üdvözlést Nagykanizsa városára, a húszas 
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honvédekre és azok utódjára, a mostani nagykanizsai honvédekre emelte poharát. József 

királyi herceg délután autón eltávozott Nagykanizsáról. Este a pécsi nemzeti színház 

Nagykanizsán szereplő társulata díszelőadásban a Bánk Bánt adta elő.”924 

József főherceg avatóbeszédei mindig hasonlóan épültek fel. Kiemelte az emlékezés 

fontosságát, utalt arra, ha a helyiek az ő parancsnoksága alatt harcoltak. Hangsúlyozta a 

háborús részvétel hősiességét és hazafiasságát. Visszatérően megemlítette, hogy a magyar 

katonák mindig megállták a helyüket. Más nemzetiségekről, vagy a német szövetségesről 

ugyanakkor sosem beszélt.925 Rendszeresen állította szembe a háború honvédő jellegét a 

háborút követő honvesztő forradalmakkal, amelyek megbontották a nemzeti egységet, 

amelynek hiánya az ország felbomlásához vezetett. József főherceg szereplései tehát „a 

gyász kollektív megnyilvánulásán, az elveszettek hiányának tudatosításán túl egyértelműen 

a korszak ellenforradalmi ideológiájú emlékezetpolitikájának szerves részét alkották. Azét, 

amely a háborúban sikert és dicsőséget kívánt látni, s a vereség minden következményét a 

forradalmakra kívánta áthárítani.”926 A magyar katona szerepének hangsúlyozásával pedig 

a hőskultuszt táplálta beszédei során, előtérbe helyezve a férfiak háborús szerepvállalásának 

fontosságát. 

Zeidler Miklós a kultuszok kialakulása során a következő általános szakaszokat fogalmazta 

meg: „a tételezett érték alapján megfogalmazódik az elv (vagy ha személyről van szó, 

megtörténik az egyén felmutatása); ez hívószóvá alakul, megjelennek a kultusz nagyszabású 

és ünnepélyes, majd közönséges és hétköznapi elemei; a kultusz lassan divattá válik és 

kommercializálódik, s áruvá válásával párhuzamosan fokozatosan ellaposodik, az eredeti 

értéktartalom ekkorra már feledésbe merül, bár a kultusz verbális és tárgyi elemei még 

tovább élnek; később már ezek a merőben formális és külsődleges jegyek is kényelmetlenné 

válnak, hiszen zavarják új értékek, elvek és kultuszok érvényesülését.”927 Ezek a szakaszok 

az első világháborús hőskultusz élete során is megfigyelhetők. Az elv megfogalmazása már 

a háború alatt megtörtént: a háborúban szolgálatteljesítés közben elhunyó magyar katonát 

tisztelni kell hősiessége, önfeláldozása és hazaszeretete miatt. A tisztelet összekapcsolódott 

azzal az alulról jövő kezdeményezéssel, hogy az elhunytakról meg kell emlékezni 

valamilyen formában. A jogszabályi háttér megteremtette az egész országra kiterjedő 

emlékműállítás gyakorlatát és az elhunyt hősök ünnepeken tiszteletét. A második 
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926 PÜSKI (2015) 238. 
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világháború kitörése után egyre inkább előtérbe kerültek az aktuális események, a magyar 

katonák egyidejű szerepvállalása. Az újabb háborús vereség után pedig a magyar hősök 

emlékét száműzni akarták a közgondolkodásból. A szovjet megszállók szempontjából 

mindez ugyanis rendkívül kényelmetlen volt, mivel ezek a katonák ellenük harcoltak 

korábban. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a kommunista hatalomátvétel után a 

nemzeti jellegű gondolkodásmódot háttérbe kívánták szorítani a munkásmozgalom 

nemzetköziségének hangsúlyozásával. Az első világháborús hőskultusz azonban tovább élt. 

Somfay Örs szerint ennek kellékeit használták egyrészt a dolgozó munkás kultuszához, 

másrészt a felszabadulás évenkénti megünnepléséhez.928 

  

                                                           
928 SOMFAY (2012) 126.; 152. 
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IV. Az első generáció magyarországi jellemzői 

Jay Winter az első világháborúval foglalkozó kutatók első generációjaként az 1914 és 1918 

közötti viharos négy és fél év aktív megélőit tekinti. E szereplők papírra vetették emlékeiket, 

próbálva megmagyarázni, igazolni cselekedeteiket. A tudományos feldolgozás igénye had-, 

gazdaság- és diplomáciatörténeti téren merült fel. A hadtörténészek felülről, a hadvezetés 

szempontjából, a taktikára és a stratégiára kihegyezve elemezték a háborút. Írásaikban a 

civilek úgy jelentek meg, mint tömegek, akiket etetni és ruházni, valamint mobilizálni kell, 

amelyekhez a propagandát használták eszközül, illetve mint akik elszenvedik az ellenséges 

propagandát, aminek hatására forradalmasíthatják a hátországot. A diplomáciatörténészek a 

háborús felelősséget akarták el- vagy áthárítani. A gazdasági szakírók pedig főleg a háború 

okozta károk helyreállítása érdekében tették közzé gazdaságpolitikai jellegű írásaikat. 

Magyarországon hasonlóan alakult a helyzet. Már a háború alatt megindult az írásbeli 

reflexiók, aktapublikációk, visszaemlékezések és más kapcsolódó művek közlése. A háború 

lezáródása után megkezdődött az események feldolgozása, tovább gyarapítva a háború 

addigi irodalmát. Az 1920 és 1945 között született írásokat többféleképpen lehet 

csoportosítani. Egyrészt fel lehet osztani az elit-népi vonalon. Ekkor az első csoportba 

mindaz beletartozik, ami „felülről” jött: a politikai, diplomáciai, egyházi katonai vezető 

tisztségviselők naplói, visszaemlékezései, elemzései, beszédei, ünnepségei. Utóbbiba pedig 

mindaz belekerül, ami „alulról” származik: az egyszerű katonák visszaemlékezései, naplói, 

a közösségek gyászának kifejezése, stb. A népi emlékezet írásos termékeit 1945 előtt nem 

sűrűn adták ki. A közösségi gyász viszont sok helyütt találkozott a felülről jövő 

gyászoltatási, hőskultuszt építeni akaró szándékkal. E találkozás eredményei a gombamódra, 

településenként kinövő emlékművek lettek, amelyek a népi első világháborús 

visszaemlékezés sajátos tárgyi formái. A másik lehetséges felosztás alapját az képezi, hogy 

az adott művet író személy elfogadta-e a Horthy-korszak politikai berendezkedését, vagy 

szemben állt vele. Utóbbiak munkái főként emigráns irodalomként jelentkeztek, vagy csak 

1945 után kerültek nyomdába, amennyiben mondandójuk összhangba volt hozható az 

akkorra fősodorrá váló lenini értelmezéssel. Az előbbi kategóriába viszont a gyakorlatban 

minden beletartozik, ami 1945 előtt Magyarországon piacra került, azaz az ideológiai írások, 

a naplók és visszaemlékezések, a szaktanulmányok, a hadtörténeti elemzések (mind a 

tisztképzés, mind a nagyközönség informálására készülők), a gazdasági és diplomáciai 

értelmezések, forrásközlések és a tankönyvek egyaránt. Ide kell sorolni a hadtörténelem és 

a népi emlékezés/emlékeztetés határmezsgyéjén mozgó alakulattörténeteket is, valamint az 
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alkalmazott történettudományként megjelenő közgyűjteményalapítást is. Utóbbiból kettőt 

érdemes megemlíteni. Az egyik, tulajdonképpen népiként (hiszen alulról jövő 

kezdeményezés volt) is felfogható alapítás az akkor még a Magyar Nemzeti Múzeum 

szervezeti keretei között tevékenykedő Országos Széchényi Könyvtárhoz köthető, amely 

különálló világháborús gyűjteményt alapított a hadüzenetek elküldése után. E gyűjtemény a 

’20-as évekre elhalt, de dokumentumai megmaradtak, és lehetővé teszik, hogy feltárhassuk 

belőle az 1914 és 1918 közötti könyvkiadást. A másik újonnani alapítás 1918-as, és 

egyértelműen elit, azaz felülről jövő kezdeményezés eredménye. Ez a Hadtörténelmi 

Levéltár és Múzeum, amely mind emlékezetirányítóként, mind a hadtörténetírás motorjaként 

kulcsszerepet játszott a korszakban. Már csak azért is, mert megkapta az összes 

honvédelemmel kapcsolatos eredeti iratot, így ezek közvetlenül kutatói rendelkezésére 

álltak. Ugyanezt nem lehet elmondani más minisztériumok iratanyagáról, amelyek ekkor 

még nem érkeztek meg a levéltárakba, így a kutatók sem tudtak velük dolgozni. A 

hadtörténetírás így kivételezett helyzetben volt ebben a korszakban, s ezzel magyarázható a 

civil történetírók passzivitása is, akik tudományos publikációk helyett a háborús felelősséget 

próbálták elhárítani, vagy egyéb nagyléptékű, de forrásanyagokra nem támaszkodó 

magyarázó magyarázatokat találtak ki a történelmi Magyarország felbomlására. 

A háborús felelősség kérdése kulcsszerepet játszott, hiszen a politikai vezetés törekedett a 

trianoni békeszerződés revíziójára, amelyben a 161. paragrafus kimondja Magyarország 

bűnösségét. Elvi jelentőségű volt tehát, hogy amennyiben ez a revízió békés úton történik, 

akkor először a háborús felelősség ódiumát kell elhárítani. Ebből következően az összes 

hivatalos munkába bekerült az antant, vagy valamelyik tagállama mint felelős az események 

kirobbantásáért vagy eszkalálásáért. A bonyolultabb rendszereket leíró szerzők esetén is így 

van ez. A nagyhatalmi ellentétpárok (francia–német, angol–német, orosz–osztrák-magyar) 

felsorolásakor általában a szembenállók antant tagját emelik ki nyomásgyakorlóként. 

Legfőbb felelősként általában Angliát, vagy Oroszországot emelik ki. Visszatérő motívum 

az is, hogy a Monarchia voltaképpen honvédő háborút folytatott, mivel valamennyi 

szomszédja aspirált valamelyik területére. A háború közvetlen kitörésében rendszerint 

Szerbia a felelős közvetett vagy közvetlen módon, a Monarchia megelőző támadást hajtott 

végre ellene, s diplomáciája mindent megtett a konfliktus lokalizálásáért, ami az antant 

nagyhatalmai miatt nem sikerült. 

A politikai és katonai vezetés azzal is tisztában volt, hogy ha a revízió békés úton nem 

sikerül, fegyveres fellépésre is szükség lehet. Ezzel magyarázható a társadalmat átható 
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militarizmus, amelynek jegyében az összes létező fórumon hangsúlyozták a magyar katona 

hősiességét, magas harcértékért és önfeláldozását is. A hőskultuszra nagy szükség volt a 

katonai nevelés jegyében. A magyar katona hősiességének hangsúlyozása találkozott a 

tömegek gyászával, ebből megszületett a háborús hős kultusza, amely visszaköszönt az 

emlékünnepekben, az emlékművekben, az oktatásban és még a múzeumalapításban is. A 

háborús hős kultusza találkozott a revíziós törekvésekkel, azoknak esetlegesen nem békés 

véghezvitelével, amelyhez katonára volt szükség, és ez visszahatott a magyar katona 

hősiességének hangsúlyozásához, a vezérkultuszhoz, nemkülönben a tisztképzéshez, 

amelyhez alapvető fontosságú volt az elmúlt háború tapasztalatainak tudományos 

feldolgozása. A tudományos feldolgozás alapját pedig a háborús emlékezet által életre hívott 

komplex, levéltárat és múzeumot is magába foglaló intézmény adta. 

Ha azonban a magyar katona hősiessége nem ismer határokat, akkor magyarázatot kellett 

találni arra vonatkozóan, hogy miért veszett el mégis a háború? A Horthy-korszak politikai 

berendezkedését elfogadó szerzők mind valamilyen belső vagy külső okra vezették vissza a 

háborús vereséget, de ezek gyakran összefüggtek egymással. Az egyik gyakori külső ok az 

Amerikai Egyesült Államok hadba lépésével bekövetkező erőfölény volt, a másik az antant 

hatékony propagandája, amely több semleges (vagy korábban szövetséges) országot a 

központi hatalmak ellen fordított, illetve a belső stabilitásukat is megingatta. Ezzel függött 

össze a tőrdöfés-elmélet (vagy német eredete miatt Dolchstoss), amely a hátország 

valamelyik csoportjának (munkásság, zsidók, bolsevikok) árulására vezette vissza a háborús 

vereséget. E csoportok gyakran más állam propagandájának hatása alatt álltak a szerzők 

szerint. A történelmi Magyarország széthullásáért az őszirózsás forradalmat és a 

proletárdiktatúrát tették felelőssé, mivel ezek feloszlatták a hadsereget, illetve elzüllesztették 

az országot. Károlyi Mihály személyi felelőssége (bűnbaksága) gyakran visszatér a 

szövegekben. 

Természetesen sor került a világháború hadászati tapasztalatainak levonására is. A 

hadtörténészek szakmunkáikban kiemelt arányban foglalkoztak a Monarchia harcaival, más 

frontok eseményeit csak a minimálisan szükséges mértékben mutatták be, azaz pont olyanok 

az arányok (csak megfordítva), mint az angolszász szakírók feldolgozásaiban. A technikai 

és harctéri stratégiai kérdéseken túl az egyik legfontosabb következtetésük az volt, hogy a 

katonai és politikai vezetésnek szorosabban kell összefonódnia, mivel hadászati szakírók 

közül többen vélték úgy, hogy a háború azért veszett el, mert a diplomácia nem tudta 

kihasználni azokat az előnyöket, amelyeket katonák a harctéren szereztek. A szűk 
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értelemben vett harci tapasztalatok levonása pedig a második világháború stratégiai 

tervezésekor vált elemi szükségletté. A Wehrmacht 1939-es, illetve 1940-es sikerei azt 

mutatják, hogy Németországban például sikerrel vonták le az első világháború gépesítéssel, 

fegyvernemek összehangolásával, logisztikával kapcsolatos tapasztalatait. 

Összességében megállapíthatjuk, hogy az 1945 előtti Magyarországon igen komoly 

érdeklődés övezte az első világháborút. Az uralkodó diskurzust azonban a hivatalos 

elvárások határozták meg tudományos téren is. Noha születtek a tudományosság kritériumait 

betartó szakmunkák, ezek sem tudták levetkőzni magukról a korszellemet. Fontos tehát, 

hogy az ekkoriban írt művekhez forráskritikával közeledjünk. Ha az olvasó az ezekben 

írtakat kritika nélkül fogadja el, abszolút igazságnak tekintve tartalmukat, akkor akaratlanul 

is azt a szemléletet teszi magáévá, amely a két világháború közötti Magyarország azon 

csoportjának álláspontja, ahova az adott könyv szerzője tartozott. Az olvasó így könnyen 

eshet abba a hibába, hogy az ott olvasottakat elfogadva a háború okozójának kizárólagosan 

az antant államait tekintse, a háborús vereséget a hátország árulásában lássa, amely 

egyébként az antant bomlasztó, a nemzetiségeknek mindent megígérő propagandájának 

köszönhető, miközben a magyar katona harcértékéről, hősiességéről és önfeláldozásáról 

meg legyen győződve. Vagy éppen ellenkezőleg: az Osztrák–Magyar Monarchiát elnyomó, 

diktatórikus, de ugyanakkor gyenge lábakon álló, számos betegségből szenvedő 

birodalomnak lássa, ahol a magyar és az osztrák elit együtt ül tort a nemzetiségek fölött, 

miközben a Tisza István vezette magyar kormány vasmarokkal fojt el minden előremutató 

kezdeményezést, vagyis megállapítsa, hogy ez a vergődő ország akkor is kimúlt volna, ha 

nem jön a háború. Persze jogosan merül fel kérdésként, hogy miért is probléma, ha valaki 

akár az egyik, akár a másik álláspontot a magáévá teszi? Egyrészt az, hogy a 

történettudomány, reflektálva a társadalmi igényekre számos új kérdést is feltett már a 

világháború kapcsán, amelyekre e korai munkákban nem találunk választ. Néhány példa 

erre: hogyan élték meg a háborút a résztvevők, milyen mértékben befolyásolta 

pszichológiailag a frontszolgálat a bevonultakat, hogyan illeszkedtek vissza a civil életbe, 

hogyan változott a társadalom demográfiai, strukturális és mentalitásbeli értelemben, 

hogyan alakult át a gazdaságirányítás a háború hatására vagy milyen emlékezeti kultúra 

alakult ki? A másik gondot pedig az jelenti, hogy a feltett kérdésekre, azaz hogy miért tört 

ki az első világháború, miért vesztették el a központi hatalmak és miért hullott szét az 

Osztrák–Magyar Monarchia, s benne a történelmi Magyarország, a fentieknél jóval 

komplexebb válasz adandó, amely magáévá teszi mindegyik fő 1945 előtti diskurzuscsoport 
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érvrendszerét és új szempontokat is tesz mellé. Az összetett rendszerben egyenrangú 

komponensnek számít a nacionalizmus929, a hatalmi politika930 vagy a mozgósítások 

egymásra ható láncreakciója931. Mégsem feledkezhetünk meg arról, hogy a háborúhoz 

vezető diplomáciai és katonai utat, hatalmi ellentétpárokat, gazdasági folyamatokat nem 

tekinthetjük eleve elrendeltnek, tudnunk kell, hogy valamennyi történés mögött emberek 

álltak, akik meghozták a maguk döntéseit. Az 1914-es válság minden szempontból rendkívül 

bonyolultnak bizonyult. A hatalmi központok sokféle és gyorsan változó fenyegetéssel 

szembesültek, amelyben az érdekek pillanatnyi változásai sokszor felülírták a korábbi 

álláspontokat. Nemcsak a külügyminisztériumok, de a hadvezetések, a kormányok vezetői932 

és az államfők is önállóan cselekedtek, párhuzamos csatornákon kommunikáltak, amit 

tetézett a sajtóból érkező információáradat, amelyből nehéz volt kiválasztani a relevánsakat. 

1914 nyara és a háború kitörése így egy információs és kontrollstruktúra-válságként is 

felfogható, ahogyan arra Z. Karvalics László is felhívja a figyelmet: „A világháború kitörését 

egy olyan diplomáciai krízis eredményének látjuk, amely mögött a kontrollstruktúra-átmenet 

fáziskülönbségei és ellentmondásai rajzolódnak ki.”933 Christopher Clark azt írta, hogy az 

1914-es háborúhoz vezető válság egy közös politikai kultúra gyümölcse volt, de egyben sok, 

egymásra ható tényező és szereplő története is, amely a modern kor egyik legösszetettebb 

eseménysorozatává teszi, ahol lehetetlen egy tényezőt vagy szereplőt bűnösnek kikiáltani, 

mint a krimikben szokás.934 Ugyanez igaz az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlására is. 

Adott volt egy nemzetiségi ellentétektől fűtött, merev berendezkedésű birodalom, amelynek 

politikai szereplői előtt ugyanúgy ott állt a rendszer fenntartásának vagy politikai 

átalakításának lehetősége. A birodalom olyan háborúba került bele, amely meghaladta a 

képességeit. Ez még akkor is igaz, ha tudjuk, hogy az első hadüzenetet éppen Ausztria–

Magyarország küldte el Szerbiának. A meggyengült birodalom fenntartása már nem állt 

ellenfelei érdekében a háború végére, így nemzetiségi mozgalmainak függetlenséget kereső 

irányzatai előtérbe kerülhettek – mert e mozgalmak korántsem voltak egységesek. Számos, 

egymástól eltérő céllal rendelkeztek, amelyek az első világháború során változtak, alakultak. 

Például az erdélyi románságot nézve Lucian Boia megállapította, hogy az Osztrák–Magyar 

Monarchiában élő románok hűségesek voltak a birodalomhoz, szolgáltak a hadseregében, és 

                                                           
929 FURET (2000). 
930 DIÓSZEGI (1994). 
931 MAJOROS (1999), MAJOROS (2004). 
932 Magyar viszonylatban például Tisza Istvánt alaposan elemzi BERTÉNYI (2005). 
933 Z. KARVALICS (2016B) 52.  
934 CLARK (2015) 568. 
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legalább annyira elfogadható opció lett volna számukra a föderatív átalakulás, mint a 

Romániához csatlakozás. Utóbbi akkor vált egyetlen kívánatos lehetőséggé, amikor 

Magyarország kimondta a függetlenségét, mivel ettől kezdve nem számíthattak Bécs 

döntőbíráskodására a vitás ügyekben. Boia rámutatott, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia 

feszültségektől terhelt birodalom volt, amelynek föderatív átalakítása már a háború előtt 

felmerült, pont a meggyilkolt trónörökös, Ferenc Ferdinánd tervei között. Erdély 

önállósulása magában rejtette a Romániához való békés csatlakozás későbbi lehetőségét.935 

De felhozhatjuk a horvát példát is, az önálló Horvátország megteremtése, vagy a 

szubdualista rendszer megreformálása ugyanúgy a horvát nemzetiségi mozgalmak céljai 

között szerepelt, mint a délszláv egység létrehozása, amely a viszonyok alakulása folytán 

létrejött végül.936 A nemzetiségi mozgalmak politikai megoszlásának, céljainak 

összehasonlító vizsgálatával nagyon sokat tehet majd hozzá tudásunkhoz a jelenlegi, 

transznacionális kutatói generáció. 

Szétesett volna a Monarchia a nemzetiségi ellentétek miatt háború nélkül is? Vannak 

történészek, akik az egykori Horthy-rendszert nem elfogadók diskurzusának nyomdokain 

emellett érvelnek. Alexander J. Motyl szerint alapvető probléma volta Monarchia regionális 

töredezettsége, melyet központi reformokkal nem tudott leküzdeni, így bukása 

törvényszerű.937 Árnyaltabban fogalmazott John-Paul Himka, aki szerint 1848 és 1918 

között a nemzetiségi kérdés határozta meg Ausztria–Magyarország politikáját. A Monarchia 

már 1914-ben a felbomlás felé haladt, azonban a kitörő háború katalizálta a folyamatot. A 

felbomlás azonban nem „természetes halál” volt, különben nem lettek volna föderatív 

elképzelések, és nem akartak volna a nemzetiségi mozgalmak egyes csoportjai a birodalom 

keretein belül maradni.938 Hajdu Tibor szerint Törökország, Oroszország és az Osztrák–

Magyar Monarchia gazdasági és politikai felzárkózását Európa nyugati feléhez egyaránt 

lehetetlenné tette, hogy az uralkodó nemzet egyik birodalomban sem volt számbeli 

többségben. Ezzel magyarázható, hogy demokratikus eszközökkel egyik sem tarthatta fent 

uralmát a nacionalizmus korában.939 Diószegi István szerint a kelet-európai nemzeti 

átalakulás és a dinasztikus politika kiküszöbölése történelmi szükségszerűség volt.940 Voltak 

                                                           
935 BOIA (2015) 4. fejezet. 
936 BAJZA (1941), SZABÓ (1976), TONELLI (1941), SOKCSEVITS (2011) 444.,SZŐTS (2017), SZEGHŐ (2017). 
937 MOTYL (1992). 
938 HIMKA (1992). 
939 HAJDU (1995A). Például 1906 és 1918 között egyetlen magyar kormány sem jutott el arra a felismerésre, 
hogy a szlovák kérdés rendezését csak az egyenrangúnak elismert Szlovák Nemzeti Párt képviselőivel kötött 
megegyezés alapján lehetett volna elérni. Bővebben: SZARKA (1993). 
940 DIÓSZEGI (1994). 264. 
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ezzel szemben olyanok történészek, akik az 1945 előtti másik fő diskurzus-csoport elveit 

átvéve azt állították, hogy kizárólag a háborús vereség okozta a felbomlást, így Fejtő Ferenc 

vagy William O. McCagg jr.941 A diskurzusok egymás mellett élése, a melléjük felsorolódó 

új érvek megmutatják, hogy a belső és külső tényezők azonban nem elválaszthatók a 

Monarchia felbomlásában. 

A függetlenségi célokat dédelgető nemzetiségi mozgalmak nem érhettek volna célt a 

nagyhatalmak segítsége nélkül. A Nagy Háború előestéjén az Orosz Birodalom 

egyértelműen megkérdőjelezte a Monarchia területi integritását. Későbbi első világháborús 

hadicéljai között szerepelt az észak-keleti területek katonai megszállása, és támogatta 

Szerbia Monarchia-ellenes törekvéseit is.942 Jelentős területi nyereséget helyezett kilátásba 

Románia számára is hadbalépés esetére.943 Franciaországnak és Nagy-Britanniának 1914-

ben még az összes hadicélja Németország ellen irányult.944 Az Osztrák-Magyar Monarchia 

területeit olyan jutalomnak tekintették, melyeknek felkínálásával az oroszokat harcra, a 

semlegeseket az antant oldalán való harcba lépésre ösztönözhetik, így a háború során 

fokozatosan köteleződtek el a Birodalom felbontása mellett.945 

Az Osztrák–Magyar Monarchiára korábban, mint ez európai erőegyensúly egyik fontos 

pillérére tekintettek, amely ellensúlyozni tudja mind a Német Birodalmat, mind 

Oroszországot. Az első világháború végére a nyugati hatalmak úgy ítélték meg, hogy 

Ausztria–Magyarország erre a szerepre már nem alkalmas. Diószegi István rámutatott, hogy 

a Monarchia csak a hatalmi állás klasszikus mutatóival volt nagyhatalom, azaz a terület és a 

népesség szerint. Gazdasági mutatói gyengék voltak, nem tudott lépést tartani az ipari 

nagyhatalmakkal, ezért hatalmi állása devalválódott.946 Kiss Gábor Ferenc összehasonlító 

kutatása szintén kimutatta az Monarchia gazdasági teljesítőképességének hátrányait az 

antanthoz és a Német Birodalomhoz képest.947 Az elhúzódó háborúra Ausztria–

Magyarország gazdasága nem készült fel, amit tetézett a négyfrontos háború is. A korábbi 

haditervek legfeljebb két frontra vonatkoztak, mivel Franz Conrad von Hötzendorf vezérkari 

főnök lehetetlennek tartotta, hogy ennél többön a Monarchia hadereje helytálljon 

egyidejűleg.948 A sorra nyíló új frontokon Németország segítsége nélkül ez nem is sikerült, 

                                                           
941 FEJTŐ (1989), MCCAGG (1992). 
942 HAJDU (1995B). 
943 HAJDU – POLLMANN (2014) 41. 
944 BÉRENGER (1993), HAJDU (1990). 
945 PASTOR (1995). 
946 DIÓSZEGI (2001) 10–13. 
947 KISS (2015). 
948 TUNSTALL (1993). 
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ami olyan fokú függést eredményezett a két szövetséges között, hogy a Monarchia nem is 

tudott orientációt váltani Németország összeomlása előtt.949 Franciaországban az 1917 

novemberében hivatalba lépő új kormány vette fel céljai közé Ausztria–Magyarország 

felosztását, mivel Oroszország kiválásával elvesztették legfontosabb kontinentális 

szövetségesüket, ráadásul annak forradalmiságát is veszélyesnek tartották. A németek-

kommunisták elleni kettős védelemre egy újonnan létrejövő nemzetállamokból álló lánc tűnt 

a legalkalmasabbnak, ezért a francia külpolitika ezek létrehozását tűzték ki célul.950 Nem 

szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy az orosz kiválás azt a veszélyt is magában 

hordozta, hogy a központi hatalmak teljes hadereje a nyugati frontra zúdul, ezért az antant 

minden esélyt igyekezett megragadni új frontok nyitására, hogy csökkentse a várható 

nyomást. A brit politika az emigrációs nemzetiségi törekvések ellenére is a Monarchia 

létében volt érdekelt, s hadicéljaiban is fennmaradását jelölte meg 1918 elejéig. A 

fordulópontot nem a szlávbarát körök befolyásának emelkedése jelentette, hanem a 

Monarchia külpolitikája. Egyrészt a különbéke-tárgyalások botrányos végződése, másrészt 

IV. Károly és II. Vilmos megállapodása, mely hosszú távú és szoros politikai szövetséget 

jelentett Németország és a Monarchia között. Ez Ausztria vazallusi státuszát jelentette, 

amely előtérbe hozta a Monarchia-ellenes köröket. Mind a cseh, mind a délszláv emigráció 

igyekezett arra használni a helyzetet, hogy alternatív elképzeléseit minél szélesebb körben 

ismertethesse, így a csehszlovák és a délszláv állam létrehozását elősegítse.951 A Monarchia 

sorsa ekkor pecsételődött meg Nagy-Britanniában. Ezután már nem fennmaradása volt a 

kérdés, hanem az, hogy az utódállamok határai hol húzódjanak.952 A fordulópont tehát 1918 

tavasza, ekkora vált mindkét nyugati antant tagállam hivatalos kormányprogramjává a 

Monarchia felbontása.953 A trianoni békeszerződés tehát nem önmagában létezett, hanem 

szervesen következett a korábbi eseményekből.954 

A folyamatok rendszere tehát rendkívül összetett, és valójában sosem fog kiderülni, hogy mi 

történt volna Ausztria–Magyarországgal, ha nem tör ki az első világháború – hacsak nem 

találják fel az alternatív idősíkok közötti utazást. 

                                                           
949 TOKODY (1989). 
950 ROMSICS (1996A), ORMOS (2005) 77–78. 
951 JESZENSZKY (1994). 
952 ROMSICS (1996B). 
953 ROMSICS (1996C). 
954 A békeszerződés kapcsán számos legenda terjeng. Ezek eloszlatását lásd ABLONCZY (2010). A legfrissebb 
kutatások kapcsán lásd ZEIDLER (2017). 
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Napjaink világában felgyorsult az információáramlás. Az Internet világában a pillanatok 

törtrésze alatt juthatunk új ismeretekhez. E túlkínálat sok esetben felszínes tudást 

eredményez, az olvasók hajlamosak egy-egy információs morzsából hosszútávú 

következtetéseket levonni. Ugyanakkor azt is tudják, hogy az internet világában olvasható 

tartalmak változékonyak, ami felértékeli a nyomtatásban megjelent írásművek mondandóját. 

Ezek az állandóság látszatát keltik, az ott leírtaknak súlya van. Az olvasó sokszor érzi úgy, 

hogy az adott ismeret elsajátítására fordított több idő egyenesen arányos a megszerzett tudás 

értékével. Egy könyv elolvasása tehát hivatkozható tudást jelent. Ez egyfelől igaz. Másfelől 

viszont, ha az adott kérdéskörrel ismerkedés kimerül egy könyv elolvasásában, ráadásul 

mindez forráskritika nélkül történik, akkor a megszerzett tudás torz lesz. Az 1945 előtti első 

világháborúval kapcsolatos szakirodalom nagy százalékban férhető hozzá digitalizálva, 

különböző portálokon keresztül. Ha jelen doktori értekezés segít olvasóinak helyre tenni 

azokat az ismereteket, amelyeket ezekből a művekből szerzett meg, akkor megírása már nem 

volt hiábavaló. 
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