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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

E helyen is szeretném köszönetemet és hálámat kifejezni mindazoknak, akik valamilyen 

módon segítettek, közreműködtek e disszertáció megszületésében. Első helyen Kardos József 

professzor úrnak, aki már a szakdolgozat készítése óta témavezetőm és mentorom, 

dolgozatomat számos alkalommal átolvasva látott el értékes tanácsaival és támogatott a 

munkában. Szintén hálával tartozom Habsburg-Lotharingiai Mihály főhercegnek, a magyar 

Habsburg család ma is Magyarországon élő tagjának, aki érdeklődésemet a témára irányította 

és mindvégig támogató figyelmével tüntetett ki, amellett, hogy számos anyagot, forrást – 

különösen a főherceg naplóját – rendelkezésemre bocsájtott. Rögtön mellette kell 

megemlítenem Seremetyeff-Papp Jánost, a magyar Habsburgok rokonát, aki a család 

hagyatékát kezeli és történetüket behatóan ismeri, mind anyagok átadásával, mind pedig 

értékes gondolataival, hosszú évek alatt fölhalmozott ismereteivel, a munka többszöri 

átolvasásával járult hozzá a disszertáció elkészültéhez. Szintén köszönetemet fejezem ki az 

ELTE Modernkori Magyarország doktori programja minden oktatójának, akik kurzusaik 

során segítették a téma tágabb vonatkozásaiban ismereteim elmélyítését. Rajtuk kívül külön 

köszönöm Békés Mártonnak, Csapó Csabának, Fiziker Róbertnek, Illik Péternek, Nyári 

Gábornak, Szerencsés Károlynak, Szakály Sándornak és Ujváry Gábornak a dolgozat 

átolvasása után tett értékes megjegyzéseiket és jótanácsaikat. Végül pedig családomnak 

tartozom köszönettel, akik az évek során nem kis lemondások árán támogattak e munka 

elkészítésében. 
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1. Bevezetés 

Habsburg-Lotharingiai József Ágost főherceg
1
 az első világháború és a két 

világháború közötti időszak közismert és népszerű személyisége volt, aki a királyi család 

tagjaként nem csak előkelő származása okán, hanem magas rangú és sikeres katonaként, 

valamint egyes esetekben politikusként is fontos szereplője, tanúja volt korának. Ennek 

ellenére alakja az 1945 utáni történeti emlékezetből szinte teljesen eltűnt, ugyanis mint 

jobboldali, a revíziót támogató személyiség, természetesen a legnegatívabb megítélésben volt 

része a kommunista időszak alatt, emlékét képletesen mintegy damnatio memoriaera ítélve. 

Az 1945 utáni történetírás a többi, az imperialista világháborúban harcoló tábornok 

bemutatását sem tartotta feladatának, az összefoglaló munkákban pedig inkább negatív 

kontextusban jelentek meg.
2
 1990 után sem foglalkoztak különösebb mértékben József Ágost 

személyével, ami abból a szempontból érthető, hogy majd’ egy évszázad távlatából 

visszatekintve valóban nem tartozott a kor igazán meghatározó, távlatos programmal és széles 

geopolitikai tájékozottsággal bíró politikusai – úgy mint Tisza István, Bethlen István vagy 

Teleki Pál – közé, de ettől függetlenül a maga idejében, saját kortársai szemében közismert, 

népszerű és nagytekintélyű személyiség volt, aki különösen a világháború végén és az 

ellenforradalmi időszak kezdetén lényeges politikai szerepet is játszott, nem beszélve a 

legmagasabb szintig emelkedő katonai karrierjéről. Ezzel szemben vele kapcsolatban sok 

emlékiratban és felszínesebb népszerűsítő munkában, sőt olykor még a szakirodalomban is 

leegyszerűsítő, cinikus, negatív kép jelenik meg, ami egyáltalán nem indokolt és revízióra 

szorul.
3
 Említett korabeli népszerűsége és tekintélye, valamint jelentősebb politikai–katonai 

                                                             
1 József Ágost főherceg nevének használata a dolgozat elején tisztázásra szorul. A magyar történeti közjogi 
hagyomány fontosnak tartotta jelezni az osztrák és magyar birodalomfél jogi értelemben vett különállását. Jó 

példa volt erre, hogy az I. Ferenc után uralkodó Ferdinándot osztrák császárként I.-nek számozták, ugyanakkor a 

magyar országgyűlés ragaszkodott az V. Ferdinánd megszólításhoz, hogy ezzel is jelezze, Magyarország 

különállását az Osztrák Császárságtól. Ugyanilyen analógia mentén nevezték közjogilag precízen a Habsburg–

Lotharingiai család férfitagjait osztrák főhercegnek és magyar királyi hercegnek, minthogy a hazai közjog 

elvileg nem ismerte a főhercegi rangot. Ennek ellenére a kortársak legnagyobbrészt József főhercegként 

nevezték meg a tábornagyot, sőt ő maga is így írta alá nevét. A modern szakirodalomban is általánosan használt 

a „József főherceg” megnevezés, így jelen dolgozatban is így szerepel, jelezve egyúttal, hogy a régi magyar 

közjogi felfogás szerint a „magyar királyi herceg” lenne az igazán helyénvaló névhasználat. A főherceg második 

nevét (Ágost) pedig azért célszerű használni, hogy elkerülhető legyen a szakirodalomban sok helyen előforduló 

tévesztés, ugyanis József Ágost felmenői és utódai között több József is szerepel: nagyapja József (Antal) nádor, 
apja József (Károly) főherceg, fia József (Ferenc) főherceg és unokája József (Árpád) főherceg, ráadásul a 

Monarchia hadseregében szolgált még a Habsburg-család toszkán ágából József Ferdinánd főherceg is. Ilyen 

módon tehát a dolgozat folyamán végig József Ágost főherceg néven szerepel. 
2 Balla Tibor: A Nagy Háború osztrák–magyar tábornokai. Budapest, 2010. 19. A továbbiakban: Balla 2010a. 
3 Három példa a népszerűsítő munkákban megjelenő negatív képre: 

Ki kicsoda a történelemben? Szerk. Szabolcs Ottó – Závodszky Géza. Budapest, 1997. 193. „József (1872–

1963): […] Az első világháborúban, mint – tehetségtelenségéről nevezetes – hadseregparancsnok vett részt. IV. 

Károly megbízásából sikertelenül iparkodott a forradalom kitörését elodázni.” A szócikkben tárgyi tévedés is 

található, hiszen a főherceg 1962-ben halt meg. 
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szerepvállalása mellett a vizsgálatot indokló harmadik tényezőként említhető, hogy az egész 

időszak folyamán a legfelsőbb körökben járatos személyiségként József Ágostnak a korszak 

fontosabb általános sorskérdéseiről alkotott véleménye, különböző értesülései is igen 

érdekesek és figyelemre méltók lehetnek a történeti kutatás számára. 

Napjainkban már a korszak fontosabb szereplői rokonainak (!) emlékiratai jelennek 

meg egymás után és az ő véleményük alapján árnyalják és tekintik át újra az eseményeket. 

Történik ez annak ellenére így, hogy ők maguk nem voltak döntéshozó pozícióban, 

véleményük inkább csak mint a kortárs tanúé, a folyamatokba jobban belelátó bennfentes 

szereplőé lényeges.
4
 Velük szemben József Ágost a vizsgált időszak folyamán végig 

közvetlenül vett részt az eseményekben és jópár alkalommal nem csak a háttérben 

mellékszereplőként lépett föl, ilyen módon joggal tekinthető naplója és abból megismerhető 

véleménye eddig méltatlanul mellőzöttnek (szemben a fent említett „családtagok” 

emlékirataival). Éppen ezért abszolút indokoltnak és időszerűnek látszik József Ágost 

politikai–katonai működésének részletes, objektivitásra törekvő feldolgozása, valamint a 

korszak fő kérdéseiről alkotott, sok tekintetben sajátos és politikai irányzatokhoz nehezen 

besorolható véleményének bemutatása, különösen figyelembe véve, hogy ehhez egyfelől 

rendelkezésre áll a két világháború között kiadott közismert hét kötetes visszaemlékezése, 

másfelől eddig publikálatlan, még 1944 előtt írt, ezért különösen nagy forrásértékű naplója is. 

Már a fentebb említettek is indokolttá teszik jelen dolgozat megírását, de emellett 

József Ágost katonai és politikai szerepe önmagában is felvet annyi fontos kérdést, hogy 

külön munkát lehessen szentelni tevékenységének. Életpályájából első helyen kell kiemelni 

világháborús katonai tevékenységét. A nagy háború centenáriumán jelentős társadalmi igény 

és érdeklődés mutatkozik a téma iránt, ugyanakkor látható, hogy míg a hősi halált halt 

bakáknak minden faluban áll egy-egy emlékműve, vagy éppen az ellenséges oldalon harcoló, 

                                                                                                                                                                                              
Balázs Margit: A haza bölcse, a bolond gróf és a többiek. Ragadványnevek történelmünkben. Budapest, 2001. 

97. „Mindenesetre a szélkakas természetű főherceg rendkívül kellemetlenné vált a Habsburg család számára.” 

Nemere István: Magyarország kormányzói és nádorai. Budapest, 2007. 88.– „Mi nem tudjuk, hogyan mutathatja 

ki bátorságát egy nagyon is magas rangú katona, aki gyakorlatilag soha nem kerül szembe az ellenséggel, csak 

távcsövön át látja vagy úgy sem.” 

Olyan nagytekintélyű, nemzetközileg elismert történész is negatív fényben láttatja, a főherceget, mint Deák 

István. Uő: Volt egyszer egy tisztikar. A Habsburg–monarchia katonatisztjeinek társadalmi és politikai története 
1848–1918. Budapest, 1993. 236., 256. Munkájában úgy említi József Ágostot, mint aki inkább összbirodalmi 

elkötelezettségű, akkor viszont amikor összeomlott a Monarchia, cserben hagyta a királyt és „magyar hazafiként 

tündökölt.” 
4 Néhány példa az említett politikus–rokonok visszaemlékezéseire: 

Horthy Miklósné: Napló 1944–1945. Budapest, 2015. 

Gróf Edelsheim Gyulai Ilona Horthy István kormányzóhelyettes özvegye: Becsület és kötelesség I–II. Budapest, 

2000–2001. 

Károlyi Mihályné: Együtt a forradalomban. Budapest, 2011. 

Károlyi Mihályné: Együtt a száműzetésben. Budapest, 2011. 
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a háborúban kevés sikert arató olasz tábornokokról szinte minden városban van egy-egy utca, 

tér elnevezve, addig a méltatlanul elfelejtett, sokszor cinikusan lekicsinyelt osztrák-magyar 

tisztekről sehol sem található jelentősebb mementó, pedig jó néhányan közülük jól képzett, 

felkészült, bátor és alkalmanként sikeres vezetők voltak. Nem rajtuk múltak a Monarchia 

nevezetes kudarcai, ellentétben nagyrészt nekik volt köszönhető, hogy – a sokáig élt 

közhiedelemmel szemben – a Monarchia serege jól helytállt a különböző frontokon.
5
 Eközben 

a világháború esemény és hadtörténetéről már könyvtárnyi irodalom áll rendelkezésre és 

újabban egyre részletesebb feldolgozások készülnek a háborús hátországról, vagy a fronton 

szolgáló katonák mindennapjairól, esetleg a háborús propagandáról is, addig a Monarchia 

jelentősebb tábornokainak modern, szakszerű életrajza terén óriási hiányosság mutatkozik.
6
 

Pusztán ez a helyzet elegendő alapot ad a főherceg katonai pályájának és világháborús 

tevékenységének aprólékos áttekintéséhez. Ám ezen felül József Ágost több szempontból is 

különleges tagja volt a Monarchia tábornoki karának. Egyfelől viszonylag kevesebb valóban 

magyar érzelmű tiszt jutott el a legmagasabb rendfokozat(ok)ig, így Magyarországon 

kifejezetten indokolt József főherceggel foglalkozni.
7
 Magyar identitástudatán kívül azonban 

néhány további tényező teszi szükségessé József Ágost háborús karrierjének vizsgálatát. 

Egyfelől fogékonysága a technikai újítások és modern hadászati-harcászati megoldások iránt, 

másfelől pedig hadvezetésének sajátos felfogása, melynek értelmében nem csak 

„szakmailag”, hanem lélektanilag is igyekezett katonáit vezetni, gondoskodva 

motivációjukról, odafigyelve problémáikra és teljesítőképességükre, tudatosítva bennük, hogy 

számíthatnak parancsnokukra. Harmadrészt pedig ő állt 1915–1916-ban a magyar történeti 

emlékezetbe legjobban beleégett első világháborús hadszíntér, az olasz fronton található 

Doberdó-fennsík védelmét ellátó, jórészt magyar nemzetiségű alakulatok élén. Emellett nem 

kevésbé jelentős világháborús érdeme volt 1915 telén az orosz csapatok betörésének 

                                                             
5 A téma iránti társadalmi érdeklődést jól mutatja, hogy napilapokban is megjelenik. Jó példa erre Pap Krisztián: 

„Rekviem egy tisztikarért. Emlékezés az I. világháborúban helytállt osztrák–magyar vezérkarra.” c. cikke, mely 

a Magyar Nemzet 2014. december 29-i számában jelent meg. 
6 Balla Tibor: Az osztrák–magyar haderő magyar származású tábornokai és a Nagy Háború. In: Sorsok, frontok, 

eszmék. Tanulmányok az első világháború 100. évfordulójára. Főszerk. Majoros István. Szerk. Antal Gábor, 
Hevő Péter, M. Madarász Anita. Budapest, 2015. 135. 

A magyar nyelven született viszonylag kevés fontosabb modern életrajz: 

Ligeti Dávid Ádám: A Monarchia utolsó vezérkari főnöke. Arthur Arz von Straussenburg élete és pályafutása. 

Doktori Disszertáció. ELTE BTK. Budapest, 2013. 

Pollmann Ferenc: Balszerencse semmi más? Tersztyánszky Károly cs. és kir. vezérezredes élete és pályafutása. 

Budapest, 2003. 

Pollmann Ferenc: Oroszlán karddal és lúdtollal. Doberdói Bánlaky József élete és munkássága. Budapest, 2014. 
7 Ugyan Kövess, Arz vagy Rohr is Magyarországon születtek, de mind német családból származtak és nem is 

igazán beszéltek magyarul. – Deák 1993. 236. 
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megakadályozása a Duklai-hágónál, valamint Erdély keleti határának védelme, majd a 

románok térdre kényszerítése 1916–1917 folyamán. 

Katonai tevékenysége mellett a politikai életben is több alkalommal került az 

események középpontjába. IV. Károly trónra lépésétől kezdve fokozottan támaszkodott 

rokona véleményére a magyar ügyekben, így 1917-ben Tisza menesztésekor 

miniszterelnöknek is felkérte, valamint őrá bízta, hogy az új kormányt összeállítsa 

Budapesten. Talán legfontosabb politikai megbízatása az őszirózsás forradalom alkalmával 

következett be, amikor homo regiusként őt utasította a király a Budapesten kirobbanó 

kormányválság megoldására. Kevesebb, mint egy év elteltével pedig, a Tanácsköztársaság 

bukása után meglepetésszerűen a fővárosba érkezett és végrehajtva az ellenforradalmi 

fordulatot, puccsszerűen magához ragadta a kormányzói hatalmat. Ha az antant nem 

tiltakozott volna vele szemben határozottan, talán hosszabb ideig is állhatott volna az ország 

élén. A Horthy-korszak első éveiben pedig a közjogi (király) kérdés kapcsán vált a korabeli 

kombinációk megkerülhetetlen szereplőjévé, amit jól jelez, hogy a kormányzó a korszak 

végéig féltékenyen szemlélte József Ágost fellépéseit, tevékenységét, általában véve pedig 

végig riválisként tekintett a tábornagy-főhercegre. 

A királykérdés nyugvópontra jutásával József Ágost aktív katonai-politikai pályája 

lényegében véget ért, pontosabban fogalmazva a még csak ötven éves tábornagy karrierje 

derékba tört. Ezért is volt szükséges a főherceg hosszú, több történelmi időszakon átívelő 

életpályájának átfogó, időbeli megszorítás nélküli biográfiája helylett jelen dolgozat 

vizsgálatát időbeli határokhoz kötni és működésének legaktívabb tíz éves időszakára 

szűkíteni, az első világháború kezdetétől 1924-ig, amikor a királyi vagy kormányzói hatalom 

megszerzésére nyíló esélye a nullára csökkent és maga is felhagyott ilyen irányú ambícióinak 

aktív képviseletével, egyúttal első naplóját is befejezve. A Horthy-korszak sajátos 

„neobarokk” társadalmi meghatározottságának köszönhetően azonban az uralkodó család 

tagjaként, mint a legmagasabb rangú arisztokrata továbbra is nagy tekintélyű alakja maradt a 

magyarországi közéletnek, számtalan társadalmi szervezet elnökeként és fővédnökeként, vagy 

éppen a felsőház tagjaként és a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként. Ilyen módon 

tehát egy rövid kitekintés erejéig sok érdekes adalékkal szolgálhat a korszak legfontosabb 

sorskérdéseiről alkotott – naplójából megismerhető – véleményének bemutatása, végül pedig 

élete legnegatívabb eseményének, a nyilas hatalomátvétel legitimációjához való aktív 

hozzájárulása körülményeinek magyarázata. 

Mindezen okokból kifolyólag tehát jelen dolgozat kísérletet tesz Habsburg 

Lotharingiai József Ágost főherceg életének legaktívabb tíz éves periódusa során katonai és 
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politikai szerepét minél mélyebben és szélesebb forrásbázis alapján feltárni. Egyúttal a 

dolgozat feladata, hogy a főhercegről első ízben egy – mindeddig hiányzó – használható, 

modern életrajz alapját képezze. Ennek során fontos szempont, hogy a korszak történetét 

feldolgozó számtalan szintézisben és monografikus munkában a főherceggel kapcsolatban 

előkerülő információkat József Ágost szerepét szemlélve, azokat saját naplójával összevetve 

rendezze össze és próbálja megvilágítani a főherceg gondolkodását és magyarázatot találni 

döntéseinek belső és külső motivációira, ezáltal egy az eddigieknél remélhetőleg reálisabb és 

pontosabb képet fölvázolva a Monarchia egyik legsikeresebb és legnépszerűbb tábornokáról, 

a korszak egyik igen jellemző, népszerű és befolyásos személyiségéről. E kép fölvázolásához 

elengedhetetlen, hogy a téma ne retrospektív módon, több évtized utólagos előrelátásának 

birtokában kerüljön bemutatásra, hanem a korszak gondolkodásába és körülményei közé 

ágyazva, elkerülve a fekete-fehér történészi ítélkezést, hiszen ez nem is feladata a 

historikusnak.
8
 Emellett pedig óvakodni szükséges a személyiségek statikus ábrázolásától is, 

hiszen évtizedes időtáv alatt, miközben történelmi rendszerek, országok és birodalmak buktak 

meg, hogyan is lehetett volna elvárható, hogy pont a korszakban élő személyiség és 

gondolkodása ne változzon meg?  

Az eddig elmondottak mellett ugyanakkor nem cél a vizsgált időszak 

eseménytörténetének újraírása, hanem sokkal inkább József Ágost – a saját szempontjából 

feltett kérdések szerint történő – szakszerű elhelyezése kora adott keretei között. A dolgozat 

ezen felül természetesen újabb általános adalékokkal is hozzá kíván járulni az első 

világháború és az azt követő viharos időszak köztörténetéhez. Mindemellett pedig a 

Habsburg-ház magyar ága egyik jelentős tagjának tevékenységét feldolgozva a magyar 

történeti közgondolkodás Habsburg-képét is remélhetőleg árnyalni tudja. 

 

                                                             
8 Ettől a fajta ítélkezéstől és „retrospektivitástól” szintén óva int: Ujváry Gábor: Történettudomány vagy 

törvényszék? Még egyszer a Hóman-perről. In: Rubicon 27 (2016) 2. sz. 63. 
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2. Szakirodalom és források, módszertani alapok
9
 

 

2.1. József főherceg historiográfiája 

 Habsburg-Lotharigiai József Ágost főherceg életének, katonai-politikai működésének 

modern, szakszerű, objektív feldolgozása mindeddig nem történt meg – annak ellenére, hogy 

a fentebb említettek szerint jellegzetes, alkalmanként fontos szerepet játszó tanúja volt 

korának. Megítélése – amennyiben foglalkoztak vele – szélsőségesen változott. A két 

világháború közötti időszakban a róla szóló munkák szinte kritikátlan dicshimnuszokat 

zengtek, míg az 1945 után a történeti kutatás a fentebb taglalt okokból kifolyólag nem 

foglalkozott a főherceggel, vagy ha a korszakot bemutató összefoglalásokban megemlítették, 

azt inkább negatív éllel tették. Jól jellemzi a pártállami időszak felfogását Rusznyák István 

1955-ös akadémiai beszéde, melyben lesújtó véleményt fogalmazott meg az 1945 előtti 

tudományosságról és benne József főhercegről is, aki szerinte „tudományos érdemeit maga is 

erősen bizonygatta, pár oldalas tudományt parodizáló „értekezéseiben”.
10

 József Ágost 

életének kutatása azonban nem csak azért nem indult meg, mert nem volt meg hozzá a 

történészi szándék, hanem a források szűkössége is közrejátszott ebben. Addig, amíg ma 

számos nagy történelmi család iratanyaga fellelhető országos, vagy helyi 

(köz)gyűjteményekben, a Habsburg-ház magyar ágának családi levéltára a második 

világháborúban szinte teljes egészében elpusztult az alcsúti kastéllyal együtt. Pedig igen 

érdekes és fontos iratokat tároltak a főhercegi kastélyban, melyekre az alább bemutatásra 

kerülő naplóban jó néhányszor hivatkozott József Ágost a „lásd alcsúti levéltáramban” 

kitétellel. A pusztítás után megmaradó kevés, jelenleg a család birtokában lévő dokumentum 

között jórészt a mindennapi családi ügyekről és vadászatokról szóló levelek találhatók, 

valamint az eddig sem kutatásra, sem közlésre ki nem adott 1919–1944-ig írt napló. Ennek 

ellenére, a főherceggel, mint a kor nevezetes és népszerű személyiségével kapcsolatban, igen 

sok kortárs emlékiratban találhatók pótolhatatlan információk, valamint a korabeli sajtóanyag 

                                                             
9 A hivatkozásokról: 

A dolgozatban alapelvként érvényesül, hogy az első hivatkozáskor fel van tüntetve a hivatkozott munka minden 

könyvészeti adata. A továbbiakban szakirodalmi feldolgozások esetében a szerző neve és kiadás évszáma, míg 
az emlékirat-jellegű források esetében – mivel azok jellegzetesen számos kiadást éltek meg – a szerző neve és a 

mű címének kezdő szava(i) szerepel(nek). A dokumentumkötetek és levéltári források esetében rövidítésekkel 

történik a hivatkozás. Mindezeknek a feloldása a dolgozat végén, a bibliográfiában megtalálható. 

A bevezető „szakirodalom és források” címet viselő fejezetben csak azon munkák vannak feltüntetve 

tájékoztatásként a hivatkozások között, melyek a továbbiakban nem szerepelnek a dolgozatban.  Minden olyan 

munka, mely jelentőségénél fogva bekerült a 2. fejezet historiográfiai áttekintésébe, de előkerül a dolgozat 

további részében, az első érdemi hivatkozásnál szerepel, valamint a bibliográfiában is fellelhető. 
10 Rusznyák István: A Magyar Tudományos Akadémia tíz éve. In: Akadémiai értesítő 1955 (62. köt.) 510. sz. 

184. 
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is lényeges támpontot nyújthat. Fontososabb politikai szerepvállalásairól pedig – a már jórészt 

publikált – levéltári dokumentumok szolgálhatnak eligazításul. 

 Mivel József Ágost felmenői, már a 18. század óta fontos szerepet játszottak 

Magyarország történetében, ezért velük kapcsolatban is, ha nem is bőségesen, de 

rendelkezésre állnak feldolgozások. A Habsburg-ház magyar ágának történetét röviden 

összefoglaló, nem tudományos apparátussal készült, hanem inkább az érdeklődő 

nagyközönségnek íródott munkát jelen dolgozat szerzője adott közre 2015-ben.
11

 József 

nádorral, István nádorral és József Károly főherceggel foglalkozott főképpen a budavári 

nádori kriptában végzett antropológiai vizsgálatok kapcsán a Hankó Ildikó–Kiszely István 

szerzőpáros,
12

 továbbá még a két világháború között jelentette meg a nádor-főhercegekkel 

foglalkozó munkáját Vértes József.
13

 A számos József főherceg és további családtagok 

útvesztőjében való eligazodást a Brigitte Hamann által szerkesztett Habsburg Lexikon segíti, 

melynek a magyar ág tagjairól szóló szócikkeit Niederhauser Emil és Soós István írták.
14

 A 

Habsburg-család tágabb történetével kapcsolatban még mindig alapvető klasszikusnak számít 

a Gonda–Niederhauser-féle feldolgozás, valamint az előbbihez hasonló jellegű, de röviden a 

mellékágak (így a magyar ág) történetét is érintő Sára János által jegyzett monográfia.
15

 A 

nemzetközi szakirodalomból pedig elég csak A. J. P. Taylor több más nyelv mellett magyarra 

is lefordított munkáját említeni.
16

 József Ágost nagyapjáról, József nádorról a legfontosabb 

munkát Domanovszky Sándor adta közre,
17

 míg nagybátyjáról István nádorról Gergely 

András írt egy életrajzi kötetet.
18

 A főherceg apjáról, József Károlyról mindezidáig nem 

született nagyobb lélegzetű életrajz, elvétve lehet néhány tanulmányt fellelni, mint például 

Soós Istváné, aki József Károly cigány kutatásairól írt.
19

 

 A dolgozat „címszereplője” maga is termékeny szerző volt. Legfontosabb munkája az 

alább részletesen bemutatott „A világháború, amilyennek én láttam” című naplója. Ezen kívül 

azonban még több hadtörténeti és történelmi tárgyú írása ismert.
20

 József Ágostról már a 

                                                             
11 Nánay Mihály: Magyarrá lett Habsburgok – a Habsburgok magyar ága. Budapest, 2015. 
12 Hankó Ildikó – Kiszely István: A nádori kripta. Szekszárd, 1990. 
13 Vértes József: Az utolsó magyar nádorispánok. Sándor, József és István főhercegek. Budapest, 1925. 
14 Habsburg Lexikon. Szerk. Brigitte Hamann. A magyar kiadást szerk.: Szmodits Anikó. Budapest, 1990. 
15 Gonda Imre – Niederhauser Emil: A Habsburgok. Egy európai jelenség. 3. kiad. Budapest, 1987. 
Sára János: A Habsburgok és Magyarország. Budapest, 2001. 
16

 Taylor, Alan John Percivale: A Habsburg Monarchia 1809–1918. Az Osztrák Birodalom és az Osztrák–

Magyar Monarchia története. 2. kiad. Ford. Nagy György. Budapest, 2003. 
17 Domanovszky Sándor: József nádor élete I–II. Budapest, 1944. 
18 Gergely András: Áruló vagy áldozat? István, az utolsó magyar nádor rejtélye. Budapest,1989. 
19 Soós István: József főherceg és a romák. In: História 1997 (19) 2. sz. 16–17. 
20 József főherceg: Erdei magány és egyéb vadásztörténetek. Budapest, 1913. 
József főherceg: A magyar vitézség nagy napjai (képek a háborúból). Akadémiai székfoglaló. Budapest, 1922.  

József főherceg: Véres kárpáti virágok (Töredékek háborús naplómból). Budapest, 1924. 
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világháború éveiben megjelentek népszerűsítő munkák.
21

 Ezeket általában jellemzi, hogy 

jelentős részben a korabeli háborús propaganda termékei, amelyek a hátországi erőfeszítések 

fokozását, és az ország lelkesítését is szolgálták. A korra jellemző, meglehetősen patetikus 

stílusban anekdotáznak és „éneklik meg a főherceg dicső tetteit”. Éppen ezért a hivatkozások 

között elvétve szerepelnek, kivéve a főherceg népszerűségét taglaló fejezetben, ahol ugyanis 

sokat mondó tény, hogy kevés tábornokról jelent meg már a háború során több, az 

említettekhez hasonló kötet is. A két világháború között adták ki a József főhercegről szóló 

eddig leghasználhatóbb munkát, amely jelen dolgozatnak is fontos kútfője.
22

 A szerző, 

Gabányi János a korszak egyik közismert és jól jegyzett hadtörténésze, a Hadtörténelmi 

Levéltár és Múzeum első vezetője, aki e munkája mellett több más írást is publikált a 

világháború történetéről. Ez a kötet sokkal magasabb színvonalú életrajz, mint a fentebb 

említettek, bár ennek ellenére szintén erősen elfogult és sok helyen rá is jellemző a patetikus 

stílus, mégis jó néhány kérdés kapcsán megbízhatóan használható. Gabányi munkája során 

felhasználta József főherceg – akkor még publikálatlan – naplóit, ami abból is kiderül, hogy 

az Akadémia által megjelentett hét kötetes munkához képest hivatkozásainál teljesen más 

kötet számozást használt, sőt az idézett naplórészleteket a főherceg által később kiadottal 

összevetve, néhol kisebb eltéréseket is fel lehet fedezni. Azóta, tehát a főherceg halálát 

követően viszont már nem született róla önálló kötet. 

 Mint a bevezetőben szerepelt, a rendszerváltás után sem indult jelentős kutatás József 

Ágost katonai vagy politikai pályáját illetően. 1986-ban Katkó István jelentetett meg egy 

rövid cikket, amelyben közölte a főherceg feleségéhez írott levelét a véres csütörtök 

eseményeiről.
23

 A ’90-es években pedig még egy tanulmány született József Ágost egy 

kitüntetése kapcsán a Turul folyóirat hasábjain.
24

 Rajtuk kívül kifejezetten a főherceggel 

                                                                                                                                                                                              
József főherceg: Erdély múltja. Budapest, 1941. – Ezt az írást, mely a főherceg 1937-es akadémiai 

megnyitóbeszédének nyomtatott változata, az Ideiglenes Nemzeti Kormány 530/1945-ös rendeletével „fasiszta 

szellemű és szovjetellenes sajtótermékként” megsemmisítendőnek ítélte. 

József főherceg: Fenséges vadászat. Budapest, 2005. 
21 Gáspár Artúr: Dinansztiánk a haza védelmében. Budapest, 1915. 
Payr Hugó: József királyi herceg 1914–1917. Budapest, 1917. – A szerző a háború alatt Budapesti Hírlap 

haditudósítója volt, majd 1931-től parlamenti képviselő. 

Jákó Margit: József főherceg. Budapest, 1918. 
22 Gabányi János: József főherceg tábornagy. Budapest, 1931. 
23 Katkó István: József főherceg és a véres csütörtök. In: Élet és Irodalom 1986 (30) 30. sz. 6. – Ez a levél az 

alcsúti levéltárból fentebb említett megmaradt iratcsomó politikatörténetileg egyetlen érdekes darabja. A többi a 

mindennapos családi magánéletről szól. 
24 Pandula Attila: József főherceg Szent István-rend nagykeresztje hadiékítménnyel és kardokkal. In: Turul 66 

(1993) 1–2. sz. 17–22. 
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foglalkozó tanulmányokat – illetve a fentebb hivatkozott könyv részletét – csak jelen dolgozat 

szerzője adott közre.
25

 

 A főherceg vagy a vele kapcsolatos események – minthogy közismert szereplője volt 

korának – szinte minden akkoriban íródott emlékiratban és a később készült szakirodalmi 

feldolgozásokban is megjelennek valamilyen mértékben. A dolgozatban található 

hivatkozások, valamint a bibliográfiai jegyzék ezek kapcsán pontos eligazítást nyújt, mégis a 

legfontosabbakat célszerű megemlíteni már a bevezetőben. A világháborús katonai kérdések 

kapcsán, a teljesség igénye nélkül kiemelhető a két legfrissebb munka, Hajdu Tibor és 

Pollmann Ferenc közös kötete, továbbá Bihari Péter munkája. Rajtuk kívül szintén alapvető 

jelentőségű a Kossuth Kiadónál, Romsics Ignác szerkesztésében megjelent „Magyarország az 

I. világháborúban” c. kötet, továbbá a Balla Tibor által összeállított, a nagy háború 

tábornokairól szóló kézikönyv. A régebbiek közül pedig megkerülhetetlen az osztrák 

honvédelmi minisztérium és hadilevéltár által kiadott monumentális alapmű, az „Österreich–

Ungarns Letzter Krieg”. A főherceg nevezetes hadszínterei kapcsán lényeges kútfő Pintér 

Tamás, Rózsafi János és Stencinger Norbert által jegyzett, a Doberdón harcoló magyar 

ezredekről szóló kötet. Erdély védelme kapcsán Nagybaczoni Nagy Vilmos három kötetes 

munkája nyújt támpontot. Az 1918-ban a Piave-fronton zajló eseményeket aprólékos 

monográfiában dolgozta föl Bencze László hadtörténész. A politikai események sorában az 

1917-es homo regiusi misszió egyes részleteiről a Tisza Istvánról szóló életrajzok nyújtanak 

eligazítást (Vermes Gábor vagy Pölöskei Ferenc tollából). József főhercegnek őszirózsás 

forradalomban játszott szerepéhez Hajdu Tibor és Salamon Konrád több munkájában 

találhatók adalékok. Az ellenforradalmi hatalomátvétel rövid időszakáról Romsics Ignác egy 

korai munkája (Ellenforradalom és konszolidáció) ad támpontot, de a külpolitikai háttérhez 

Ormos Mária alapműve (Padovától Trianonig) is nélkülözhetetlen. A közjogi kérdés 

                                                             
25 Nánay Mihály: Habsburg József. A homo regius. In: Rubicon 22 (2011) 8. sz. 46–57. 

Uő: Tisza István és a Habsburgok: Különös tekintettel az 1916–17-es eseményekre. In: Tisza István és 

emlékezete. Szerk. Maruzsa Zoltán – Pallai László. Debrecen, 2011. 123–138. 

Uő: Adalékok a piavei csatához: Különvélemény József Ágost főherceg naplójának tükrében. In: A történelem 

peremén – Adalékok Magyarország történetéhez. Szerk. Illik Péter. Budapest, 2012. 307–314. 
Uő: Elfelejtett ellenforradalom – A Friedrich–kormány komplex értékelése, lehetséges alternatívák ellenében. In: 

Kritische Zeiten 3 (2012) 1–2. sz. 54–73. A továbbiakban: Nánay 2012a. 

Uő: József Ágost főherceg, mint magyar katona és hadvezér: Adalékok a főherceget övező kultusz jelenségéhez. 

In: A történelem peremén – Adalékok Magyarország történetéhez. Szerk. Illik Péter. Budapest, 2012. 93–104. 

Nánay Mihály: Homo regius az őszi rózsás forradalom idején – Visszás problémák Habsburg–Lotharingiai 

József Ágost főherceg 1918 őszi politikai szerepvállalásával kapcsolatban. In: Mából a tegnapról. Képek 

Magyarország 19. és 20. századi történetéből. Szerk. Erdődy Gábor. Budapest, 2012. 111–127. 

Uő: Életrajz és emlékiratok – megjegyzések egy 20. századi biográfia kapcsán. In: Széljegyzetek Magyarország 

történetéhez. Szerk. Illik Péter. Budapest, 2016. 148-168. 
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tárgyalásához Kardos József különböző munkái nyújtanak segítséget, de a királypuccsok 

történetét aprólékosan feldolgozta Ormos Mária és újabban Speidl Zoltán is. 

 Az elsődleges források kapcsán meg kell említeni a levéltári iratokat és publikált 

dokumentumköteteket, bár nem ezek jelentik a dolgozat legfontosabb forrásbázisát. A 

főherceget érintő főbb politikai kérdések kapcsán a felhasznált források között szerepelnek a 

képviselőházi, majd nemzetgyűlési naplók, magyar és közös minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 

csak úgy, mint francia diplomáciai iratok, vagy a püspökkari tanácsok jegyzőkönyvei. Külön 

ki kell emelni néhány brit diplomáciai jelentést a National Archive-ból. Minthogy azonban a 

dolgozatban hangsúlyozottan József Ágostnak a köztörténeti események során játszott szerepe 

és megítélése, valamint azokról alkotott véleménye kerül vizsgálatra, ezért kifejezetten 

lényegesek a szubjektívebb források, melyek a vizsgált problémákhoz lehetséges többféle 

viszonyulást bemutatják. Ilyen módon a dolgozat, elsődleges forrásokat tekintve legfontosabb 

alapját a különböző emlékiratok képezik. Ezek közül természetesen legdöntőbb a főherceg 

saját naplója, amely tulajdonképpen vezérfonalként szolgál a dolgozat során. Személyes 

levéltári jellegű iratok közül Tisza István munkái és képviselőházi beszédei szintúgy 

szerepelnek a felhasznált dokumentumok között, mint Burián István és ifj. Andrássy Gyuláné 

levéltárban őrzött visszaemlékezései. Igen érdekes forráscsoportot jelentenek József főherceg 

már emigrációs időszakban írt levelei, melyek a kutatás során kerültek birtokunkba és 

némiképp feltárhatóvá teszik a főhercegnek a sorsdöntő eseményekről utólagosan alkotott 

véleményét. József Ágost katonai teljesítményének értékeléséhez sajátos, a forrás és a 

szakirodalmi feldolgozás határán álló kategória az ezredalbumok csoportja, amelyek mintegy 

„alulnézetből”, a főherceg alá rendelt ezredek szempontjából tekintenek József Ágostra. 

Végül nem szabad elfelejtkezni a korabeli sajtóról, mely főképpen a politikai események 

kapcsán, valamint a főherceg népszerűségét illusztrálandó volt hasznos kútfője a dolgozatnak 

a Népszavától a Budapesti Hírlapon át az Érdekes Újságig és A Tolnai Világlapjáig 

bezárólag. 
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2.2. József főherceg naplói 

  

2.2.1. „A világháború, amilyennek én láttam I–VII.”
26

 

A dolgozat megírásának alapját József Ágost, mintegy 7000 oldalnyi naplója képezi. 

A főherceg a korszak számos szereplőjéhez hasonlóan fontosnak tartotta lejegyezni az általa 

látottakat, valamint véleményét a környezetében történő eseményekről. E hatalmas írás három 

jól elkülönülő részre tagolható. Legnagyobb hányadát a két világháború között, 1926–1934-ig 

a Magyar Tudományos Akadémia – a tudós testületnek ekkor már tiszteleti tagja volt – 

kiadásában megjelenő első világháborús rész teszi ki, mely hét kötetben, majd 6000 oldal 

terjedelemben segít eligazodni a főherceggel kapcsolatos világháborús események között. Az 

első világháború történetével foglalkozó kutatók körében a főherceg naplója közismert forrás, 

sok helyen hivatkoznak rá. Felmerülhet a kérdés, hogy milyen újdonságot jelenthet ezután a 

napló vizsgálata? A válasz egyszerű, ugyanis az eddigi kutatás során kivétel nélkül mindig 

valamilyen tematikus alapon (egy hadszíntér eseményeinek bemutatása /pl. Doberdó/, egy 

másik katonatiszt esetleg ezred történetének feldolgozása, vagy éppen valamely politikai 

esemény vizsgálata) használták fel és soha nem tekintették végig egyben a hét kötetet. Az 

újdonságot tehát a teljes háborús napló egységes feldolgozása, és József főherceg 

szempontjából történő felhasználása jelenti, aminek során számos új összefüggést lehet 

felfedezni. 

A korabeli recenzensek egymást licitálták felül a dokumentum kritikája – valójában 

inkább méltatása – során. A Budapesti Szemle cikkírója a következő mondattal kezdte írását: 

„A világháború irodalmába végre beleszólt egy magyar hang.”
27

 A főherceg művének 

bemutatásából nem maradt ki a Napkelet – „páratlan lelkiismeretességgel vezetettnek” 

nevezve a naplót – valamint a Katholikus Szemle sem.
28

 A Századok hasábjain megjelenő 

négy recenzió közül hármat Doberdói Breit József jegyzett,
29

 aki mind Doberdón, mind pedig 

Erdélyben harcolt a főherceg alatt és meglehetősen jó kapcsolatot ápoltak egymással. Ettől 

                                                             
26 József főherceg: A világháború, amilyennek én láttam I–VII. köt. Budapest, 1926–1934. 
27 V.G. [nn.]: József főherceg könyve a világháborúról. In: Budapesti Szemle 1927 (55) 206. köt. 597. sz. 297. 
28 Gaál Sándor: József főherceg könyve. In: Napkelet 1927 (5) 4. sz. 289. 
Bártfai Szabó László: József főherceg: A világháború, amilyennek én láttam I. In: Katholikus Szemle 1927 (41) 

6. sz. 369–371. 

Bártfai Szabó László: József főherceg: A világháború, amilyennek én láttam II. In: Katholikus Szemle 1928 (42) 

10. sz. 626–628. 
29 Az alább hivatkozott munkán kívül további kettő recenziót írt Breit:  

Doberdói Breit József: József főherceg: A világháború, amilyennek én láttam. In: Századok 1929 (63) 1–3. sz. 

67–81. 

Doberdói Breit József: József főherceg: A világháború, amilyennek én láttam. In: Századok 1929 (63) 9–10. sz. 

440–443. 
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függetlenül vitathatatlan szakértelmét jól jelzi, hogy az 1920-as években már nemzetközileg is 

elismert hadtörténeti szakíró volt, továbbá a Magyar Katonai Írók Körének elnöke, valamint a 

Magyar Tudományos Akadémia Hadtudományi Bizottságának és a Magyar Történelmi 

Társulatnak is tagja.
30

 Breit írásában úgy fogalmazott, hogy a főherceg naplója olyan munka, 

melyet írója „páratlan tudással és szakértelemmel, a művelt nagyközönség által is könnyen 

élvezhető formában, eléggé nem méltányolható pártatlansággal, a hibákat és tévedéseket 

mindvégig nyíltan feltáró és ezért, ahol kell, senkit és semmit nem kímélő szókimondással írt 

meg.”
31

 Breit mellett a hét kötetet összegezve recenzeáló Varga Endre is csupán a mű majd’ 

6000 oldalas hosszát említette negatívumként. Emellett viszont írása végén egyszerűen úgy 

összegezte véleményét, hogy „József főherceg naplója a világháború magyarországi 

irodalmának kétségtelenül legnagyobb szabású alkotása.”
32

 Jól mutatja a naplót övező komoly 

érdeklődést, hogy még az MTI is beszámolt egyes kérdéseiről (pl. Tisza menesztésének 

története) heti kiadásában.
33

 A naplót azonban nem csak a két világháború közti hadtörténeti 

szakírók méltatták, hanem napjaink modern hadtörténészei számára is még mindig az egyik 

alapmű, amelyet az első világháborúval foglalkozva fel lehet használni.
34

 

A főherceg írásában három műfaj keveredik. Egyfelől jelentős részben szakirodalmi 

jellegű, hiszen tömegével vannak hozzá mellékelve különböző térképvázlatok, hadijelentések, 

és egyéb (levéltári) dokumentumok, melyek a tényszerűséget hivatottak alátámasztani. Ez 

utóbbi nagyban Rubint(hy) Dezső altábornagy, a Magyar Királyi Hadilevéltár igazgatójának 

köszönhető, aki az iratanyagot válogatta és a szerkesztésben is részt vett. Emellett a munka 

alapvető vázát József főhercegnek a világháború során folyamatosan, napról napra vezetett 

naplója adja.
35

 A hét kötet során végig idézőjelekkel és ritkított sorközzel elkülönítve jelentek 

meg a korabeli naplójegyzetek, míg attól jól megkülönböztetve olvashatók a sűrűbben szedett 

magyarázó megjegyzések és a főszövegbe illeszkedő hadijelentések, parancsok és további 

dokumentumok. Érdekes adalék, hogy József Ágost egy már az emigrációban írt 

magánlevelében – válaszul az 1918 októberi eseményekben játszott szerepét firtató kérdésre – 

                                                             
30 Pollmann 2014. 125. 
31 Doberdói Breit József: József főherceg: A világháború, amilyennek én láttam. In: Századok 1927 (61) 1–3. sz. 

71. 
32 Varga Endre: József főherceg: A világháború, amilyennek én láttam. In Századok 1935 (69) 1–3. sz. 122. 
33

 MNL OL K 428 j.) sorozat – MTI heti kiadás. 1930. szeptember 9. 
34 Balla 2010a. 22.; Nagy Miklós Mihály: Magyarország az első világháborúban. Térképek történelmi 

áttekintéssel. Budapest, 2014. 123. 
35 Naplóját valóban mindig magánál tartotta, melyről számtalan helyen emlékezett meg: akár Doberdón, a 

hadtestparancsnoki állás mellett álló cseresznyefa tetején, a megfigyelőállásban (II. kötet 461.), akár az erdélyi 

fronton szalonkocsiban utazva (IV. kötet 426.), akár egy magashegyi kunyhóban, bundában ülve (V. kötet 526.). 

Ugyanilyen eset szerepel Gáspár Artúr idézett könyvében is: a főherceghez látogató újságíró az elmúlt időszak 

harci eseményeiről érdeklődött, mire József Ágost a zsebéből vette elő naplóját. – Gáspár 1915. 97. 
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is kiadott naplójára hivatkozott, kifejezve, hogy „41 évvel ezelőtt történtekről csakis 

emlékezetből válaszolni nem tanácsos” amivel szemben viszont naplója „megdönthetetlen 

bizonyítékként” áll.
36

 Harmadik műfajként az emlékirat jelenik meg, ugyanis a munka, több 

mint egy évtizeddel a világháború után került a nyomdába. Maga József Ágost is leírta, akár 

az I. kötet előszavában,
37

 akár a VI. kötet előszavában, hogy „naplómban sok mindent, 

részben egyéni nézetet, részben pedig tényeket találtam, melyek még hosszú ideig nem valók 

a nagy nyilvánosság elé, mert olyan ítéleteket válthatnának ki, melyeket csakis a későbbi 

kornak pártatlan történetírója hozat meg, […] Ezért kénytelen voltam naplóm bizonyos részeit  

átlapozni, másutt pedig csiszolni, illetőleg némi magyarázattal újra megfogalmazni. […] 

azonban mindez naplómnak értelmét legföljebb világosabbá teszi.”
38

 Egészen konkrét példa 

erre az esetre az 1918. szeptember 29-i naplóbejegyzés. Gabányi János említett életrajzi 

munkájában erre hivatkozva írta, hogy a királynál tett látogatása után főherceg 

nehezményezte, hogy még nem nevezték ki tábornaggyá.
39

 Ez a megjegyzés azonban teljesen 

kimaradt az 1934-ben kiadott VII. kötetből. Akad ellenpélda is. József Ágost 1918 nyaráig 

reménykedett egy esetleges kompromisszumos békében, melyet még – ha a hadsereg kitart – 

el lehet érni. Később nyilvánvalóvá vált, hogy az antant erőfölénye tudatában ekkor már nem 

lett volna hajlandó semmilyen tárgyalásba bocsátkozni. Ennek ellenére a főherceg nem 

változtatott naplója szövegén, hanem lábjegyzetben közölte, hogy kortárs szereplőként ezt a 

helyzetet akkor nem lehetett tisztán látni.
40

 

A naplót a mai szakirodalom sok helyen nevezi egyértelműen emlékiratnak, de e 

megállapítás nem teljesen helyénvaló, hiszen az említett három keveredő műfajból csak az 

egyiket emeli ki. Igaz ugyan, hogy a szerző jó tíz évvel a leírtak után, a nagyközönség 

számára kiadva átlapozott néhány részt, néhol pedig csiszolt belőle, de ezt megfelelő 

forráskritikával ki lehet szűrni. A napló aprólékosságát figyelembe véve viszont kétségtelen, 

hogy zömében valóban egykorú dokumentumról van szó, mivel igen pontosan jelennek meg 

benne az események, melyeket több mint egy évtized elteltével még levéltáros segítséggel 

sem lehetett volna így visszakövetni. A dolgozat megírásához végzett kutatás során a 

                                                             
36 József főherceg levelezése. Levelek Szentiványi Gézának. Regensburg, 1960. február 16. – Birtokunkban. A 

továbbiakban: JFL Szentiványi. 
37 József főherceg: A világháború... I. XI. – „Nem volt szándékomban azt kiadni, amit a háborúban minden nap 
jegyezve egy tökéletes, minden körülöttem lefolyó eseményt híven leíró naplóban megírtam. Nem tartottam 

eddig időszerűnek, mert mindenféle oly politikai eseményekről is van benne kimerítőn szó, melyekben a háború 

utolsó két évében nekem is volt részem és amelyeket már több oldalról érintettek anélkül, hogy azokba teljes 

világosságot hozott volna a sok megjelent emlékirat. Ma sem érkezett el annak ideje, hogy mindenről 

kíméletlenül lerántsuk a leplet.” 
38 József főherceg: A világháború... VI. IX. 
39 Gabányi 1931. 103. 
40

 József főherceg: A világháború… VII. 238. 
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naplóban szereplő események szinte kivétel nélkül pontosan megegyeztek a mai modern 

szakirodalomban fellelhető adatokkal. Így elmondható, hogy az eseményeket leíró és tényeket 

közlő részek viszonylag biztosan használhatók, ugyanakkor a személyes vonatkozású 

kérdések és a főherceg bizonyos témákat illető véleménye, értékelése természetszerűleg 

szubjektív, ezért csak körültekintő kritikával élve célszerű felhasználni. 

 

2.2.2. Naplóim I. (1919–1924) – Naplóim II. (1937–1944)
41

 

 A figyelmes olvasó már Gabányi János könyvét használva is biztos lehetett abban, 

hogy József Ágost nem csak a világháborúban vezetett naplót, ugyanis az említett monográfia 

jó néhány alkalommal hivatkozott az 1919-es események kapcsán is a főherceg naplójára, 

melyet az életrajz megírásához Alcsúton rendelkezésére bocsátottak. Mindeddig ezen értékes 

dokumentumról úgy tartották, hogy elpusztult az alcsúti levéltár teljes iratanyagával együtt. A 

dolgozat megírásának kezdetén azonban Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg nagy 

meglepetésre átadta a korabeli, géppel írott kéziratot a minél sikeresebb kutatás érdekében. A 

naplókézirat sorsa Mihály főherceg közlése alapján rekonstruálható, hitelességéért is ő vállalta 

a garanciát, bár ezt a kéziratnak a fentebb bemutatott publikált világháborús naplóval teljesen 

egybevágó stílusa, egyezése a Gabányi János által hivatkozott világháború utáni 

naplórészletekkel, valamint a hányattatott sorsáról tanúskodó rossz állapota is kellőképpen 

alátámasztja.
42

 

József főherceg a Horthy-korszak folyamán is fontosnak tartotta gondolatainak 

lejegyzését, így egy hosszabb megszakítástól (1924–1937) eltekintve továbbra is vezette 

naplóját, melyet időnként letisztázott géppel írott formában. Az éppen nem aktuális, már 

lezárt naplóköteteket pedig az alcsúti családi levéltárban helyezte el. 1944-ben, a szovjet front 

közeledtével azonban a főherceg távozni kényszerült Magyarországról, de ezt abban a szilárd 

meggyőződésben tette, hogy hamarosan visszatérhet, így naplóját nem vitte magával. 

Ellenben fia, József Ferenc főherceg a biztonság kedvéért mégis úgy döntött, hogy az apja 

számára oly értékes dokumentumot nem hagyja a levéltárban, ugyanis félő volt – ahogy 

később be is következett – hogy a szovjet megszállás során elpusztul a kastély. Az emigráció 

                                                             
41 József főherceg: Naplóim I. (1919–1924) – kézirat birtokunkban. 

József főherceg: Naplóim II. (1937–1944) – kézirat birtokunkban. 

Mindkét részről dokumentum-mintát lásd: Mellékletek – dokumentum-minták. 
42 Gabányi könyvében József Ágost naplójának egyes részletei némileg eltérő fogalmazásban, akár tartalmilag is 

megváltoztatva szerepelnek, főleg az 1919-es politikai események kapcsán. Ettől függetlenül kétségtelen, hogy 

Gabányi rendelkezésére bocsájtotta a főherceg naplóját, vagy annak a nyilvánosság számára „áthangszerelt” 

részleteit. Ez azonban nem gyengíti, hanem még hitelesebbé teszi a hivatkozott naplót, hiszen ismét csak azt 

jelzi, hogy az abban leírtakat nem a nyilvánosság számára szánta József Ágost, hanem azokból esetenként csak 

átdolgozott részeket engedett megjelenni. 
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során azonban szétszakadt a család. Míg József Ágost Regensburgban telepedett le nővére 

családjánál (Thurn und Taxis), addig fia a portugáliai Estorilba költözött, ahova magával vitte 

a naplót is egy lezárt kazettában. József Ferenc korai halála után a dokumentum az egyik 

unokához került, ahol viszont egy csőtörés következtében jelentős részben átnevesedett. A 

kéziratos példányon a tinta megfolyt, a gépelt oldalak pedig foszlányossá váltak, és mintegy 

10 százalékuk megsemmisült. A maradványokat később Habsburg-Lotharingiai Mihály 

főherceg restauráltatta, majd az eredeti példány kímélése érdekében fénymásolatot készíttetett 

róla, amit a 2000-es évek elején Magyarországra hozott. Ezt, a doktori dolgozat elkészítéséhez 

később rendelkezésre bocsátotta.  

A dokumentum hányatott történetéből jól látszik, hogy 1944 után már nem nyúlt hozzá 

– fizikailag nem is nyúlhatott – a főherceg,
43

 hiszen tőle több mint 2000 km távolságban volt, 

ráadásul ő úgy hitte, hogy Alcsúton elpusztult a levéltárral együtt. A meglehetősen komoly 

nélkülözések közepette pedig nem volt módjuk találkozni, ugyanis egyiküknek sem volt 

elegendő anyagi háttere az Európát átszelő utazáshoz.
44

 Ebből fakadóan tehát a Horthy-

korszakban és második világháború idején papírra vetett gondolatait nem volt módja 

megváltoztatni retrospektív módon, a háború végkimenetelének és az utána kialakuló új 

világrendnek az ismeretében. Ennek köszönhetően, tehát egy teljesen bizonyosan az 

eseményekkel egykorú, valódi naplóról van szó, mely a főherceg korabeli álláspontját tükrözi, 

szemben a később, már a háború végkifejletének ismeretében íródott emlékiratok sokaságával 

(pl. Horthy).  

Fontos leszögezni azt is, hogy ez a kézirat egyértelműen az íróasztalfióknak készült,  

ugyanis a főherceg semmit sem adott ki belőle a Horthy-korszak negyed századában, de talán 

nem is lett volna indokolt, vagy a nagyközönség számára érdekes, hiszen a világháború 

befejeződése után József főherceg nem viselt komolyabb tisztséget, így naplója sem tarthatott 

igényt igazán jelentős közérdeklődésre. Egyedül Gabányi János használta fel a főhercegről írt 

életrajzához, de ő természetesen bizalmasan kezelte. Ennek ellenére, sokszor előfordult, hogy 

a főherceg fontosabb politikai témákról szóló megbeszélésein elhangzottakat csak igen kis 

részben írta le naplójába, arra hivatkozva, hogy nehogy kitudódjon. Ilyenkor azonban 

semmiképpen sem a későbbi publikálás szándéka miatt járt el így, hanem inkább attól az 

esettől tartva, hogy ha a napló illetéktelen kezekbe kerülne. Még egy tartalmi jellemző is 

minden kétséget kizárólag alátámasztja, hogy a naplót szerzője nem kívánta közre adni: 

                                                             
43 Máskülönben bizonyára nem maradtak volna benne a németekkel szimpatizáló megjegyzések. 
44 József főherceg levelezése. Levelek Csicsery Zsigmondhoz. Regensburg, 1949. szeptember 15.; 1950. 

november 28. Birtokunkban. A továbbiakban: JFL Csicsery. 
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viszonylag sűrűn illeti – néha akár meglehetősen durva – kritikával fő riválisát, Horthy 

Miklós kormányzót, ami a nyilvánosság előtt elképzelhetetlen lett volna a korszakban, főleg a 

’30-as évek végétől kezdve, amikor már óriási mértéket öltött a Horthy-kultusz. A napló két 

említett jellemzőjének köszönhetően – nem volt mód az 1945 utáni átírásra, továbbá nem a 

nyilvánosság számára íródott – tehát különösen magas forrásértékű, hiteles dokumentumnak 

tekinthető. Ettől függetlenül a műfajból fakadóan természetesen, mint minden napló, ez a 

munka is szubjektív és írójának gondolkodásmódjáról, értékítéletéről tanúskodik, de arról 

viszont a lehető leghitelesebben. 

Nincs sok információnk a napló keletkezésének körülményeiről, de egy 1937. júniusi 

bejegyzés arra enged következtetni, hogy az azt megelőző időkben kézzel vezette naplóját a 

főherceg.
45

 Így az 1919–1924 közötti rész bizonyos mértékig átdolgozásra került, hiszen azok 

is írógéppel írt oldalakként kerültek elő. Nem tudható pontosan, hogy József főherceg vagy 

talán titkára gépelte-e le a korábbi naplókat. A közbevetett megjegyzések egyes levelek 

iktatásáról azonban egyértelműen jelzik, hogy a főherceg közvetlenül részt vett a napló 

legépelésében (vagy saját kezűleg vagy azt diktálva). A napló személyes hangvétele, 

pontossága (napra pontosan keltezett események, idézett dialógusok) ezen felül bizonyítják az 

egykorú keletkezést, bár ez nem zárja ki azt, hogy a kézzel írott feljegyzések a legépeléskor 

bizonyos fokú stilisztikai tisztázásra kerültek. Az 1937-től kezdődő nagyobbik, második rész 

pedig még egyértelműbb, hiszen innentől már folyamatosan írógépen készült a szöveg, 

átdolgozás pedig nem történt. Jellemző módon 1943-ból visszatekintve másként értékelte a 

helyzetet, mint ugyanebben a kötetben szereplő 1941-ben, amit nem igazított utólag a későbbi 

értékeléséhez. Az elgépelések, esetleges stiláris vagy nyelvtani hibák, valamint az országban 

terjedő pletykák, rémhírek, tévhitek lejegyzése szintén jól jelzik, hogy a napló ténylegesen 

eredeti funkciójában, a naplót író főherceg számára készült. 

Összességében tehát elmondható, hogy József Ágost kiadatlan naplói igen komoly 

forrásértéket képviselő, hiteles, eddig teljesen ismeretlen és ezért nem is kutatott, a bennük 

leírtakkal teljesen egykorú kútfők, melyek nagyban segítenek a főherceg szerepvállalásának 

és gondolkodásmódjának bemutatásában, értékelésében, továbbá a korabeli köztörténet fontos 

problémáinak vizsgálatában, azokhoz merőben új, eddig nem ismert adalékokat nyújtva. 

 

                                                             
45

 József főherceg: Naplóim II. 1937. június 16. 
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2.2.3. Módszertani alapok
46

 

 Ugyan jelen dolgozat nem vállalkozik Habsburg-Lotharingiai József Ágost főherceg 

életének teljes bemutatására, hanem abból csupán a legfontosabb tízéves időszakot vizsgálja 

kiemelten – a korábbi katonai előmenetelt és a Horthy-korszak során későbbiekben történteket 

csak röviden felvázolva – mégis célszerű pár gondolatot áldozni az életrajz írás mai 

problémáinak. Kövér György fogalmazta meg, hogy „aki valaha próbálkozott biográfia 

írásával, tudhatja, nincs általános recept sem a műfajra magára, sem annak történetíráshoz 

fűződő viszonyára.”
47

 Ma Magyarországon a politikai életrajz tekinthető általánosan elterjedt 

műfajnak, elég csak a dolgozatban többször hivatkozott Hajdu Tibor-féle Károlyi Mihály 

életrajzra, vagy a Romsics Ignác Bethlen biográfiájára utalni.
48

 Jelen munka – amennyiben 

részben életrajznak, vagy annak egy részének tekinthető – is leginkább szintén ezek közé 

sorolható, hiszen főképpen a főherceg politikai (és katonai) pályaképe, az azzal kapcsolatos 

főbb kérdések és problémák rajzoldónak ki belőle. Az alábbiakban azonban több alkalommal 

kerülnek elő nem tisztán politikai kérdések, úgy, mint a főherceg családi meghatározottsága 

(felmenői és Bécs ellentéte), vagy személyiségéből, gondolkodásából fakadó jellemzők (jó 

kapcsolata katonáival, hiúsága és hatalmi ambíciói). Általában szólva tehát a dolgozat során 

nem pusztán a politikai események lefolyása és a főherceg azokban történő részvétele, hanem 

gondolkodásmódja, személyiségének bizonyos vonásai, valamint egyéni véleménye és 

motivációi is hangsúlyosan megjelennek. Ez utóbbiak azért is indokoltak, mert maga a 

főherceg nem a legideálisabb alany egy politikai életrajzhoz, ugyanis életében viszonylag 

rövid ideig töltött be fontosabb politikai döntéshozó pozíciót, ehelyett sokkal inkább egy 

jellegzetes kortárs tanúként lehet rá tekinteni, aki ugyan esetenként a politikai események 

közelében állt, de hosszabb távon nem sikerült a középpontba kerülnie. Mindennek 

megfelelően tehát tetteinél talán még érdekesebbek sajátos korabeli szereplőként alkotott 

elképzelései, napról-napra megélt problémái, meg nem valósult céljai. Ez utóbbi tényezők 

jelölik ki a kutatás további irányát is a biográfia teljessé tétele és módszertani szélesítése 

mellett, hogy ne csak a „csoport hálójába vetett egyént”, hanem a „típust megjelenítő 

személyt” is hasonló mértékben mutassa be az életrajz, azt az általános társadalomtörténeti 

jellemzőkbe jobban beágyazva, a vizsgálódás szempontjait tovább szélesítve.
49

 Ettől 

függetlenül a társadalomtörténeti háttér túlhangsúlyozása is torzulást okozhat, ugyanis „a 

kontextus vizsgálata vagy annak beépítése az életrajzba magában hordozza annak veszélyét, 

                                                             
46 E fejezetben kifejtett gondolatok bővebb összegzése: Nánay 2016. 
47 Kövér György: Biográfia és történetírás. In: Aetas 2000 (15) 3. sz. 155. 
48 Uő: A biográfia nehézségei. In: Aetas 2002 (17) 2–3. sz. 245. 
49

 Uő: Biográfia és társadalomtörténet. Budapest, 2014. 36. 
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hogy a kontextus végül a biográfia helyébe lép.”
50

 Végső soron tehát „a biográfuson áll, hogy 

mit tart fontosnak a történelem makroszintjéről beemelni az egyén mikrovilágába, miként 

tudja a sokszálú társadalmi háló csomóiba kötözött alak cselekedeteit, mozgatórugóival együtt 

kibogozni.”
51

 

 Az életrajz készítésének általános kérdései mellett szólni kell a naplók és emlékiratok 

– különös tekintettel József főherceg naplóira – felhasználhatóságáról és forrásértékéről, 

ugyanis ezen dokumentumok képezik a dolgozat fő forrásbázisát. Vitathatatlan, hogy a 20. 

századra egyre nagyobb tömegben megjelenő visszaemlékezések, memoárok a modernkori 

események megkerülhetetlen, ám veszélyes forrásai.
52

 Pritz Pál megfogalmazása szerint „a 

visszaemlékező olyan megélt tudással rendelkezik, amit a historikus többnyire eleve nem 

birtokolhat. Ebből következőleg a memoárok sokat segíthetnek munkánk 

eredményességében.”
53

 Ugyanakkor nem hangsúlyozható kellőképpen, hogy alapvetően 

szubjektív műfajról van szó, hiszen a visszaemlékezések – akaratlanul vagy rosszabb esetben 

készakarva – nem a valós történteket láttatják az olvasóval, hanem a szerző szemüvegén 

keresztül, a saját szerepét általában felnagyítva, az eseményeket a maga szempontjából 

válogatva és érzékeltetve. Éppen ezért szükséges a szakirodalmon és a korszak más 

szereplőinek visszaemlékezésein, valamint levéltári forrásokon alapuló óvatos és precíz 

forráskritika, melynek alkalmazásával azonban nélkülözhetetlen információk nyerhetők.  

A történész szakma az emlékiratok és naplók közé párhuzamot von, főképpen a kettő 

hasonlóságát hangsúlyozva, kiemelve, hogy a napló az emlékirathoz képest – feltételezett 

egykorúsága okán – még inkább objektívnek tűnhet, pedig valójában csak az „objektivitás 

tógájába burkolózik.”
54

 Ennek ellenére fontos rámutatni egy lényegi különbségre. Ha a 

naplóról hitelt érdemlően bizonyítható, hogy valóban egykorú írás – József Ágost írásai 

esetében ez egyértelmű – akkor továbbra is éber forráskritika mellett, de sokkal hitelesebb 

kútfőnek tekinthető, mint az évtizedek távlatából, a felejtés homályában, genezisétől fogva 

magyarázatként készülő memoárok. Természetesen a napló is valamilyen funkcióval jön létre, 

akár írójának lelkét megnyugtatandó, vagy az utókor számára remélt információforrásként, de 

egykorúsága mégis lényegesen autentikusabbá teszi az emlékiratoknál. 

                                                             
50 Gueniffey, Patrice: A biográfia a megújuló politikatörténetben. Aetas, 2000. (15) 3. sz. 145. 
51 Kövér 2000. 156. 
52 Pritz Pál: Bevezető az Emlékirat és Történelem c. kötethez. In: Emlékirat és történelem. Szerk. Horváth Jenő – 

Pritz Pál. Budapest, 2012. 9. 
53 Pritz Pál: Emlékirat és történeti valóság Barcza György emlékiratai fényében. In: Uő. Az objektivitás mítosza? 

Hazánk és a nagyvilág. 20. századi metszetek. Budapest, 2011. 149. 
54

 Pritz 2012. 15. 
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Jelen dolgozat esetében azonban kifejezetten helyénvaló az emlékiratok jelentős 

mértékű felhasználása. Egyfelől a korszak fő eseményei, melyekben a főherceg is szerepet 

vállalt viszonylag jól feldolgozottak, így a legtöbb esetben nem okoz problémát József Ágost 

állításainak „próbája”. Másfelől naplóját végigkövetve egyértelműen kideríthetők a személyes 

elfogultság esetei, például az őt – legalábbis saját maga szerint – mellőző, nem kellően 

elismerő hadvezetéssel, esetleg IV. Károllyal vagy éppen későbbi fő riválisával, Horthyval 

szemben. Ugyanígy tetten érhetők a világháborús napló VII. kötetének végén a valóban 

ellentmondásos eskütételei kapcsán, erőteljesen utólagos magyarázkodásnak ható sorai, vagy 

éppen a már kiadatlan naplóban saját szerepét túlzottan abszolutizáló részek, mint 1919. 

augusztusi kormányzóságának tulajdonított döntő jelentőség, vagy amikor Horthy általa 

történt formális fővezéri kinevezésére, mint fontos eseményre minduntalan visszatért. 

Mindezek mellett a naplók részletgazdagsága, az egyes események mögött álló háttérbe, 

beszélgetésekbe, találkozásokba nyújtott bepillantás folytán sokkal bőségesebb és érdekesebb, 

nem mellékesen eddig egyáltalán nem (1919–1944-es napló) vagy kevéssé (világháborús 

napló) feldolgozott forrást kínál a téma feltárásához, mint példának okáért a különböző 

hadijelentések, hadparancsok, parlamenti naplók vagy kormányülési jegyzőkönyvek – melyek 

természetesen szintén nélkülözhetetlenek. 

A napló felhasználását a dolgozat célja és karaktere is indokolttá teszi. Ugyanis a jelen 

munkában szereplő politikai-katonai események jórészt közismertek és feltártak, éppen ezért 

nem is ezek újraírása a feladat, hanem a fő cél, a főherceg pályájának, személyiségének, 

gondolkodásának, szerepének beillesztése a korszak eseménytörténetébe. Ezúttal 

hangsúlyozottan – miután számos szereplő (Károlyi Mihály, Horthy Miklós, Tisza István, 

Bethlen István, Teleki Pál, Garami Ernő, stb.) szemszögéből már megvizsgálták – az ő 

irányából kerülnek felvetésre a kérdések, melyek megválaszolására kiválóan alkalmas a 

főherceg által, a saját meggyőződésének, meghatározottságainak megfelelően papírra vetett, a 

dolgozat során lehetőség szerint szakszerűen felhasznált naplója, melyben még az egyes 

aránytalanságok, hangsúlyeltolódások, pontatlanságok is jelzésértékűek, melyekből József 

Ágost adott kérdéssel kapcsolatos gondolkodására, az eseményekhez való viszonyulására 

lehet következtetni. Ennek megfelelően tehát a József Ágost személyére és 

meghatározottságaira koncentráló munkához keresve sem lehet találni ideálisabb forrást – 

értő, kritikus felhasználás esetén – mint a főherceg által nap mind nap papírra vetett, 

gondolkodását és annak változását folyamatosan illusztráló naplót. Ennek felhasználásával 

tehát egy, a történész utólagos előrelátásától („retrospektivitás”) mentes, a személyiséget nem 

statikusan, hanem az évtizedeken keresztül zajló változásokat követve dinamikusan ábrázoló  
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(hiszen miért pont egy ember gondolkodása és véleménye ne változna, miközben birodalmak 

szűnnek meg), a személyt a korszak körülményei közé értő módon beillesztő és születésétől 

adott, valamint személyiségét ért hatások miatt változó személyiségjegyeit, mozgásterét, 

családi hátterét figyelembe vevő kép rajzolható József Ágostról. 



24 

 

3. József Ágost, mint világháborús tábornok 

 

 

3.1. A katonai pálya kezdetei 

 

3.1.1. Miért katona? – a pályaválasztás kérdése 

 A főherceg pályafutásának és egyben későbbi megítélésének, népszerűségének is 

legfontosabb tényezője az I. világháborúban nyújtott katonai teljesítménye. Hivatásos 

katonatisztként magától értetődő, hogy működésének ez a területe a leghangsúlyosabb. Mégis, 

az uralkodócsalád tagjaként sokszor került reprezentatív helyzetekbe, illetve a háború után 

zajló politikai események során inkább a közéletben játszott fontosabb szerepet, neve a 

királykérdés és más közjogi problémák vitája kapcsán került elő legtöbbször, bár többnyire 

látványosabb eredmény nélkül. Mindennek, illetve a háború – a főherceg hosszú életéhez 

mérten – relatív rövid időtartamának ellenére, hangsúlyozni kell tehát, hogy József Ágost 

alapvetően, mint katona került be a magyar társadalom köztudatába. Nem véletlen, hogy az 

életét feldolgozó korabeli monográfia is a „József főherceg tábornagy”
55

 címet viseli, 

valamint üdvözlő lapok és kiáltványok
56

 esetében is látható, hogy saját magát rendszeresen, 

mint tábornagy írta alá. Ezt támasztja alá az is, hogy a Horthy-korszakban szerzett két 

egyetemi díszdoktori cím valamint akadémiai tagság indoklásában is a hadtudományok terén 

kifejtett tevékenységét emelték ki legerőteljesebben.  

 A magyar Habsburg család katonai irányultsága alapvetően József Ágost apjától, 

József Károlytól eredeztethető (a család dinasztián belüli helyét és leszármazását lásd: 1–2. 

ábra). A felmenők között sem Sándor Lipót, sem József, sem pedig István nádor nem 

katonatisztnek készült alapvetően, bár, mint nádorok, alkalmanként szükségszerűen nekik is el 

kellett látniuk katonai feladatokat (például a nemesi felkelés irányítását).
57

 József Károly tehát 

bizonyára nem ok nélkül választotta a politikai szerepvállalás helyett az apolitikusabb 

hadsereget. Ebben alapvetően közrejátszott az, hogy másodszülöttként nem ő volt a nádori 

cím várományosa, így más területen kellett karrierjét elindítani. Emellett azonban saját apja, 

József Antal nádor, illetve bátyja, István nádor példája, azok a szinte kibékíthetetlen 

ellentétek, melyekkel Habsburg családtagként és egyúttal magyar politikusként folytonosan 
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szembesülniük kellett, kellőképpen meggyőzték arról, hogy jobb, ha mindezektől távolabb 

marad. Ezen döntés meghozatalát a családfő, Ferenc József támogatása is elősegítette, hiszen 

az uralkodó nem szívesen látott volna a korábbi népszerű Habsburg nádorokhoz hasonló 

családtagot magyarországi közéletben. Emellett pedig az alkotmányossá váló politikai életből 

kiszoruló dinasztiában a birtokok igazgatásán kívül szinte egyetlen komoly karrier 

lehetőségeként a hadsereg maradt meg, amelyben való részvételt Ferenc József el is várta 

rokonaitól.
58

 Mindebből kifolyólag tehát József Károly karrierje a császári hadseregben 

emelkedett egészen a kiegyezésig, ami után az újonnan létrehozott magyar honvédség 

főparancsnokává nevezte ki Ferenc József, mely tisztséget haláláig látott el. Még ennek 

ellenére sem oldódott a dinasztiában való elszigeteltsége, sőt a birodalom katonai vezetésének 

mindenható ura, Albrecht főherceg részéről sok esetben, de alkalmanként még az uralkodó 

részéről is megvetésben, igen negatív bánásmódban volt része a magát a magyarok mellett 

elkötelező főhercegnek: több esetben becsmérelve az általa megszervezett és irányított 

honvédséget.
59

 

 Ilyen körülmények között kellett József Ágost hivatásáról is dönteni. Mégsem 

tekinthető egyértelműnek – bár retrospektív módon egyes népszerűsítő életrajzi munkák így 

állítják be
60

 – hogy a katonai pályát választotta. A főherceg érdeklődött a jogi és közgazdasági 

tudományok iránt is – ennek megfelelően később mindkét területen komoly tanulmányokat 

folytatott, a világháború utáni tevékenysége pedig igazolja, hogy politika világa sem állt tőle 

távol. A kérdést viszonylag váratlanul a családfő, Ferenc József óhaja döntötte el, aki a 

családon belül tehetséges ifjú főherceg hírében álló József Ágostot inkább látta szívesen a 

dinasztia legfőbb támaszát jelentő hadseregben, távol Budapesttől, mintsem a magyar közélet 

bármilyen más területén. A döntésben bizonyára szerepet játszott Albrecht főherceg József 

Károllyal szemben táplált antipátiája is, aki meg akarta előzni, hogy egy újabb fiatal „magyar 

Habsburg” váljon József Ágostból. A király tehát 1890. április 26-i legfelsőbb kéziratával 

hadnaggyá nevezte ki a fiatal főherceget, továbbá – Albrecht főherceg kérésére – 

alakulataként a troppaui 1-es gyalogezredet határozta meg.
61

 E döntésben is tetten érhető a 

József Ágostot Magyarországtól eltávolítani igyekvő szándék, bár ezt Bécsben inkább azzal 

indokolták, hogy egy tehetséges főhercegnek meg kell ismernie a birodalom egyéb 

tartományait is, amely gondolatmenetben kétségtelenül volt igazság. Az uralkodó 

könnyítésképpen ekkor még azonban engedélyezte, hogy a katonai alapkiképzést Alcsúton és 
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Budapesten kaphassa meg, egészen pontosan a Budapesten állomásozó szolnoki 68. 

gyalogezred kötelékében. József Ágost egyfelől szigorú, katonás, tekintélytiszteletet 

megkövetelő nevelése folytán, másrészt az uralkodónak és apjának való megfelelés okán nem 

ellenkezett, sőt lendületesen és szorgalmasan kezdett neki a katonai kiképzésnek és 

tanulmányoknak. Az alapkiképzés után a 68. gyalogezrednél rendes századszolgálatot töltött, 

mint bármelyik más hozzá hasonló hadnagy. A hivatalos kiképzés mellett József Ágost 

Alcsúton már korábban is vett az apja által legjobbnak ítélt katonatisztektől lovagló és vívó 

órákat, sőt vezérkari századosok bevezették a magasabb szintű, elméleti hadtudományokba is, 

aminek köszönhetően kortársaihoz képest már jóval komolyabb előképzettséggel bírt. 

 

3.1.2. József Ágost előmenetele a világháborúig – más tábornokokkal összehasonlítva 

 Kétévi budapesti szolgálat után a király 1892. szeptember 2-án kelt rendeletében 

áthelyezte a főherceget a pozsonyi 72. gyalogezredbe.
62

 József Ágost ekkor hagyta el először 

huzamosabb időre a szülői házat és kezdte meg önálló életét. Új állomáshelyén is az előzőhöz 

hasonló kitartó szorgalommal szolgált, így feletteseiben meglehetősen pozitív vélemény 

alakult ki róla. A katonai szolgálat mellett pedig megkezdte a felkészülést a bécsi 

Kriegsschuléban való tanulmányokra, ahol a vezérkari tisztek számára szükséges magasabb 

szintű hadászati elméleti képzésben szándékozott részt venni. Mindennek megfelelően nem 

volt meglepő, hogy az ambiciózus főherceget egy év múlva, 1893. október 27-én az uralkodó 

főhadnaggyá léptette elő. Ugyanennek az évnek nem kevésbé örömteli eseménye volt József 

Ágost Auguszta bajor hercegnővel – Ferenc József unokájával – kötött házassága is, ez 

azonban azzal a következménnyel járt, hogy a főherceg nem végezhette el a Kriegsschulét, 

mivel annak szabályzata – melyet Ferenc József a dinasztia tagjaival szemben is betartatott – 

tiltotta, hogy nős férfiak legyenek hallgatói. Egy év elteltével látta a király arra elérkezettnek 

az időt, hogy fiatal rokonát elhelyezze Magyarországról. Ezt személyes találkozásuk 

alkalmával közölte vele, arra hivatkozva, hogy a birodalom jobb megismerése érdekében a 

Lajtán túlon is kell szolgálnia. Ennek megfelelően 1894 októberétől Brünnben, a 6. 

dragonyosezredet jelölte meg József Ágost új egységeként.
63

 Morvaországban, a korábban 

megszokott magyarországi környezettől távol kevésbé érezte otthon magát, bár a felettesei 

meg voltak vele elégedve és a cseh nyelvet is megfelelő szinten elsajátította. A brünni 

szolgálatot még egy esemény, öccsének, László főhercegnek vadászbaleset miatt történt 

tragikus halála is beárnyékolta, aminek köszönhetően általánosan rossz kedélyállapot vett 
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rajta erőt. 1896-ra fizikai állapota is olyannyira megromlott, hogy Ferenc Józseftől 

betegszabadságot kellett kérnie, amit meg is kapott. 

 A szolgálaton kívül, Magyarországon töltött időt főképpen pihenésre és 

kikapcsolódásra fordította, melynek során még Afrikába is eljutott. Emellett azonban 

igyekezett hivatásán kívüli egyéb érdeklődési területein – jog és közgazdaságtan – szerzett 

korábbi ismereteit jobban elmélyíteni, valamint a birtokok igazgatását és a gazdálkodás 

működését megismerni. Szabadságáról való visszatérte után 1898 októberében léptette elő az 

uralkodó századossá, továbbra is a brünni 6. dragonyosezred állományában.
64

 Ekkortól 

kezdve az öregedő József Károly egyre inkább szerette volna elérni, hogy fia átkerüljön az 

általa kialakított Honvédségbe, adott esetben pedig majd követhesse őt annak élén. Ennek 

érdekében többször igyekezett közbenjárni a Széll-kormány honvédelmi miniszterénél, 

Fejérváry Géza bárónál,
65

 sőt magánál a királynál is. Jól jelzi József Károly csekély bécsi 

befolyását, hogy kérésének csupán több esztendő múltán, 1902 tavaszán adott helyt a király. 

Ekkor azonban nem csak áthelyezte József Ágostot a budapesti 1. honvéd huszárezredhez, 

hanem egyúttal őrnaggyá is előléptette. A következő években gyorsan haladt előre a 

ranglétrán, 1903-ban alezredes, 1904-től az 1. honvéd huszárezred parancsnoka,
66

 1905-ben 

pedig már ezredes lett, valamint a 15. dragonyosezred tulajdonosa.
67

 Az ezt követő 

időszakban a honvéd gyalogság megismerése érdekében az uralkodó a budapesti 79. honvéd 

gyalogdandár élére nevezte ki, majd 1908-tól vezérőrnagyként tábornoki rendfokozatba 

emelte.
68

 A csapatszolgálat mellett ekkor a budapesti I. honvédkerületi tartalékos tiszti iskola 

parancsnoki tisztét is betöltötte, sőt a „Szolgálati Szabályzat” és a „Magatartás különleges 

esetekben” c. tárgyakat oktatta is.
69

 A visszaemlékezések tanúsága szerint a hallgatóság 

kiváló, figyelmes és szigorú tanárnak tartotta, aki minden dolgozatot elolvasott és reflektált is 

rájuk, a legjobbakat külön kiemelve. Saját tantárgyát tanítva pedig a katonákkal való jó és 

igazságos bánásmód szükségességét hangsúlyozta.
70

 1911-ben a ranglétrán ismét följebb 

lépett, az uralkodó altábornaggyá nevezte ki, valamint a honvédség kötelékéből ismét a 
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császári és királyi („közös”) hadseregbe helyezte át, a 31. – zömében magyar nemzetiségű – 

gyaloghadosztály parancsnokaként.
71

 1914-ig újabb előrelépés már nem történt, így a 

világháború kitörése ebben a rendfokozatban érte a főherceget. 

 A királyi herceg viszonylag fiatalon, 39 évesen már igen magas – altábornagyi – 

rendfokozatba került és egy egész hadosztályt irányított. Jogosan vetődik föl a kérdés, hogy 

vajon a gyors előmenetelében mennyi szerepe volt szorgalmának és képességeinek, valamint 

mennyit nyomott a latba a Habsburg név. Vitán felül áll, hogy gyakorlata alkalmassá tette a 

magas tisztségre, hiszen a katonai ranglétrát végigjárva alacsonyabb beosztásokban is szolgált 

és megismerte a Monarchia hadseregének egészét, emellett pedig elméleti hadtudományi 

kérdésekben is tájékozott volt. Fegyelmezettségét és szorgalmát korábbi felettesei 

egyöntetűen kiemelték, így ezen a téren is indokoltnak mondható előmenetele. Bosznia-

Hercegovina 1878-as okkupációja óta a Monarchia hadereje nem került komoly harci 

helyzetbe, éles helyzetben tehát még nem bizonyíthatta rátermettségét, de a katonáival való 

figyelmes és korrekt bánásmód alapvetően jelezte, hogy parancsnoki feladatait példásan látta 

el. Mégis, a Monarchia igen bürokratikus, részletesen szabályozott előmeneteli rendszerének 

keretei között ez kivételesnek számított.
72

 Ráadásul hozzátartozik a kérdéshez, hogy József 

Ágost nem járta végig a tisztek számára kötelező három lépcsős katonai iskolarendszert 

(alreáliskola, főreáliskola, hadiakadémia, esetleg Kriegsschule), ismereteit informális képzés 

és gyakorlati tapasztalatok útján szerezte. Tiszttársai karrierjével összevetve látható, hogy 

József Ágost előmenetele jóval gyorsabb volt. Az 1890-es hadnagyi kinevezéstől az 

altábornagyi rendfokozatig 21 év telt el, melynek során hét fokozatot előrelépve egy-egy 

szinten átlagosan csupán három évet töltött el. Ezzel összevetve például a főherceg későbbi 

világháborús parancsnokainak karrierjét, komoly különbség fedezhető fel. Svetozar Boroević 

harminchat év szolgálat után, ötvenkét évesen, 1908-ban lett altábornagy, míg 1872-ben a 

tizedesi fokozatról indult, a hadnagyi rendfokozattól kezdve pedig átlagosan körülbelül csak 

öt évenként léptették elő.
73

 Eduard Böhm-Ermolli harminckét év szolgálat után, ötvenegy 

évesen érte el az altábornagyi rendfokozatot, kezdeti hadnagyi beosztásától pedig ő is 

majdnem öt éves időközönként léphetett följebb a ranglétrán.
74

 Rohr Ferencet az előbb 

említettekhez hasonlóan, harmincegy év szolgálattal a háta mögött, ötvenhárom éves korában, 

1907-ben léptették elő altábornaggyá, így ő is átlagosan négy és fél évet töltött el egy-egy 
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alacsonyabb rendfokozatban.
75

 Az előbb említettektől nem különbözik Tersztyánszky Károly 

előmenetele sem, aki ötvennégy éves korában lett altábornagy és az alacsonyabb 

rendfokozatokban négy-öt évet töltött.
76

 

Ugyanakkor a hadseregben szolgáló többi Habsburg főherceg előmenetelével 

összevetve József Ágostét, némileg árnyaltabbá válik a kép. A dinasztia tagjai közül nyolcan 

(Ferenc Salvator, Frigyes, Jenő, József Ágost, József Ferdinánd, Lajos Viktor, Lipót Salvator, 

Péter Ferdinánd) érték el legalább a vezérőrnagyi – ezzel a tábornoki – rendfokozatot az első 

világháború időszakában.
77

 Az ő előmenetelük sokkal gyorsabb volt a többi tábornokéhoz 

képest, általában negyven éves koruk körül nevezték ki őket altábornaggyá. Ez alól csak 

Frigyes és Jenő főhercegek képeztek kivételt, akik példátlanul fiatalon, harmincas éveik elején 

kerültek a magas beosztásba. Ez főképpen annak volt köszönhető, hogy a dinasztia hadvezéri 

ágához (Feldherrenlinie) vagy más néven a Tescheni-ághoz tartoztak, közvetlen felmenőik 

között Károly főherceggel, az „asperni győzővel” és Albrecht főherceggel a „custozzai 

győzővel”, így tehát nem meglepő, hogy ők lettek a legmagasabb katonai karriert befutó 

Habsburg főhercegek. Rajtuk kívül természetesen a trónörökösök: Rudolf főherceg, Ferenc 

Ferdinánd, majd IV. Károly is igen gyorsan kerültek magas rendfokozatba.
78

 Az idők 

változását azonban jelzi, hogy ugyan Frigyes főherceg a világháború alatt hosszabb ideig volt 

az uralkodó képviseletében, a hadsereg főparancsnoka, ám a tényleges vezetést a vezérkar 

főnöke látta el, amely tisztségbe ekkor már nem kerülhetett Habsburg főherceg. A tábornok-

főhercegek csoportján belül egy még szűkebb kört képezett a legmagasabb, tábornagyi 

rendfokozatot elérők köre. A fentebb leírtaknak megfelelően Frigyes és Jenő főherceg  

magától értetődően ide tartozott, a többiek közül azonban csak József Ágost került be a 

generálisok sorába, amely valamelyest jelzi, hogy a családtagjaival összehasonlítva 

rátermettebb parancsnok volt a harctéren.  

Tüzetesebben szemügyre véve József Ágoston kívül a dinasztia egyetlen tagja sem 

szolgálta végig a világháborút elejétől a végéig a frontokon, ugyanis Frigyes és Jenő kezdettől 

fogva magasabb vezetői beosztásban szolgáltak, ketten inkább reprezentatív feladatot láttak el 

(Lipót Salvator a cs. és kir. tüzérség főfelügyelője, míg Ferenc Salvator az Önkéntes 

Egészségügyi Szolgálat főfelügyelője volt), Péter Ferdinánd és József Ferdinánd karrierje 

pedig gyorsan derékba tört, mindkettejüket felmentették és szabadságolták, utóbbit a lucki 
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áttörés felelősségének ódiumával.
79

 Rajtuk kívül Lajos Viktor valójában sosem szolgált, 

Ferenc József testvéreként még a 19. századi hagyományoknak megfelelően viselt gyalogsági 

tábornoki címet). Mindebből kitűnik, hogy József Ágost messze a legkiválóbban állta meg 

helyét a ténylegesen a frontokon szolgáló főhercegek közül, hiszen a háború valódi tétje 

mellett egy főherceg sem tarthatta meg állását, ha rosszul látta el feladatát, mint azt József 

Ferdinánd esete világosan bizonyította. Ezen értékelés összecseng Ottokar Czernin 

véleményével is, aki emlékiratában feljegyezte, hogy az egész vezérkart és a hadvezér 

főhercegeket sem tartotta sokra, de ezek közül kivételt képezett Frigyes, Jenő és József 

főherceg.
80

 Egy angol vélemény szerint pedig ő volt „az egyetlen főherceg, aki valaha 

lelkesedést mutatott, hogy életét kockáztassa.”
81

 

A vázolt párhuzamokból kiderül, hogy József Ágost polgári vagy nemesi származású 

tábornok társaihoz képest jóval gyorsabban és kevesebb elméleti képzés árán haladhatott előre 

a ranglétrán. Tekintetbe véve, hogy nem végezte el a tisztek számára kötelező háromszintű 

iskolarendszert sem, azt lehetne mondani, hogy ha valaki nem a Habsburg családba születik, 

akkor számára nem létezik ilyen karrier. Ebben az értelemben tehát előmenetele döntően 

köszönhető a dinasztiához való tartozásának. Ettől függetlenül azonban megállapítható, hogy 

családtagjaihoz képest katonái körében népszerűbb és harctéri parancsnokként pedig 

rátermettebb, sikeresebb volt, így a befutott karriert nem lehet egyszerűen származásával 

magyarázni, hanem ahhoz nagymértékben hozzájárult saját teljesítménye is. 
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3.2. A szerb fronton 

József Ágostot visszaemlékezése tanúsága szerint nem érte meglepetésként a háború 

kirobbanása.
82

 Éppen kistapolcsányi birtokán tartózkodott, amikor Ferenc Ferdinánd 

halálhírét meghozták neki, ami után sürgősen visszatért Budapestre. A hadüzenet és 

mozgósítás bejelentését követően július 30-án részt vett Budapesten a 32-esek eskütételén, 

ahol magyarul köszöntötte az egyébként „közös” ezredet, ezzel némileg megszegve a német 

vezényleti nyelvre vonatkozó szabályzást. Augusztus 1-én a pályaudvar felé autózva 

mindenhol ünneplő tömeg vette körül és éljenezte meg a budapesti 31. hadosztály élén a 

frontra induló főherceget.
83

 A vasúti utazás azonban igen vontatottan haladt és csak augusztus 

2-án értek Újvidékre, ami komoly problémákat okozott, mivel a felvonulás kérdése az egész 

szerb hadjáratot alapjaiban határozta meg. 

 A Monarchia hadvezetése jó előre elkészítette az elképzelhető háborús helyzetekre 

vonatkozó felvonulási terveit (lásd: 1. térkép). Conrad két eshetőséggel számolt: egy esetleges 

lokalizált balkáni háború Szerbia ellen (B-háború), valamint egy kétfrontos háború Szerbia és 

a segítségére siető Oroszország ellen (R–B-háború).
84

 A három- vagy többfrontos 

hadviselésre alapvetően alkalmatlannak találta a Monarchia haderejét, így ezen eshetőségekre 

nem is készült terv. A kedvezőbb B-háború esetén nem lehetett kétséges, hogy a Monarchia 

többszörös katonai túlereje révén legyőzi Szerbiát (az AOK
85

 számításai szerint ehhez elég 

lett volna az összes haderő kevesebb, mint a fele, 20 hadosztály). A megoldhatatlan problémát 

az jelentette, hogy R–B-háború esetén az orosz fronton minimum 40 hadosztályra volt 

szükség a támadás feltartóztatásához, a fennmaradó 8 hadosztály pedig a szerb haderővel 

éppen közel azonos létszámú erőt képezett, amely főképp a határok védelmét láthatta csak el. 

A megoldhatatlannak tűnő helyzetre dolgoztak ki egy rugalmas felvonulási tervet, melynek 

lényege, hogy a balkáni határvédelemhez szükséges minimális nyolc hadosztály (két 

hadsereg: 5. és 6.) mindenképpen felvonul a szerbek ellen – ezek képezik a „B-csoportot”. A 

szerb fronton nem szükséges 28 hadosztály – „A-lépcső” néven – szükségszerűen Galíciába 

vonul a várhatóan lassabban megnyíló orosz frontra. A fennmaradó 12 hadosztály – „B-

lépcső” – az orosz felvonulás függvényében vagy felvonul a szerbek ellen és ott ezáltal 

lehetővé válik a támadás, vagy követve az „A-lépcsőt” az orosz frontra vonul.
86
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 A felvonulási terv azonban két tényező miatt is felborult. Az orosz hadüzenet ugyanis 

a legkellemetlenebb pillanatban érkezett meg, akkor amikor a „B-lépcsőt” már 

bevagonírozták és útnak indították a Balkán irányába, így a vasúti szállítást megoldhatatlan 

feladat elé állították.
87

 Sem a szállító kapacitások, sem a menetrendek nem álltak 

rendelkezésre, hogy a Száva irányába robogó szerelvényeket megfordítsák, így a vasúti 

szállítást szervező vezérkari tisztek jobb híján azt javasolták, hogy a „B-lépcsőt” előbb vigyék 

el a szerb frontra, majd onnan indítsák útnak Galíciába. Mivel azonban a csapatokra nagy 

szükség volt az orosz fronton, ezért nem bonyolódhattak komolyabb hadműveletekbe a 

Szávánál, hanem pár napig csak az átszállításra várakoztak, így a 12 hadosztálynyi haderő 

tulajdonképpen kihasználatlan maradt, akkor amikor két hadszíntéren is égető szükség lett 

volna rá.
88

 

 A másik említett tényező Potiorek táborszernagy kierőszakolt offenzívája volt. 

Hadászatilag nem lett volna komoly probléma, ha az „R–B-háborúra” kidolgozott eredeti 

tervet hajtják végre, még az elhibázott felvonulás ellenére sem. Ennek kulcsfontosságú eleme 

volt, hogy mivel nem sikerült a szükséges létszámfölényt biztosítani a szerb hadsereggel 

szemben, így a balkáni fronton egyelőre a határ védelmére kell szorítkozni. A „B-csoport” 

parancsnoka, Potiorek táborszernagy azonban nem tudta elfogadni a védelmi hadviselés 

gondolatát. Ebben bizonyára közrejátszott az is, hogy mint Bosznia kormányzója, komoly 

felelősséggel bírt a Ferenc Ferdinánd halálakor gondatlanul megszervezett biztonsági 

intézkedések miatt, amit a Szerbia fölött aratott gyors győzelemmel kívánt kompenzálni.
89

 

Potiorek azzal számolt, hogy ugyan az eredetileg tervezett erőfölény nincs meg, de a 2. 

hadsereg puszta jelenlétével is le fogja kötni az amúgy sem túl erős szerb hadsereg egy részét, 

ha pedig elakadna az offenzíva, akkor az AOK kénytelen lenne az egész orosz frontra szánt 2. 

hadsereget bevetni, ami már – a Monarchia szempontjából – helyrebillentette volna az 

erőviszonyokat. A becsvágyó táborszernagy ezúttal a politikai vezetéstől is támogatást kapott, 

hiszen mind a bécsi, mind pedig a magyar döntéshozók, köztük Tisza István is, alábecsülték 

Szerbia katonai erejét, valamint úgy gondolták, hogy Szerbia térdre kényszerítése a Balkánon 

kedvező fordulatot hozna (például Bulgária csatlakozását a központi hatalmakhoz), valamint 

elősegítené a gyors rendezést is.
90

 Emellett a vezérkar pedig úgy értékelte, hogy a Monarchia 

nagyhatalmi tekintélyét helyreállítaná és az Oroszország ellen felvonuló haderő – különösen a 
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szláv nemzetiségű egységek – harci morálját is kedvezően befolyásolná. A politikai és katonai 

érvek, valamint a Szerbia elleni bosszú beváltása végül Conradot és az AOK-t is meggyőzték 

az eredeti tervektől való eltérésről és beleegyeztek a „B-lépcső” korlátozott (csak a IV. 

hadtest) és rövid ideig tartó felhasználásába Potiorek offenzívájához. 

 A hadművelet azonban több okból kifolyólag sem váltotta be a Monarchia vezetésének 

reményeit, sőt az eredetileg tervezettel végül teljesen ellentétesen sült el. Az alapvető ok a 

„hibrid haditerv” volt, hiszen az eredetileg „B-háború” esetére tervezett erőt nem 

koncentrálták a támadáshoz, az „R–B-háború” kirobbanására tervezett védekező stratégiát 

pedig elvetették, így végül elégtelen erőkkel indult meg a támadás. Az 5. és 6. hadsereg 

ráadásul a földrajzi viszonyoknak jobban megfelelő észak-déli irány helyett nyugatról, 

Boszniából támadva erőszakolta ki a Drinán való átkelést,
91

 de a 2. hadsereg kötelékéből a IV. 

hadtest – lévén, hogy az orosz frontra való átszállításra várakozva nem vállalhatott hosszabb 

harcot – a Száván átkelve Sabác elfoglalása után nem nyomult tovább előre megsegítve a 

szorongatott helyzetben levő 5. hadsereget, bár puszta jelenlétével is elvont szerb egységeket 

a Drina mellől.
92

 Ennek eredményeként a nehéz terepen nem várt szívóssággal és odaadással 

küzdő szerb csapatok megállították Potiorek támadását, sőt a táborszernagy kénytelen volt 

elrendelni a visszavonulást, melynek során végül a Drina és Száva túloldalán kialakított 

hídfőket sem sikerült megtartani, a csapatokat augusztus 24-re mindenütt a kiinduló állásokba 

kellett visszavonni.
93

  

 József Ágost világháborús naplója első kötetének kezdetén természetesen aprólékosan 

bemutatta a vázolt eseményeket, és nem kerülte el a kudarc okainak vizsgálatát sem. Az 

általános vélekedéssel szemben nem csak a hadvezetőség felelősségeként tekintett a fiaskóra, 

hanem hangsúlyozta a diplomácia hiányosságait, hiszen több mint egy hétig nem adtak 

egyértelmű jelzést a parancsnokságnak, hogy „B” vagy „R–B” háború lesz, pedig Conrad 

igencsak sürgette az egyértelmű választ.
94

 Július 25-én a részleges mozgósítással csak „B-

háborúra” („reiner Kriegsfall B”) készültek, akkor, amikor már lehetett volna tudni, hogy 

Oroszország hadba lép, hiszen ott már zajlott az általános mozgósítás, próbamozgósítás álcája 

alatt. Ilyen módon tehát, értékes napokat vesztettek el az orosz frontra való felvonulás 

időszakában és akár a 2. hadsereg délre szállítása is elkerülhető lett volna.
95

 A külügyi vezetés 

védelmében azonban megjegyzendő, hogy az „R–B-háborúra” szóló utasítás azért késlekedett, 
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mert az utolsó pillanatig igyekeztek lokalizálni a konfliktust és elkerülni az Oroszországgal 

történő összeütközés kiprovokálását, bár július végén már naivitás volt azt hinni, hogy erre 

még reális esély volt.
96

  

A főherceg a kialakult helyzetet elemezve kifejtette, hogy alapvetően helytelenítette 

Potiorek offenzíváját, mivel „nem volt szükséges, hogy Szerbiával szemben a háború 

mindenáron támadólag kezdessék meg. Kétséget nem szenvedhetett, hogy a Monarchia 

minden erejét Oroszország nyomasztó túlerejével kell szembeállítani.”
97

Ha viszont már 

megindult, akkor lehetetlen Potiorek támadását tétlenül követni, hiszen ha az 5. hadsereg 

elakad, akkor az offenzíva érdekében a Száva partján tétlenül álló 2. hadsereg beavatkozása 

elengedhetetlen. A végül megvalósult forgatókönyvvel pedig a legrosszabb eshetőség 

teljesült, hiszen a szerb fronton jelen lévő erők együttes fellépését elmulasztották, ezzel 

odalett a Szerbia felett aratott gyors siker reális lehetősége, ugyanakkor a 2. hadsereg az orosz 

frontról is elkésett, így ott sem tudott részt venni a megelőző csapásban. 

 József Ágost első háborús napjai a kirobbanó küzdelem előtti feszült várakozás 

hangulatában teltek. A lassan haladó vasúti szerelvény csak augusztus 2-án érkezett meg a 

déli határ közelébe. Újvidéken még ünneplő tömeg fogadta és virágokkal díszítették fel a 

vagonokat, majd pár óra múlva megérkeztek a Duna-menti Ópázuára
98

 nem messze 

Belgrádtól. A főherceg hadosztályával ezután foglalta el a számukra a Galíciába történő 

átszállításig kijelölt Száva-menti frontszakaszt (a felvonuló haderők pontos helyzetét lásd: 3. 

térkép). Augusztus 3-án, a hadosztály állásait megszemlélve jól jellemzi a harc előtti napokat, 

hogy a folyamőrségben álló székesfehérvári 69. közös gyalogezred katonái még békésen 

fürdőztek a Száva egyik mellékágában.
99

 József Ágost augusztus 7-én előterjesztette javaslatát 

Tersztyánszky Károly hadtestparancsnoknak,
100

 hogy a 31. hadosztállyal a Száván átkelve 

Sabácot elfoglalná és ott hídfőt képezne a későbbi átkeléshez, vagy csak egyszerűen 

támogatandó a Drinánál induló offenzívát, máskülönben a szerb erődítési munkálatok miatt 

pár napon belül sokkal nagyobb áldozatok árán lehetne csak végrehajtani ugyanezt az akciót. 

A hadtestparancsnok a főherceg javaslatát durván visszautasítva, főképpen arra hivatkozva, 

hogy a 2. hadsereg a főhadszíntérre való szállításra vár, így nem kezdhet semmilyen 

akcióba.
101
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Pár nappal később, augusztus 11-én, mint ismeretes, Potiorek elérte, hogy végül mégis 

engedélyezzék a 2. hadsereg részvételét az offenzívában, így a IV. hadtest megkezdte a 

átkelést. Augusztus 12-én sikeresen elfoglalták Sabácot, bár ennek megtartásához a környező 

magaslatok biztosítása is szükséges volt.
102

 Itt jegyezte meg keserűen a főherceg, hogy „be 

kár, hogy megtiltották átkelésemet akkor, mikor akartam! Ma már rég meg volnának a Sabác 

körüli magaslatok erődítve és könnyen lehetne azokat tartani."
103

 Maga József Ágost 

augusztus 18-án kelt át a Száván, a világháború során ekkor lépve először ellenséges területre. 

A IV. hadtest akciójának kimenetelét végül az 5. hadsereg kudarca döntötte el, amely 

kénytelen volt visszavonulni a Drina nyugati partjára, innentől kezdve pedig a tehermentesítés 

céljából elfoglalt Sabác további áldozatok árán való megtartása is oka fogyottá vált, ráadásul a 

szerbek is nagy erőkkel ellentámadásra készültek, így augusztus 23-án a IV. hadtest 

visszavonult a Száva bal partjára.
104

 A hadmozdulat olyan jól sikerült, hogy az ellenség elől 

teljesen rejtve maradt, sőt a szerbek az előző napi támadásból kiindulva azt hitték, hogy Sabác 

továbbra is ellenséges kézen van, így még hosszabb ideig komoly ágyútűz alatt tartották.
105

 

Miután a Száva mögé vont erők sorait rendezték, pár nap múlva, augusztus 28-án a 2. 

hadsereget útnak indították az orosz fontra. 

A sabaći eseményekhez tartozik az osztrák-magyar hadsereg történetének egyik 

legsötétebb fejezete. Augusztus 17-én a város melletti temetőben tisztázatlan körülmények 

között az osztrák-magyar katonák meglehetős kegyetlenséggel 100-150 civilt végeztek ki.
106

 

József főherceg naplójában 53 komitácsiról ír, de elképzelhető, hogy békés túszok is voltak 

köztük. A főhercegnek nem volt köze a valószínűleg helyi kezdeményezésre történt 

mészárláshoz, miután másnap a helyszínre érkezett, rendelkezett az áldozatok eltemetéséről. 

Ő maga nagy ellenfelét, Tersztyánszkyt láttatta az esemény mögött. A mészárlás híre 

sajnálatos módon elterjedt és az antant komoly propagandát fejtett ki az eset felhasználásával 

a központi hatalmak lejáratására. 
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3.3. Az orosz fronton 

 

3.3.1. A 31. hadosztály élén – harcok Galíciában, a Kárpátokban és Sziléziában 

 A 2. hadsereg Galíciába való átszállítása igen vontatottan haladt (az átszállításról lásd: 

2. térkép): József főherceg Budapestről augusztus 31-én indult el és csak szeptember 3-án 

érkezett meg Samborba,
107

 ahonnan már nem messze, mélyen Galícia területén keresztül 

húzódott a frontvonal, ugyanis a szerb hadszíntérhez hasonlóan, itt sem teljesült a Monarchia 

hadvezetése és személyesen a Conrad által elképzelt forgatókönyv (az 1914-es galíciai 

helyzetről lásd: 4. térkép). A vezérkari főnök három alapvető feltételezésből indult ki. Az első 

kettő tényező, melyek egymással összefüggtek, hogy az orosz hadsereg óriási 

létszámfölényből adódó előnyét egy megelőző jellegű támadó hadművelettel lehet 

kompenzálni, valamint a cári birodalom elmaradott infrastruktúrája miatt a mozgósítás is 

hosszabb időt fog igénybe venni, így a még csak alakulóban lévő orosz csapatokat 

könnyebben lehet meglepni, mint ha bevárnák az orosz támadást.
108

 Ez a koncepció jól 

illeszkedett a kor hadászati elképzeléseibe, hiszen a többi hadviselő állam vezérkara is 

hasonlóan gondolkodott.
109

 A harmadik kiinduló feltételezés a támadás irányát határozta meg, 

mely szerint az oroszok – többek között francia szövetségesük elvárásainak megfelelően – az 

erősebbik központi hatalom, Németország ellen fogják felvonultatni főerőiket, így a támadás 

súlypontja inkább északabban (berlini iránnyal), valamint Nyugat-Galíciában várható.
110

 

Éppen ezért úgy számolt, hogy a Monarchia haderejének bal szárnyát kell megerősíteni, mely 

együttesen a Kelet-Poroszországból támadó német erőkkel két tűz közé szoríthatja az orosz 

főerőket.
111

 A bizonytalan feltételezések mellett a már fentebb részletesen bemutatott 

felvonulási terv is nehézséget okozott a Monarchia hadvezetésének, hiszen az oroszokkal 

szemben szükséges haderőbe beletartozott a 2. hadsereg is, amely viszont csak augusztus 

végére vagy még később (IV. hadtest) érkezett csak meg Galíciába. Így tehát nyitva állt a 

kérdés, hogy végrehajtsák-e az eredetileg tervezett megelőző támadást kevesebb erővel, a 2. 

hadsereg nélkül vagy várják meg, amíg Böhm-Ermolli csapatai megérkeznek és elfoglalják 

helyüket, ezzel viszont elszalasztva a gyorsabb offenzíva lehetőségét. 
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 Conrad végül – miután a felderítés sem tudott megnyugtató információkkal szolgálni 

az orosz csapatok felvonulását illetően
112

 – augusztus 23-án az eredeti terveknek megfelelően 

északi főiránnyal indította meg a támadást, a Visztula és Bug folyók között.
113

 Az offenzíva 

eredményét kétségessé tette, hogy a nyugati fronton előállt nehéz helyzet miatt Moltke nem 

indított offenzívát Kelet-Poroszországból, így a két irányból támadó „harapófogó” nem jött 

létre.
114

 Ennek ellenére az 1. és 4. hadsereg kezdetben a tervnek megfelelően előre is nyomult 

és visszaszorította a vele szemben elhelyezkedő orosz 4. és 5. hadsereget. Ugyanakkor a 

Monarchia hadvezetőségét több meglepetés is érte, mivel az orosz haderőt jóval felkészültebb 

állapotban találta a támadás során, mint azt az AOK gondolta volna, lévén, hogy a mozgósítás 

gyorsabban végbement. Emellett pedig a vártnál sokkalta nagyobb létszámú ellenséggel 

találták szemben magukat, ahogy Tisza István is egy levelében írta: „majdnem másfélszer 

annyian jelentek meg a harctéren, mint ahogy a német és az osztrák-magyar generálstáb 

gondolta.”
115

 Ennek oka az volt, hogy az orosz hadvezetőség, szemben Conrad várakozásával 

nem a német, hanem a gyengébbik láncszemnek tartott osztrák-magyar haderő ellen irányozta 

első főcsapását. Ami talán a legnagyobb problémát okozta, hogy pont a front déli szárnyán, 

ahol még csak hiányosan állt föl a Monarchia hadereje (a 2. hadsereg szerbiai lekötöttsége és 

elhúzódó átszállítása miatt), a vártnál sokkal nagyobb erejű ellenállásba ütköztek, ami gyorsan 

megállította, majd pedig visszavonulásra kényszerítette az itt harcoló egységeket. Ilyen 

módon szeptember 3-ára az orosz csapatok már a tartomány székhelyét, Lemberget is 

elfoglalták (első lembergi csata).
116

 

 Ebben a szorongatott helyzetben kezdte meg tehát működését József Ágost a galíciai 

hadszíntéren. A főherceg szeptember 6-án kapta kézhez a parancsot, mely szerint a még 

mindig nem teljes 2. hadseregnek és így a 31. hadosztálynak is részt kell vennie a Lemberg 

visszavételét célzó támadásban,
117

 melyet a szakirodalom második lembergi csata néven tart 

számon.
118

 A felvonulást nehezítette, hogy az utakat az elpusztított területekről menekülők 

ezrei töltötték meg, mégis szeptember 8-án a 31. hadosztály megindította támadását az orosz 

vonalakkal szemben. A következő napokban az offenzíva, ha nem is gyorsan, de bíztatóan 

haladt előre és szeptember 11-én estére már megközelítették Lemberget.
119

 Másnap hajnalban 

érkezett az AOK-tól az elsőre érthetetlen parancs, mely általános visszavonulást rendelt el 
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egészen az Északkeleti-Kárpátokig. A nehéz döntést a front északi szárnyán előállt kritikus 

helyzet indokolta, mivel az 1. és 4. hadsereg visszaszorulása a Lemberg körül harcoló jelentős 

osztrák-magyar haderő átkarolásával fenyegetett.
120

 Az összecsapásban elszenvedett vereség 

mértékét jól jelzi, hogy Conrad a hat hadseregparancsnokból négyet, tizenhét 

hadtestparancsnokból hatot, valamint további tíz hadosztályparancsnokot váltott le.
121

 

 A továbbiakban József Ágost Tersztyánszkytól azt a feladatot kapta, hogy a 31. 

hadosztály utóvédként biztosítsa a hadtest visszavonulását. A már a felvonuláskor is tapasztalt 

nehézségek: a menekülő polgári lakosság, felázott, használhatatlan utak ezúttal még 

hatványozottabban jelentkeztek. A nehézségeket jól kifejezik a főherceg következő sorai: 

„Mint egy lázas, rossz álom, olyan volt ez az út, borzasztóbbat alig lehet elképzelni. Csapatok, 

szekérvonat, menekülők kocsin és gyalog széjjelválaszthatatlan tömegbe összekeveredve, 

ehhez jön a feneketlen sár és a dühöngő éjszakai vihar, mely a zuhogó esőt vadul korbácsolja. 

A legénység százával rogy össze és a sárban, vízben elalszik. A hátul jövők verik fel őket, 

hogy tovább vánszorogjanak. Számtalan kocsi áll vagy egymásba hajt, mert a kiéhezett, 

kimerült kocsisok alszanak. Menekülő férfiak, asszonyok, gyerekek testükhöz tapadt vékony 

ruhában vánszorognak tova, fejükön nincs kalap; teheneket vezetnek, sírnak, jajveszékelnek, 

kiabálnak, rikácsolnak."
122

 A nehéz körülmények között az utolsó alakulatok szeptember 15-

én érték el Sambort, majd innen már magyar területre, a Kárpátokba, Homonnáig vonultak 

vissza.
123

  

 A második lembergi csata után nem nyugodott meg a helyzet a keleti fronton. A 

visszavonulás után a Tersztyánszky vezénylete alatt álló IV. hadtest és néhány egyéb alakulat 

az oroszok Kárpát-medencébe való benyomulásának megakadályozását kapta feladatul (az 

uzsoki harcok jelentőségéről lásd: 5. térkép), ezen belül pedig József főherceg 31. 

hadosztályának az oroszoktól az Uzsoki-hágót kellett visszafoglalnia. Hogy József Ágost ezt a 

csatát milyen komoly eredményként tartotta számon, azt jól jelzi, hogy akadémiai 

székfoglalójának egyik fejezete is erről a meglepő és merész hadmozdulatról szólt.
124

 

Homonnától (egészen pontosan a közeli Őrmezőről) szeptember 29-én indult meg a 

hadosztály az Uzsoki-hágó irányába. Út közben folyamatosan szembesültek az egyre több 

áldozatot szedő kolera járvány borzalmas következményeivel, mely nem csak a lakosságot, 

hanem a hadsereget is tizedelte. Október 2-ára érkeztek meg az Ung völgyébe, miközben fönn 

                                                             
120 Pollmann 2003. 79. 
121 Herwig 2014. 95. 
122 József főherceg: A világháború… I. 116. 
123 AHLW I. 384. 
124

 József főherceg: A magyar... 4–12. 



39 

 

a hágóban a 38. honvédhadosztálynak az ellenség kiszorítására indított támadása elakadni 

látszott a megerődített orosz állásokkal szemben.
125

 A helyzet megoldására József főherceg 

október 3-ára virradóra azt a parancsot kapta, hogy teljes hadosztályával kerülje meg a 

hágóban harcoló oroszokat és északkeletről, Sianki irányából támadja meg őket, ezzel 

bekerítve az ellenséges erőket. Az igen nehéz, már-már vakmerő akció sikerességét alapjaiban 

határozta meg, hogy az oroszok ne értesüljenek róla, így a főherceg vezetésével az egész 

hadosztály eldugott hegyi utakon „erdőben, igen meredek sziklás parton, kis gyalogúton 

libasorban”
126

 haladt fölfelé. A támadást október 4-ére tűzték ki. Az azt megelőző éjszaka az 

időjárás meglehetősen zordra változott és vastag hóréteg hullott, ami éjjel több katona 

kihűléses halálát is okozta, 4-én reggel és délelőtt pedig igen csak megnehezítette a gerincen 

való észrevétlen átkelést. Délutánra már komoly harc bontakozott ki Sianki falu birtoklásáért 

az oroszokkal, de a nap végére sikerült megszerezni. A 38. honvédhadosztály viszont a rossz 

idő és sötétedés miatt aznap már nem tudta megindítani támadását, így a végső döntést 

másnapra kellett halasztani. Október 5-ére azonban az oroszok teljesen visszavonultak a 31. 

hadosztály elől, így szabaddá vált a hágó, ami az akció legfőbb célja volt.
127

 

A siker után nem állt meg a támadás, hanem folytatták a visszavonuló oroszok 

utóvédjeinek üldözését. Október 21-ére a főherceg csapatai elérték Stary-Sambort is, ám 

ekkor a szomszédos 38. hadosztály olyan erős orosz ellentámadásba ütközött, hogy vissza 

kellett vonulnia, ami maga után vonta a 31. hadosztály visszavonulását is. Ez utóbbi 

hadmozdulat igen kockázatos volt, hiszen a jobbszárny fedezetlen maradt, így fenyegető 

lehetőségként merült fel a bekerítés. Az út ráadásul továbbra sem volt megfelelő, a felázott 

sáros agyagban a szekerek elakadtak, a kimerült katonák pedig csak igen lassan haladtak 

Turka irányába, továbbá ahogy József Ágost írta, „temérdek kolerás halott és haldokló katona 

fekszik mindenütt, utóbbiak jajgatnak és segítségért könyörögnek, hogy ne hagyjuk itt 

irgalom nélkül nyomorultul elpusztulni és mi tovább lovagolunk […] mert e vészes órában 

csapataimat muszáj vezetnem.”
128

 Végül az orosz támadók késlekedése és a visszavonuló 

katonák eltökéltsége folytán sikerült kicsúszni az átkarolásból. Pihenésre nem maradt sok idő, 

hiszen amint beérkezett némi erősítés, a hadsereg-parancsnokság újabb támadást rendelt el. 

Az offenzíva november 3-ig sikeresen haladt előre, a Kárpátok legkülső vonulatait is 
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megtisztítva az orosz erőktől. A 31. hadosztály már Drohobycz közvetlen közelébe ért, ám 

ekkor ismét visszavonulási parancsot kaptak.
129

 

Az elsőre nehezen elfogadható és a katonákat igen elkeserítő utasítást a Sziléziában 

kialakult válságos helyzet tette indokolttá, ugyanis októbertől fogva az orosz offenzíva 

súlypontját áthelyezték Galíciából Orosz-Lengyelországba, hogy onnan a fő ellenségnek 

tekintett Németországot tudják támadni, segítve az antanthatalmak nyugati küzdelmét.
130

 

Ebből kifolyólag a központi hatalmak számára nem maradt más hátra, mint erőátcsoportosítás 

(a Monarchia 2. hadserege) árán is Németország egyik legfejlettebb ipari tartományának, 

Sziléziának a védelme.
131

 A visszavonulási paranccsal együtt József Ágost szempontjából 

azonban örvendetes hír is érkezett, ugyanis ekkor kapta kézhez lovassági tábornokká történő 

kinevezéséről szóló tájékoztatást.
132

 

 A Porosz-Sziléziába történő átcsoportosítás a szokásos lassúsággal folyt. Mivel a 

német támadás már november 10-én megindult, így a 2. hadsereg egymás után beérkező 

egységei, rögtön a kirakódást követően csatlakoztak a hadműveletekhez, így nem volt idő a 

felkészülésre, valamint a szükséges utánpótlás igénybevételére, de még a megfelelő távíró 

hálózat kiépítésére sem.
133

 Az utánpótlás, tüzérség, egészségügyi vonat jócskán lemaradt, 

maga a főherceg is csak november 15-én tudta utolérni a kijelölt vonalakat elfoglaló csapatait. 

A futóhomokos vagy saras területek igen nehezen voltak járhatók, az ütegek mozgatása ilyen 

terepen pedig különösen nagy nehézséget okozott. Emellett a hóviharral és igen kemény, 

fagypont alatti hőmérsékletekkel korán beköszöntött tél sem volt kegyes a főherceg 

alakulataihoz. Hosszú, erőltetett menetelés után november 19-én indították meg a 

Noworadomsk bevételét célzó támadást. A hadművelet közben érkezett meg a távirat, majd 

később a hivatalos tájékoztatás is, mely közölte, hogy a király József Ágostot a VII. hadtest 

parancsnokává nevezte ki. A főherceg dilemmába esett, hogy a harcok közepette elhagyhatja 

e hadosztályát, de végül a megnyugodni látszó helyzet folytán a távozás mellett döntött.
134

 A 

hadműveletek eredményeként pedig november közepére Szilézia és Orosz-Lengyelország 

területén valóban sikerült föltartóztatni az orosz gőzhengert.
135

 A Tersztyánszkytól való 

kellemetlen elválás után
136

 József Ágost Teschenben a hadsereg-főparancsnokságon, Frigyes 
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főhercegtől és Conradtól kapott tájékoztatást új feladatát illetően, ahol jelezték, hogy a 

temesvári VII. hadtest az eddigiekben igen rossz teljesítményt nyújtott, így azt várják tőle, 

hogy erős kézzel érjen el eredményeket a hadtest élén.
137

  

 

 3.3.2. A gyalogság és tüzérség szerepe – vita Tersztyánszky Károllyal 

 A háború során eltelt első négy hónap nem csak a harci események miatt volt 

emlékezetes József Ágost katonai pályafutása során. Tesztyánszky Károly lovassági 

tábornokkal, hadtestparancsnokával egyre inkább elmérgesedő viszonya is rányomta bélyegét 

mindennapjaira. A főherceg véleményét egész tömören kifejtette, amikor Noworadomsk felé 

menetelve Windisch-Grätz Lajos herceggel beszélgetett: „Tersztyánszky csak brutális 

akaraterő, ki csak eredménytelen vérontásra képes, minden vezéri tehetség nélkül.”
138

 A 

másik oldalon természetesen Tersztyánszky sem maradt adós József Ágost elmarasztalásával, 

ahogy egy 1918-ban írt levelében fogalmaz: „Belőle hiányoznak a Habsburgok jó 

tulajdonságai, viszont rendelkezik a Koburgok összes rossz tulajdonságával.”
139

Kettejük 

konfliktusának alapja azonban sokkal kevésbé a személyes antipátia volt, mint inkább 

bizonyos kérdésekben eltérő szakmai véleményük és a katonákhoz való személyes 

viszonyulásuk. Ettől függetlenül feltehetőleg emberileg sem jöttek ki jól egymással. A 

meglehetősen hiú Tersztyánszky nem nézte jó szemmel, hogy a dinasztia tagjaként a főherceg 

karrierje jóval gyorsabban ívelt fölfelé sajátjánál, valamint ellenvéleményének 

megfogalmazása kapcsán jóval többet megengedhetett magának, mint egy átlagos 

hadosztályparancsnok.  

A két tábornok konfliktusa már rögtön a szerb fronton kialakult. Tersztyánszky rossz 

néven vette József Ágost egyéni kezdeményezését Sabáć elfoglalását illetően és a következő 

szavakkal utasította rendre: „Ich bitte mir aus, daß ein Divisionär mir durchgeht!”
140

 Pár 

nappal később, augusztus 18-án, pedig a már elfoglalt Sabác-on is hasonló eset történt: 

„Tersztyánszky […] a 69. ezred legénysége előtt ordítva rám támad, akár csak őrült volna, a 

legdurvább kifejezésekkel illet.”
141

 A konfliktus híre olyan magas szintre eljutott, hogy 

kénytelen volt Frigyes főherceg közvetítőként beavatkozni és az orosz frontra igyekvő József 
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Ágostot, szeptember 5-én magához rendelte. A beszélgetés során komolyan intette, hogy a 

hadtestparancsnok utasításait feltétlenül végre kell hajtani, akkor is, ha épp nem ért vele 

egyet, valamint felszólította, hogy kérjen bocsánatot elöljárójától, még ha sok tekintetben neki 

is van igaza.
142

 Egyúttal jelezte, hogy Tersztyánszkyval is megbeszélték a történteket, aki 

„megkapta a leckéjét és megígérte, hogy mindent jóvátesz.”
143

 A bocsánatkérés ennek 

megfelelően másnap megtörtént és két parancsnok közti vita ezzel egy időre lezárult. 

Pár hét elteltével azonban a második lembergi csatából való visszavonulás után az 

amúgy is nehéz körülmények közepette a terjedő kolera tovább növelte az áldozatok számát. 

Ennek kapcsán Tersztyánszky a legszigorúbban megparancsolta, hogy ne beszéljenek a 

járványról, hanem az áldozatokat a kimerültséggel kell magyarázni. A parancs egyfelől 

érthető, hiszen a rémhírek terjedését és pánik kialakulását igyekezett meggátolni, ám másfelől 

viszont nem tették meg a szükséges óvintézkedéseket sem, melyekkel csökkentetni lehetett 

volna az áldozatok számát. Így végül a főherceg saját hatáskörében léptetett életbe a 

„kimerültségi járvány” lokalizálásához szükséges szabályokat.
144

 Néhány nap múlva, az 

Uzsoki-hágó visszafoglalása után a hadtestparancsnok egészen pontosan azt üzente, hogy az 

offenzívát „ohne Rücksicht auf den Zustand des Menschenmaterials”
145

 kell folytatni, melyre 

József főherceg meglehetősen vitriolosan reagált naplójában: „Szeretném, ha Tersztyánszky 

szintén négy nap óta, bőrig ázva hóban lett volna kénytelen feküdni és éhezett volna s 

mezítláb lenne."
146

 Ezek után pedig jelentést tett kimerült, óriási veszteségeket szenvedett 

csapatainak állapotáról, mire azt a választ kapta, hogy „Ich wünsche keine weitere Jeremiaden 

zu hören!”
147

 Mikor pedig lőszer híján a támadást a főherceg lehetetlennek tartotta, 

Tersztyánszky az október 16-i napi parancsban a problémát „brutális energiával” javasolta áthidalni 

(„die gestellten Aufgaben mit Aufbietung brutalster Energie durchzuführen.”).
148

 Az elkeseredett 

küzdelmek közepette október 20-ára a kezdetben 14 zászlóaljat számláló, 14 000 fős 

hadosztály 3 000 fős létszámra (kb. egy ezred) olvadt. Ennek ellenére Tersztyánszky javasolta 

a hadsereg-parancsnokságnak, hogy 21-én indítsák meg a támadást Stary-Sambor ellen, 

melyet végül jóvá is hagytak. 

Az ellentét a két parancsnok elválása után sem oldódott, mint az Tersztyánszky 

említett 1918-as keltezésű leveléből is sejthető. József Ágost is többször visszatért a kérdésre 
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naplójában. 1915 tavaszán a Tersztyánszky által Przemyśl felmentésére indított támadás 

elakadásakor Boroevićcsel beszélgetve fejtette ki, hogy „Tersztyánszky […] a kímélet- és 

tervnélküli nekirohanással, midőn hadosztályait méteres hóban, élelmezés nélkül, a teljes 

erejében levő ellenség pusztító tüzébe kergette a legerőszakosabb módon, az ő Mária Terézia-

rend hajhászatától ösztökéltetve s ezért kitűnő csapatait lelketlenül egyszerűen feláldozta.”
149

 

Tersztyánszky mentségére szólt azonban, hogy valóban igen nehéz körülmények között nem 

várhatott tovább és kénytelen volt erőltetni a támadást Przemyśl felmentése miatt, ezek után 

pedig az ő csoportjának kellett (volna) feltartóztatni az orosz támadás főcsapását, mely ugyan 

nem sikerült, de – bár komoly visszavonulás árán – az arcvonal mégsem szakadt át.
150

 

Később, már az Isonzónál harcolva a főherceg néhány alakulatának a Tersztyánszky által 

vezetett 3. hadsereg kötelékébe való áthelyezésekor is azon sajnálkozott, hogy „az oly kiváló 

60/II. zászlóaljamat a szerbek ellen viszik […] vitetnek ágyútölteléknek ahhoz az 

embermészároshoz. […] Ha nem Tersztyánszkyhoz vinnék 60-asaimat, akkor boldog volnék, 

hogy a Karszt poklából elviszik.”
151

 

A bemutatott esetek és megjegyzések tükrében a hadtestparancsnokról meglehetősen 

negatív kép alkotható, amely József Ágost oldaláról nézve érthető is, hiszen az ő 

szempontjából Tersztyánszky sok esetben valóban nem logikus, emberéletet pazarló, 

kegyetlen parancsokat adott, esetenként kicsinyesen bánt a főherceggel. Mégsem helyes 

azonban pusztán ez alapján egyoldalúan megítélni a hadtestparancsnokot, hiszen döntéseit 

nagyon nagy részben a hadsereg-parancsnokság, vagy egyenesen az AOK utasításai 

indokolták, pusztán azok mindenáron történő végrehajtását várták el tőle. Nem véletlenül 

tartották igen szigorú, kérlelhetetlen, ám éppen ezért hatékony parancsnoknak, akire a 

legnehezebb feladatokat is rá lehet bízni.
152

 Emellett pedig az ő szemszögéből nézve József 

Ágost önálló döntései, esetleges ellenvéleménye felháborító főhercegi engedetlenségnek, 

okvetetlenkedésnek minősültek, melyeket összeférhetetlen egyénisége folytán nehezen tudott 

lenyelni. Mindehhez társul az eredmények „árához” való eltérő hozzáállásuk, hiszen 

Tersztyánszky a kiadott parancsot esetenként „emberéletre való tekintet nélkül” vagy a lőszer 

pazarlását kerülve kívánta akár brutális módszerekkel is elérni, míg a katonáival 

hadosztályparancsnokként (is) jóval közvetlenebb viszonyt ápoló József Ágost hasonló 

esetekben inkább a kiadott parancs ellenében is a túl sok áldozattal járó akciókat lehetőség 

szerint kerülte. Mindkét álláspontnak megvannak a maga előnyös oldalai, de nem véletlen 
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hogy a katonák problémái felé több megértéssel, emberséggel és nagyobb empátiával forduló 

főherceg lett „József apánk”,
 153

 nem pedig a kiadott parancsot a végsőkig végrehajtó szigorú 

Tersztyánszky. 

A vita nagyon jól illusztrálja József Ágost egyes lényeges parancsnoki tulajdonságait 

és hadvezéri koncepcióját is. A főherceg sokszor konfrontálódott tiszttársaival és feletteseivel 

is, ha úgy látta, hogy egy akció értelmetlen és még súlyos áldozatokkal is jár, vagy, ha egy 

megelőző lépéssel elkerülhető lenne sok katona életének felesleges kioltása. Emellett pedig 

számos tiszttársára nem jellemző módon, ahol lehetett, különösen figyelt arra, hogykatonáinak 

helyzetét könnyebbé, elviselhetőbbé tegye. Karizmája mellett ez is nagyban hozzájárult annak 

a megdöbbentő ragaszkodásnak és rajongásnak a kialakulásához, amit katonái „József apánk” 

iránt mutattak. Mindezek folytán tehát a főherceg sokszor ellenkezett, szót emelt az általa 

rossznak ítélt haditervek vagy értelmetlennek tartott parancsok végrehajtása ellen, ami a 

Monarchia hadseregében nem volt elfogadott, hiszen a szigorú, fegyelmezett parancsteljesítés, 

a vezérkar és az egyes hadsereg-parancsnokságok utasításainak betartása alapkövetelmény 

volt. 1918 tavaszán, a Piave-fronton előfordult olyan eset is, amikor a hadvezetőség a 

főherceg sokadik felterjesztése ellenére is ragaszkodott a József Ágost által elhibázottnak ítélt 

haditervhez, hogy más lehetőség híján benyújtotta lemondását, amit persze felettese, Boroević 

tábornagy nem fogadott el.
154

 A főherceg a tábornoki karon belül ezen magatartásával számos 

ellenlábast szerzett magának, sőt mindez bizonyára hátráltatta előmenetelét is. Azt azonban le 

kell szögezni, hogy egyéni kezdeményezései sosem sodorták veszélybe a haditervet, illetve, 

ha elöljáróitól végül a javaslatával ellentétes, egyértelmű utasítást kapott, akkor, ha nem is jó 

szívvel, de természetesen végrehajtotta. Más kérdés, hogy nem egyértelmű helyzetekben, 

vagy olyan esetekben, amikor ő maga jobban átlátta a harctéri szituációt, mint elöljárói, 

gyakorta cselekedett inkább saját belátása szerint, ezzel is kivívva katonái nagyrabecsülését. 

Természetesen az egyéni kezdeményezések és ellenvélemények megfogalmazása során nem 

szabad elfelejtkezni a főherceg dinasztiához való tartozásáról sem, ugyanis származása 

folytán bizonyos védettséget élvezett, így tehát ez is belejátszott abba, hogy fel tudta és merte 

vállalni a konfliktusokat. 

A kép teljességéhez hozzátartozik, hogy a háború során előfordult fordított helyzet is, 

amikor József Ágost parancsnokként nem engedte alárendeltjeinek a katonák számára 

kedvezőbb, biztonságosabb visszavonulást a Doberdó fennsíkon, a III. isonzói csata során. E 

helyzetben jól tetten érhető, hogy egyes parancsnoki döntések több szempontból is 
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megközelíthetők és a csak saját frontszakaszát látó hadosztályparancsnok adott esetben 

szögesen ellentétes véleményen lehet, mint a hadtest- vagy hadseregparancsnok. Ez utóbbi 

alkalommal József főherceg felsőbb beosztásban találkozott hasonló helyzettel, mint amilyet 

Tersztyánszky irányítása alatt még az orosz fronton többször ő maga is sérelmezett és 

természetesen indokolt meg saját hadosztályparancsnoki szempontjai szerint, ugyanakkor 

hadtestparancsnokként sokkal jobban látta a tágabb összefüggéseket, melyek megkívánták az 

adott seregtest igen nagy veszteségek árán való további kitartását. Fontos különbség volt 

viszont, hogy a főherceg személyes benyomásokat kívánt nyerni a harctéri helyzetről, ahhoz, 

hogy helyénvaló döntést tudjon hozni, így kiment a tűzvonalba – anélkül, hogy előre szólt 

volna, így nem várták a helyi parancsnokok – és közvetlenül megfigyelte a vonalak helyzetét, 

mely után még inkább azzal a meggyőződéssel tért vissza a hadtestparancsnokságra, hogy 

tartani kell az állásokat.
155

 

  A Tersztyánszkyval folytatott vitából szintén jól körvonalazódik, a főherceg hadászati 

és harcászati koncepciója, melynek keretében törekedett arra, hogy a parancsban szereplő 

feladatokat minél kisebb emberáldozat árán hajtsa végre. Ennek érdekében a tüzérséget 

fokozottan igénybe vette, mind az előkészítés, mind pedig a gyalogsági roham támogatása 

terén, hogy a támadó alakulatok a már megtört állásokat hatékonyan, minél kisebb 

veszteséggel tudják elfoglalni. Így a támadás csak lépésenként, igen komoly előkészületek és 

módszeres tervezés, valamint kivitelezés árán – általában pedig a gyalogság és tüzérség 

legprecízebb együttműködésével – haladt előre, szemben a hadtest- és hadsereg-

parancsnokság által elvárt általános gyalogsági roham esetén feltételezett gyors áttöréssel. 

Egy ilyen konkrét esetről számolt be József Ágost naplójában még a galíciai fronton: „Az 

egész telefonlegénység hallatára hatalmas orrot kapok, hogy a 31. hadosztálynál mindent a 

tüzérségre bízok, a tüzérségnek kell mindent csinálnia és a gyalogság semmit sem tesz. […] 

Nekem kötelességem nagy eredményeket elérni, lehetőleg kis veszteségekkel, azt pedig csak 

így lehet. Tersztyánszky módszerével elveszítjük összes embereinket és eredményt nem érünk 

el. Az oroszok jó fedezékükből a legnagyobb lelki nyugalommal halomra lövik támadó 

csapataimat, ha a tüzérség nem veri őket úgy, hogy fedezékükben csapassanak agyon. Erre 

gyalogsági tűz nem képes. […] De nem okulnak, újra jön a parancs, hogy még ma kell 

mindent elfoglalnom! . . .”
156

 Már a háború első hónapjaiban bebizonyosodott, hogy a jól, 

mélységben kiépített, oldalazó tüzet is lehetővé tévő beásott védelem ellenében a frontális 

gyalogsági rohamok igen kis hatékonysággal tudnak csak eredményt elérni, mint ahogy az az 
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1915 február-márciusi kárpáti harcokban is történt: „Hadtestem az oroszok műszakilag igen 

erős sáncait arcban volt kénytelen megtámadni, melyeket erős drótakadály és számtalan 

géppuska védett. Ily állás ellen a legvitézebbül végrehajtott szuronyrohamnak is vérbe kell 

fulladni. Addig, míg az ellenség közelharc eszközei, géppuskái nincsenek a védelemből 

kikapcsolva, a szuronyroham nem sikerülhet […] Ezt a háború kezdete óta elkeseredetten 

hirdettem, de sajnos, csak gorombaságot kellett e miatt zsebre vágnom. […] Ily viszonyok 

között rendelték el felülről az „Általános szuronyrohamot”
157

 Ráadásul, ha sikerült is, akkor is 

csak óriási emberáldozatok árán, melyet jól jelez, hogy Conrad 17 nap alatt elvesztette 

ütőerejének egyharmadát, köztük a legtöbb kipróbált, hivatásos tisztjét,
158

 amely a háború 

további részére nézve pótolhatatlan veszteségnek tekinthető. Így tehát a háború során egyre 

inkább a főherceg által is alkalmazott, tüzérségre fokozottan támaszkodó hadműveletek 

hoztak komoly eredményeket.
159

 Tulajdonképpen a világháború összes sikeres támadása ilyen 

módon ment végbe és a II. világháborús modern hadviselés is a fegyvernemek precíz 

együttműködése felé fejlődött tovább. Igazságtalan lenne azonban csupán a Monarchia egyes 

parancsnokait vádolni a kegyetlen gyalogsági tömegrohamok erőltetésével, ugyanis az első 

világháborús parancsnokok általában a korábbi harcászati téziseknek megfelelően, a 

gyalogság mindent elsöprő offenzíváinak bűvöletében, a védelmet és a tüzérséget 

mellékesnek tekintve hozták meg döntéseiket.
160

 A 19. század második felében a tűzfegyverek 

tökéletesedése során új harcászati elvek alkalmazására nyílt lehetőség, melyeket a németek 

1866-ban és 1870-ben is sikeresen alkalmaztak, sőt a japánok is ennek köszönhetően nyerték 

meg 1905-ben a háborút az oroszok ellen. A Monarchia hadseregében azonban a tüzérségre 

fokozottan támaszkodó, modernebb harcászati elvek – amelyeket a főherceg is ismert és 

alkalmazott – nem terjedtek el általánosan, sőt az idősebb tisztek továbbra is az ún 

„stosstaktik” (rohamtaktika) alkalmazását erőltették.
161

 A többi hadviselő fél stratégiáját 

szemügyre véve látható, hogy ugyanezt a módszert követték az antant parancsnokok is, akár 

az orosz, akár az olasz (Cadorna) vagy a brit (Haig) hadsereg esetében.  

 

 

3.3.3. A VII. hadtest élén a Kárpátokban 

                                                             
157 József főherceg: A világháború… I. 486–487. 
158 Herwig 2014. 95. 
159 Kovács Vilmos: Az osztrák–magyar tüzérség az első világháborúban. In: „Boldogtalan hadiidők…” Szerk. 

Ravasz István. Budapest, 2005. 136. 
160 Csikány Tamás: A Magyaros tető elfoglalása 1917. március 8-án. In: Aetas 26 (2011) 1. sz. 8. 
161

 Breit 1927. 74. 



47 

 

 A rövid kistapolcsányi pihenő után a főherceg november 26-án érkezett meg Kassára, 

ahol ekkor a 3. hadsereg parancsnoksága székelt. Itt találkozott először új elöljárójával, 

Svetozar Boroević gyalogsági tábornokkal, aki kezdettől fogva jó benyomást tett rá. József 

Ágost nagyjából a szeptember végi működési területén kapott ismét feladatot, hiszen a 2. 

hadsereg Sziléziába való átszállítása után az oroszok újra elérték a Kárpátokat, sőt 

Homonnáig benyomultak Magyarország területére is. Ez többek között pont a Sziléziában 

elért sikernek is volt köszönhető, melynek következtében az orosz hadvezetés a támadás 

súlypontját keletebbre, ismét Galíciába helyezte át.
162

 Ennek megfelelően a sorozatos 

vereségeket elszenvedő VII. hadtest harci szelleme, lelkesedése szinte teljesen összeomlott, 

sőt a főherceg elődjeként a hadtestet vezető Fail-Griessler gyalogsági tábornok is 

idegösszeroppanással volt kénytelen visszavonulni feladatai ellátásától.
163

 Ilyen körülmények 

közepette tehát Boroević tájékoztatása szerint igen lehetetlen feladatnak ígérkezett a 

demoralizálódott temesvári hadtest ütőképessé formálása.  

Kassáról a front felé autózva József Ágost jelentkezett a szomszédos, III. hadtest 

parancsnokságán, ahol Colerus gyalogsági tábornok
164

 részletes tájékoztatást adott a VII. 

hadtest állapotáról. Az elmondottakat érdemes szó szerint is idézni: „A legénység hetek óta 

nem pihent, mindig a rajvonalban van, teljesen ki van merülve, apatikus és annyira át van 

fázva — mert téli ruhája máig sincs — hogy fölállani is alig bírnak, rohamra pedig 

képtelenség őket vezetni. Ha az orosz támad, alig lőnek és annyira elfásultak, hogy az 

emberek vagy egyszerűen agyon engedik magukat verni, vagy védekezés nélkül elfogni. […] 

A román nemzetiségű katonák fegyvereiket eldobálva, tömegesen megadják magukat.”
165

 

Mindezek után a főherceg csak késő éjjel érkezett meg a VII. hadtest Sztropkón székelő 

parancsnokságára. Itt rögtön bemutatkozott a törzskarnak, ismertette elveit és elvárásait, 

valamint azonnal egy buzdító hadparancsot fogalmazott, mivel eredendően úgy gondolta, 

hogy elsősorban „úgy tudom talpra állítani szegény sokat szenvedett csapataimat, hogyha 

minden eszközzel az önérzetet és bizalmat újra felébresztem bennük.”
166

  

József Ágost parancsnokságának első napjai (november 27-től) kemény harcokkal 

folytatódtak, melyek következtében a VII. hadtest ismét kénytelen volt visszavonulni.
167

 A 

katonák apátiája nagyban a kimerültségnek, tartalékok hiányának és a nem megfelelő 

felszerelésnek is volt köszönhető, hiszen a fagyokat hozó hegyvidéki novemberi időjárásban 
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még mindig nem kapták meg a téli ruházatot. A december eleji napok változatos 

küzdelmekkel teltek, melyek során a 3. hadsereg jobbszárnya, Szurmay altábornagy 

vezetésével elérte az Uzsoki-hágót, ugyanakkor a balszárnnyal szemben az oroszok törtek 

előre és elfoglalták Bártfát, melyet azonban politikai és presztízs okokból magyar 

miniszterelnök sürgetésére gyorsan vissza kellett szerezni, akár a más hadszíntéren küzdő 

alakulatok megsegítésének rovására is.
168

  

A 3. hadsereg december 8-án indította meg az általános kárpáti offenzívát.
169

 Az akció 

illeszkedett a Monarchia újabb nagyszabású hadműveletébe, melyet a szakirodalom a 

„limanova-lapanówi” hadjáratként ismer.
170

 A terv szerint az osztrák-magyar erők Nyugat-

Galíciában intéznek nagy erejű ellentámadást az oroszok ellen, melynek során átkarolva 

megsemmisítik az orosz 3. hadsereget. A támadás fő súlyát a 4. hadsereg képezte, de 

Boroević 3. hadseregére is komoly feladat hárult, amelynek keletről fel kellett zárkóznia a 

támadó jobbszárny mellé, hogy azt biztosítsa, másfelől pedig a Kárpátokba benyomuló orosz 

erőket ki kellett szorítania, ezáltal komoly orosz erőket elvonva Nyugat-Galíciából.
171

 

Mindebből kifolyólag tehát a méltán az I. világháborús magyar hadtörténet egyik 

legfényesebb sikereként számon tartott limanovai győzelem kivívásában, ha nem is 

közvetlenül, de közvetve mindenképpen elvitathatatlan jelentősége volt Boroević 3. hadserege 

és azon belül József főherceg VII. hadteste támadásának is.
172

  

December 9-én tehát a főherceg megfogyatkozott alakulatai (az egész hadtest 

körülbelül 8000 főt számlált ekkor) sikeresen foglalták vissza Sztropkót.
173

 A következő 

napokban is folytatódott az előrenyomulás, december 11-én érték el a Duklai-hágót, ezzel 

másodszor is kiszorítva az oroszokat a történelmi országterületről. József Ágost eredeti 

terveinek megfelelően igyekezett megragadni az alkalmat, hogy a sikeresen harcoló 

alakulatokat akár ellenséges tűz alatt is személyesen meglátogassa, nagyrabecsüléséről 

biztosítsa, hogy ezzel is javítsa harci szellemüket, lelkesedésüket. Itt adott hangot azon 

véleményének is, hogy „a hiba legtöbbnyire abban rejlik, hogy lehetetlent követelnek és 

végrehajthatatlan parancsokat adnak ki a zöldasztal mellől, melyeket a sima általános 

térképen az érzéketlen körzővel számítottak ki, anélkül, hogy a legkisebb tekintettel lennének 

a csapatok állapotára, a terep nehézségeire, a csekély létszámra, az ellenség ellentállására”, 

amivel szemben pedig a sikertelenség miatt főképpen a harctéren irányító tábornokokat és a 
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katonákat szokták okolni.
174

 A támadás a következő napokban is eredményesen haladt előre, 

december 13-án már a Kárpátok külső vonulatainak stratégiai magaslatait szállták meg. 

December közepén északi irányban folytatták az előrenyomulást, ami azonban magával hozta 

a VII. hadtestre jutó arcvonal megnyúlását, valamint a kelet felé visszavonuló orosz erők 

számára az oldaltámadás kínálkozó lehetőségét. A főherceg ezt idejekorán észlelte és jelezte 

is a hadsereg-parancsnokságnak, amely azonban aggályait nem tartotta indokoltnak és a 

további előrenyomulást szabta feladatul.
175

 Az egyre inkább kimerülő hadtesttel szemben a 

visszavont erőiket összpontosító oroszok végül december végén ellentámadást indítottak az 

előre jelzett módon, melynek az lett a következménye, hogy az óriási véráldozatok árán 

megszerzett területeket ki kellett üríteni és a 3. hadsereg vonalai a Kárpátok magyar oldalára 

kerültek vissza, ismét elveszítve ezáltal az Uzsoki- és Duklai-hágót.
176

 A helyzetet áttekintve 

az AOK hamar eljutott odáig, hogy az akció kudarcáért a VII. hadtestet és parancsnokát 

terheli a felelősség, ami akár maga után vonhatta volna József Ágostnak a hadtest éléről való 

eltávolítását is, ám Boroević erélyes állásfoglalása eloszlatta a vezérkar által megfogalmazott 

vádakat.
177

 A 3. hadsereg decemberi harcait nem lehet kudarcként értelmezni, annak ellenére 

sem, hogy tartósan nem sikerült a Kárpátokból kijutni, viszont a támadás során hathatós, 

orosz erőket elvonó és lekötő segítsége, nagymértékben járult hozzá a limanovai diadalhoz. 

Bár stratégiai eredményt nem sikerült elérni, de a gőzhenger első nagy offenzíváját mégis 

sikerült föltartóztatni.
178

 

 A visszavonulást követően az újév első napjai viszonylagos nyugalomban teltek, 

ahogy a főherceg jellemezte, „olyan a helyzet, mint egy ki nem mondott fegyverszünet.”
179

 

Ezt az időt József Ágost csapatai látogatásával töltötte, hogy megismerje őket és lelket öntsön 

beléjük. Emellett természetesen igyekezett egy esetleges támadás feltartóztatásához a hadtest 

számára minél kedvezőbb állásokat kialakítani, valamint ahol lehetett, a katonák közvetlen 

környezetén javítani. Néhol a lövészárkokban térdig állt a víz, melyben a téli hideg ellenére 

órákat töltöttek őrségben a katonák, utána pedig rájuk fagyott a ruha. A helyzet megoldására 

elrendelte vízelvezető árkok ásását, valamint a pihenőn lévő alakulatok számára a 

hegyoldalba ásott, barlangszerű, fűthető helységek kialakítását, ahol valamelyest jobb 

körülmények között tudtak pihenni, szárítkozni. 
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 A januárban beállott téli nyugalom azonban több okból sem volt sokáig fenntartható. 

Egyfelől a Szerbia ellen indított őszi offenzíva ismételt sikertelensége miatt, egyre sürgetőbbé 

vált egy komoly katonai fegyvertény, áttörés kierőszakolása, mely a Monarchia hadseregének 

önbizalmát, lelkesedését is helyreállítaná, csak úgy, mint nemzetközi tekintélyét, melyen nagy 

valószínűséggel Románia és Olaszország háborúba való belépése is múlhatott. Másrészt pedig 

a keleti front legfontosabb erődje, a körülzárt Przemyśl tartalékai is fogytán voltak, így a 

felmentés egyre sürgetőbbé vált.
180

 Mindennek köszönhetően Conrad vezérkari főnök úgy 

döntött, hogy a szerb frontról küldött erősítésekkel január 23-án újabb nagy erejű offenzívát 

indít a németekkel együttműködve Galíciában.
181

 A támadás az eredeti terveknek 

megfelelően, január 23-án meg is indult. A főherceg csapatai a Duklai-hágónál ütköztek igen 

kemény orosz ellentámadásba, mellyel szemben kénytelenek voltak visszavonulni a második 

jól kiépített állásukba.
182

 A komoly ellenséges túlerő és az elhúzódó harcok mellett a kárpáti 

tél is nehezítette az állásokban való kitartást, melyet jól jellemeznek a következő sorok: 

„Szegény vitéz 39-eseim, miután két napig a mély hóban menetelve teljesen átáztak, a nehéz 

támadást lelkesen végrehajtották, csuromvizesen úgy, ahogy voltak, 18 fokos hidegben a 

hóban fekve, melegítő tűz nélkül voltak kénytelenek éjjelezni … Sajnos, ennek következtében 

ma közel 50%-uk, többé-kevésbé súlyos fagyásokkal kórházba kerül...”
183

 Az óriási 

mennyiségű hó, a jeges utak, a katonák téli felszerelésének hiánya annyira elviselhetetlenné 

tette a körülményeket, hogy ekkoriban a fronton várható élettartam 5-6 hét körül mozgott.
184

 

Conrad szavajárása szerint „a meteorológia zsarnoksága”
185

 mellett a meredek hegyi terep, 

szűk hágók is tovább nehezítették a csapatok, azon belül is különösen a tüzérség mozgását. A 

harcok során a VII. hadtest létszáma február 2-ára 6700 főre olvadt, amely nem hogy egy 

hadtestnyi, de még fél hadosztálynyi erőt sem képviselt.
186

 A válságos helyzetben 6 

zászlóaljnyi erősítés érkezése adott reményt, melynek következtében lehetővé vált, hogy a 

hadtest február 4-én ellentámadásba kezdjen, ám ez nem járt a remélt eredménnyel, ugyanis a 

szláv nemzetiségű csapatok nem sok lelkesedést mutattak az offenzíva iránt, ezzel szemben az 

orosz támadás folytatódott, további súlyos problémákat okozva a VII. hadtest 

maradványainak. A helyzet annyira válságosra fordult, hogy a hadsereg-főparancsnokság már 

az egész hadművelet célját, Przemyśl felmentését látta kockáztatva, így erősítésként két 
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hadtestet is átirányítottak az Északkeleti-Kárpátokban zajló harcok támogatására. A többszöri 

elnapolás után a várt támadás február 15-én indult meg, bár az akciót hátráltatta a hirtelen 

beállt olvadás, melynek következtében az Ondava nagyon megáradt, így a völgyben szinte 

lehetetlenné vált az előrenyomulás. Ennek, valamint a jól beásott és műszakilag felkészült, 

erős orosz állásoknak köszönhetően az offenzíva rövidesen elakadt, így február 20-án 

Boroević, többek között József főherceg javaslatára úgy döntött, hogy egyelőre szüneteltetni 

kell.
187

 

 Miután Przemyśl helyzete egyre kilátástalanabbá kezdett válni, az AOK 

lépéskényszerbe került az offenzíva megindítását illetően. Ennek megfelelően február 

második felében Böhm-Ermolli 2. hadseregét áthelyezték Boroević jobbszárnyára és igen 

komoly, 9 hadosztályból álló támadóerőt vontak össze Tersztyánszky Károly parancsnoksága 

alatt, melynek legfőbb feladata a bekerített erőd fölmentése volt.
188

 A nehéz körülmények 

(szűk felázott, sáros, hegyi utak, változékony időjárás, megerősített, jól beásott orosz 

védelem) nem kedveztek a támadásnak, mégis az erőd felmentése érdekében meg kellett 

kísérelni, ráadásul ez esetben a Monarchia egyértelmű létszámfölénybe is került.
189

 A 2. 

hadsereg február 27-én indította meg offenzíváját, melyhez a 3. hadsereg február 28-án 

csatlakozott.
190

 A támadás igen nagy erőkkel kezdődött, de a jelzett nehézségek folytán koránt 

sem ért el komoly eredményt. A leghevesebb összecsapás március 5-én zajlott, de végül nem 

sikerült áttörni, sőt mivel a szomszédos X. hadtest hátrálni kezdett, József Ágost saját 

felelősségére a visszavonulás mellett döntött.
191

 Ez utóbbi döntés még indokoltabbnak tűnik 

figyelembe véve az offenzíva során elszenvedett 60 %-os veszteséget.
192

 

 A következő napokban ismét viszonylagos nyugalom állt be a VII. hadtest frontján. A 

pár napos szünetet az erődített, drótakadályokkal ellátott állások elleni támadás gyakorlásával 

töltötték. József főherceg a szokott módon szemlézte csapatait, mely során számos vitézségi 

érmet adott át a március elején magát kiemelkedő haditettekkel kitüntető katonáknak és 

tiszteknek. A pótlások és hadianyagok beérkezése után ismét napirendre került a támadás 

kérdése, bár ezúttal már nem kötötték meghatározott időhöz, hiszen Przemyśl felmentése nem 

sikerült és miután fegyverzetét, védelmi létesítményeit, vasútvonalait, valamint a maradék 
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élelmiszer és lőszer készleteket gondosan megsemmisítették, március 23-án kénytelenek 

voltak védői föladni.
193

 

 Március 20-án meglepetésként érte a VII. hadtestet a Duklai-hágó térségében ismét 

meginduló orosz támadás.
194

 Minden komolyan kiépített erődítés ellenére néhány helyen az 

oroszoknak sikerült elfoglalniuk az első vonalakat, főképpen a rossz időjárási 

körülményeknek (zuhogó eső és sűrű köd) valamint a meglepetés hatásának köszönhetően.
195

 

A veszélyes orosz akciót minden lehetséges tartalék harcba vetésével és óriási 

emberveszteségek árán másnap mégis sikerült föltartóztatni. Ennek ellenére az ellenséges 

offenzíva folytatódott, mely nem csak a VII. hadtest frontján, hanem a 2. és 3. hadsereg teljes 

arcvonalán zajlott, ráadásul a közeljövőben komoly veszélyt jelentett, hogy Przemyśl 

elestével az ott felszabaduló jelentős orosz erőket is átcsoportosíthatják a kárpáti 

hadműveletekhez.
196

 A következő napokban, mivel a VII. hadtest megerősített állásaiban 

sikeresen állt ellen az orosz rohamoknak, így a támadás súlyát inkább a két szomszédos (X. és 

XVII.), végzetesen meggyengült hadtest irányába tolták el, mely azzal a kockázattal járt, hogy 

József Ágost szárnyai átkarolhatóvá válnak. A március 26-án újult erővel folytatódó orosz 

támadás meg is törte a főhercegtől balra elhelyezkedő XVII. hadtest ellenállását, így óriási 

teljesítménynek tekinthető, hogy a korábban a hadsereg leggyengébb láncszemének tartott 

VII. hadtest elkerülve a bekerítést, kitartott állásaiban.
197

 A következő napok ugyanakkor 

meglepő nyugalomban teltek, amíg az újabb, korábbiaknál is erősebb orosz támadás meg nem 

indult. 

 Przemyśl kapitulációja a várakozásoknak megfelelően új helyzetet teremtett a kárpáti 

fronton. A támadó orosz seregekhez csatlakozott Selivanov Przemyślt elfoglaló hadserege is, 

ami az áttörés veszélyét reálissá tette. Az emiatt német szövetségestől kért segítség pedig 

három hadosztályt tett ki, mely „Beszkid-hadtest” néven meg is érkezett az Északkeleti-

Kárpátokba, ám az erőviszonyok így is csak egy kissé javultak. Az orosz támadás már 

március 28-án megindult a szomszédos hadtestek ellen, melyek meg is rendültek, de a 

beérkező német erősítésekkel vissza tudták foglalni az állásokat. Ugyanakkor a 3. hadseregtől 

keletre Böhm-Ermolli és Tersztyánszky csapatait a nagy erejű orosz támadás a Kárpátok 

gerincén át szorították vissza a történelmi magyar határon.
198

 A VII. hadtest ellen húsvét 

vasárnap (április 4.) délután indult meg a nagy erejű orosz löket. Másnap majdnem válságosra 
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fordult a helyzet, ugyanis az ellenséges támadás átszakította a 17. hadosztály állásait, csak a 

debreceni 39. közös gyalogezred fergeteges támadása tudott fordulatot hozni.
199

 Mégis a nap 

végére, főképpen a szomszédos hadtestek visszavonulása miatt, Boroević parancsára József 

főherceg is kénytelen volt visszavonni csapatait a már előre kiépített harmadik vonalba. Ezzel 

a hadmozdulattal a VII. hadtest visszaszorult arra a pontra, ahol a főherceg még ősszel 

átvette.
200

 Ebben a válságos helyzetben még felháborítóbban hatott a hír, hogy a prágai 28. 

gyalogezred teljes egészében dezertált és átállt az oroszokhoz.
201

 

 A visszavonulás után az orosz támadás egy időre abbamaradt az újabb jelentős orosz 

akció április 11-én indult a VII. hadtesttel szemben, amit azonban a jól kiépített állásokra 

támaszkodva különösebb nehézség nélkül vertek vissza, míg az ellenség komoly 

veszteségeket szenvedet, ami után nem kísérletezett további támadással. Mindezzel 

párhuzamosan a 2. hadsereg frontján viszont tovább folyt a csata, a Tersztyánszky-csoport 

pedig április 22-én is még ellenséges támadásokat vert vissza. Ugyanakkor érzékelhető volt, 

hogy az orosz offenzíva kezdett kifulladni, így a húsvéti csataként ismert hadművelet során 

ismét sikerült – bár óriási áldozatok árán – az orosz támadást föltartóztatni.
202

 

 A téli-tavaszi küzdelmek végén mérleget vonva a Monarchia 800 000 katonát volt 

kénytelen föláldozni annak érdekében, hogy az orosz gőzhengert feltartóztatva 

megakadályozza annak áttörését a Kárpátokon és kijutását az Alföldre (a kárpáti harcok 

jelentőségéről lásd: 5. térkép).
203

 A legnagyobb áldozatokat a gyalogság szenvedte el, hiszen 

a hadvezetés folyamatosan a József Ágost által már sokszor kritizált öngyilkos, széles 

frontális rohamokat erőltette, melynek során egész ezredek semmisültek meg.
204

 Ugyanakkor 

az orosz veszteségek még ennél is nagyobbak voltak, továbbá bebizonyosodott, hogy a 

hegységre, mint terepakadályra támaszkodva az akár jókora túlerővel támadó ellenség is 

feltartóztatható. Mindezek azonban nem csökkentik az áldozatok óriási számát, valamint a 

tényt, hogy a háború első évében a Monarchia rögtön elvesztette haderejének jelentős, 

ráadásul kellően kiképzett részét, míg a pótlások általában jóval képzetlenebbek voltak.
205

 

 1915 áprilisában a már a Przemyśl felmentésére indítandó támadás esetében említett 

kényszerítő tényezők továbbra is fennálltak, így Conrad eljutott arra a pontra, hogy segítséget 
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kért a németektől (az 1915-ös galíciai harci helyzetről lásd: 6. térkép). A helyzetet 

megkönnyítette, hogy Falkenhayn, német vezérkari főnök már korábban eldöntötte, hogy a 

nyugati fronton kialakult állóháború helyett, inkább keleten ér el döntést és tehermentesíti a 

szorongatott osztrák-magyar haderőt.
206

 A felkészülés ezúttal példásan sikerült. Nyugatról 

nyolc német hadosztályt dobtak át, valamint német parancsnokság alá rendelték még az 

osztrák-magyar 4. hadsereget is, bár kétségtelen, hogy a terveket Conrad és az AOK dolgozta 

ki, valamint a támadó csoportosulás az osztrák-magyar hadvezetés alá volt rendelve.
207

 Az 

áttöréshez szükséges erőfölény ennek folytán biztosítva volt, hiszen a kijelölt frontszakaszon 

a központi hatalmak 357 000 katonájával szemben csupán 219 000 orosz állott, ráadásul 

ezúttal felszereltség és muníció tekintetében is komoly különbség volt a központi hatalmak 

javára (a könnyűlövegek terén 1272:675, míg a nehézlövegeknél 334:4 volt az arány).
208

 

Emellett pedig még a támadás pontos helyét illetően is sikerült megtéveszteni az ellenséget, 

hiszen az orosz hadvezetés Bukovinában készült föl a várható offenzíva elhárítására, így a 

Nyugat-Galíciában, Gorlicénél bekövetkező támadás meglepetésként érte.
209

 A május 2-án 

hajnalban induló offenzíva megvalósítása is példaszerűre sikerült, hiszen a gyalogság frontális 

rohamát – a József Ágost által már sokszor sürgetett – négyórás elsöprő erejű tüzérségi 

előkészítés előzte meg, amely kulcsfontosságú volt az áttörés elérésében.
210

 Ennek 

eredményeként sikerült május 5-ig 45 kilométer szélességben átszakítani három orosz vonalat 

is (15-20 kilométer mélységben),
211

 ráadásul az ellenséges hadvezetés nem ismerte fel a 

támadás jelentőségét, így két hét múlva a front már 150 kilométerrel keletebben helyezkedett 

el, júniusban pedig a központi hatalmak seregei Przemyślt és Lemberget is felszabadították, 

míg végül a front 1915 szeptemberére Riga vonalában állapodott meg.
212

 Túlzás nélkül 

állítható, hogy ez a hadművelet volt a központi hatalmak messze legnagyobb sikere az egész 

világháború alatt. Az újonnan megszállt terület nagyobb volt, mint Franciaország, az oroszok 

pedig 2,2 millió katonát vesztettek a hadművelet során.
213

 Ugyanakkor az eredetileg tervezett 

és remélt eredményt, Oroszország különbékére kényszerítését és ezáltal a keleti front 

kiiktatását mégsem sikerült elérni, az oroszok továbbra is szívósan ellenálltak, bár a 

                                                             
206

 Pollmann 2010b. 67. 
207 Galántai 2000. 250. 
208 Pollmann 2010b. 68. 
209 Galántai 2001. 168. 
210 Herwig 2014. 147. 
211 Balla 2003a. 23. 
212 Pollmann 2010b. 69. 
213

 Balla 2003a. 23. 



55 

 

külpolitikai hatások így is pozitívak voltak, hiszen Bulgária a központi hatalmak oldalán 

belépett a háborúba, míg Románia pedig továbbra is semleges maradt.
214

 

 A Monarchia egységei közül hadműveletekben közvetlenül ugyan csak a 4. hadsereg 

és azon belül is különösen a VI. hadtest vett részt, mégis közvetve az egész keleti front 

támogatta a támadást, illetve később részt vett az előrenyomulásban, így a 3. hadsereg is. A 

főherceg április 22-én kapta kézhez az AOK értesítését a tervezett áttörésről, melyben a 3. 

hadsereg megelőző feladatául szabták, hogy kisebb-nagyobb „tüntetéseivel” terelje el az 

ellenség figyelmét a német 11. hadsereg összevonásáról, majd pedig a balszárny 

lépcsőzetesen követve zárkózzon fel a főtámadáshoz, a jobbszárny pedig továbbra is kösse le 

a vele szemben elhelyezkedő orosz erőket, hogy onnan ne tudjanak Gorlicéhez újabb erőket 

átcsoportosítani.
215

 A fronton tapasztalt nyugalmat meglepő módon nem zavarta meg a május 

2-án Gorlicénél induló offenzíva, így végül a VII. hadtest csak május 5-én csatlakozott a 

gyorsan előrehaladó támadáshoz, amikor az már kezdte Duklát megközelíteni.
216

 József 

Ágosttal szemben az orosz erők visszavonulásba kezdtek, aminek köszönhetően a nehézséget 

nem az ellenséggel való harc jelentette, hanem az igen komoly menetteljesítmény, mivel félő 

volt, hogy a gyorsan visszavonuló orosz erők kicsúsznak a támadók harapófogójából. 

Erőteljes ellenállással csak két nap múlva találkoztak, amikor elfoglalták a magyar határon 

álló magaslatokat, így az oroszokat ismét sikerült kiszorítani Magyarország területéről. Az 

előrenyomulás a következő napokban is folytatódott. Az ellenséges alakulatok gyors 

visszavonulását mi sem jelezte jobban, mint hogy néhol „az oroszok eszeveszett 

menekülésének nyomai látszanak, egész lőszerhegyek, puskák, ruházati darabok, nagy ládák 

tele egészen friss konzervekkel.”
217

 A már több mint egy hete tartó támadás és erőltetett 

menet természetesen igen kimerítő volt a katonák számára, így a főherceg igyekezett 

személyes jelenlétével, szemléivel buzdítani csapatait a további erőfeszítésekre. Az egyik 

ilyen alkalommal, május 11-én fordult elő, hogy egy félreértés okán jó másfél kilométerrel 

legelső vonalai elé keveredett. Ennek megfelelően óriási meglepetést okozott, amikor az élen 

előrenyomuló szegedi 46. és debreceni 39. közös ezred az oroszok helyett saját 

hadtestparancsnokával találkozott.
218

  

Még ugyanaznap érkezett Boroević utasítása, melyben jelezték, hogy a VII. hadtestet 

tartalékba helyezik, így nem szükséges folytatni a további előrenyomulást, a csapatok számára 
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rövid pihenő következett.
219

 Május 19-én hajnalban kapták kézhez az újabb parancsot, mely a 

VII. hadtestet Mezőlaborcra rendelte vissza a Kárpátokba, ahol vonatra berakódnak és 

elszállítják az eddigi frontszakaszról. A parancs nem tartalmazott semmilyen konkrétumot 

azzal kapcsolatban, hogy hová szállítják el a sereget. Mezőlaborcra megérkezve a 

berakódásnál értesültek róla, hogy új céljuk az olasz front lehet, hiszen a csapatokat 

Laibachba szállítják. 
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3.4. Az olasz fronton 

Olaszország a világháború kezdetétől fogva bizonytalan magatartást tanúsított. 

Formailag ugyan 1882-től a hármas, majd később négyes szövetség tagja volt, de sietett a 

konfliktus kirobbanásakor bejelenteni semlegességét.
220

 Emellett pedig a Monarchia vezetői is 

jól ismerték, az Észak-Afrikára, a kis-ázsiai partvidékre, valamint a kettős birodalomhoz 

tartozó Dél-Tirolra, Triesztre, Isztriára és Dalmáciára vonatkozó olasz irredenta terveket, 

melyek kezdettől fogva kétségessé tették az ingadozó szövetséges hűségét.
221

 A semlegesség 

fenntartását célzó tárgyalások meg is indultak a területi kompenzáció ügyében, de végül a két 

fél nem tudott megegyezni (a Monarchia legfeljebb Trentóról volt hajlandó lemondani, míg az 

olaszok ennél jóval többet követeltek).
222

 Az olasz igények leszerelésére Bethmann-Hollweg 

német kancellár is kísérletet tett, nyomást gyakorolva Bécsre, hogy Dél-Tirol és Trieszt 

kapcsán tegyen engedményeket.
223

 E kísérlet kapcsán József Ágost is kifejtette naplójában 

álláspontját, mely jól mutatja, hogy ekkor még nem csak a magyar, hanem a Monarchia 

Lajtán-túli területeinek integritásáról sem volt hajlandó lemondani, sok kortársával együtt. „A 

német kancellárnak pedig kötelessége, a helyett, hogy a mi bőrünket bocsátaná áruba, 

őszintén és becsületesen kimondani, hogy mivel volna hajlandó Németország a békét 

megváltani? ... Adják ők Elzász-Lotharingiát oda, akkor mi is ki fogunk Olaszországgal 

egyezni és az oly szükséges békét megvásárolni...”
224

A főherceg nem egyedül vélekedett így, 

a Monarchia vezetői sem kívántak lemondani fejlett és gazdaságilag fontos nyugati 

tartományaikról – ennek megfelelően 1915. április 26-án Londonban a britek odaígérték az 

olaszoknak a Monarchiától követelt területeket, így az olasz kormány aláírta a titkos 

szerződést, vállalva az antant melletti hadba lépést. Ez utóbbit nem siette el, hiszen csak majd 

egy hónap múltán üzent hadat a Monarchiának.
225

 A késlekedés nem volt véletlen, hiszen az 

olasz politikai elit számára sem volt egyértelmű a háborúban való részvétel, így végül a 

parlament csak egy nem túl lelkes ülés után szavazta meg a hadüzenetet.
226

 

 Az erőviszonyok kezdetben meglehetősen aránytalanok voltak. A támadáshoz négy 

olasz hadsereg – mintegy félmillió katona – sorakozott fel, velük szemben a Monarchia 
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sebtében összevont határvédelmi és más frontokról átirányított alakulatai mindössze 

kétszázezer főt számláltak.
227

 Az olasz front a svájci határtól az Adriáig 600 kilométer 

hosszan húzódott a Monarchia és az Olasz Királyság határán (a front helyzetéről lásd: 7. 

térkép). Északnyugaton a Dolomitok és a Karni-Alpok magashegységi térszíne viszonylag 

nehezen áthágható akadályt jelentett az olaszok számára, ugyanakkor kelet felé az Isonzó-

folyó völgyéből kelet felé nyíló Wippach-völgy és a lankás Karszt-hegység sokkal ideálisabb 

természeti feltételeket kínált.
228

 A Monarchia haderejének több irányú lekötöttsége miatt az 

olasz támadással szemben kezdetben csak védekező hadműveletek jöhettek számításba, 

melyeknek ideális domborzati feltételeket kínáltak az említett hegyvidékek, így az olasz front 

parancsnokságát átvevő Jenő főherceg és az osztrák-magyar hadvezetés a határ védelme 

helyett visszavonta vonalait az Isonzó mellett húzódó magaslatokra. Az olaszok, pontosabban 

a vezérkari főnök, Luigi Cadorna két irányban szándékozott előre törni. Az egyik fő csapás 

észak felé, Karintia végcéllal az Alpokon át, míg a másik offenzíva a Wippach-folyó völgyén 

keresztül Laibach irányába – ezzel egyúttal Triesztet, Goriziát is megszállva – tervezett áttörni 

a császári-királyi vonalakon. Az alpesi áttörés meglehetősen nehéznek ígérkezett, melyet az 

olasz hadvezetés is érzékelt, így a fő súlyt a Laibach felé induló keleti irányú offenzívára 

helyezték, melytől jelentős propaganda értéket is reméltek (pl. Trieszt elfoglalása).
229

 Cadorna 

egészen pontosan ki is jelentette, hogy 45 nap múltán fog döntő győzelmet aratni Laibachnál, 

majd onnan indítja végső támadását Bécs ellen. A nagystílű haditerv a realitások teljes 

figyelmen kívül hagyásáról árulkodott.
230

 Kivitelezéséhez azonban a Doberdó-fennsík és a 

szlovén Karszt-hegység akadályát kellett leküzdeni, ahol a jól beásott védelem nem várt 

nehézségeket okozott a rohamozó olasz alakulatoknak. Komoly hiba volt a támadók részéről a 

hadüzenet után elvesztegetett két hét, hiszen május 23-án a Monarchiának még csak 12 

zászlóalja látott el határvédelmi feladatokat az Isonzo mentén a 123 mozgósított olasz 

zászlóaljjal szemben, bár a védelmi előkészületek és előzetes erődítési munkálatok Rohr 

Ferenc lovassági tábornok vezetésével már áprilisban megindultak. A támadás késése okán a 

létfontosságú császári és királyi csapaterősítések be tudtak érkezni a fenyegetett 

frontszakaszra és védelmi állásaikat is ki tudták alakítani.
231
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3.4.1. Karintia és Doberdó védelme 1915-ben  

Az orosz frontról átirányított VII. hadtest május végén – június elején érkezett meg új 

állomáshelyére, Karintiába.
232

 József Ágost szalonkocsija rövid budapesti megállás után 

május 28-án futott be Villachba, ahol rögtön tájékoztatták a rábízott frontszakaszon kialakult 

helyzetről. Ezután sietve végiglátogatta a már állásait elfoglalt, vagy korábban is ezen a 

szakaszon szolgáló egységeket, tájékozódva a hadi helyzetről, majd a nap végén foglalta 

állomáshelyét a VII. hadtest főhadiszállásán, Oberdauburgban. A következő napokban 

megérkezett a VII. hadtest teljes állománya a frontra, melyet a Karni-Alpokban állítottak föl. 

Május végén, június elején – ahogy az várható volt – a VII. hadtest frontszakaszán nem volt 

komolyabb hadművelet, eltekintve kisebb csatározásoktól a Plöcken-hágó környékén, az 

olaszok fő erejüket az Isonzo-frontra koncentrálták. Általában véve az egész háború során 

ezen a frontszakaszon leginkább az állások kiigazítását szolgáló, jobb védekezést lehetővé 

tevő pozícióharcok zajlottak csupán.
233

 A hadszíntéren a legfőbb problémát a magyar katonák 

magashegyi hadviselésre való felkészítetlensége okozta:
234

 „csapataim most látnak először 

magas sziklahegységet és semmi néven nevezendő hegyi felszerelésük nincs, még szöges 

cipőjük sem. […] Szegény alföldi vitézeim a sziklafalakon, meredek síkos, gyepes partokon 

mászkáljanak elrongyolódott simatalpú cipőikkel?”
235

 A főherceg éppen ezért 

hegymászótanfolyamot indított, melynek elvégzése után a magyar katonák is magabiztosan és 

gyorsan mozogtak a hegyi terepen is. Június első két hetében főképpen a két szembenálló 

tüzérség igyekezett az ellenséges vonalakat meggyengíteni, valamint az olaszoknak sikerült 

néhány fontosabb pontot (pl. Pal Piccolo) megszállni a gerincen, melyre válaszul döntött úgy 

József Ágost, hogy ellentámadást indít, mely ilyen módon az első nagyobb roham volt a 

karintiai fronton.
236

 Június 14-én hajnalban megkezdődött a lövedékekkel nem takarékoskodó 

tüzérségi előkészítés, mely során a hadtest szinte minden lövege a Pal Piccolo és Pal Grande 

csúcsokra koncentrálta tűzerejét.
237

 Másfél óra elteltével megindult a gyalogsági roham, mely 

gyors eredményt hozott és reggel hét órára már mindkét csúcsot elfoglalták. A nap során több 

olasz ellentámadást is visszavertek, így az akció elérte a kitűzött célt, sőt egy egész olasz 

zászlóaljat sikerült megsemmisíteni. Jellemző a Karni-Alpokban zajló nyugalmasabb 

periódusra, hogy Ferenc Ferdinánd meggyilkolásának évfordulóján, azon túl, hogy tisztjeivel 

                                                             
232 AHLW II. 581. 
233 Balla 2010b. 87. 
234 AHLW II. 581. 
235 József főherceg: A világháború… II. 39. 
236 AHLW II. 584. 
237

 József főherceg: A világháború… II. 65. 



60 

 

requiemen vett részt, semmi említésre méltó nem történt, így József Ágost egyenesen a 

háború első olyan napjának nevezte, amikor unatkozott. 

A nyugalomnak július 6-án érkezett parancs vetett véget, melyben elrendelték, hogy 

József Ágost azonnal utazzon Laibachba és jelentkezzen Boroevićnél, aki ekkor az olasz 

frontra érkező 5. hadsereg parancsnoka volt.
238

 Eddigi előljárója, Rohr emellett tudatta vele, 

hogy a Görztől délre eső területet, az Isonzo alsó folyásánál húzódó frontszakaszt kell 

átvennie, amely akkor az olasz fronton a legfenyegetettebb helyzetben volt. József Ágost 

érdekes egybeesésként említette meg naplójában, hogy még pályája kezdetén, 1890-ben egyik 

katonai tanára pont e terület védelmi terveinek kidolgozását adta föl gyakorló feladatként „a 

comeni fennsík és a karsztlateau védelme” címmel, melyet innentől kezdve volt alkalma a 

gyakorlatban is kivitelezni.
239

 

 Az olasz támadás kibontakozásakor (1. isonzói csata) nyilvánvalóvá vált, hogy 

valóban a front déli része van kitéve a legnagyobb nyomásnak, ezért döntött úgy a 

hadvezetőség, hogy a viszonylag nyugodtabb karintiai szakaszról elvonja a magashegyi 

hadviselésre zömében amúgy sem kiképzett, főképpen alföldi, magyar hadkiegészítési 

területekről verbuválódott VII. hadtestet a számára megfelelőbb terepet kínáló középhegységi 

térszínre.
240

 A hadtest új állomáshelye az azóta fogalommá vált Doberdó-fennsík lett (a VII. 

hadtest 1915-ös helyzetét pontosan lásd: 8. térkép). A karsztos mészkőplató kiugró 

magaslatként uralkodik az Adria sík északi partvidéke fölött, így valóban ideális helyszínként 

kínálkozott a védelmi vonalak kiépítésére, annál is inkább, minthogy déli irányból a Wippach-

völgyet is ellenőrizni lehetett innen. A fennsík maga tulajdonképpen a Karszt-hegység 

legnyugatibb lealacsonyodó kiszögellése (utóbbitól csak a Vallone-völgy választja el), a 

Komeni-fennsík végpontja, nevét Doberdo del Lago településről kapta.
241

 A terep fő 

nehézsége kietlenségében rejlett, mivel nagyrészt még a talajt is nélkülöző barázdált, 

egyenetlen mészkőfelszín volt, ahol semmilyen fedezéknek használható terepakadály sem 

fordult elő, ráadásul a lövészárkok és kavernák kialakítása is csak robbantással, illetve igen 

kemény munkával volt csak megoldható, így a legkisebb mozgás is – főleg kezdetben – 

azonnali olasz tüzérségi belövést vonhatott maga után.
242

 Az említett problémákon kívül a 

katonák mindennapi életét keserítette meg a kínzó vízhiány, mivel a karsztos terület 

nélkülözte a felszíni vízfolyásokat, továbbá a katonák a nehezen elviselhető nyári mediterrán 
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hőségre („Egynéhány nap óta olyan elviselhetetlen hőség van, mint azt Afrika legforróbb 

isothermáiban, Berber táján tapasztaltam csak. […] Ma leírhatatlan a meleg. Forró a lég, mint 

a kohóból kifolyó érc közelében. Az árnyékon 47 fok Celsius.”)
243

 valamint a téli kegyetlen 

hegyvidéki fagyokra is panaszkodtak. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy a rohamozó 

olasz alakulatok jóval alacsonyabb harcértéket képviseltek a Monarchia hadseregével 

szemben, melynek ráadásul már egy éves harctéri tapasztalata volt a világháborúból.
244

 Ilyen 

körülmények között nem csoda, hogy a hadszínteret jellemezve széles körben a „doberdói 

pokol” kifejezés terjedt el és maradt közismert fogalom máig. 

 József főherceg hirtelen áthelyezését a heves harcokkal meginduló I. isonzói csata 

(június 23. – július 7.) tette indokolttá, ugyanis Boroević erői elégtelennek tűntek a várható 

további nagy erejű olasz támadások feltartóztatásához.
245

 A főherceg július 8-án érkezett meg 

a hadtestparancsnokság új főhadiszállására, Kostanjevicára.
246

 Doberdó védelmének 

vezényletét Lukachich Géza tábornoktól vette át, akinek visszaemlékezése szerint a csekély 

létszámú haderő az I. isonzói csatában teljesen kimerült, ennek is volt köszönhető, hogy a 

csoportparancsnokság azonnal gondoskodott róla, hogy megerősítsék a fenyegetett 

frontszakaszt.
247

 Az átcsoportosítás következtében fokozatosan a teljes VII. hadtest 

megérkezett az Isonzó-frontra, azon belül is a 17. közös hadosztály és a 20. honvéd 

hadosztály Lukachich Géza tábornok vezénylete alatt.
248

 

 Az I. isonzói csata végeztével a legsürgetőbb feladat az állások kiigazítása és jobb 

kiépítése volt, ugyanis a küzdelem közepette a vonalakat csak sebtében építették ki, a 

hevenyészett kőrakások pedig nemhogy védelmet nem nyújtottak, hanem kiváló célpontként 

szolgáltak az olasz tüzérség számára, ráadásul a szétrepülő kődarabok még meg is 

sokszorozták a találat pusztító hatását. Éppen ezért rendelte el József Ágost lövészárkok és 

kavernák kialakítását, amelyeket viszont a karszt vékony talaja és kemény alapkőzete miatt 

csak igen lassan és nagy munkával, robbantásokkal tudták csak kimélyíteni. Ráadásul 

kezdetben a hadtest híján volt még mind az ehhez szükséges eszközöknek, mind pedig a 

megfelelő munkaerőnek, műszaki századoknak.
 249

 A főherceg szokásához híven megérkezése 

után végiglátogatta a frontszakaszon alája beosztott alakulatokat és parancsnokaikat, valamint 

megszemlélte állásaikat, hogy pontos képet nyerjen a helyzetről. József Ágost július 17-i 
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naplóbejegyzésében a következőket írta: „Nagyon föltűnő, hogy az ellenséges lövegtűz 

hullámszerűleg földagad s azután órákra teljesen ellanyhul. […] Határozottan azt a benyomást 

teszi rám, hogy a tüzérségnek általános belövetése folyik minden lehető célra.”
250

 Ilyen 

előzmények után nem okozott meglepetést, hogy az olaszok másnap megindították újabb – 

sorrendben a második – nagy offenzívájukat.
251

 

 Az isonzói csaták közös jellemzője volt az emberéletet nem kímélő olasz 

tömegrohamok sorozata,
252

 így Cadorna vezérkari főnök a második csata alkalmával is e 

megoldást választotta. Mivel József Ágost számára ez volt az első komoly ütközet az olasz 

fronton, ezért azt jegyezte meg, hogy a csata kezdetén hevesen tomboló tüzérségi harchoz 

„hasonlíthatót az egész háborúban nem tapasztaltam”.
253

 Mégis a többi csatát bevezető, 

napokig tartó pergőtűzzel szemben ezúttal már rögtön az első napon megindították a 

gyalogsági rohamot.
254

 Ahogy az várható volt, a gyengén kiépített állásokat a rövid tüzérségi 

előkészítés is megsemmisítette, mely után különösebb akadály nélkül tudott előretörni az 

olasz gyalogság.
255

 Ennek ellenére a főherceg leszögezte, hogy a legnagyobb pusztítást mégis 

a szakadatlan lövegtűz okozta, mellyel szemben ekkor nem volt még semmilyen fedezék a 

Doberdó-fennsíkon. Július 20-ára válságosra fordult a védelem helyzete, hiszen a fennsík 

kulcsát, a Monte San Michelét elfoglalták az olaszok, melyet mindenképpen vissza kellett 

szerezni, ha a védelmi vonalakat tartani akarták. Az ellentámadás július 21-én hajnalban 

indult meg és sikerrel visszafoglalta a Monte San Michelét, természetesen ezzel újra maga 

után vonva a leghevesebb gyalogsági és tüzérségi küzdelmet.
256

 A helyzet kritikus mivoltát jól 

jellemzi, hogy a csata hetedik napján már komolyan számolni kellett az olasz áttöréssel, így 

erre az eshetőségre megtervezték és meg is kezdték egy második vonal kiépítését. A csata 

csúcspontját július 26-án érte el, amikor az olasz csapatok általános támadást indítottak 

Doberdó ellen, de sikerült feltartóztatni őket, bár csak ezen a napon 6000 főt veszített a VII. 

hadtest.
257

 Az olasz támadás elsőként a Doberdótól északra húzódó frontszakaszokon (például 

görzi hídfő) hagyott alább. Július 29-én végül a VII. hadtest arcvonalánál is csökkenni kezdett 

az ellenséges aktivitás, míg végül tizenkét nap után először egy viszonylag nyugalmasabb 

éjszaka következett. Az igen nehéz körülmények között folytatott hősies ellenállást honorálva 

Ferenc József kitüntette a főherceget, a Lipót-rend hadiékítményekkel ellátott 
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nagykeresztjével.
258

 A leghevesebb tömegrohamok ugyan megszűntek, de a 2. isonzói csata 

alacsonyabb intenzitással mégis tovább folyt, sőt, a hagyományos tüzérségi és gyalogsági 

támadásokon kívül a tengeren is zajlott, ahol például július 30-án egy olasz tengeralattjáró 

robbant föl aknára futva, vagy éppen a megáradt Isonzón eresztettek le 100 víziaknát, hogy a 

folyó számára a hidak lebontását megkönnyítsék.
259

 Emellett pedig a levegőben is komoly 

küzdelem zajlott, olasz részről a léghajók nem csak a felderítésben, hanem a bombázásban is 

részt vettek, akár egészen Poláig előre jutva, míg a Monarchia részéről a támadásokkal 

repülők vették föl a küzdelmet.
260

 Egy alkalommal a VII. hadtest páncélvonata nyomult be 

Monfalcone irányába az ellenséges vonalak közé komoly veszteségeket és még nagyobb 

riadalmat okozva az olaszok között.
261

 A csata utolsó napján József Ágost ellátogatott a 

legkeményebb harcok helyszínére, San Martino del Carsohoz és a Monte San Michelehez. A 

szemle nem volt veszélytelen, hiszen ekkor is szinte folyamatos volt az olasz ágyútűz. 

Lezárásképpen érdemes idézni az itt tapasztaltakat: „Előttem a holtak százaival borított lejtő, 

melyről fullasztóan förtelmes hullaszag fülledt bűze özönlik ránk. Elviselhetetlen egy 

borzalom ez… Annyira fojtogat engem, hogy hosszú ideig tart, míg önuralmamat 

visszanyervén beszélni tudok. […] Szegény halott honvédek és olaszok hevernek mindenütt a 

gránátok által cafatokra tépve, a nap perzselő hevében gyorsan rothadva. Az emberek meg 

sem mozdulhatnak, mert amint csak egy kicsit fölemelkedik valamelyik, máris jönnek az 

ellenséges lövedékek. Bekötött orral és szájjal feküsznek és kaparják, vésik a sziklát s 

építenek, hogy a következő pillanatban egész munkájukkal együtt a lezuhanó nehéz 

lövedéktől megsemmisíttessenek. […] 5 percnyi tartózkodás után mélyen megindulva és 

megrázva kúszok visszafelé. Borzasztó e sok rothadó hús s a fekete aludt vér, ami mindenütt 

hever és tapad; oly szörnyűséges, hogy rémülettől jéggé dermed lelkem. Mindig itt feküdni, 

csak egyszer éjjel kihűlt romlott eledelt kapni, ez irtóztató hullaszag közepette, mely a nyelvre 

s a torokra tapad, azt az étellel nyelni; naponta csak egyszer meleggé lett korty vizet kapni s 

azt is csak éjjel s a perzselő nap öldöklő, izzó hevében, melyet a sziklák megtízszerezve 

sugároznak, a rothadó bajtársak között mozdulatlanul feküdni a nehéz kábító hullaszaggal 

tüdejükben; ettől meg kell, hogy őrüljenek. Jöjjön Boroević és Conrad ide, itt adják ki a 

parancsot, hogy a fennsík szegélye föltétlenül tartandó […] Csak tudná a világ, hogy mi a 

háború és mi az a rettenetes Doberdo.”
262
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 A második isonzói csata befejeztével lázas erődítési munkálatokba kezdtek, valamint 

az AOK is felmérte Karszton és Doberdó-fennsíkon húzódó frontszakasz jelentőségét, aminek 

köszönhetően komoly erőfeszítéseket tettek a védelmi szakasz megerősítésének érdekében. 

Ennek keretében érkezett meg szeptember 4-én a frontra a Krautwald altábornagy vezette III. 

hadtest, mely a Doberdó-fennsík déli, tengerig húzódó, békésebb részének védelmét 

átvette.
263

 Mindezek mellett pedig tovább zajlottak a lövészárok- és kavernaépítési munkák. 

József Ágost csaták közötti mindennapjait a doberdói fronton leginkább az első vonalakban 

tett látogatások, szemlék jellemezték – melyek sok esetben az életveszélyt sem nélkülözték. 

Szinte minden nap lóháton, majd az olasz tüzérség által fenyegetett területen gyalog ment ki a 

különböző ezredekhez, ahol megszemlélte az állások építését, szóba elegyedett a katonákkal, 

igényeikről, vágyaikról kérdezte őket – melyek leggyakrabban jobb ellátás és szabadság 

voltak. Ezt nem mindig tudta teljesíteni, de sok esetben már az komoly hatást váltott ki, hogy 

a hadtestparancsnok főherceg kikérte a véleményüket.
264

 Emellett a komolyabb haditetteket 

végrehajtó katonák kitüntetése sem maradt el, csak úgy, mint a hadikórházak látogatása (egy 

ilyen lövészárok-látogatásról készült fotót lásd: 7. kép).  

  Három hónap múltán, október 12-én már kézzelfogható közelségbe került az újabb 

olasz offenzíva. Az olasz hadvezetőség a második isonzói csata után számolt egy osztrák-

magyar ellentámadás eshetőségével. Ezzel is magyarázható, hogy viszonylag hosszú szünet 

következett be az olasz offenzívák sorában. Miután azonban a várt osztrák-magyar támadás 

elmaradt, Cadorna októberben ismét rohamra indította csapatait.
265

A felderítés információi, 

valamint olasz dezertőrök jelentései is igazolták, hogy pár napon belül megindul a harmadik 

isonzói csata. Ennek értelmében minden szükséges előkészületet megtettek, hogy a VII. 

hadtest a körülményekhez képest a legfelkészültebben várja az olasz támadást. Nyolcnapnyi 

élelmiszert halmoztak fel az első vonalakban, hogy ne az olasz zárótűzön keresztül kelljen az 

utánpótlást szállítani a harcoló alakulatoknak. A főherceg részletes parancsban szabályozta a 

tüzérség lőszertakarékos működését. A kivonuló ezredek tábori misén vettek részt, ahol 

általános feloldozást kaptak a miséző paptól, majd József Ágost vitézségi érmeket osztott ki a 

legbátrabb katonáknak, ezzel is fokozva a harci szellemet. Október 15-én a hadtestparancsnok 

még kiment az első vonalakba, valamint az egész front legfontosabb pontjára, Monte San 

Michelére is, szemléje során mindenütt, ha nem is megfelelőnek, de már kielégítőnek találta 
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lövészárkok mélységét.
266

 A harmadik isonzói csata
267

 sok tekintetben különbözött a két nyári 

ütközettől. Mivel az augusztustól októberig eltelt időszakot mindkét fél kihasználta arra, hogy 

állásait kiépítse, így sokkal inkább kezdett emlékeztetni az ütközet a hagyományos 

állásharcra. Éppen ezért az olaszok is fokozottabb szerepet szántak a tüzérségi előkészítésnek, 

a tömegrohamokat – ellentétben a nyáron alkalmazott módszerekkel – csak ez után indították 

meg. 

 A szokása szerint az első vonalakban szemléző főherceg október 18-án reggel elfogott 

olasz foglyoktól értesült róla, hogy pár órán belül, déli 12-kor kezdődik az olasz tüzérségi 

előkészítés. Meg is tették a szükséges előkészületeket, 11:45-re a megfigyelőkön kívül 

minden katonát a kavernákba rendeltek vissza. Pontban déli 12-kor megindult az előre jelzett 

pergőtűz a Krn hegytől egészen a tengerig, végig a teljes Isonzó-fronton.
268

 Az óriási általános 

olasz ágyútűzzel szemben a Monarchia tüzérsége a föltérképezett ellenséges nehézütegek 

megsemmisítésére, valamint az Isonzón való átkeléshez előkészített egységek és átkelő-

eszközök elpusztítására koncentrált. A lövegtűz 19-éről 20-ára virradó éjszaka némileg 

alábbhagyott, amit ki tudtak használni az állások javítására, de másnap ismét igen hevesen 

folytatódott. A kihallgatott telefonbeszélgetések alapján egyértelmű volt, hogy október 21-én 

következik be az olasz tömegroham, mellyel egyszer és mindenkorra el akarják foglalni 

Doberdót. Az olaszok körében, bizakodó volt a hangulat, a legénységet ugyanis biztosították 

arról, hogy az 50 órás tüzérségi előkészítést senki sem élhette túl a Monarchia első 

vonalaiban.
269

 Ezzel szemben a megfelelő műszaki kiépítésnek köszönhetően a kavernákba 

behúzódó alakulatok lelkesen vették föl a harcot a támadó ellenséggel, hiszen a borzalmas két 

napos pergőtűz után szinte megváltásként hatott a kézi tusa.
270

 

 Ahogy várható volt, a gyalogsági roham a Monte San Michele ellen indult meg 

elsőként, leghevesebben. Délelőtt 11 óra körül az olaszoknak sikerült is elfoglalni a csúcsot, 

melyet a főherceg megfigyelőállásából követett, ezt jelezte is az éppen nála tartózkodó 

Boroevićnek, akinek első ijedtségét azonban megnyugtatta, miután telefonált Lukachich 

tábornoknak, hogy a 20. hadosztály tartalékait azonnal vesse harcba a magaslat visszaszerzése 

érdekében. Ennek eredményeként délután 2 órára sikerült visszaszerezni a csúcsot és San 

Martino felé eső lejtőt is.
271

 Emellett a hadtest frontjának teljes hosszában komoly olasz 

támadást kellett feltartóztatni, mely a nap végére mindenütt sikerült is, bár komoly 
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veszteségek, 800 halott, 3000 sebesült és 800 eltűnt árán.
272

 A küzdelem a következő 

napokban is hasonló intenzitással zajlott. Némely esetben miután a fegyverek már csődöt 

mondtak, eltörtek, puszta ököllel, a terepen talált kövekkel, vagy akár foggal estek egymásnak 

a küzdő felek. A csata csúcspontja október 24-e volt, amikor is az olaszok a 20. 

honvédhadosztály vonalának északi részét vissza tudták szorítani a második védelmi állásba, 

ezáltal körülbelül százlépésnyi teret szerezve.
273

 A már több mint egy hete temetetlenül 

heverő tetemek is óriási problémát okoztak, ugyanis „a hullák förtelmes bűze már akkora, 

hogy lélegezni is alig lehetséges […] Ezért csapataink gyakori fölváltása föltétlenül 

szükséges, ha nem akarjuk, hogy embereink mind megbetegedjenek. A legtöbb oly undort 

érez és hányási inger fogja el, hogy képtelenek bármi keveset is magukhoz venni. Ha még azt 

is meggondoljuk, hogy a becsapódó gránátok a hullákat széjjeltépik, összemorzsolják, és a 

hullalét és cafatokat az élők arcába, szemeibe, szájába vágják, képzelhetjük, hogy mit kell 

odafönt Doberdo-n […] elviselniök.”
274

 A probléma enyhítésére fecskendővel próbálták a 

közelebb fekvő hullákat oltottmésszel lelocsolni, valamint a főherceg mentollal átitatott vattát 

osztatott a katonáknak, hogy elviselhetőbbé tegye a hullabűzt. A hullák összeszedése is 

komoly nehézséget jelentett, hiszen a csata közben erre nem volt mód, később pedig az 

azonosítás okozott gondot.
275

 

 Miután az olaszok felváltották az első vonalakban teljesen demoralizálódott és részben 

megsemmisített alakulataikat, október 28-án az egész Isonzó-fronton új lendületet vett az 

offenzíva, bár kétségtelen, hogy a kezdeti intenzitást nem érte el. A csata közben a József 

Ágost minden nap meglátogatta egy-egy alakulatát akár a tűzvonalban is és természetesen a 

sebesülteket ápoló kórházakat, de a hadműveletek irányítása miatt hosszabb időre alapvetően 

nem hagyhatta el parancsnoki állását. Október 30-ára már a csapatok annyira elfáradtak és az 

összeroppanás küszöbén álltak, így Lukachich tábornok (20. honvédhadosztály) és Schön 

tábornok (22. Landwehr-hadosztály) is kétségbeesett jelentést terjesztett elő, melyben 

javasolták a csapatok visszavonását hátsóbb vonalakba. József Ágost a kéréstől elzárkózott, 

parancsba adva „az utolsó emberig, magamat is beleértve azon a helyen kitartani, melyre a 

kötelesség állított.”
276

 A harctéri helyzetet nehezítette, hogy november első napjaiban az olasz 

támadás ismét sokkal hevesebbé vált, mind a tüzérségi előkészítés mind a gyalogsági 

rohamok tekintetében, ráadásul immár nem csak a Karszton, hanem a görzi hídfőnél is, ahol 
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még nagyobb erőket vetettek harcba. Ugyanezen napokban zajlott a központi hatalmak 

összehangolt offenzívája a Balkánon Szerbia ellen, így tehát nem tudtak nélkülözhető 

alakulatokat, sem lőszert az Isonzo-frontra kiutalni. A csata mégis a szakirodalomban szereplő 

dátum szerint november 4-én véget ért, bár a Monte San Michele ellen még november 7-ig 

indultak komolyabb támadások. A veszteségek óriásiak voltak, az 5. hadsereg 41 847 főt, míg 

az olaszok 66 998 főt veszítettek (beleértve a halottakat, sebesülteket és eltűnteket).
277

 

  A csata csak pár napig szünetelt, ugyanis alighogy beérkeztek az olasz pótlások és 

megtörténtek a felváltások, Cadorna folytatta tovább az offenzívát, melyet a szakirodalom a 

negyedik isonzói csata néven tart számon.
278

 A Monarchia oldalán az egyetlen változást a 6. 

hadosztály érkezése jelentette, amely végre fölváltotta a Monte San Michelét nyár óta 

folyamatosan védő 20. honvédhadosztályt.
279

 November 10-én délelőtt újra 

megkezdődött a Doberdó-fennsíkon az olasz pergőtűz, három órán keresztül tartott, 

lerombolva a pár nap alatt helyreállított állásokat. Majd egymást követő több hullámban egész 

nap következtek a tömegrohamok, melynek eredményeképpen délutánra sikerült az 

ellenségnek az első vonalakba néhol betörnie, de az éjszaka indított ellentámadás mindenütt 

visszaszerezte az állásokat. A váltakozó pergőtűz és gyalogsági rohamok napirendszerűen 

követték egymást, sőt egyre fokozódva tetőpontjukat november 13-14-én érték el.
280

 A nehéz 

helyzeten némileg enyhített, hogy a hadsereg-főparancsnokság Boroević kérésére egy újabb 

hadosztályt (9.) indított az Isonzo-frontra, valamint a Rohr-hadseregcsoport Tirolból ismét két 

zászlóaljat engedett át a szorongatott 5. hadsereg támogatására, sőt a lőszerszállítás is némileg 

javult, melynek következtében József Ágost azonnal pergőtüzet foganatosított az olaszok 

ellen. 

 A csata lankadását a rosszabbra forduló időjárás is elősegítette. A folyamatos 

mediterrán esők és viharok mellett november közepén már a havazás is megkezdődött, ami 

miatt a látási viszonyok nagyon megromlottak így a tüzérség célzása igen bizonytalanná vált. 

November 18-ára azonban a havazás elállt, az olaszok pedig kétnapi pihenés után újra 

indították offenzívájukat.
281

 A folytonos küzdelemben a Monte San Michelét védelmező 6. 

hadosztály annyira kimerült és sorozatosan szorult ki egyes védelmi szakaszokból, hogy végül 

Boroević elrendelte, hogy váltsa fel az elmúlt két hétben magát kipihenő 20. 

honvédhadosztály, mely már korábban is négy hónapig tartotta sikeresen a frontszakaszt. 
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Végül a felváltás nem mehetett végbe teljesen, ugyanis a 6. hadosztály harcképes alakulataira 

továbbra is szükség volt a Monte San Michele védelménél. A küzdelem november végén még 

hevesebbé vált, ugyanis az olaszok a télire forduló tiroli frontról is átirányították erőik egy 

részét az Isonzóhoz, valamint a három hetes harcban kifáradt védő sereget egy utolsó 

kísérlettel igyekeztek áttörni, még a parlamenti ülésszak megnyitása előtt. Ezért is nevezték az 

elfogott olasz katonák gúnyosan országgyűlési csatának a november utolsó napjaira vagy 

december 1-ére tervezett nagy rohamot.
282

 A támadás végül november 29-én érte el 

csúcspontját, majd december első napjaira a Doberdó-fennsíkon alábbhagyott a küzdelem, 

egyfelől az olaszok kimerültségének, másfelől pedig az egyre téliesebbre forduló időjárásnak 

köszönhetően.  

 A csata lezáráshoz tartozott, hogy a VII. hadtest nyár óta kimerült alakulatait a III. 

hadtest két hadosztálya váltotta föl Krautwald altábornagy vezetése alatt. Ennek keretében a 

VII. hadtest pihentetés céljából tartalékba került, ezáltal József Ágost a hadseregtartalék 

parancsnoka lett Comenben. A főherceg ennek megfelelően december 15-én elhagyta 

Kostanjevicát és a téli időszakra áttette székhelyét tartalékba kerülő csapataival együtt a jóval 

hátrébb fekvő Comenbe.  

 

 

3.4.2. Az Isonzó-fronton 1916-ban 

 A hátrébb elhelyezkedő Comenben nyugodt napok következtek. December 20-án 

érkezett meg Boroević parancsa, hogy a főherceg a kárpáti valamint doberdói harcok során 

tanúsított helytállása miatt folyamodjon a katonai Mária Terézia rendért, melynek 

természetesen örömmel tett eleget.
283

A tartalékba vont alakulatok természetesen nem töltötték 

tétlenül az időt, folyamatosan gyakorlatoztatták őket, továbbá elméleti képzést kaptak, 

ugyanis a dologtalanság mindig fenyegető következményekkel járhatott a legénység harci 

kedvére nézve, így emiatt is folyamatosan foglalkoztatták őket.
284

 Két hónapnyi pihenés után, 

február közepén a VII. hadtest ismét visszatért a doberdói állásokba, hogy felváltsa az addig 

ott szolgáló III. hadtestet.
285

 Mindennek megfelelően József Ágost 1916. február 18-án 

visszatért a már jól ismert kostanjevicai főhadiszállására. 
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Doberdóra már ismert csaták közötti állapot várta a katonákat. Nem voltak nagyobb 

gyalogsági rohamok, de a tűzpárbajok, egyes kisebb csetepaték folyamatosan napirenden 

voltak, csak úgy, mint az erődítési munkák, melyeket az olasz találatok után rendszeresen 

elölről kellet kezdeni. József Ágost napjait szemlézéssel töltötte, ellenőrizve az állások 

állapotát, az első vonalak ideális kiépítettségét. Március első napjaiban már látható volt, hogy 

az olaszok erélyesen dolgoznak a következő offenzíva előkészületein. A komolyabb tüzérségi 

előkészítés – és ezzel az ötödik isonzói csata
286

 – március 11-én kezdődött Doberdón, mely a 

következő két nap során folyamatosan erősödött és szélesedett egészen a teljes Isonzó-front 

elleni általános támadássá. Ugyan az időjárási feltételek nem voltak igazán kedvezőek, de 

Cadorna mindenképp lépni akart, egyfelől, hogy képet kapjon az osztrák-magyar erők 

elhelyezkedéséről (ugyanis ismerte már a Monarchia készülő tiroli offenzívájának tervét), 

másfelől pedig szövetségesként tehermentesíteni kívánta a Verdunnél komoly harcokat vívó 

franciákat.
287

 Hogy nagyobb lelkesedéssel támadjanak, az olasz katonákkal még rumot is 

itattak, de ez sem volt elég ahhoz, hogy a korábbiakhoz képest nagyobb eredményeket érjenek 

el, ugyanis szokásosan kemény ellenállásba ütköztek: csak a szegedi 46-osok egy nap alatt hét 

támadást vertek vissza.
288

 Az olasz hadvezetés ezúttal nem volt olyan kitartó, mint a korábbi 

csaták alkalmával, akármennyire is igényelte volna a támogatást a francia szövetséges, pár 

nap után beszüntették a rohamokat.  

 A Monarchia vezetése kezdettől fogva tisztában volt azzal, hogy a Karszton való 

kitartás óriási áldozatokkal jár, melyeket hosszútávon nem bír elviselni a birodalom. 

Ugyanakkor az orosz- és balkáni front küzdelmei mellett nem volt meg hozzá a szükséges erő, 

hogy egy támadó hadművelettel legyőzzék az olaszokat (mint azt József Ágost többszöri 

korábbi felvetésére, a front Doberdóról való „ledobása” kapcsán jelezték). 1916 tavaszán 

azonban, amikor mind a balkáni-, mind az orosz fronton viszonylagos nyugalom uralkodott, 

Conrad elérkezettnek látta ahhoz az időt, hogy végre támadólag lépjen föl az örök ellenség 

olaszokkal szemben.
289

 A vezérkari főnök régóta dédelgetett terve volt, hogy az Isonzónál álló 

ellenséges erőket egy meglepetésszerű, Tirolból kiinduló déli irányú támadással be lehet 

keríteni és ezáltal az ellenséget térdre kényszeríteni.
290

 Conrad e gondolatát még tiroli 

hadosztály-parancsnok korából hozta magával (egy esetleges olasz háborúra már jóval a 

világháború előtt készen álltak haditervei) és annyira ragaszkodott hozzá, hogy két év múlva, 
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a piavei csata alkalmával is e mellett érvelt, nem is eredménytelenül.
291

 Ez a terv indokolta 

tehát a hadosztályok és komoly tüzérség elvonását is József Ágosttól, mellyel a főherceg 

természetesen nem értett egyet, utalva a kockázatokra, más helyütt pedig még hozzátette, 

hogy a már februárban megkezdett csapatösszevonások bizonyára felkeltették az ellenség 

figyelmét, ugyanakkor az alpesi időjárás és hóolvadás miatt április vége, május eleje előtt 

támadni nem igazán szerencsés, így tehát szinte lehetetlen meglepetést okozni. Ezt a 

gondolatot igazolta is, hogy április 18-án a Corriere della Serában (!) pontosan megjelentek a 

Monarchia tiroli előkészületei, valamint megnyugtatták az olvasókat, hogy az olasz hadsereg 

már mindent megtett az offenzíva feltartóztatására.
292

 Éppen emiatt a főherceg sokkal 

ésszerűbbnek tartotta a már korábban is többször „reklamált” Thesszaloniki ellen indítandó 

támadást, mely a Balkánt véglegesen megtisztította volna az ellenséges jelenléttől.  

A tiroli előkészületekkel párhuzamosan viszont az Isonzó-fronton nyugalmasabb 

időszak következett. A március végén kapott parancs szerint, csupán tüntető támadásokat 

kellett végrehajtani, hogy az olaszok figyelmét elvonják és csapataikat lekössék az Isonzónál. 

Ennek keretében még a kiképzés alatt álló menetalakulatoknak is meghagyták, hogy nap 

közben induljanak az arcvonal felé, hogy az ellenség azt higgye, hogy erősítések érkeztek az 

Isonzó-frontra, majd éjszaka térjenek vissza eredeti helyükre.
293

 A hatás kedvéért még új, üres 

sátortáborokat is fölállítottak, valamint az olaszok további megtévesztésére – természetesen fa 

– ütegeket is vontattak a csapatok mellett.
294

 Szintén a figyelemelterelést elősegítendő a 

következő napokban (május 14-15.) még kisebb támadást is indítottak, de köszönhetően a 

kivételesen bőséges tüzérségi támogatásnak, sikerült San Martinonál viszonylag hosszabb 

olasz állásszakaszokat is elfoglalni, melyekkel együtt korábban fenyegető olasz aknák is a 

VII. hadtest birtokába kerültek. Miután pedig megindult Conrad nagy offenzívája, az Isonzo-

fronton csendesebb napok következtek. 

 Eközben Tirolban hét héten át végrehajtott előkészületek során mind a gyalogság, 

mind a tüzérség felkészült az offenzívára. Egyedül az időjárás okozott problémákat, ami 

ugyanakkor nem volt meglepő, hiszen „minden tiroli előre megmondhatta volna, hogyha 

megkérdezik. Ismert dolog, hogy a legnagyobb ritkaságok közé tartozik, hogy a tiroli magas 

hegység már májusban a hótól annyira megszabadul, hogy járható is legyen.”
295

 Conrad ezzel 

szemben már télen kitűzte dédelgetett tervének megvalósítását április 15-ére, ugyanakkor ő 
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maga egyszer sem látogatott ki személyesen a frontra, hogy megfigyelje a valódi 

körülményeket. A hadműveleti tervekben pontosan kiszámított menettávok szerepeltek, de 

ezek abszolút nem találkoztak a gyakorlatban a domborzat és időjárási körülmények által 

megszabott lehetőségekkel. Ennek megfelelően csak minden harmadik utánpótlást szállító 

egység érte el a frontot és több mint ezer katona halt meg csak a lavinák miatt.
296

 A helyzetet 

helyesen felmérve május elején Cramon tábornok már az egész támadás lefújását javasolta, 

hivatkozva a még mindig mostoha időjárási körülményekre, valamint arra, hogy elvesztették a 

meglepetésszerű támadás jelentette előnyöket.
297

 Conrad természetesen nem állt kötélnek, 

miután már jelentős erőket, nagy nehézségek árán Tirolba vont. A támadás május 15-én végre 

megkezdődött. A mintegy kétórányi tüzérségi előkészítés után 157 000 osztrák–magyar 

katona indult rohamra mély hóban a 114 000 olasz harcossal szemben.
298

 Az offenzíva eleinte 

számottevő eredményeket hozott, rövid idő alatt sikerült bevenni Asiago és Arsiero városát is, 

melyek után a rohamozó haderő kiért a fennsík peremére, így már közvetlenül a Pó-alföldet 

fenyegette. Olaszországban pánik hangulat tört ki, Cadorna tartott az Isonzó-fronton indított 

támadástól is, ami valóban maga után vonta volna az olasz összeomlást, de Boroević, az 

elvonások után már nem rendelkezett kellő erőfölénnyel ahhoz, hogy megindíthassa 

támadását. A helyzet komolyságát jól jelezte, hogy június 10-én megbukott az olasz kormány 

is.
299

 Az olaszok számára a megoldást végül a keleti front hozta meg, ahol a Tirolban kialakult 

válságos helyzet miatt az oroszok előrehozták offenzívájukat és Bruszilov már június 4-én 

támadásra indította seregeit, ami arra kényszerítette az AOK-t, hogy Tirolból rögtön 

visszairányítson két hadosztályt keletre.
300

 A támadó haderő ilyen meggyengítése maga után 

vonta következményként, hogy az offenzíva megakadt, sőt vissza is kellett vonulni (június 

16.), így végül nem sikerült elérni a kitűzött célt, sőt ismét csak óriási veszteségeket lehetett 

elkönyvelni a csata után, minimális területnövekedés ellenében.
301

 A Bruszuilov-offenzíva 

mellett Conrad felelőssége egyértelműnek tekinthető a kudarcban. Ugyanakkor érdekes 

alternatívát vetett volna fel, ha Falkenhayn elfogadta volna a tiroli offenzívát és német 

támogatást biztosított volna hozzá. E forgatókönyv esetén koránt sem lett volna biztos az 

olaszok kitartása.
302
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 A tiroli offenzíva közben az Isonzó-fronton beköszöntő nyugalmasabb időszakban 

nagy erőkkel folyt az – alább részletes bemutatásra kerülő – aknafúrás mindkét fél részéről, 

melynek keretében rendszeresen történtek a robbantások is, ugyanis a két fél a patthelyzetet 

így próbálta a maga előnyére billenteni. A másik igen figyelemreméltó, hasonló céllal 

végrehajtott kísérlet pedig a József Ágost gáztámadása volt, mely egyben a Monarchia ilyen 

téren egyetlen jelentősebb akciója volt, szintén külön fejezetben szerepel. A felkészülés 

közben ugyanakkor normálisan folytak a kisebb intenzitású tűzpárbajok, valamint az 

aknaharc, melynek során továbbra is nap mind nap történtek robbantások, így a viszonylag 

csendesebb május végén is a VII. hadtest körülbelül 20 %-os veszteséget (halottak, 

sebesültek, eltűntek és betegek) volt kénytelen elkönyvelni.
303

 Mindeközben a főherceg napi 

szemléi sem maradtak el, melyek során június 3-án Marcottiniben járva igen drámai 

látványról számolt be: „A temetőben csupa hősi sír, de mind a nehéz gránátoktól feldúlva, 

fölszántva, a keresztek széjjelforgácsolva, mindenfelé széjjelszórva, félig rothadt fejek és 

lábak, fehér csontvázdarabok, bordák, nyálkásan oszló hústömegek néznek ki a lazára túrt 

talajból.”
304

  

 Az olasz fronton 1916 tavaszán meghatározó tiroli offenzíva lezárulta után a harci 

helyzet visszazökkent az eredeti kerékvágásba. Cadorna 300 000 katonával erősítette meg az 

isonzói arcvonalat és vette ismét célba Triesztet és Laibachot.
305

 A visszaemlékezések 

tanúsága szerint már június végén csata hevességű küzdelem indult meg, ám ezt a június-

júliusi periódust mégsem tekinti a történetírói hagyomány Isonzó-csatának.
306

 Ennek oka az, 

hogy a támadás nem a teljes Isonzó-fronton indult meg, hanem csak a júniusi gáztámadás által 

kevésbé érintett déli frontszakaszon, a tenger és a Monte dei sei Busi között. Éppen ezért a 

június 28-ával kezdődő, nyár közepén zajló harcokat József Ágost sem Isonzó-csatának 

nevezte naplójában, hanem Karsztütközetként említette.
307

A gáztámadás felemás eredménye 

folytán az olasz csapatok gyorsan vissza tudták foglalni állásaikat, így tehát a következő 

napokban is folytatódott a „Karsztcsata”. A VII. hadtest nehézségeit fokozta, hogy a tiroli 

offenzíva miatt jelentősen meggyengült az arcvonala a korábbi isonzói csatákhoz képest, 

mind gyalogság, mind pedig tüzérség tekintetében. Mindennek következtében július 2-án a 

front déli szakaszán már egy kilométer szélességben törtek be az olaszok a doberdói 

védvonalakba. Mivel az ellenséges tüzérség a Doberdó-tóból az első vonalakig húzódó 
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vízvezetéket meglőtte, ezért a szinte folyamatos pergőtűz és nyári forróság mellett a vízhiány 

is fokozta a védekező csapatok szenvedéseit. Július 4-ére végül sikerült az ellenséges betörést 

körülhatárolni, így az első vonal átszakadásával fenyegető helyzet megoldódott, ráadásul az 

addigi heves olasz támadások is alább hagytak. Ez többek között annak is volt köszönhető, 

hogy megérkezett erősítésként a 9. hadosztály Schenk altábornagy vezetése alatt, aki július 6-

átől kezdve közvetlenül Boroevićnek alárendelve, tehát a VII. hadtesttől függetlenül kezdte 

irányítani Doberdó déli részének védelmét – az ún. III./b alszakaszt. József Ágost némi 

sértettséggel vette tudomásul a döntést, ugyanis már korábban is többször jelezte, hogy 

véleménye szerint Doberdó az egész fennsíkra kiterjedő egységes irányítás alatt védhető 

hatékonyan.
308

 

 Július közepén meglehetős nyugalomban teltek a napok, így a VII. hadtest főképpen 

állásainak tökéletesítésével volt elfoglalva. Az egyik nap a főherceg egyenesen azt írta 

naplójába, hogy „feltűnően nagy nyugalom, mintha már béke volna.”
309

 A hónap végére 

viszont egyre egyértelműbbé váltak az olasz támadás előkészületei. Az olasz hadvezetés a téli 

és tavaszi hónapokat felhasználta a hadsereg teljes átalakítására. Az első háborús évük, 

valamint a francia hadszíntér alapján megfelelően kiképezték alakulataikat és kellően modern 

és bőségesen elegendő fegyverzettel látták elő őket. Ezen felül pedig Conrad tiroli 

offenzívájának elakadása után komoly (kétszeres) erőfölényt biztosító méretű támadó sereget 

vontak össze az Isonzó-fronthoz.
310

 A felkészülés mértékét jelzi, hogy a csata előtt kétmillió 

tüzérségi lövedéket halmoztak fel a támadó 3. olasz hadsereg számára.
311

 A fent említett 

lőszerellátási gondokkal küszködő 5. hadsereget pedig az orosz frontra elszállított 

hadosztályok hiánya is sújtotta, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a 6. Isonzói-csatát 

sokkal előnytelenebb helyzetből várhatták, mint az előző őszi ütközeteket, annak ellenére, 

hogy az erődítéseket lehetőség szerint tökéletesítették. 

A 6. Isonzói-csata
312

 nyitányaként az igen heves tüzérségi előkészítés augusztus 4-éről 

5-ére virradó éjjel indult meg. Ahogy várni lehetett, a már Kostanjevicára belőtt tüzérség a 

hadtestparancsnokságot egy éjszaka alatt megsemmisítette. A főherceg törzsével együtt csak 

nagyon nagy szerencsével tudott az összeomló épületből az óvóhelyre menekülni. A támadás 

során a telefonösszeköttetés is ismét megsemmisült, így másnap a főhadiszállást áttelepítették 
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Temnicára.
313

 Természetesen az olasz pergőtűz fő célpontja ezúttal is a Monte San Michele 

volt, amelyre 76 könnyű- és 48 nehézlöveg tüzelt folyamatosan.
314

 A még korábbiakhoz 

képest is példátlanul erős olasz tüzérségi előkészítés óriási pusztítást vitt véghez a VII. hadtest 

állásaiban, így augusztus 6-án délután megindult az olasz tömegroham, melynek 

következtében a Monte San Michele többször is gazdát cserélt a következő órákban. József 

Ágost minden tartalékát bevetette, hogy a fennsík stratégiai fontosságú pontját visszaszerezze, 

de az akció az egyértelmű olasz túlerővel szemben nem sikerült, így augusztus 7-ére a Monte 

San Michele gerince az olaszok kezébe került, míg a 20. honvédhadosztály részben kénytelen 

volt a második vonalakba visszavonulni.
315

 Ugyanakkor San Martinonál sikerült az állásokat 

tartani, csak úgy, mint délebbre a 17. hadosztály szakaszán, a Monte dei sei Busit. József 

Ágost a visszaszorulás okát a tartalékok és lőszer komoly hiányában látta, valamint nem 

mulasztotta el megemlíteni, hogy hiba volt Boroević döntése a fennsík kettéosztásáról, mert a 

kevésbé veszélyeztetett déli alszakaszból, Schenk csoportjától a VII. hadtest nem kapott 

erősítést és nem rendelkezhetett az ottani tartalékokkal, úgy mint korábban. Valójában 

azonban az orosz és tiroli front miatt erőmegosztásra kényszerített Monarchia 1916 

augusztusában nem tudott kellő erőt koncentrálni az Isonzó-frontra az olasz támadás 

feltartóztatására. Egy helyen a főherceg is megemlítette, hogy „a nagy hiba nem Boroevićnél 

van, hanem feljebb. Minden az elpuskázott tiroli offenzívának siralmas következménye.”
316

 

Augusztus 8-ára már válságosra fordult a helyzet. József Ágost világosan látta, hogy a 

rendelkezésére bocsátott hadsereg-tartalékkal sem tarthat ki két napnál tovább állásaiban, 

hacsak jelentős erősítést nem vezényelnek át más frontról.
317

 A VII. hadtest mellett a hozzá 

északról csatlakozó II. alszakaszt (Görzi hídfő) védő XVI. hadtestnek talán még intenzívebb 

pergőtűzzel és támadással kellett szembenéznie. Ennek megfelelően nem meglepő, hogy 

elsőként itt ingott meg a védelem és sikerült az olaszoknak áttörniük a Monarchia vonalait. 

József Ágost éppen kint járt csapatainál a Monte San Michele közelében, amikor saját maga 

láthatta, amint az olasz csapatok átgázoltak az Isonzón és elérték Görz városát. Innentől 

kezdve egyre lehetetlenebbé vált a Doberdó-fennsík védelme, hiszen egyfelől folytatódtak a 

frontális gyalogsági rohamok és pergőtűz, másfelől pedig az északról a Wippach-völgyet 

elfoglaló ellenség a VII. hadtest szabadon maradó jobbszárnyát fenyegethette.
318

 Nem okozott 

tehát meglepetést a hadsereg-parancsnokságtól este kapott visszavonulási parancs, mely új 
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védelmi vonalként a keletebbre elhelyezkedő Vallone-völgyet jelölte ki. József főherceg a 

következő szavakkal adta ki a drámai utasítást: „Magasabb parancsra a VII. hadtest – a 

Karszt-fennsík párkányán több mint egy éven át folyt hősies küzdelem után – a vértől ázott 

első védelmi vonalat kiüríti és a Vallone-állást megszállja, hogy abban folytassa a küzdelmet 

hazánkért.”
319

 Annak ellenére, hogy az állások hátrébb helyezése a XVI. hadtest 

visszavonulása miatt vált szükségessé és a hadsereg-parancsnokság utasítására történt, fontos 

megjegyezni, ahogy azt a főherceg is megemlítette, hogy a meglévő erőkkel valószínűleg az ő 

szakaszát sem tudta volna tovább tartani egy-két napnál.
320

  

A következő napokban a Monarchia alakulatai lázas munkába kezdtek, hogy kiépítsék 

az újonnan felvett állásokat, melyeket végül Boroević engedélyét elnyerve a Vallone-völgytől 

kissé keletebbre, a már korábban előkészített vonalakba helyeztek (a hadtest 6. Isonzói-csata 

utáni pontos helyzetét lásd: 9. térkép). Az olasz erők felvonulása és a tüzérség előre vonása 

után a csata újra igen intenzíven folytatódott. A Monarchia alakulatainak új védelmi vonalai 

ráadásul még csak sokkal kevésbé voltak kiépítve és a csapatok kitartása is csökkent a 

kényszerű visszavonulás miatt. Ennek eredményeként augusztus 13-án áttörték rövid időre az 

új védvonalakat is, de ekkor még sikerült visszafoglalni az ellenség által megszállt részt.
321

 A 

már majd’ két hete tartó ütközetben azonban az olasz erők is kimerültek, az ismételt 

offenzívák egymás után omlottak össze. Így végül a küzdelem hevessége némileg alább 

hagyott és ezzel befejeződött a VI. isonzói csata, mely eddig ugyan a legnagyobb olasz sikert 

hozta (Görz és Doberdó megszerzésével), de a távlati célt, az áttörést és Triesztet mégsem 

sikerült elérniük, így a veszteségek ellenére még mindig a Monarchia lehetett elégedettebb az 

eredménnyel. 

 Az olaszoknak eddigi legjelentősebb sikert hozó VI. Isonzói csata után mindkét fél 

számára szükség volt felkészülési időre, hogy tovább folytathassák a küzdelmet. Ennek 

megfelelően rohamtempóban kezdődött meg az új állások kiépítése, arra számítva, hogy a 

csata hamarosan újra kezdődik. József Ágost szokásához híven mindennapos helyszíni 

szemlék során győződött meg a lövészárkok megfelelő kialakításáról, valamint a tüzérség 

biztonságos elhelyezéséről.  

 Az augusztus végi nyugalmasabb napok közben érkezett az olasz frontra a hír a román 

hadüzenetről. A meginduló román offenzíva természetesen maga után vonta a vele 

összehangolt egyidejű újabb olasz támadást is. Az olasz csapatösszevonások, Cadorna 
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elfogott támadási útmutatója, valamint a tüzérség már jól ismert, hadtest- és 

hadosztályparancsnokságra történő pontos belövése minden kétséget kizáróan jelezte, hogy 

megindul az újabb Isonzói-csata.   

A csata a már megszokott rend szerint a tüzérségi előkészítéssel kezdődött, melynek 

során megsemmisítették a Comenben fölállított hadtestparancsnokságot is, de az eshetőségre 

felkészülve a főherceg már jó előre intézkedett, hogy a közeli Kobila Glavan készítsék elő a 

terepet, hogy, ha kell a hadtestparancsnoki törzs negyed órán belül át tudjon költözni, így az 

olaszoknak nem sikerült elérniük, hogy kikapcsolják a hadtest vezetését. A több órányi 

pergőtűz után szeptember 14-én megindult a gyalogsági roham is, az óriási veszteségeken 

kívül nem sok eredményt hozva.
322

 A főtámadás a VII. hadtest ellen irányult
323

 és ismét 

ijesztő áldozatokkal járt: „a hullamezőkön át mindig újabb erők rohannak szuronyrohamra, 

hogy színig betemetett állásaink előtt a dicső hős Karszt-védők által leterítve hullákká válva, 

holt bajtársaikra rogyjanak.”
324

 A pergőtűz pedig a gyalogsági rohamok közben sem hagyott 

alább: „Nagy garmadákban mindent elfedve hevernek a hullák, és az ernyedetlenül dühöngő 

pergőtűz azokat kásává gázolja és őrli. Minden hústömegekkel tele, véres cafatokkal, 

rongyokkal, felismerhetetlenségig széjjelmarcangolt emberi testekkel.”
325

 A rohamok egészen 

szeptember 16-áig fokozódtak, de az ellenségnek sehol sem sikerült áttörnie az 5. hadsereg 

frontját, így mivel az olaszok támadó ereje nagyrészt megsemmisült, a csata szeptember 18-

ára alábbhagyott. Ezzel együtt mind a két oldalon borzalmas veszteségeket hozott, a 

Monarchia csapatainak 15 000 míg az olaszoknak 20 000 áldozatot kellett elkönyvelniük.
326

 

Ugyanakkor az olaszok ismét csak elhanyagolható területet nyertek, így a végső mérleget 

megvonva a Monarchia örülhetett jobban a végkifejletnek. 

 Szeptember végére mindkét fél kifáradt és veszteségeinek pótlásával, valamint 

állásainak helyreállításával volt elfoglalva, ám ennek megtörténte után az olaszok megkezdték 

az újabb Isonzó-csata előkészítését, melyről egyelőre főképpen a megélénkülő tüzérségi 

előkészítés, valamint az olasz szökevények növekvő száma tanúskodott. Október 9-én aztán a 

várakozásoknak megfelelően reggel 6 óra körül meg is indult az ellenséges lövegtűz a teljes 

arcvonalon, mely harminc perc alatt pergőtűzzé fokozódott és pár óra alatt elpusztította a 

védelmi állásokat. A tüzérségi előkészítést hamarosan követték a menetrendszerű gyalogsági 

tömegrohamok. Miután a védelmi állásokat gyorsan lerombolta az ellenséges lövegtűz, 
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valamint betemették az ismétlődő rohamokban eleső olasz holttestek, így az ellenállás 

leghatékonyabb eszköze a hátrébb vont tartalékok ellentámadása volt, míg az első vonalakat 

csak szellősen tartották megszállva. Mindezt a tüzérség igen koncentrált és pontos 

tűzvezetéssel támogatta, egyfelől a gyülekező ellenséges gyalogságot kiiktatva, másfelől a 

meginduló támadások ellenében zárótüzet adva. A harc elkeseredetten folytatódott másnap, 

miután az első napon minden támadást visszavertek. A József Ágostnál látogatóban 

tartózkodó porosz tiszt is megdöbbenve mondta, hogy „a legsúlyosabb harcokban a Somme 

mellett soha, még megközelítőleg sem látott hasonló pokoli világot és, hogy a lövegtűz itt 

összehasonlíthatatlanul erősebb, mint ott valaha is volt.”
327

 Ezúttal azonban mégis azon ritka 

eset fordult elő, hogy a főherceg elégedett volt tüzérsége erejével és lőszerellátásáról, sőt 

gyalogsági erősítésekről is említést tett, egészen pontosan megfogalmazva, hogy „nem szabad 

panaszkodnom”.
328

 A csata második napján az olaszok betörtek a Monarchia csapatainak első 

állásaiba, ahonnan a VII. hadtest arcvonalán az ismételt ellentámadásokkal sem sikerült több 

helyen kiűzni őket. Október 11-ére válságosra fordult a helyzet, a főhercegben felmerült az a 

gondolat is, hogy ebben a csatában vereséget szenvedhet. A kritikus helyzetben végül 

Boroević engedélyezte az igen sok veszteséget hozó ellentámadások felfüggesztését és az 

újonnan elért állások megtartására adott utasítást.
329

 A csata utolsó napján, október 12-én az 

olaszok megszállták a kiürített vonalakat, másrészt viszont kényszerűen beletörődve a ténybe, 

hogy ismét nem sikerült az áttörést elérni, már csak kisebb erejű támadásokat indítottak. A 

rövid, de intenzív nyolcadik isonzói csata eredményeként 5 kilométer szélességben, 1,5-2 

kilométer mélységben nyertek területet, ismét óriási áldozatok árán.
330

 

 A csata elmúlta után József Ágost szokásához híven a kórházakban fekvő sebesülteket, 

valamint az első vonalakat látogatta. A következő napokban nyugalom volt az egész 

arcvonalon, így viszonylag zavartalanul folyhatott az állások kiépítése és erődítése, valamint 

az első vonalban harcolt alakulatok felváltása és az újonnan érkezett menetalakzatok 

besorolása, kiképzése a karsztvédelemre. A harcokban beállt nyugalmasabb helyzetet 

kihasználva a főherceg október 19-én Bécsbe utazott, hogy az uralkodótól nem rég kapott I. 

osztályú katonai érdemkeresztet személyesen köszönhesse meg. A Schönbrunnban Ferenc 

Józseffel hosszasan megbeszélték a Karszton dúló harcokat, melyek kapcsán az uralkodó 

legkomolyabb nagyrabecsüléséről biztosította a főherceget. Végül a politikai helyzetre kitérve 

Ferenc József igen sötét képet festett a lehetőségekről, ugyanakkor egyértelműen kifejezte, 
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hogy az antant és a németek nem hajlandók a békére, így továbbra sem áll fenn ennek 

eshetősége, bár a Monarchia kész lenne egy megfelelő békeajánlat fogadására. Ugyanakkor 

leszögezte, hogy „most békéért könyörögni, vagy azt kérni, egyenlő volna a monarchiának 

feldarabolásával. Ezért pedig ő nem vállalhatja a felelősséget. Megkísérli az ellenségnek 

tudomására hozni, hogy ő minden percben kész békét kötni.”
331

  

 Az Isonzó-fronton október végére beköszöntött a tél. Az időjárásnak megfelelően a 

küzdelem alább hagyott, majdnem teljes volt a fronton a nyugalom. Ugyanakkor az olasz 

vonalak mögött újra megélénkült a közlekedés, utánpótlások és a hadianyag szállítása, így 

várható volt, hogy még a tél teljes beállta előtt újabb támadást fognak indítani. Az offenzívát 

megelőző csendesebb napokban a főhercegnek új vezérkari főnökével, Pohl ezredessel gyűlt 

meg baja, aki az övétől meglehetősen eltérő nézeteket vallott, például az első vonalak 

megszállását illetően. Míg a főherceg a sűrűbb megszállást tartotta célszerűnek, hogy a 

támadás esetén tartani lehessen az első vonalakat, addig Pohl a ritkább felállást javasolta, 

hogy a gyengén kiépített lövészárkokban kevesebb áldozattal járjon az ütközet.
332

 

Ugyanakkor József Ágost kifejtette, hogy ha emiatt elveszítik állásaikat, akkor sokkal 

nagyobb véráldozatba kerülő ellentámadásokat kell indítani, másfelől viszont tovább hátrálni 

már nem lehet, ugyanis az már Trieszt szempontjából jelenete közvetlen fenyegetést. A saját 

vezérkari főnökével folytatott vita mellett József Ágost Boroevićcsel is ellentétbe került, 

ugyanis hadtestét egy véleménye szerint sokkal jobban védhető állásba (Kostanjevica – Fajti 

hrib), kívánta visszavonni. Ezt azzal indokolta, hogy „ott a legkitűnőbb gyalogsági állásokat 

nagyszerű tüzérségi hosszantozással és mindenféle kereszttűz-lehetőségekkel tökéletes módon 

készítettük elő. Ott feltétlen bizonyossággal minden garanciát vállalnék, hogy több csatán át 

minden ellenséges támadást megsemmisítsek.”
333

 A hadsereg-parancsnok azonban egy igen 

egyértelmű „sohasem”-mel utasította el a kérést, jelezve, hogy önként egy kődarabot sem 

szabad föladni.
334

 

 A főherceg október 31-én már kételkedni kezdett benne, hogy egyáltalán lesz-e 

támadás, míg végül másnap, épp mikor Lokvicánál látogatta az állásokat, megindult a 

pergőtűz, majd hamarosan utána a gyalogsági roham egymást követő hullámai. Az első nap 

során viszonylag könnyen sikerült feltartóztatni az ellenséges támadást, mely még messze 

nem érte el csúcspontját. A pergőtűz azonban egész éjszaka folytatódott és másnapra 

(november 1.) a VII. hadtest teljes arcvonalát elpusztította, alig néhányan élték csak túl az 
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első vonalakban. Ennek megfelelően déltájban több helyen is áttörték a védelmi vonalakat, és 

a 44. Landwehr- valamint a 28. közös hadosztály alakulatai kénytelenek voltak 

visszavonulni.
335

 A főherceg ennek megfelelően intézkedett a hadsereg-tartalékként pihenő 

17. hadosztály előre vonásáról és a mihamarabb kivitelezendő ellentámadásról.  

Az eddigi csatákkal szemben több tekintetben is újdonságot hozott a kilencedik 

Isonzói ütközet. Az olaszok egyfelől szokatlanul nagy tömegben sorakoztatták fel az arcvonal 

közvetlen közelében alakulataikat, melyeket sokkal kevésbé tagoltak mélységben. A támadás 

következő hullámai – melyek korábban mindig hátrébb voltak elhelyezve – is fölzárkóztak az 

arcvonalhoz. Ez kockázatos döntés volt, hiszen így a védekező tüzérség zárótüze elérte őket 

és nagy pusztítást okozott soraik között, ugyanakkor viszont sokkal erősebb támadást tudtak 

ilyen módon indítani. Emellett kezükre játszott az is, hogy az előző csata miatt kényszerűen 

hátrébb húzódott VII. hadtest nem a korábban jól kiépített második vonalában védekezett, 

hanem csak a két csata között eltelt 18 nap során kevéssé előkészített „másfeledik” vonalat 

tartotta, Boroević korábban említett parancsának megfelelően. Ezt a vonalat pedig teljesen 

elpusztította az olasz tüzérség, ráadásul a közelben nem álltak rendelkezésre kavernák, fedett 

futóárkok, így a tartalékok sem tudták a megfelelő időben megszállni a kiürült első vonalakat. 

Ráadásul a kegyetlen aknavetőtűz és a ködbombák miatt olyan nagy füst borította a harcteret, 

hogy a szétlőtt telefonvonalai okán a kommunikációtól megfosztott tüzérség sehonnan sem 

nyerhetett információkat, így a zárótűz sem tudott megfelelően működni.
336

 Mindezen felül 

pedig a korábbiakkal ellentétben az olaszok még szélesebb arcvonallal indították meg 

támadásukat, mely nem csak a VII. hadtestet, hanem a tőle délre védekező „Schenk-

csoportot” (III/b szakasz) és a XVI. hadtestet is érintette, így szinte az egész hadsereget 

lekötötte.
337

 

 A fenyegető helyzetet november 1-éről 2-ára virradóra megindított ellentámadással 

próbálták enyhíteni, az elvesztett állások visszaszerzésének céljával, de a kísérlet nem vezetett 

eredményre. Másnap délelőtt végül sikerült az olaszok rovására előrenyomulni, már a 

második vonalba érkező 17. hadosztály támogatásával, ám 1 órakor erős olasz támadás indult, 

több hullámban, mely ismét visszavetette a főherceg alakulatait. A nap végére a 28. és 44. 

hadosztályok maradékai, együtt a tartalékból megérkező 17. hadosztállyal az előre kiépített 2. 

vonalat foglalták el, ott feltartóztatva az ellenséget, bár a hadsereg-parancsnokságtól 

egyértelmű utasítás érkezett az eredeti állások visszaszerzésére. József Ágost a visszavonulás 
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okát több tényezőben látta. Leginkább a példátlanul koncentrált olasz túlerőt hangsúlyozta: 

adatai szerint az ő két hadosztályával szemben tíz olasz hadosztály indított elsöprő lendületű 

támadást, mely a két szomszédos védelmi szakaszhoz képest is sokkal erőteljesebb volt. Nem 

mulasztott el emlékeztetni arra sem, hogy miután a Karszt-fennsík védelmét kettéosztották, 

nem tudott rendelkezni a III./b szakasz fel nem használt tartalékaival, melyek segítségével 

inkább megállítható lett volna az olasz támadás. November 3-ára Boroević újabb 

ellentámadást adott parancsba, de végül a teljesen elcsigázott és többszörös létszám 

hátrányban levő hadosztályok, valamint a hadtestparancsnokság kérésének helyt adva 

eltekintett a várhatóan nagy véráldozattal járó és kétséges kimenetelű akció végrehajtásától.
338

 

Az újonnan felvett állásokat viszont sikerült tartani a már lankadó olasz erőfeszítésekkel 

szemben. A csata utolsó napján, november 4-én már csak szórványos támadások fordultak 

elő, az ellenség megelégedett a 2-án elért vonalak megszállásával. Összességében tehát az 

olaszok ugyan hátrébb tudták szorítani a VII. hadtestet, de az áttörés és Trieszt elérése ezúttal 

sem sikerült, ráadásul a beálló tél miatt a támadó hadműveleteket a továbbiakban szüneteltetni 

kellett.
339

 

 A csata után még viszonylag hosszabb ideig zajlott a vita a VII. hadtest 

visszaszorulásának okairól és az ezért viselt felelősség kérdéséről. Maga a hadsereg-

főparancsnokság is szemrehányást tett az 5. hadseregnek, amely természetesen tovább 

hárította a felelősséget a VII. hadtestre. Boroević a csata utolsó napján kiadott parancsában 

összegezte a tanulságokat, és kifejezésre juttatta, hogy míg a Schenk-csoport és a XVI. 

hadtest sikeresen ellenállt, addig a VII. hadtest visszaszorult, ami főképpen a mélységben való 

túlzott tagoltságnak (a tartalékok túlságosan hátul helyezkedtek el) és a nem elég sűrűn 

megszállt első vonalaknak volt köszönhető.
340

 Ezzel szemben József Ágost a már fentebb is 

említett álláspontját ismételte meg, miszerint az ellenség sokszoros túlerőben volt, valamint a 

hadsereg-parancsnokság utasítása szerint nem jól kiépített állásokban, hanem egy pár nap alatt 

hevenyészett védvonalban kellett volna feltartóztatni az ellenséget, ahol sem kavernák, sem 

fedett árkok nem álltak rendelkezésre a tartalékok elhelyezésére.
341

 Ehhez adódott hozzá, 

hogy a hadsereg-tartaléknak visszarendelt 17. hadosztályt többszöri kérése ellenére csak 

későn utalták ki számára, akkor amikor már az első vonalakban megtörtént az áttörés. A csata 

kapcsán még egy jelentős változás történt. A főherceg el tudta érni, hogy Pohl ezredest, a VII. 
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hadtest vezérkari főnökét felmentsék, mivel nagyon nehéz volt az együttműködés kettejük 

között, helyére Körner ezredes érkezett.
342

 

 A csata elmúltával ismét csendesebb napok következtek, melyek során a legnagyobb 

esemény, november 10-én József Ágost vezérezredessé történő előléptetése volt. A kinevezés 

várható volt, hiszen már többször is érkeztek hírek arról, hogy a főherceget más frontra és 

magasabb beosztásba (hadsereg-parancsnok) helyezik, amely rendszerint együtt járt a 

rendfokozatban való előrelépéssel is. Így már csak a tábornagyi rendfokozat maradt hátra, 

melyet a vezérezredeshez hasonlóan csak háború idején lehetett elérni, így a 

tábornoktársaihoz hasonlóan hiú főherceg fel is tette a kérdést, hogy „Vajon megjön –e még a 

tábornagyi rang?”
 343

 A veszteségek pótlása után napirendre került egy ellentámadás 

gondolata, ugyanis az 5. hadsereg jelentős erősítéseket kapott, de Boroević a hadsereg-

tartalékban álló hadosztályait ehhez nem kívánta a főherceg rendelkezésére bocsátani, így 

végül József Ágost elállt az offenzíva gondolatától. A kisebb betörések, folyamatos ágyútűz 

azonban ugyanúgy folytak, mint korábban is, a csaták közötti időszakokban, továbbá az igen 

kemény, téli időjárás okozott még nehézségeket az állásokban szolgálatot teljesítő 

katonáknak. 

 November 21-én későn éjjel érkezett telefonon a hír Ferenc József haláláról. Pár óra 

múltán, november 22-én József Ágost üzenetet kapott az AOK-tól, hogy egy másik 

parancsnokságot kell átvennie, így induljon rögtön Bécsbe. A hirtelen indulás miatt csak saját 

törzsétől és a szegedi 46-osoktól tudott elbúcsúzni,
344

 valamint átadta a 

hadtestparancsnokságot Scharitzer altábornagynak, majd Adelsbergben jelentkezett 

Boroevićnél és Le Beau-nál. A hadsereg-parancsnok meleg hangú búcsúparancsot adott át a 

főhercegnek, melyben korábbi nézeteltéréseikről nem szólva méltatta és köszönte meg József 

Ágost parancsnoksága alatt nyújtott hadvezéri teljesítményét.
345

 Bécsbe érkezve a halott 

király ravatalánál mondott ima után a főherceg az új uralkodónál jelentkezett, aki tudatta vele, 

hogy Ferenc József utolsó parancsa volt József Ágost kinevezése az erdélyi hadsereg-arcvonal 

élére, mely a Pantyr-hágótól a Dunáig terjed. Emellett még néhány politikai kérdést – úgy 

mint a koronázást és a nádorhelyettes-választást – vitattak meg. A méltóságteljes 

gyászszertartások után József Ágost Budapesten keresztül elindult új állomáshelyére.  
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3.4.3. A Karsztvédelem elvei  

A Karszt és benne a Doberdó-fennsík fentebb bemutatott mostoha körülményei miatt a 

főherceg alapvetően alkalmatlannak találta a hosszútávú védelemre. Ennek megfelelően már 

rögtön a frontra érkezve, 1915. július 9-én kifejtette, hogy az ideális megoldás a front előre 

tolása lenne az Isonzó mellé, hogy a kedvezőtlen terepet kínáló fennsíkot – amit az olasz 

tüzérség teljes egészében be tudott lőni – elhagyhassák.
346

 Kifejtve egyúttal, hogy ha a 

veszteségeket elfogadható mértékűre akarják csökkenteni, akkor mindenképpen előre kell 

tolni a védvonalakat a Karszt-fennsík elé. József Ágost az akciót megvalósíthatónak tartotta 

saját erőivel is, nagyságrendileg 15 000 áldozat árán, mely a napi 100 fős emberveszteség 50 

fősre csökkentése érdekében vállalhatónak tűnt. A nehéz terep mellett a félkörívben előre 

domborodó front is komoly gondot jelentett, mivel az olaszok könnyen két oldalról tűz alá 

tudták venni, ami a hosszú távú kitartást kétségessé tette. József Ágost gondolatát Boroević és 

Jenő főherceg is támogatták, javasolva egy Isonzó-mentén indítandó megelőző támadást, de a 

tervezett offenzíva gondolatát az AOK-nál nem hagyták jóvá, mivel nem tudtak ehhez 

szükséges erősítéseket átirányítani az olasz frontra. A hadsereg-főparancsnokság érvelését 

végül Boroević és Jenő főherceg is elfogadták, a továbbiakban egyértelműen jelezve, hogy 

nincs hozzá elegendő támadó erő, így az nem hajtható végre. Ezen a ponton indokolatlannak 

tekinthető a főherceg maliciózus megjegyzése, miszerint „Boroevićnak ki kellett volna 

fáradnia a doberdói fennsíkra, akkor látta volna, illetőleg látná, hogy igazam van”,
347

 hiszen a 

hadsereg-parancsnok teljesen egyértelmű erőviszonyok és logikus indokok (például az 

utánpótlás lehetetlensége a Karszton keresztül) alapján hozta meg döntését. Így tehát még 

talán helyénvalóbb is, hogy nem tartózkodott kint a fronton, ahol személyes élményei 

szubjektíven befolyásolhatták volna döntését,
348

 mint ahogy a teljes hadihelyzetet át nem látó 

főherceg esetében ez egyértelműen be is következett. 

Mindezek fényében tehát nyilvánvalóvá vált, hogy az egyedüli lehetőség a Doberdón 

húzódó vonalak körülményekhez képest történő legbiztosabb kiépítése, valamint a terep 

adottságaihoz igazodó speciális hadviselés kialakítása volt. József Ágost e célból 1915. július 

26-án kiadott egy taktikai összefoglalást, melyben a leglényegesebb tapasztalatokat 

összegezte a frissen beérkezett alakulatok számára. A legfontosabb, hogy az olasz tüzérség 

kegyetlen pusztítása miatt a gyalogságot nem szabad zárt alakzatban elől tartani, sőt hátrébb 

kell vonni a szokásosnál, akár annak árán is, hogy az első vonalakba benyomul az ellenség. 

Tulajdonképpen a legelöl elhelyezkedő állásokban (az olasz tüzérség által leginkább 
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fenyegetett részen) elegendő csak pár megbízható, nyugodt őrszemet tartani, míg a csapatok 

többi részét hátrébb, szinte tartalékban kell elhelyezni. Az esetlegesen elveszett első vonalak 

visszaszerzését napközben az oldalazó tűz, éjszaka – amikor az olasz ütegek nem tudnak 

hatékonyan tüzelni – pedig a gyalogság ellencsapásával lehet elérni.
349

 A hátrébb 

elhelyezkedő vonalakban mihamarabb kavernákat kell a földbe mélyíteni, ahol az ellenséges 

pergőtűztől védve, nyugalomban tud pihenni a legénység, vagy átvészelheti a tüzérségi 

előkészítést (egy ilyen kavernát lásd: 16. kép). A kavernákból – lehetőleg fedett – futóárkokat 

kell az első vonalakhoz vezetni, hogy könnyen és sűrűn lehessen váltani a borzalmas 

körülmények miatt igen túlterhelt elől harcolókat, illetve veszélyesebb támadás esetén a 

tartalékok gyorsan odaérhessenek. A tüzérségnek a lőszerkészlet szűkössége miatt 

takarékosan kell végeznie feladatát, ezért kulcsfontosságú a pontos tüzérségi felderítés, mely 

azonnal jelzi a hátrébb elhelyezkedő lövegeknek, ha ellenséges mozgás, csapatösszevonás 

történik. A lőszer-takarékosság miatt szó sem lehet elhúzódó lassú tűzről, csak koncentrált, 

intenzív tűzcsapást lehet alkalmazni, melynek fő feladata az ellenséges támadó gyalogság 

megállítása (akár már gyülekezés közben), továbbá az olasz ütegek semlegesítése. Mindezek 

miatt József Ágost különös jelentőséget tulajdonított a tüzérségnek, ugyanis annak megfelelő 

használatával a gyalogság komoly veszteségeket kerülhetett el. A hadtestparancsnoki előírás 

szerint alapvetően hosszantozó ágyútűz volt szükséges az előrenyomuló ellenség 

feltartóztatásához, de ezt kiegészítve az első vonalakban is el kellett helyezni ütegeket 

oldalazás céljából, ám az esetleges visszavonulás miatt itt folyton készen kellett állni az ágyúk 

felrobbantására, hogy ne kerülhessenek használható állapotban az ellenség kezébe.
350

 

Az állások kiépítésével párhuzamosan tökéletesedett a védelmi hadviselés, ugyanakkor 

József Ágost elégedetlen volt a kisebb, korábban elvesztett állások visszaszerzésére vagy a 

vonalak korrekciójára indított rohamok hatékonyságával, így szükségesnek tartotta 

tartalékban lévő alakulatok ilyen irányú továbbképzését. A leglényegesebb mozzanat az igen 

pontos és előre, készségszinten begyakorolt tervek, mozdulatok elsajátítása, valamint a 

környező alakulatok és fegyvernemek közötti olajozott együttműködés, hiszen az állásharcban 

csak az ebben rejlő lehetőségek kiaknázásával lehetett a legkisebb eredményt is elérni.
351

A 

tüzérség számára a gyors tűzvezetés gyakorlását (a tűz áttételét hirtelen más célpontokra vagy 

zárótűzzé az ellenség vonalai mögé, a többi hadosztály tüzérségével együttműködve) írta elő. 

                                                             
349 Az első vonalak megszállásának mértéke hosszú ideig képezte vita tárgyát. A 9. isonzói csata előtt Pohl 

vezérkari főnök javaslatára csak igen kevesen tartózkodtak a legelső állásokban, ami azonban némileg 

megbosszulta magát és mind az AOK, mind pedig Boroević elmarasztalta a VII. hadtestet, ugyanis ezen döntés 

számlájára írták, hogy vissza kellett egy szakaszon vonulni. – AHLW V. 669. 
350 József főherceg: A világháború… II. 245. 
351

 Uo. 159. 



84 

 

József Ágostnak fontos hadvezetési elve volt – mely már Tersztyánszkyval folytatott 

vitája során is előkerült – a gyalogság hatékony felhasználása. Éppen ezért nézte rossz 

szemmel az 1916 márciusában a 9. hadosztály, által több alkalommal is tüzérségi előkészítés 

nélkül indított frontális arctámadásokat, melyek szerinte „eredményre többnyire nem; de az 

oldalazó ellenséges lövegtűzben fájdalmasan nagy veszteségekre vezetnek.”
352

 Ennek 

megfelelően intézkedett, hogy a célba vett állásokat koncentrált tüzérségi támogatás és a VII. 

hadtest által egy újonnan létrehozott módszer segítségével szerezzék meg. A tél folyamán sok 

gyakorlással szervezték meg a kézigránátos rohamcsapatokat – melyek két oldalról a 

lövészárokba benyomulva, főként kézigránátok pontos alkalmazásával a befészkelt ellenség 

gyors felgöngyölítését hajtották végre. Az aprólékosan előkészített akciót április 6-án 

hajnalban a várakozásoknak megfelelően sikerrel és kis veszteséggel végre is hajtották.
353

 

József Ágost nagyon örült a frissen felállított kézigránátos alakulatok sikerének, ám a 

hadsereg-parancsnokság – a Monarchiára oly jellemző indokkal – betiltotta ezt az egységet, 

mely kapcsán a főherceg sértetten bosszankodott: „szabályzatunk ilyesmit nem ismer és ne 

csináljak „Extra” dolgokat, úgyis már van elegendő különleges fegyvernem.”
354

 Mindezzel 

párhuzamosan ugyanakkor a német hadseregben is, 1915-16-tól kezdték használni a 

„Stosstruppokat”.
355

 Ebből a szempontból érthető József Ágost háború után lejegyzett későbbi 

keserű gondolata, miszerint a német „Stosstruppen” hasonló elven működő egységét pedig 

„mint nagyszerű vívmányt” a Monarchia is rögtön átvette.
356

 Később, 1916 júniusában 

azonban mégis meghívta Boroevićcset, hogy közösen tekintsék meg a Karszton folyó 

harcmodor legfontosabb fogásait. A rögtönzött bemutatón demonstrálták a VII. hadtest által 

alkalmazott kézigránátos roham alakulatok módszerét, mely a korábbi parancsával szemben 

elnyerte Boroević tetszését, nem kis elégtételt nyújtva a főherceg számára. 

 

 

3.4.4. A karsztvédelmi infrastruktúra kiépítése 

Az első két isonzói csata tapasztalatain okulva 1915 augusztusában nagy erőkkel 

megindultak az erődítési munkálatok. A legnagyobb problémát a kemény karsztos alapkőzet 

jelentette, melynek megbontásához komoly műszaki apparátusra volt szükség. Leginkább 

természetesen az első vonalat építették ki, de a mélységi védelem lehetősége miatt 
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megkezdték egy második és harmadik vonal kialakítását is. A munka azonban meglehetősen 

lassan haladt, pedig tanfolyamokat is szerveztek a kőfejtőszerszámok és robbanóanyag 

használatára mind a legénység, mind a tisztek számára, sőt volt olyan hadosztály, ahol 

motivációként a pénzjutalmat is ígértek a karsztkövet legmélyebben kivájó egység számára. A 

sziklás talaj mellett a folyamatos olasz lövegtűz is hátráltatta a munkát, nem csak az ott 

dolgozó katonák elpusztításával, hanem a már megépített állások romba döntésével. A pontos 

olasz célzást erőteljes légi felderítés segítette, melyet a hadtest nem igazán tudott 

megakadályozni, lévén, hogy 16 km hosszú frontszakaszán csak két légvédelmi ágyúja 

volt.
357

 További nehézséget jelentett, hogy a védelmi vonalakba a szükséges műszaki anyagot 

órákon át gyalogosan kellett felhordani a Vallone-völgy irányából az olasz tüzérség állandó 

tüzében, melynek következtében jellemző volt az egyharmados veszteség, mire az anyagot az 

első vonalig juttatták. Az örvendetesen épülő lövészárkok hálózatában nem volt egyszerű a 

tájékozódás, különösen a frissen érkezett menetalakulatoknak, így József Ágost intézkedett, 

hogy betáblázzák a pontos védelmi szakaszokat számmal, ami a komolyabb harci 

helyzetekben való tájékozódást és a tüzérség célzását is könnyítette.
358

 A mostoha 

körülmények ellenére 1916 tavaszára már a főherceg is elégedett volt az erődítésekkel. 

Ekkorra az első vonalakig és kavernákig megépültek a vízvezetékek is így József Ágost 

különösen sértőnek találta, amikor nyáron a hadsereg-parancsnokságtól műszaki tiszteket 

küldtek ki a munkálatok ellenőrzésére. A hír hallatán a következő választ küldte Boroevićnek: 

„legalább alkalmuk lesz az uraknak egyszer modern karszterődítéseket láthatni és tanulhatnak 

valamit!”
359

 

Az első vonalak kiépítése mellett fontos volt a tartalékok és az éppen pihenő csapatok 

elhelyezéséről is gondoskodni, különösen figyelembe véve, hogy télre is legyenek az olasz 

tüzérségtől védett, biztos, fűtött és valóban pihenést lehetővé tevő körletek. Ez azért is vált 

egyre sürgetőbbé, mert a viszonylag kis területű, de annál terméketlenebb és kietlenebb 

Doberdó-fennsíkon mind több és több katonát kellett megbízhatóan ellátni és elszállásolni. 

Éppen ezért József Ágost elrendelte frontszakaszán a legénységet az időjárás szeszélyeitől 

kellőképpen megkímélő, legalább 5000 férőhelyes táborok építését, melyekhez vízcsöveket is 

vezetnek.
360

 A legfontosabb Segeti tábor építése már 1915 őszén megkezdődött. Kezdetben 

csak a fűtött, körülményekhez képest kényelmes barakkok, majd később kápolna, sőt kugli 
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pálya, mozi, körhinta és kávéház is várták a pihenő katonákat.
 361 

A tábor azonban sajnos nem 

volt hosszú életű, a hatodik isonzói csata során elpusztult, amikor a Monarchia seregei 

kénytelenek voltak Doberdóról visszavonulni. Hogy a katonák az első vonalak embert próbáló 

körülményeit jobban el tudják viselni, a VII. hadtest megszervezte sűrű felváltásukat. Ennek 

köszönhetően, amennyire lehetséges, a táborban, fűtött barakkokban melegedhettek föl, amit 

igyekeztek rumos teával is elősegíteni. A kikapcsolódás és pihenés mellett a gyakorlatozás 

feltételeit is próbálták megteremteni. Ennek keretében alakították ki a műszaki gyakorlóteret, 

ahol a beérkező új menetalakzatok és tisztek sajátíthatták el a Karszton alkalmazott 

harcmodor legfontosabb fogásait.  

Az egymást követően lezajlott öt isonzói csata azonban világossá tette, hogy az egyre 

inkább – szinte erődszerűen – kiépülő állásokkal szemben a hagyományos rohamok nem 

elegendőek, hanem alternatív megoldásokra van szükség.
362

 Már 1915 őszén is előfordultak 

kísérletek, de áprilisra egyre több helyen kezdték meg az olaszok alagutak fúrását, melyek 

segítségével tervezték fölrobbantani a rohammal nehezen áthatolható lövészárkokat. Ez óriási 

fenyegetést jelentett, hiszen a nagy gonddal kiépített, műszakilag megerősített állások ily 

módon könnyen megsemmisülhettek, aminek köszönhetően József Ágost a legkomolyabban 

foglalkozott a kérdéssel és a VII. hadtest is igyekezett megtenni az ellenintézkedéseket. A 

főherceg először még csak szóbeli utasításban rendelkezett ellenaknák fúrásáról és az 

ellenséges tevékenység megfigyeléséről. Ha az árkászok felfedeztek egy olasz aknát, akkor 

azt mihamarabb föl kellett robbantani, hogy az hátrafelé, az ellenség irányában süljön el. 

Amennyiben a két tárna összeért, akkor pedig a legkönyörtelenebbül, harci gázzal kellett 

megtisztítani az ellenségtől.
363

 Az akna ásások azért is tűntek kézenfekvőnek az olaszok 

részéről, mert így a nagyobb offenzívák közötti szünetet is hatékonyan kihasználva tudták 

előkészíteni az esetleges következő támadást, a Monarchia lövészárkainak aláaknázásával és 

kellő pillanatban való felrobbantásával. Ennek fényében valóban indokolt József Ágost 

megjegyzése. „Egész arcvonalamon valóságos vakondháború… Mindenütt aknafúrások, s 

nemsokára az állások kölcsönös légberepítése is meg fog kezdődni.”
364

  

A vakondháború első komolyabb harci eseménye április 19-én történt, amikor is 

összelyukadt két tárna, nem kis meglepetést okozva mindkét félnek. Végül sikerült az 

olaszokat kiverni az alagútból és másnap – mivel nem volt elég robbanóanyag – betonfallal 
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zárták el, így a továbbiakban kavernaként lehetett használni.
365

 Az egyre nagyobb méreteket 

öltő „vakondháború” – kémjelentések szerint a Monte San Michelét is aláaknázták az olaszok 

– egy idő után indokolttá tette, hogy a hadtestparancsnok írásbeli utasításban is foglalkozzon a 

kérdéssel. Annak érdekében, hogy az állások felrobbantásának fenyegető eshetőségét 

megelőzzék legfőképpen figyelő hálózatot kellett felállítani, egyfelől arra kiképzett 

katonákból, akik a karsztos kőzeten tizenkét méteres távolságig tudták meghallani a fúrás 

zaját, másfelől pedig erre a célra kifejlesztett gépek is léteztek, melyek sürgős beszerzéséről 

intézkedtek. Az időben felderített aknát pedig vagy bejáratának elfoglalásával vagy ellenakna 

fúrásával és hamarabb történő felrobbantásával kellett megsemmisíteni.
366

 Mégis hiába tették 

meg az ellenintézkedéseket, a Monte San Michele alá április végére az olaszok már körülbelül 

20 aknát mélyítettek, ami valóban felvetette annak a veszélyét, hogy az egész Doberdó-

fennsík kulcspontját a jól kiépített állásokkal együtt a levegőbe röpítik. A veszély 

komolyságát mutatta, hogy még a hadsereg-főparancsnokság (AOK) is aggodalmának adott 

hangot a kialakult helyzettel kapcsolatban. A végzetes robbantást elhárítandó a VII. hadtest 

árkászai nagy erőkkel dolgoztak az ellenaknákon (nem csak Monte San Michelén, hanem az 

egész front hosszában ötven méterenként), sőt végső esetben József Ágost elrendelte akár a 

harci gáz használatát is.
367

 Az olaszok tárnáikon kívül felszíni lövészárkaikat is igyekeztek 

minél inkább előre kiterjeszteni, egyes helyeken akár csak 20-30 lépésnyi távolságra a 

szemben álló vonalaktól, hogy a következő offenzíva alkalmával minél közelebbről tudják 

rohamaikat megindítani. Az aknafúrás végül csak 1916 nyarán fejeződött be, köszönhetően 

annak, hogy a VII. hadtest kénytelen volt föladni Doberdót és visszavonult a Vallone-völgyig. 

 

 

3.4.5. A gáztámadás 

A Doberdó-fennsíkon 1916. május elejére kialakult, főképpen az aknák miatt 

veszélyes helyzet megoldására József Ágost végül a gáztámadást választotta. Ugyan e fegyver 

használatát nemzetközi egyezmények tiltották (1899 – fojtógázok; 1907 – mérgek és mérgező 

fegyverek), de a nyugati fronton már 1915-ben is több alkalommal használták (mind a 

németek, mind a britek),
368

 ráadásul kellően hatékony eszköznek is ígérkezett, amely az 

ellenséges lövészárkokat és tárnákat a hiányzó tüzérség ellenére is megszállhatóvá teszi. A 
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főherceg tehát végül a saját alakulatok megkímélésére hivatkozva döntött a gáz használata 

mellett, annak ellenére, hogy a méreg borzalmas hatásai előtte is ismertek voltak.
369

 A 

támadásnak ez a módja igen hosszú előkészületeket és számtalan technikai feltételt igényelt. 

Nem csak a harci gázt tartalmazó tartályok elhelyezése, beépítése, hanem a megfelelő 

gázálarcok beszerzése is hosszabb időt vett igénybe, csak úgy, mint az új típusú harci eszköz 

használatára történő kiképzés, vagy éppen a kulcsfontosságú időjárást megfigyelő 

meteorológiai állomáshálózat kiépítése. A gázmaszkok használatára irányuló oktatás azonnal 

megindult, hivatkozva arra, hogy minden jel szerint az olaszok gáztámadásra készülnek – 

amiben valóban volt igazság. A május elején tovább folytatódó, sőt fokozódó „vakondháború” 

még inkább megerősítette a főherceg elhatározását, saját elmondása szerint ugyanis „a sok 

földalatti akna miatt tűkön, jobban mondva tűzhányón ülök. Helyenként pontosan a mi 

állásaink alatt hallani a fúrást.”
370

 Néhol már annyira közel voltak az alagutak, hogy az 

olaszok horkolását és beszélgetését is hallani lehetett.  

A főherceg a nehéz helyzetről és annak megfelelő megoldást kínáló lehetőségről 

Boroevićet május 7-én írásban tájékoztatta, elmondva, hogy „a VII. hadtest védelmi 

szakaszában […] oly helyzet állt elő, hogy jelenlegi állásainak biztos megtartása, az 

emberanyag kímélése és a csapatok ellenállóerejének fenntartása érdekében sürgősen 

cselekedni kell. […] Azáltal, hogy [az ellenség] állásunkhoz egyes helyeken 50 lépésnyire 

közel férkőzött, módjában áll – kellő tüzérségi előkészítés után […] – az adott pillanatban 

egyhuzamban, aránylag csekély veszteséggel, rohamoszlopaival támadását sikerrel 

végrehajtani. […] Az ellenség közelférkőzésének megakadályozására minden rendelkezésre 

álló módot és eszközt kihasználunk, így megközelítő árkait tüzérséggel, aknavetőkkel 

szétromboljuk; lángszórókkal, robbantásokkal, kisebb vállalatokkal hatunk ellene, de ezek 

mind félrendszabályok, döntő végleges eredményt nem hozhatnak. […] a kremsi különleges 

árkászzászlóaljtól […] Grohman hadnagy is azon javaslattal állt elő, hogy tegyek kísérletet 

gázzal. Nyíltan megmondom, hogy a gáz nem volt előttem szimpatikus. […] a gáz elleni 

védekezés az olasz hadseregnél még nagyon kezdetleges és így […] az ellenséget egy 

csapásra visszazavarjuk veszélyes közelségből.”
371

 

A gáztámadás pontos tervezetét május 20-án készítették el. Az akció célja, hogy a VII. 

hadtest kedvezőbb és rövidebb védelmi állásokat vehessen föl, egyes szakaszokban egészen 

az Isonzóhoz kijutva, továbbá a folyamatosan fenyegető olasz aknatámadásnak elejét vegye. 
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Az egész hadművelet sikerének záloga a fegyvernemek pontos együttműködése, az akció 

lehető legjobb begyakorlása és a teljes titoktartás. A támadás kezdeteként az Isonzón átvezető 

hidakat és átkelőhelyeket kellett meglepetésszerűen lerombolni, majd pedig kellő tüzérségi és 

gyalogsági tűzzel kényszeríteni az ellenséget állásainak megszállására. Ha ez megtörtént, 

utána következhetett a gáz kifújása. Ezután a gáz által nem érintett szakaszokat jól 

megtervezetten el kellett foglalni, míg az árkászok feladata a mélyedésekben megrekedő gáz 

eloszlatása és az új állások lehetőség szerinti megerősítése, hogy a reggel várható 

ellentámadást föl lehessen tartóztatni. A tervezet mellett intézkedtek a kiképzésről is, melynek 

hangsúlyos elemei a gázmaszk felhelyezése, az abban való harc gyakorlása, valamint a 

terepen való legbiztosabb tájékozódás elsajátítása voltak. Emellett még intézkedtek a 

meteorológiai megfigyelő-hálózat kiépítéséről is.  

Boroević támogatásának köszönhetően május 28-án megérkezett a gáztámadás 

kapcsán a legfelsőbb jóváhagyás a hadsereg-főparancsnokságtól.
372

 Ettől függetlenül már 

gőzerővel folyt korábban is a kiképzés, megérkezett a Monarchia nyugati fronton kiképzett 

gázzászlóalja is, így tehát valóban lehetségesnek tűnt, hogy pár héten belül végrehajtsák az 

akciót.
373

 A gázmaszkok tesztelését klórgázzal telített gázkamrában végezték, melyben 

személyesen József Ágost is részt vett és megnyugodva konstatálta, hogy valóban nem érezni 

semmit.
374 

A következő napokban egyre intenzívebbé vált a gáztámadásra való felkészülés, mind 

a katonák kiképzése a gázmaszk használatára, mind a műszaki előkészületek a tartályok 

kihelyezésére (mintegy 6000 foszgén gázzal töltött tartályt szállítottak ki a frontra).
375

 József 

Ágost újabb részletes tájékoztató rendelkezésben írta elő aprólékosan a lépéseket, különös 

tekintettel a gáztartályok beépítésére.
376

 Az akció fedezésére figyelemelterelő vállalkozásokat 

irányozott elő, a szomszédos XVI. hadtesttel együttműködve. A tervekben kisebb módosítást 

kellett végrehajtani, mivel Boroević június 5-én figyelmeztette a főherceget, hogy az Isonzó 

mellé semmiképpen sem lehet előretolni a vonalakat, kizárólag csak Doberdó pereméig 

nyomulhatnak előre, így tehát tulajdonképpen a gáztámadás terve egy preventív csapássá 

módosult, melynek segítségével komoly veszteségekkel járó olasz támadásokat és 

aknarobbantásokat lehet megelőzni.
377 
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Ennek megfelelően június második felében a felkészülés az utolsó fázisába érkezett. 

Megkezdték a gázpalackok beépítését az állásokba, ami viszont óriási veszélyt jelentett, 

hiszen ellenséges tüzérségi belövés esetén a saját katonák között okozhat nagy kárt, így 

innentől fogva nem lehetett már halogatni a támadást. Június 24-én megtartották a 

gáztámadási főgyakorlatot, melyen Boroević is megjelent és mindannyiuk megelégedésére a 

gyakorlat jól sikerült. Innentől kezdve már csak a kedvező szélirányt kellett megvárni. Ennek 

ellenére a gázcsövek kihelyezésével probléma adódott, így a másnapi megfelelő meteorológiai 

helyzetet elmulasztották. Az akcióval viszont egyre kevésbé lehetett várni, hiszen egyértelmű 

jelekből (olasz megfigyelő léggömbök, nyugatról sűrűn befutó vonatszerelvények) arra 

lehetett következtetni, hogy küszöbön áll a következő Isonzói-csata. Június 28-án már valóban 

érezhetően sokkal erőteljesebb, szinte csatára emlékeztető tüzérségi előkészítés és gyalogsági 

rohamok zajlottak, melyek keretében előfordult, hogy olasz katonák olyan lövészárkokba is 

betörtek, ahol gáztartályok voltak, de a harc hevében a belövések folytán betemetődött 

tartályokat végül nem vették észre és sikerült őket visszaverni.
378

  

Az elmulasztott június 25-i lehetőség után következő alkalommal június 29-én 

hajnalban éledt föl a keleties szél, amely megteremtette a gáz kifújásához a kedvező időjárási 

lehetőséget, ennek megfelelően József főherceg elrendelte a gázkészültséget.
379

 Technikai 

gondok ezúttal is közbeszóltak, mivel az olaszok ellőtték a hadtestparancsnokság és a 

gázzászlóalj, illetve a meteorológiai megfigyelőállomások telefonvezetékét. A problémát 

végül kiküldött futárokkal hidalták át, de így is igen drága volt az elvesztegetett idő, ráadásul 

ilyen módon a parancs sem ugyanakkor ért el mindenhová. Gondot jelentett továbbá a 

korábban tartalékban pihenő alakulatok támadáshoz történő felvonulása is, ugyanis az előző 

nap során megrongálódott lövészárkokban nehéz volt a mozgás, valamint az olasz tüzérség az 

éjszaka folyamán is lőtte a császári és királyi vonalakat.
380

 A késlekedés ráadásul a szél 

erejének lecsökkenésével járt, így végül hajnali öt órakor, a gázriadót jelző rakéta fellövése 

után, csak jóval kisebb sebességgel és nem a teljes, eredetileg tervezett szélességben (a front 

egyes szakaszain ekkor már szélcsend volt) sikerült kifújni a harci gázt.
381

 A jelentések szerint 

a legtöbb helyen nem történt fennakadás, de az egyik szakaszon a megsérült csövek miatt a 

gáz egy része visszafelé, a saját vonalak közé áramlott ki, ezzel kisebb fejetlenséget  és többek 

halálát okozva az ott tartózkodó legénység körében.
382

 A főherceg megfigyelőállásából jól 
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látható volt, amint a gázfelhő tovább vonulása után a katonák előrenyomulnak és egyes 

helyeken az ellenséges második vonalakat is elérik. A gáztámadást követő gyalogsági 

előrenyomulás hatékonyságát csökkentette a gáz egyenetlen hatása, melynek következtében a 

„gázszigeteken” túlélő olasz erők az ékszerűen előrenyomuló támadókat oldalazó tűz alá 

tudták venni.
383

 A gáztámadás okozta sokkból magához térő olasz tüzérség pedig igen heves 

pergőtűzzel válaszolt, valamint az ismételt gyalogsági rohamoknak köszönhetően a 

Monarchia állásokba betört alakulatait a nap végére nagyrészt reggeli kiinduló helyzetükbe 

szorították vissza. 

A gáztámadás mérlegét csak körültekintő módon lehet megvonni. Abból a 

szempontból, hogy az olasz fronton és általában a Monarchia serege részéről ez volt az első 

(és egyetlen) alkalom, hogy a világháború legborzalmasabb fegyverét használták, 

mindenképpen kitüntetett akciónak minősíthető. A főherceg részéről az indokait számba véve 

ugyan megérthető, bár kifejezetten könyörtelen, éppen ezért morális értelemben 

elfogadhatatlan és egyértelműen elítélendő gondolat volt, hogy a fenyegető helyzetet gáz 

használatával szünteti meg. Az előkészületek során mind a gázzászlóalj, mind a VII. hadtest 

példás alapossággal járt el, a katonákat lépésről lépésre kiképezve, valamint a megfelelő 

technikai hátteret is megteremtve. Ugyanakkor – lévén az első alkalommal használtak élesben 

gázt – az egész akción érezhető volt a tapasztalatlanság és az ebből adódó bizonytalanság. 

Utólag már jól látható volt, hogy a Doberdó-fennsík terepe sem teremtett kedvező feltételeket 

a gáz alkalmazására, ugyanis a tenger közelsége általában instabil légállapotot okozott, 

továbbá a karszt felszín egyenetlenségei megzavarták a gáz haladási irányát, és ezáltal 

gázszigetek képződtek. Végül pedig a kemény felszínbe igen nehéz volt beásni a 

gázpalackokat. Ezekhez járultak hozzá a támadást megelőző napon az olasz tüzérség által 

okozott károk, melyek az ólomcsöveket deformálták, a gázpalackokat betemették, valamint a 

telefonvezetékeket is megrongálták. Ilyen feltételek mellett valójában nem volt meglepő, 

hogy az akció nem érte el a várt átütő eredményt, tulajdonképpen csak pár napra 

tehermentesítette az adott frontszakaszt, a másik oldalon viszont borzalmas szenvedést és 

körülbelül hatezer áldozatot szedett, ami mégis tanúskodik a harci gáz embertelen 

hatásáról.
384

 Ezen túlmenően pedig igen komoly morális hatása is volt, ugyanis a támadás a 

Monte San Michelénél állomásozó legjobb olasz alakulatokat teljes meglepetésként érte.
385

 

Még napokkal később is találtak olyan olasz kavernát, amely színültig tele volt a gáz elől 
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elmenekülni nem tudó katonák tetemeivel. József Ágost a gáz hatását a következőképpen 

jegyezte föl naplójában: „Számos megmérgezettet haldokolva és eszméletlenül hoztak vissza 

katonáink. Az egész lejtőn, melyet a gáz ért, az összes állásokban megszámlálhatatlan 

tömegekben hevernek a hullák, az összes dolinák telve halottakkal s ittasokként támolygó 

menthetetlenül halálraítélt megmérgezettekkel. Egész századok és zászlóaljak hevernek halva 

a tartalékok helyein.”
386

 Összességében a borzalmas fegyver használatával nem sikerült elérni 

a várt célt és a későbbi áldozatok számát lecsökkenteni, így tehát a mérleg alapvetően negatív 

és nehezen elfogadható tényként szerepel a főherceg háborús tevékenysége során. 
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3.5. A román fronton
387

 

 

3.5.1. A hadsereg-arcvonal átvétele és újévi harcok a Kárpátokban 

József Ágost naplójában a román támadás óta rendszeresen foglalkozott az erdélyi 

fronttal és utalt rá, hogy a magyar katonákat szerencsésebb lenne ott bevetni, hiszen 

Erdélyben – szemben az Isonzó-fronttal – valóban a magyar föld forgott veszélyben.
388

 A 

román támadás első pillantásra meglepőnek is tűnhetett, ugyanis amikor Szarajevóban 

eldördült Gavrilo Princip fegyvere, a Román Királyság formálisan a központi hatalmakat 

tömörítő négyes szövetség tagja volt, csak úgy, mint Olaszország.
389

 Ettől függetlenül 

irredenta érdekei alapján minimum semlegességére lehetett számítani, de akár felmerülhetett 

az antant oldalán való hadba lépés veszélye is.
390

 Tisza István miniszterelnök 1914 júliusában 

többek között pont a román veszélyre hivatkozva ellenezte a visszautasíthatatlan ultimátum 

gondolatát.
391

 Végül a németeknek sikerült meggyőzniük Románia semlegességéről, valamint 

Bulgáriának a négyesszövetségbe történő bevonásáról.
392

 A helyzet értékelése Bukarestben 

sem volt egyértelmű, a román politika nem foglalt el egységes álláspontot, kezdve magának 

Károly királynak a németek felé irányuló szimpátiájával és rokoni kapcsolatával.
393

 

Elméletben vizsgálva pedig Románia bármely szövetségi rendszer mellett döntött, azzal nagy 

valószínűséggel le kellett volna mondania teljes Nagy-Románia megvalósításának álmáról, 

hiszen ha az antant oldalán harcol, ugyan megszerezhette Erdélyt, de semmiképp sem várhatta 

a cári birodalomhoz tartozó Besszarábia átadását. Ugyanígy fordítva a központi hatalmaktól 

remélhette a területgyarapodást Oroszország rovására, de ez esetben Erdélyről kellett volna 

lemondania.
394

 A szituációból adódóan mindkét hatalmi tömb igyekezett megnyerni a 

vonakodó Romániát, bár kétségtelen, hogy az antant Erdély átadásával sokkal jobb ajánlatott 

tudott tenni, mely a román többség számára is fontosabb volt, mint Besszarábia.
395

 A helyzet 

végül 1916-ra érett meg a hadba lépéshez. Olaszország 1915-ös támadásával percedenst 

teremtett Románia számára, ráadásul 1916-ra az antant hatalmak minden irányból 

összehangolt támadást indítottak (Verdun, Somme, Isonzó, Bruszilov-offenzíva), melyben 
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úgy értékelték, hogy Románia részvétele is szükséges és ezen igényüknek igen erőteljes 

ultimátummal adtak hangsúlyt.
396

 A meginduló tárgyalások során Brătianu meglehetősen 

magas árat tudott kialkudni országa részvételéért, melyet a bukaresti titkos szerződésben 

1916. augusztus 17-én írásba is foglaltak.
397

 Ennek ellenére Románia még majd’ két hétig 

késleltette a hadba lépést, amit végül egy újabb antant-ultimátum kényszerített ki. A döntés 

augusztus 27-én született meg, és még aznap este – annak ellenére, hogy előző nap Brătianu 

még az ország semlegességéről beszélt – átadták a jogszerűségét meglehetősen nyakatekert 

érveléssel bizonygató hadüzenetet a Ballhausplatzon.
398

 

A román támadáskor József Ágostra még három Isonzói-csata várt, így a hadjárat 

kezdeti, döntő jelentőségű eseményei még a főherceg megérkezése előtt zajlottak le. A 

románok már a hadjárat előtt is tisztában voltak azzal, hogy saját haderejük nem eléggé 

felkészült a központi hatalmakkal való megütközésre, ezért előre kikötötték, hogy északon 

orosz, míg délről (a szaloniki hídfőtől), Bulgáriát semlegesítendő francia támogatást fognak 

kapni. A román haderő meglehetős nehézkességgel, lassan vonult fel és szeptember közepéig 

az elhanyagolható véderővel (néhány népfölkelő zászlóalj) szemben is csupán napi 2-3, 

összességében 50-60 kilométer mélyen nyomult be erdélyi területre. A központi hatalmak 

összehangolt átcsoportosításai révén, szeptember közepére pedig két hadsereg állt föl 

Erdélyben: a 9. német (a vezérkar éléről frissen menesztett Falkenhayn-nal az élén), valamint 

az 1. osztrák-magyar hadsereg (Arz gyalogsági tábornok vezetésével).
399

 Október 4-én pedig 

megalakították a „Károly Ferenc József főherceg trónörökös arcvonalat”, mely az előbb 

említett hadseregek mellett, északon (az orosz fronton) kiterjedt még a 3. és 7. osztrák-magyar 

hadseregre.
400

 A román offenzíva meglepően hamar, már szeptember 8-án elakadt, ugyanis 

délen, a Mackensen tábornagy alá rendelt „Duna-hadsereg” indított támadást és foglalta el 

Dobrudzsa jelentős részét.
401

 A továbbiakban október elejére sikerült kiszorítani a román 

haderőt Erdélyből (nagyszebeni ütközet)
402

 és megindult Havasalföld szisztematikus 

elfoglalása, főként a német 9. hadsereg, valamint Mackensen Duna-hadseregének 

előrenyomulása folytán. Ezzel párhuzamosan az Arz által vezényelt osztrák-magyar 1. 

hadsereg a Keleti-Kárpátokban vívott kemény küzdelmet a jókora orosz támogatással 
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megerősített román haderővel.
403

 Az antant megpróbálta Romániát szorult helyzetében 

megsegíteni, ám sem a Galíciában indított orosz, sem pedig a bolgárok ellen Szalonikiből 

folytatott francia-szerb támadás nem hozott sikert,
404

 így Románia egyedül maradt a Bukarest 

felé nyomuló központi hatalmakkal szemben. 

Mindeközben József Ágost különvonata december 2-án gördült be a Segesvárra, ahol 

ekkor a hadseregarcvonal-parancsnokság székelt. Rögtön megismerkedett a kiválóan 

felkészült vezérkari főnökével, Seeckt vezérőrnaggyal, akit, mint „száraz, merev katona”
405

 

jellemzett, de kezdettől fogva elnyerte szimpátiáját, sőt később úgy fogalmazott, hogy 

„kitűnőbb vezérkari főnököt nem tudnék magamnak elképzelni”.
406

 A főherceg 

hadseregcsoportja Predealtól végig a Keleti- és Északkeleti-Kárpátokban egészen a Galíciai 

határig tartott (az 1. és 7. hadsereg, valamint egy külön csoport /”Gerok-csoport”/), 

ugyanakkor Falkenhayn 9. hadseregét Mackensen alá rendelték, így tehát József Ágost 

egységei nem vettek részt Havasalföld és Bukarest elfoglalásában (a József Ágost hadsereg-

arcvonalának helyzetét lásd: 11. térkép). Éppen a főherceg érkezésekor ért véget a 

Havasalföldet tehermentesíteni szándékozó erős orosz-román támadás,
407

 de ettől függetlenül 

Keleti-Kárpátokban küzdő ellenséges csapatok, kihasználva a domborzati adottságokat, 

továbbra is igen kemény ellenállást tanúsítottak: „az Arz- és Kövess-hadseregek (1. és 7. 

hadsereg) elkeseredett küzdelemben vannak az orosz-román erőkkel; 300 kilométer 

szélességben áll ember ember ellen dühös tusában.”
408

 Ugyanakkor a főherceg azt is 

hozzátette, hogy az itt egy nap alatt, 400 kilométeres szakaszon három hadseregnél 

elszenvedett veszteség volt annyi, mint Doberdón egy hadtest esetében, a 10 kilométeres 

területen, ugyanis „ez itt egészen más harc, mint a Karszton, nincs az a megsemmisítő 

rettenetes tűz, itt csak puska és szuronyharc van kevés tüzérségi támogatás mellett. Ha itt 

elvesztek egy hegyormot, úgy a másikat védem, ami ott katasztrófa lett volna, az itt minden 

jelentőség nélküli kis visszacsapás.”
409

 Ugyanakkor a kemény téli időjárás, a kárpáti 

vonulatokat fedő vastag hótakaró jócskán megnehezítette a hadmozdulatokat, és december 

közepére alábbhagytak az orosz ellentámadások.
410
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József Ágost hadseregcsoport-parancsnokként távolabb került a front eseményeitől, 

mint hadtestparancsnokként Doberdón, így meg is jegyezte, hogy „Itt oly halálos a csend, oly 

síri béke van. Fényes, pompás lakásom van. Visszavágyódom a folyton lőtt rozoga kis 

kőházikóba, szeretett csapataim közelébe. Itt búskomorság kerülget.”
411

 Máshelyütt 

egyenesen úgy fogalmazott, hogy „nem sok a dolgom”, ugyanis csak hadműveleti 

irányelveket kellett kidolgoznia Seeckttel közösen, de sok tekintetben az alá beosztott seregek 

önállóan tevékenykedtek.  

Miközben a főherceg lehetőségeihez mérten próbálta megismerni arcvonalát és éppen 

Kézdivásárhelyen látogatta meg Gerok gyalogásgi tábornokot, december 7-én érkezett a 

német hadvezetés üzenete, melyben egy Mackensennel karöltve indított offenzíva 

lehetőségéről érdeklődtek.
412

 József Ágost és parancsnokai egyetértőleg nyilatkoztak a 

támadás lehetőségét és szükségszerűségét illetően, így a december 9-én kiadott intézkedésnek 

megfelelően megindult a felkészülés.
413

 A terveket Seeckt vezérkari főnök készítette, 

melyekkel a főherceg is tökéletesen egyetértett, így az arcvonal déli szárnyán az Ojtozi- és 

Gyimesi-szoroson keresztül a jócskán megerősített Gerok-csoport támadásával számoltak,
414

 

József Ágost pedig abban reménykedett, hogy a december végi koronázásra már a Szeret 

folyónál állhat a front. Még a támadás előtt, december 16-18-ig a főherceg meglátogatta 

Máramarosszigeten a 7. hadsereget is, ahol megint csak nem mulasztotta el a Doberdóval 

történő összehasonlítást: „Oly furcsának tetszik nekem, hogy itt az állásokig lehet 

automobilon menni és hét tábornok kíséretében megjelenni. A Doberdón kellett volna ezt 

megpróbálni, ott ugyan lett volna haddelhadd.”
415

 Közben az AOK-val és a német 

főparancsnoksággal egyeztetve december 22-ére tűzték ki a támadás napját, ám egy 

logisztikai hiba – ti. tüzérség helyett hatvan vagon zabrakomány érkezett Németországból
416

 – 

mégsem lehetett ennek megfelelően eljárni. 

Az offenzíva így végül december 26-án kezdődött meg a főherceg hadseregcsoportja 

jobb szárnyának (Gerok-csoport) támadásával, melyhez csatlakozott északról az 1. hadsereg 

is. Ugyan Falkenhayn délről érkező 9. hadserege még nem volt elég közel, de a támadással 

nem lehetett tovább várni, hiszen félő volt, hogy még nagyobb hó esik le, ami teljesen 

lehetetlenné tett volna bármilyen további hadmozdulatot.
417

 József Ágost terveinek 
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megfelelően személyesen vette át a támadás irányítását Csíkszeredáról, valamint több 

alkalommal kiment a frontvonalba is, hogy közvetlen közelről tudja követni az 

eseményeket.
418

 A körülményekről a főherceg a következőképpen számolt be: „el kell 

gondolni az erdélyi Kárpátok másutt nem ismert nagy telét, az óriási hideget, a sokméteres 

havat, az úgyszólván legyőzhetetlen utánszállítási akadályokat a jégborította vadon szaggatott, 

teljesen útnélküli sziklahegyeken és ősrengetegben, a túristát s a természetkedvelőt 

elragadóan vadregényes Kárpátok dermesztő vonalát.”
419

A nehézségek ellenére a támadás az 

első napokban sikeresen haladt, december 29-ére már mintegy 40 kilométeres előrehaladást 

elérve. Ugyanakkor a napok óta tartó offenzívában több hadosztály is jelentősen meggyengült, 

ráadásul az oroszok északról erősítéseket vezényeltek át, amiből kiindulva József Ágost 

erőteljesen sürgetett egy Galíciában indítandó támadást, melynek segítségével be lehetett 

volna keríteni a Moldvában álló jelentős orosz-román erőket. Ez utóbbi akcióra azonban nem 

volt lehetőség, sőt a József főherceg-arcvonalról történő csapatelvonásokról is döntöttek, 

ugyanis a legfelsőbb hadvezetőség már ideálisnak találta az elért vonalakat ahhoz, hogy ott jól 

tartható állásokat építsenek ki, míg az elvonható haderőre más hadszíntereken volt szükség. 

József Ágost természetesen nehezményezte a döntést, hiszen többször kitért már rá, hogy 

„nem szeretem a félmegoldásokat. Az entente kezén hagyott Szaloniki és a félig elintézett 

Románia még sok keserű órát fog okozni nekünk.”
420

 A támadó hadműveleteket beszüntető 

parancs végül január 7-én érkezett meg, ami után már csak kisebb állásjavításokat hajtottak 

végre, és a főherceg január 9-én befejezte támadását, mellyel végső soron nem sikerült kijutni 

a Szeret-folyóig.
421

  

Az offenzíva megállása után kialakuló új helyzet, a védelmi vonalak kiépítése és az 

aktív állásvédelem szabályozást igényeltek, így József Ágost január 10-én részletes parancsot 

adott ki az elvégzendő feladatokról és követendő magatartásról.
422

 Ebben szigorúan tiltotta 

még a legkisebb területfeladást is, valamint az ellenséggel való barátkozást, továbbá sürgette 

az aktív védekezést (alkalmankénti betörésekkel, az ellenség zaklatásával), valamint a 

tüzérség folyamatos tűzvezetési gyakorlatait, csak úgy, mint az ellenséges ütegek idejekorán 

történő kikapcsolását. Naplójában egyúttal újólag kifejezte egyet nem értését a támadó 

hadműveletek leállításával, mondván, hogy „nagy hiba volt, hogy az itt be nem fejezett 

hadjáratból más arcvonalra ugrottunk át. Így sem keleten, sem nyugaton nem fogunk 
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végezni!”
423

 A háttérben – bizonyára okkal – látta úgy, hogy a német hadvezetőség számára a 

nyugati front sokkal fontosabb kérdés volt, mint Erdély, éppen ezért az ellenséges betörés 

veszélyének elhárítása után nem akartak több áldozatot hozni érte. A védelem mikéntjét leíró 

parancs mellett a főherceg fogalmazott egy a parancsnokok feladatait előíró utasítást is, 

melyben nehezményezte, hogy sokan nem voltak tisztában a saját arcvonalukon uralkodó 

állapotokkal és a legénység hangulatával, ugyanis nem vagy csak nagyon ritkán keresték fel 

az első vonalakat. Ennek megfelelően utasította őket, hogy sűrűn látogassák csapataikat és 

tegyenek meg minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy igényeiket jobban ki tudják 

elégíteni. 

A január közepére leálló hadműveletek eredménye viszonylag csekély volt, bár a 

József főherceg-arcvonalon sikerült az orosz-román erőket teljesen kiszorítani a magyar 

területről, ráadásul a Kárpátok előterében rövidebb, viszonylag jól védhető állásokat 

alakítottak ki. Ugyanakkor elszalasztott lehetőségnek volt tekinthető a további előrenyomulás 

megállítása és az itt küzdő alakulatok meggyengítése, valamint a Kolomea térségében 

sürgetett támadás elnapolása. A hadvezetőség által hozott döntés azonban érthető, ugyanis 

Romániát addig teljesen térdre kényszeríteni, amíg Oroszország támogatja, nem lehetett,
424

 

ráadásul egyértelmű volt, hogy a keleti fronton elért sikerrel nem lehet a háborút eldönteni, a 

végső eredményt nyugaton kellett kivívni, ezért is szállították át a nélkülözhető 

hadosztályokat.
425

 Emellett azonban további pozitívumként jöhetett számításba, hogy az 

oroszok arcvonala még hosszabbra nyúlt és a román hadsereg megmentésére az orosz 

tartalékokat kellett bevetni, így egy ideig semmiképpen sem kellett a keleti fronton 

bekövetkező támadástól tartani. A mérleg másik serpenyőjében azonban megemlíthető, hogy 

a központi hatalmak arcvonalai is meghosszabbodtak a román hadba lépéssel, így elérték 

teljesítőképességük maximumát.
426

 

 

 

3.5.2. Állóháború a román fronton 

 A következő több hónapos időszakban nem zajlottak jelentősebb hadmozdulatok 

József Ágost arcvonalán. A román haderő a szétesés határán vonult vissza Moldvába, hogy ott 

újjászervezzék, Oroszországot pedig lekötötte saját belső válsága és az ennek nyomán 

                                                             
423 József főherceg: A világháború… IV. 242. 
424 Vö. Arz véleménye, melyet az erdélyi kormánybiztos jegyzett föl: Betegh Miklós: Erdély a háborúban. 

Néhány erdélyi adat az 1914–1917 évek történetéhez. Dicsőszentmárton, 1924. 101. 
425 Nagy 1924. II. 232. 
426

 Julier Ferenc: 1914–1918. A világháború magyar szemmel. Budapest, 1933. 197. 



99 

 

kirobbanó márciusi forradalom. Ennek megfelelően József Ágost figyelmét az állások 

kiépítésére, a katonák gyakorlatoztatására és az alá rendelt egész frontvonal szisztematikus 

végiglátogatására fordította, mellyel párhuzamosan az 1917 tavaszi belpolitikai 

bonyodalmakkal is volt alkalma foglalkozni. Korábbi szokásának megfelelően frontvonalak 

mellett a hátrébb elhelyezkedő hadi kórházakat is látogatta, amiben tudott igyekezett segíteni 

sebesült katonáinak is.
427

 A csapatokat szemlélve rögtön jelentette az AOK-nak, hogy nem 

elégséges a felszerelés és ellátmány, másfelől pedig egyes hadmozdulatok elemzése során 

pontos útmutatásokat fogalmazott az oroszokkal szemben alkalmazandó védekezésről, hogy 

elkerülhetőek legyenek a nem szükségszerű területveszteségek.
428

 Ez alkalommal is, a már az 

olasz fronton is sokszor idézett véleményének adott hangot, mely szerint a tüzérség és 

gyalogság igen precíz együttműködése során a túlerőben lévő ellenséges támadás is 

feltartóztatható. Ugyanakkor igen erőteljesen követelte, hogy az első vonalakat folyamatosan 

tartsák erősen megszállva, ugyanis itt nem jellemző a nyugati vagy olasz fronton tapasztalt 

hosszú tüzérségi előkészítés, ennek megfelelően tehát már az első vonalban meg kell 

akadályozni az ellenséges betörést. Mindemellett pedig aggodalommal tapasztalta, hogy 

továbbra is napirenden voltak a csapatkivonások, így egyre többször jelezte, hogy az állások 

tartása nem teljesen biztos, bár egyelőre román támadás sem fenyegetett. 

 Február 9-étől kezdve a főherceg hosszabb szemleutat tett, mely a Kárpátokban 

uralkodó igen zord időjárási helyzet miatt komoly nehézségekbe ütközött, mint például 

amikor egy éjszakát, a –20 ºC alá süllyedő hidegben és hóviharban hadseregcsoport-

parancsnok létére lerobbant autójában volt kénytelen tölteni,
429

 de többször is előfordult, hogy 

bakancsára hágóvasat erősítve, több méteres hófúvásokon keresztül látogatta meg csapatait, 

akik közül sokan már a szerb fronton is alá voltak beosztva. Sőt, február végén Rahó 

közelében, a békéscsabai 101. közös gyalogezredet látogatta meg,
430

 amikor egy szánkón 

csúszva majdnem egy szakadékba zuhant kísérőjével együtt, de még időben sikerült a 

szánkóról leugrani.
431

 A szemle során testközelből tapasztalva a teljes arcvonal igen gyenge 

megszállása miatt komolyan felvetődő perspektivikus problémát egy esetlegesen bekövetkező 

orosz támadás esetén, József Ágost többször is sürgette, hogy Ferenc Józseftől kapott 

ígéretnek megfelelően végre szállítsák át a Karsztról a 17. hadosztályt a Keleti-Kárpátokba, 

mely minden zordsága ellenére is könnyebb frontszakasz, mint Doberdó, ugyanakkor nagy 
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szükség is lenne rá. A 7. hadseregnél tett többnapos szemléjét végül azzal a megnyugtató 

tudattal fejezte be, hogy a csapatok hangulata – annak ellenére, hogy kevesen vannak – 

megfelelő, az állások pedig kellőképpen ki vannak építve.
432

  

 A látogatásról visszatérve érte a hír József Ágostot, hogy a király leváltotta Conradot 

és az addig a főherceg arcvonalához tartozó 1. hadsereg parancsnokát, Arthur Arz von 

Straussenburg gyalogsági tábornokot nevezte ki a Monarchia vezérkari főnökévé.
433

 A király 

egyfelől már ismerte Arzot a román frontról, hiszen József főherceg előtt ő maga vezette a 

hadsereg-arcvonalat, továbbá szimpatikus volt számára kompromisszumkészsége, melyet a 

főherceg naplójában ki is emelt: „Arz a királlyal szemben nem lesz elég erélyes és bizonyos 

esetekben, midőn meg nem ingatható „veto” kell, nem lesz az, aki ezt kérlelhetetlenül 

megtenné.”
434

 Arz távozását követően Rohr Ferenc vezérezredest – aki 1915-ben még a 

karintiai frontszakaszon volt a főherceg parancsnoka – nevezték ki az 1. hadsereg élére, 

ezáltal a korábbi helyzethez képest fordított beosztás jött létre, ami tagadhatatlanul 

kellemetlen volt mindkét fél számára. 

 A hadsereg-arcvonalon tapasztalható legfontosabb hadművelet a még decemberben 

elveszített Magyaros-tető visszafoglalása volt.
435

 Az 1. hadsereg alá tartozó 39. hadosztály – 

élén a már Doberdón is a főherceg alatt szolgáló Breit József tábornokkal – kapta feladatul, 

hogy példás felkészülés után hajtsa végre az akciót. A támadást aprólékosan, pontról pontra 

begyakorolták a Magyaroshoz hasonló terepen, melyet az orosz tüzérség sem zavart meg.
436

 A 

precíz felkészülés szükségességét József Ágost már rég óta hangsúlyozta, így ez esetben 

különös megelégedéssel fogadta és már az akció előtti napon egészen biztosra vette a sikert: 

„Holnap foglalják vissza miskolci honvédeim a Magyarost. Úgy előkészítettünk mindent és a 

10-es és 11-es honvédeket olyan kiválóan begyakoroltuk, hogy nézetem szerint föltétlenül 

sikerül és igen kevés veszteséggel jár ez a különben igen nehéz vállalkozás”
437

 Március 8-án a 

megvalósítás valóban példaszerűen sikerült, rövid, de koncentrált tüzérségi előkészítés után, 

mintegy három óra leforgása alatt visszaszerezték a stratégiai fontosságú magaslatokat. A 

veszteségek minimálisak voltak, ugyanakkor az oroszoktól több mint ezer foglyot ejtettek, 

ezzel is megmutatva, hogy a jól előkészített és precízen összehangolt támadás már az első 

világháborúban is hatékonyan tudott működni.
438
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 A következő nyugalmasabb márciusi napokban a főherceg a világháború elején általa 

vezetett 31. hadosztályt látogatta meg, miközben megérkeztek hozzá az orosz forradalom 

hírei. A fronton uralkodó körülmények még március közepére sem javultak sokat, a főherceg 

autója ezúttal is elakadt egy hófúvásban, mely után komoly gyalogtúrával érte csak el a 31. 

hadosztály parancsnokságát, majd a 69-esek vonalait. Általában rendben találta az állásokat, 

mindenütt kitüntetett pár katonát és kiment a tűzvonalba, ami után megjegyezte, hogy „a 

hadseregarcvonal-parancsnok a saját és az ellenséges állás között áll, egyedül egy nagy fehér 

bundába burkolt hős honvéddel, a nélkül, hogy lőnének rá az oroszok! Ugyancsak heves 

géppuska, aknavető és lövegtűzben lett volna részem ha ezt az olaszokkal szemben 

megpróbáltam volna!”
439

  

Még március közepén érkezett meg József Ágosthoz Vilmos császár meghívása, hogy 

látogassa meg a nyugati frontot, egyúttal folytassanak egymással személyes megbeszélést is. 

Miután megérkezett ehhez a hadsereg-főparancsnokság jóváhagyása, a főherceg március 27-

én este indult el a nyugati frontra. Útját Kistapolcsányon, majd anyósánál, Münchenben 

megszakítva, március 30-án érkezett meg Bad Kreuznachba, II. Vilmos és a német vezérkar 

főhadiszállására. A főherceg hosszan beszélgetett Vilmos császárral, valamint Hindenburggal 

és Ludendorffal is, kölcsönösen tájékoztatták egymást a frontvonalak állásáról és a harci 

helyzetről. A német vezetők arra kérték a főherceget, hogy Oroszországot ne provokálják 

támadó akciókkal, mert esetleg eltérítheti a békétől. Vilmos a beszélgetésük során meggyőzte 

a József Ágostot, hogy „ő a legtisztább szándékkal kéri szövetségi hűségünket”,
440

 ami 

valójában egyáltalán nem volt igaz. A vacsoránál Hindenburggal és Ludendorffal 

kompromisszumos békéről beszéltek, melyben „Lengyelország keletkezésén kívül alig lenne 

változás, […] Talán Olaszország és Bulgária valamivel megnagyobbodnék, de más változás 

aligha lenne.”
441

 E feljegyzést megint csak kétes fénybe helyezi az egy évvel később 

megkötött breszt-litovszki béke, mely óriási területgyarapodást jelentett Németország számára 

és szó sem volt benne Lengyelország létrehozásáról, bár kétségtelen, hogy nem 

kompromisszum történt, hanem Oroszország feltétel nélkül kapitulált. A beszélgetés után 

József Ágost vonatra szállt és a frontra, Valenciennes-be utazott. Az állásokat szemlélve 

egyértelműen látszott, hogy a hadszíntér teljesen más adottságokkal bírt, mint Doberdó vagy a 

Kárpátok, így „nem szabad sémákra támaszkodni”.
442

 A március 31-től április 6-ig tartó 

látogatás során a főherceg teljes képet kapott a nyugati front elveiről, harcairól, még a flottát 
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is meglátogatta. Örömmel tapasztalta azonban, hogy a saját állásai is vannak olyan jók, mint a 

németek, valamint többször is leszögezte, hogy „Doberdóhoz még ez sem hasonlítható”.
443

 

A nyugati frontról visszaindulva József Ágost megszakította útját Badenben és 

Laxenburgban. Előbb Arz-cal egyeztetett, majd az uralkodóval találkozott, aki kikérte 

véleményét, hogy kit ajánlana hadügyminiszternek, mire a főherceg Rohrt és Hazait javasolta. 

Emellett alább részletesen bemutatásra kerülő politikai kérdésekről tárgyaltak, valamint a 

főherceg ismét nyomatékosan sürgette a 17. hadosztály Doberdóról történő elszállítását, 

melyre egyértelmű ígéretet is kapott a királytól.
444

 Laxenburgból távozva egy rövid budapesti 

megállás után április 9-én érkezett vissza Marosvásárhelyre, ahova már január végén 

áthelyezte a hadseregarcvonal-parancsnokság székhelyét, hogy a fronthoz közelebb legyen. 

Az orosz forradalom következtében áprilisban egyre gyakoribbá vált az orosz katonák 

közeledése a szemben álló erőkhöz.
445

 József főhercegnek éppen ezért a legszigorúbban 

kellett megtiltania a közkatonák barátkozását („nehogy forradalmi eszméket csempésszen 

csapatainkba”),
446

 továbbá részletes parancsban szabályozta, hogy tárgyalóküldöttség 

fogadása esetén mi a teendő, továbbá komoly propagandát folytattak az orosz katonák 

körében. Összhangban a hadsereg-főparancsnokság utasításával beszüntettek minden támadó 

jellegű hadmozdulatot, nehogy ez kényszerítse arra az oroszokat, hogy tovább folytassák a 

háborút. A tárgyalások tartalmára nézve előírták, hogy hangsúlyozni kell, hogy a Monarchia 

és Németország nem kíván Oroszország belügyeibe avatkozni és várja annak békeajánlatát. 

Húsvétkor különösen sokan jöttek át, akiket a főherceg parancsára készségesen tájékoztattak a 

hadi és politikai helyzetről – természetesen a Monarchia szemüvegén keresztül. A helyzetet 

jól jellemezte a királyi herceg naplójában szereplő megjegyzése: „úgy vélem, hogy a 

fegyelemnek utolsó nyomai is már végleg eltűntek odatúl.”
447

 A békés időszakban a szemlék 

sem maradtak el. Az egyik ilyen alkalommal, április 25-én Rahónál a budapesti 32-eseknél 

járt József Ágost, amikor ismét egy orosz küldöttség érkezett az első vonalakhoz. Az alkalmat 

kihasználva, a főherceg inkognitóban csatlakozott a tárgyalókhoz, ahol maga is elbeszélgetett 

az orosz katonákkal és néhány tiszttel.
448

 Nem minden alkalommal lehetett elégedett a 

látottakkal. Május 10-én például a 70. honvédhadosztály menetalakulatainak kiképzését 

szemlélve délelőtt fél 9-kor még nem találta kivonulva a csapatokat, sőt az egyik őrnagyot 

maga húzatta ki az ágyából, pedig már régebben elrendelte, hogy reggel 6 órakor kezdődjön a 
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napi foglalkozás. A szigorú és kemény gyakorlatozás nem csak azért volt fontos, hogy a friss 

menetalakulatok felkészülten kerülhessenek az állásokba, hanem a hosszabb nyugalmas 

periódusban mindenképpen foglalkoztatni kellett a katonákat, hogy a harci szellem 

megmaradjon, vagy legalábbis ne romoljon sokat. 

Május közepére megérett a helyzet arra, hogy magasabb szinten kezdjenek 

fegyverszüneti tárgyalásokat. Az OHL és az AOK is felhatalmazta a megfelelő arcvonalakat 

(Ober Ost és József főherceg arcvonal), hogy a központilag kiadott fegyverszüneti 

feltételekkel keressék meg a szemben álló orosz hadsereg-parancsnokságokat. Mindezzel 

párhuzamosan az 1. hadsereg frontján szinte teljesen megszűnt a harctevékenység és csend 

uralkodott. A főherceg tapasztalatai szerint kézzelfogható volt az orosz frontkatonák 

békevágya, ugyanakkor a tisztikar és az ideiglenes kormány sokkal inkább elutasító volt az 

ajánlatokkal szemben, melyben inkább az orosz hadsereg felbomlasztásának szándékát látták 

– nem is teljesen alaptalanul. Ennek megfelelően nem érkezett egyértelmű és pozitív válasz. 

Miután pedig a Monarchia és Németország sem értett teljesen egyet a békefeltételekben (pl. 

az annexió kérdése), a fegyverszüneti tárgyalások megfeneklettek, sőt Kerenszkij májusban 

már újabb nagy orosz támadásról szónokolt a fronton.
449

 Mindeközben jelentős méretű erőt 

vontak el a román arcvonalról, főképpen az ismét megélénkülő Isonzó-frontra, amit a 

főherceg igen kockázatosnak talált az esetlegesen küszöbön álló román-orosz támadásra 

hivatkozva.
450

 Ugyanakkor sűrűn kitért az olasz front eseményeire, és a már fentebb is 

idézettekkel egybecsengve leszögezte, hogy az olasz front volt a legfenyegetőbb hadszíntér, 

melyet éppen ezért egy nagy, koncentrált támadással javasolt felszámolni, ami végül ősszel 

Caporettónál meg is történt. 

A nyugalmas időszak álláslátogatásai és napi jelentései közepette kiemelkedett június 

18-19-én IV. Károly látogatása a főherceg arcvonalán. Miután megbeszélték a vonalak 

elhelyezkedését és az általános harci helyzetet, kitértek a fegyverszünet kérdésére, mely 

kapcsán a király úgy tájékoztatta József Ágostot, hogy megszületett a németekkel a 

megállapodás az annexió-mentes békéről, melyről még aznap megérkezik a hivatalos 

értesítés.
451

 Pár politikai kérdés megbeszélése után pedig végig látogatták az 1. és 7. hadsereg 

egyes állásait, ahol a királyt mindenütt a legtöbb kitüntetést viselő katonák fogadták. Miután 

az uralkodó visszautazott Badenbe, az orosz hadvezetés elszánta magát egy újabb offenzívára 
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és Galíciában, Böhm-Ermolli vonalaival szemben jelentős erőt koncentrált egy utolsó nagy 

támadáshoz, annak ellenére, hogy az orosz bakák már egyáltalán nem kívántak harcolni.  

 

 

3.5.3. A Kerenszkij-offenzíva és következményei 

 A központi hatalmak sikeres 1916 őszi ellentámadásának megállítása után a front 

teljes egészében orosz vezetés alá került, a románok hadseregük és államiságuk maradékainak 

megőrzését is csak az orosz segítségnek köszönhették.
452

 Ettől függetlenül a keleti front nem 

szűnt meg, sőt a román hadsereget 1917 tavaszán francia tisztek (különösen Berthelot 

tábornok) vezetésével ütőképes erővé formálták.
453

 Ezzel párhuzamosan az oroszok pedig – 

mint fentebb is szerepelt – igen jelentős erőt vontak össze a galíciai fronton, ugyanis a 

kormány, Kerenszkij hadügyminiszter vezetésével, komoly angol nyomásra, valamint az 

orosz nagyhatalmi célok megvalósítása, továbbá a forradalomnak egy nagy katonai 

győzelemmel történő konszolidációja céljából a háború folytatása mellett döntött.
454

 Ennek 

megfelelően a Bruszilov tábornok által irányított utolsó nagy orosz offenzíva, a már korábban 

tapasztaltak szerint Lemberg irányában (a német Ober Ost és Böhm-Ermolli seregcsoportja 

ellenében) indult meg 1917. július 1-én komoly tüzérségi előkészítéssel, majd a megszokott 

tömegrohammal.
455

 Eredetileg a tervek szerint az egész arcvonalon támadni kellett volna, 

hogy ne tegyék lehetővé a központi hatalmak átcsoportosítását, de József főherceg és 

Mackensen arcvonalán a románok ekkor még nem álltak készen az offenzívára. 

 József Ágost nem is tett mást július első napjaiban, mint a tőle északra dúló küzdelem 

híreit követte és elhatározta, hogy a 7. hadsereggel felszabadítja Bukovinát, amint az oroszok 

Galíciában vereséget szenvedtek. Ugyanakkor nehezítette helyzetét, hogy épp a Böhm-

Ermollinál kialakult fenyegető szituáció miatt újabb erőket vontak el frontjáról, így valóban 

hiányzott a szükség esetén bevethető hadseregarcvonal-tartalék, „pőrére kopasztott [ti. József 

Ágostot] az A. O. K.”
456

 A csata július 9-ére igen válságosra fordult, ugyanis a főherceg 

arcvonalának közvetlen északi szomszédságában, Tersztyánszky 3. hadseregében jelentős 

szakaszon tudtak az orosz támadók rést ütni, ami ezáltal József Ágost balszárnyát is (Kövess 

hadsereg) is komolyan fenyegetve.
457

 Ugyanakkor az orosz betörés kedvező lehetőséget 
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teremtett egy ellenlökés esetére, hiszen északról az Ober Ost, míg délről a József főherceg 

hadsereg-arcvonal tudott támadásba lendülni és harapófogóba szorítani az előretört oroszokat. 

József Ágost viszont Kövessel egyeztetve szigorúan csak az orosz offenzíva kifulladása után 

tartotta kivitelezhetőnek az említett akciót, ugyanis nem állt rendelkezésre elégséges erő, 

különösen úgy, hogy délen a Gerok-csoport ellen már lehetett számolni egy román 

támadással.
458

 A főherceg szűkös haderőről szóló jelentéseit az AOK elutasította arra 

hivatkozva, hogy a karintiai front mellett az erdélyi arcvonal állt a legjobban az ellenséges 

katonák számával összehasonlítva. József Ágost természetesen nem fogadta el ezt az érvelést, 

amiben vezérkari főnöke Seeckt tábornok is egyet értett vele, mondván, hogy „mi nem 

vagyunk libák, amelyeket valahányszor tollaik megnőttek, meg lehet újra koppasztani, nálunk 

a tollak nem nőnek újból meg és a Kárpátok csak az itt nem ismerősök képzeletében képeznek 

kínai falat, mely minden ellenséget föltartóztat.”
459

 

 A főherceg arcvonalának déli végén, a Gerok-csoporttal szemközti orosz-román 

erőösszevonásból egyértelműen sejthető támadás július 23-án késő éjjel indult meg.
460

 

Köszönhetőleg a – József Ágost szava járásával élve – megkopasztott védekező arcvonalnak, 

valamint a román haderő tagadhatatlan felkészültségének, a rákövetkező egy-két napban 

kritikus helyzet alakult ki, az első vonalakat néhol ki is kellett üríteni. A főherceg egész 

arcvonaláról kapart össze némi erősítést, melyeket harcba vetve végül sikerült megelőzni a 

vonalak átszakadását, de ettől függetlenül szinte kárörvendően jegyezte föl, hogy az általa 

előre vetített vészhelyzet megvalósult. Más helyütt a helyzetet egyenesen „az A. O. K.-nak az 

események után sántikáló vezetéséből eredt katasztrófának” nevezte,
461

 amely megjegyzés 

nem volt jogos, ugyanis az AOK-nak sem volt már 1917-ben olyan komoly mozgástere, hogy 

könnyen előteremthessen erősítéseket, ugyanakkor a forradalom után az orosz haderő már 

korántsem tűnt olyan fenyegető ellenfélnek, mint annak előtte. Végeredményként azonban az 

orosz-román támadás több tényezőnek is köszönhetően megtorpant. Először is néhol a 

túlerővel szemben is igen hősies ellenállást tanúsítottak a védők, mint például a cs. és kir. 82. 

székely gyalogezred, amely a Măgura Casinului magaslat ellen irányuló több tucat román 

támadást is föltartóztatta.
462

 Vitathatatlanul szükség volt a Gerok-csoporthoz vezényelt 

erősítésekre – bár ezek a főherceg véleménye szerint sem értek volna időben át, ha a támadás 

a kezdeti tempójában továbbhalad. Az offenzíva leállítását a front egészét tekintve az tette 
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indokolttá, hogy északon bekövetkezett a zborówi áttörés és Böhm-Ermolli teljes csoportja 

támadásba lendült, ami azzal fenyegetett, hogy Bukovina irányában előre törve elvágják a 

hátországuktól a Kárpátokban harcoló alakulatokat, mely helyzetet még inkább fenyegetővé 

tett, hogy délen Mackensen csoportja is újra megkezdte előrenyomulását.
463

 Mindezen 

okoknak köszönhetően tehát sikerült elhárítani az arcvonalat fenyegető egyetlen komolyabb 

veszélyt. 

 József Ágost az AOK-t azonban nem csak azért kritizálta igen élesen, mert a délen 

indított támadás feltartóztatására nem volt elég ereje, hanem legalább annyira nehezményezte, 

hogy nem tud csatlakozni Böhm-Ermolli oroszokat üldöző arcvonalához. Ugyanis a főherceg 

jó előre eltervezte, hogy a galíciai orosz támadás kifulladása után a 7. hadsereget maga is 

rohamra indítja, hogy Bukovinát fölszabadíthassa, esetleg utána Moldvát elfoglalja. Miután 

bekövetkezett a zborówi áttörés, a várt pillanat eljött, ugyanakkor még a meglévő kevés 

erőből is délre, a Gerok-csoport támogatásához kellett átvezényelni erősítést, így enyhén 

szólva sem volt meg a támadáshoz szükséges erő, de amíg az oroszok visszavonultak, addig 

utánuk nyomult a József főherceg-arcvonal északi szárnya.
464

 A bukovinai támadás sikeresen 

haladt előre, így július 30-án József Ágost elutazott főhadiszállásáról, hogy személyesen 

lehessen jelen, amikor a 7. hadsereg csapatai bevonulnak Czernowitzba. A tartományi 

székvárost több alakulat is örömmel foglalta volna vissza, így a főherceg vitába is keveredett 

a 3. hadsereg parancsnokával, Křitek vezérezredessel,
465

 valamint IV. Károlynak is kérnie 

kellett, hogy a bajor 8. lovashadosztályt ne irányítsák Czernowitz felé, hanem azt hagyják 

meg a 7. hadsereg céljaként.
466

 A döntő támadás augusztus 2-án zajlott Czernowitz délnyugati 

előterében, ahol az áttörésben a békéscsabai 101-esek tüntették ki magukat leginkább, amit 

József Ágost személyesen követett végig. Az ezred helytállását az AOK jelentése is 

kiemelte.
467

 Ezek után a bevonulás már harc nélkül, ünnepélyes keretek között mehetett végbe 

augusztus 3-án.
468

 Bukovina visszafoglalásának további, a főhercegre nézve örömteli 

következménye, hogy az uralkodó a nagy arany Signum Laudis kitüntetéssel is kifejezte 

megelégedését.
469
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A tartományi székhely felszabadítása után a különböző nézőpontok annak kapcsán 

álltak szemben, hogy a 7. hadsereg milyen irányba folytassa támadását, vagy inkább álljon 

meg és vegyen föl biztos állásokat. A főherceg természetesen azt az álláspontot képviselte, 

hogy a támadást tovább kell fejleszteni annak érdekében, hogy Moldva (legalábbis a Szeret és 

a Prut közötti térség) megszállásával a románokat végleg kiiktassák a hadviselő felek közül.
470

 

A további tervekről való döntés annál is inkább indokoltnak látszott, mivel a következő 

napokban volt várható Mackensen és vele együtt a Gerok-csoport összehangolt támadása 

délen, így tehát fölmerült a Moldvában elhelyezkedő ellenséges alakulatok két irányból 

történő összeroppantásának lehetősége.
471

 Hogy ez végül mégsem ment végbe az nagyban 

köszönhető a román haderő igen kemény ellenállásának, valamint a Monarchia Bukovinába 

előre tört alakulatai fáradtságának, az utánpótlási vonalak megnyúlásának, valamint a 

visszavonuló orosz csapatok igen kegyetlen pusztító munkájának, melynek során minden 

hidat, közlekedési vonalat használhatatlanná tettek – lényegében tehát a Moldva elleni északi 

irányú támadás nem valósult meg.
472

 

Ezzel szemben délen a Mackensen alá tartozó 9. hadsereg augusztus 6-án megindította 

támadását, melyet a hadtörténeti irodalom a „Putna-menti csataként” tart számon.
473

 Ennél 

fogva nem várhatott sokáig Gerok sem támadásával, amit József Ágosttal és Seeckttel együtt 

a legalaposabban megterveztek, hiszen „egy a francia tisztek által egészen újonnan kiképzett, 

különösen nagy eréllyel vezetett ellenség kétségbeesett és rendkívül szívós ellentámadásával 

kell számolnunk.”
474

 A tervek szerint komoly tüzérségi előkészítéssel és nagy mennyiségű 

gáz belövésével akarták harcképtelenné tenni a román tüzérséget és előkészíteni a terepet a 

gyalogság számára, valamint rendelkeztek arról is, hogy a pergőtüzet a támadó gyalogság 

érkezése előtt csak 20 másodperccel (!) szabad előrébb helyezni, mely parancsból fogalom 

alkotható a fegyvernemek igen pontos együttműködéséről. Mindennek megfelelően augusztus 

8-án a Gerok-csoport is megindította támadását (azon belül is a 70. honvéd- és a 71. közös 

hadosztály), mellyel kezdetét vette a (harmadik) Ojtozi-csata.
475

 A jól előkészített támadás 

sikerült is, a tüzérségi előkészítés elvégezte feladatát, míg a rohamosztagok ezután a román 

lövészárkokba bejutva felgöngyölték sok helyütt már a második vonalakat is. József Ágost 

mindezt személyesen figyelte és a látottakat honorálandó azonnal el is küldött jó néhány 

nagy- és kis ezüst vitézségi érmet.  
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Az első napi siker után azonban az offenzíva lelassult. Ennek több oka közül 

kiemelhető, hogy a német 9. hadsereg sem tudott a tervezett ütemben előretörni, valamint a 

Gerok-csoport nem bírt annyi tartalékkal, hogy az első napi sikert igazán dinamikusan ki tudja 

aknázni, de talán végső soron a román haderő váratlanul erélyes és kitartó ellenállása 

tartóztatta fel a központi hatalmak támadását.
476

 A problémát természetesen József Ágost is 

érzékelte: „Úgy látom, hogy szép tervünk dugába dőlt és a Moldva nem lesz megszállva. Elég 

baj ez. Az ellenség összeszedte magát és rendkívül szívós és mindig kemény 

ellentámadásokkal védekezik. […] a román érzi, hogy létéért küzd s azért védi oly 

elkeseredéssel hazája minden rögét! Értem és becsülöm! A főereje azonban a francia vezetés, 

mely nélkül aránylag könnyű volna vele elbánni.”
477

 Ezek után pedig ismét hangot adott 

véleményének, hogy ha az AOK és OHL igazán akarták volna, bizonyára össze tudtak volna 

szedni még 1-2 hadosztályt a többi frontokról és ezáltal döntésre vinni a csatát Romániával 

szemben, hiszen már „nyakán volt a kötél és csak egy kis erő hiányzott, hogy a hurkot 

meghúzza.”
478

 Ennek híján azonban egy páratlanul kedvező hadászati lehetőséget 

szalasztottak el. Ez utóbbi állítással Hindenburg is egyetértett, amint az emlékiratából 

kiderül,
479

 ugyanakkor az egyes frontvonalak jelentőségét fölmérve mégis a már kevésbé 

veszélyesnek ítélt keleti frontot gyengítették meg a nyugati és az olasz arcvonal érdekében.  

A támadás során ugyan elérték Aknavásárt (Tărgu Ocna),
480

 de a hadművelet 

augusztus közepére már annyira lelassult, hogy a főherceg nyugodtan el tudott utazni 

Marosvásárhelyről Bécsbe, ahol a király ekkor adta át több sikeres parancsnoknak is a 

Katonai Mária Terézia-rend középkeresztjét. Bécsből visszatérve, a német 9. hadsereg és a 

Gerok-csoport támadásának elakadása folytán József Ágostban fölmerült a gondolat, hogy e 

vonalaknál védelembe kellene átmenni és a meglévő erőket átcsoportosítani északra (a 7. 

hadsereghez), hogy onnan a már rég tervezett Moldva elleni támadást saját erőből végre 

tudják hajtani.
 481

 A gondolatot ugyan Hindenburg üdvözölte, de az erőket nem lehetett a kellő 

gyorsasággal átdobni, hiszen még nem volt készen a Kolomea-Czernowitz vasútvonal, 

ráadásul ekkor még Geroknál is zajlott a támadás, így végül a terv megvalósítására nem 

kerülhetett sor.
482

 Sőt a főherceg augusztus 26-án kapta kézhez az AOK támadást beszüntető 

parancsát, melynek értelmében a román fronton mindenfajta offenzív tervet elejtett és az elért 
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állások kiépítésére utasította az arcvonalat. Szeptember 3-ára pedig Mackensen is beszüntette 

utolsó akcióit, ezzel véget ért a mozgó háború a román hadszíntéren.
483

 

Innentől kezdve ismét az állások kiépítése vált elsődleges feladattá és József Ágost is 

folytatta megszokott szemléit. Szeptember 4-én ezt éppen IV. Károly társaságában tette, aki a 

románokkal szembeni harcokban különösen kitartóan küzdő 82. székely közös gyalogezredet 

tüntette ki látogatásával.
484

 Más alkalommal a cs. és kir. kaposvári 44-eseket látogatva már 

kiválóan kiépített állásokat vehetett szemügyre: „nagyszerű kavernák mindenütt s az állás 

most már bevehetetlenül erős, ha magyar hősök védik azt. A drótakadályok magasfeszültségű 

villanyárammal vannak telítve, elég hozzáérni, hogy agyonüsse az embert. Nagy aknamezők 

és sok faakna, egyszóval a megsemmisítő haditechnika minden művészetével a 

leggondosabban kieszelve és ellátva.”
485

 A látogatások során nem mulasztotta el az ezúttal 

frontszolgálatot ellátó fiának, József Ferencnek a századát sem meglátogatni, ahol szintén 

mindent rendben talált. Az arcvonalon uralkodó nyugalom még egy pár napos szabadságot is 

lehetővé tett a főherceg számára, amit a Görgényi-havasokban vadászattal és természetjárással 

töltött.  

Szeptember végének legfontosabb eseménye Vilmos császár látogatása volt az erdélyi 

fronton, szeptember 24 és 26. között (lásd: 5. kép). Az uralkodó a Mackensen által megszállt 

román területekről érkezett, majd a József főherceg-arcvonal állásait látogatta végig. József 

Ágost számára kissé visszatetsző volt, hogy Brassóban „Heil unserem Kaiser! Heil unserem 

Befreier!” kiáltásokkal fogadták II. Vilmost, meg is jegyezte, hogy „ezek a szászok 

hálátlanok; a 700 éves magyarországi létükben megtarthatták teljesen nyelvüket és jellegüket 

és mégis úgy látszik, nem jó hazafiak!”
486

 A másnapi nagyszebeni látogatásra intézkedett is a 

főherceg, hogy hozzanak népviseletben székelyeket és magyarokat is, hogy „ne higgye 

Vilmos császár, hogy talán Németországban van.”
487

 Ugyanilyen okokból alakította úgy a 

császár látogatását, hogy Kolozsváron is megálljon és ott találkozzon a magyarok 

küldöttségével is. A látogatás utolsó napján, szeptember 28-án a Tatár-hágóba mentek, 

ahonnan a legjobban át lehetett tekinteni a védelmi rendszert. II. Vilmos elutazása után a 

főherceg Kolozsvárra tette át főhadiszállását, ugyanis arcvonalához csatolták északról a 3. 

hadsereget is, amelyet Marosvásárhelyről már csak nagyon nehezen tudott volna irányítani. 
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Ugyan Kolozsvár jóval távolabb esett a fronttól, mint Marosvásárhely, de közlekedési 

csomópontként mégis könnyen megközelíthető volt onnan az arcvonal legtöbb szakasza. 

A meginduló caporettói áttörés árnyékában a román fronton október folyamán nem 

történt semmilyen komolyabb hadi esemény, így aztán a főhercegnek volt alkalma kárpáti 

medve-vadászaton is részt vennie.
488

 Az olaszokkal szemben alakuló nagy sikert látva József 

Ágost bízott benne, hogyha a támadás eljut a Piavéig és ezáltal lerövidül az ottani arcvonal, 

akkor az ott felszabaduló erőket talán mégis átdobják őhozzá és így el tudják majd foglalni 

Moldvát. November folyamán pedig megtörtént Szentpéterváron a kommunista 

hatalomátvétel, így az orosz hadsereg bomlása új fázisba lépett. Ugyan nem volt teljesen 

egyértelmű, hogy az újabb belpolitikai fordulat milyen hatást gyakorolhatott a hadseregre, de 

ettől kezdve még kevésbé kellett orosz támadástól tartani. Ennek megfelelően az OHL ki is 

vonta a József főherceg-arcvonalból a német alakulatokat, sőt József Ágost vezérkari főnökét, 

Seeckt tábornokot is áthelyezték, a főherceg legnagyobb bánatára, ugyanis munkatársát, mint 

eddigi legjobb vezérkari főnökét és barátját jellemezte. 

November végére mind a központi hatalmak, mind pedig a kommunisták vezette 

Oroszország elszánták magukat a fegyverszüneti tárgyalásokra, melyek eleinte még csak helyi 

jelleggel a szembenálló hadosztályok között indultak meg. Az ezt követően Breszt-

Litovszkban megkezdődő fegyverszüneti tárgyalásokkal párhuzamosan a harcok teljesen 

elcsendesültek. Ezek ugyan formálisan az egész orosz frontra vonatkoztak, de Scserbacsov 

tábornok, a román (orosz délnyugati) front parancsnoka együtt a román vezetéssel ezt nem 

fogadta el.
489

 Minthogy azonban a románok felmérték, hogy nyugati támogatásra nem 

számíthatnak és a bolsevizálódó orosz területekre sem lenne értelme visszavonulniuk, mégis a 

fegyverszünet mellett döntöttek, így elküldték követeiket Mackensenhez és József 

főherceghez december 4-én.
490

 Az ajánlatot a központi hatalmak elfogadták, így december 7-

9-ig zajlottak a tárgyalások, a Scserbacsov által javasolt Focşaniban.
491

 A egyeztetések jól 

haladtak, nagyobb vita csak a Dunán való hajózás kapcsán bontakozott ki. A központi 

hatalmak ugyanis a folyó torkolatát a békeszerződés megkötéséig zárva akarták tartani, ami 

ellen a románok tiltakoztak a nagy élelmiszerhiányra hivatkozva. A hírekről értesülve a 

főherceg csak annyit fűzött hozzá, hogy „az éhség és hiány mindenben csak meggyorsítja a 

békekötést. […] jobb, ha egy kicsit éheznek és így hamar békét kötnek, mintsem hogy miattuk 
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megint véres veszteségeket kelljen szenvednünk.”
492

 Emellett még nem tudtak megegyezni 

abban a kérdésben sem, hogy szabad-e a fegyverszünet után a frontról elszállítani 

alakulatokat. E ponton a tárgyalások megszakadtak, de az oroszok két nap múlva, december 

9-én visszatértek és végül mégis megállapodtak, úgy hogy a december 5. előtt kihirdetett 

csapat áthelyezéseket megengedték.
493

 Ezek után már csak a fegyverszüneti egyezmény 

aláírása és kihirdetése maradt hátra, ami még aznap éjjel megtörtént. 

A szerződés megkötése után József Ágost intézkedett, hogy a katonák nagy részét 

vonják ki az első állásokból és közeli falvakban szállásolják el őket, míg elől csak korlátozott 

őrséget hagyjanak. Emellett pedig a hadsereg-főparancsnokság előírása szerint megkezdték a 

katonák továbbképzését az állásharc mikéntjét, valamint a rohamzászlóaljak működését 

illetően. E kérdések elrendezése után József Ágost két hetes szabadságra Magyarországra 

utazott. Kolozsvárra való visszatérése előtt Bécsben járt a király újévi fogadásán, ahol közölte 

vele IV. Károly, hogy az olasz frontra helyezi, a 6. hadsereg élére, ismét Boroević 

alárendeltségébe. A főherceg naplójában említést tett róla, hogy a király Boroevićet rangban 

fiatalabbnak nevezte, így a döntésen a József Ágost kellőképpen megsértődött, de ennek 

ellenére elfogadta.
494

 Valójában azonban ez nem így volt, ugyanis Boroevićet 1916. május 1-

én léptették elő vezérezredessé, míg József főherceg csak fél évvel később, november 1-én 

érte el ugyanazt a rendfokozatot.
495

 Ettől függetlenül tagadhatatlan, hogy a döntés visszalépést 

jelentett a beosztás tekintetében, hiszen egy több hadsereg fölött álló arcvonal éléről egy 

hadsereg parancsnoka lett, de ennek fordítottja is megtörtént, amikor a VII. hadtest éléről 

nevezték ki az erdélyi arcvonal parancsnokának. Emellett pedig ugyancsak előfordult olyan 

eset, hogy a főherceg alá osztottak be nála rangban idősebb parancsnokot, hiszen például Rohr 

már 1916. május 1. óta vezérezredes volt és így került Arz helyére az 1. hadsereg élén, míg 

Kövesst 1917 augusztusában nevezték ki tábornaggyá, tehát nem hogy rangban fiatalabb lett 

volna, hanem egyenesen magasabb rendfokozatban volt a főherceg alá beosztva.
496

 Minthogy 

az erdélyi arcvonalon már teljes nyugalom volt, így József Ágost tulajdonképpen már csak az 

átadás miatt utazott vissza Kolozsvárra, ahonnan január 12-én indult el új állomáshelyére, az 

olasz frontra, följegyezve, hogy „részemre a háború itt keleten be van fejezve és ha az Isten 

megsegít, ott délnyugaton fogom végleg befejezni a világháborút.”
497
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3.6. 1918 – Piave és Tirol 

 

3.6.1. A 6. hadsereg élén – Piave 

 A hosszú utazás után József Ágost vonata január 17-én futott be Udinébe, ahol régi-új 

parancsnokával Boroević-csel találkozott. A vezérezredes kifejezett örömmel fogadta a 

főherceg érkezését, akivel 1916 novembere óta nem találkoztak, egyúttal pedig részletesen 

elmagyarázta a 6. hadsereg helyzetét és a soron következő feladatokat. Ezután a főherceg 

kijelölt főhadiszállására, Vittorio Venetóba utazott és rögtön megkezdte új alakulatainak 

látogatását, különösen a már korábban sokat reklamált, Doberdón irányított 17. hadosztályt, 

azon belül is a 39-eseket és 46-osokat, rajtuk kívül pedig a román frontról átvezényelték még 

a 31. hadosztályt is, melyet József Ágost még 1914-ben vezetett. Az állások kiépítettsége még 

meglehetősen kezdetleges volt, így az év elején a megfelelő erődítések és védőövek 

kialakítása volt a legfőbb feladat, továbbá részletes parancsban szabályozta, hogy milyen 

kiképzési célokkal kell a hadsereg harckészültségét fönntartani, vagy javítani.
498

  

Mivel komolyabb harctevékenység nem zajlott, ezért nyugodtan lehetett a védelmi 

vonalak erősítésével foglalkozni, ugyanakkor az ellátás hiányosságai egyre nagyobb méretet 

öltöttek. Az egyik hadosztálynál előfordult, hogy az éhségtől elhullott lovak húsát ették meg, 

egy másik alkalommal pedig az AOK-tól kaptak a helyzetről jól tanúskodó üzenetet: 

„előfordul, hogy a szállított „Dörrgemüse” férges. Ez bár talán nem ízletes, de teljesen 

ártalmatlan és így a legénység által elfogyasztandó.”
499

 Ennek kapcsán a főherceg föl is 

jegyezte, hogy „az élelmiszerválság napról napra jobban kiélesedik […] a fegyveres háborút, 

azt megnyertük, de ha az Isten nem dönti most az igazság szerint el a világégést, akkor csak 

egy csoda menthet meg bennünket, mert az éhség nagyobb úr, mint a gépfegyver!”
500

 A 

problémával természetesen nem csak a főherceg szembesült, hanem Boroević is hasonló 

módon panaszkodott hadsereg-főparancsnokság felé.
501

 A helyzetet megpróbálták az AOK 

javaslata szerint „hazafias oktatással” orvosolni, amiről József Ágost is részletes parancsot 

adott ki február 23-án. Ebben egyfelől fölhívta a katonák figyelmét az óriási túlerőben lévő 

Oroszország legyőzésére, melyre hivatkozva további kitartást kért a maradék ellenségekkel 

szemben. Továbbá racionális módon magyarázta az élelemhiány okait és kérte a katonákat 

arra, hogy korlátozzák igényeiket, úgy mint ahogy a hátországban is teszik. Emellett arra 

                                                             
498 József főherceg: A világháború… VI. 20–25. 
499 Uo. 134. 
500 Uo. 86. 
501

 AHLW VII. 204. 



114 

 

intette a legénységet, hogy ne írjanak leveleikben fáradtságról és egyéb panaszokról, hanem 

inkább bátorítsák a hátországban dolgozókat, valamint ezúttal Oroszországot, mint negatív 

példát említve hívta föl arra figyelmüket, hogy a háború után kötelességük lesz a „forradalmi, 

járatlan elemeknek és pártoknak ellentállani és befolyásuknak gátat vetni.”
502

  

 Az állásszemlék közepette március 18-án a király látogatott el a frontra és ez 

alkalommal adományozta Erdély védelméért József Ágostnak legmagasabb – amúgy 

alapvetően polgári és nem katonai érdemekért adható – kitüntetését, a Szent István-rendet, de 

nem a megszokott formájában, hanem több korabeli visszaemlékezés szerint hadiékítménnyel 

és kardokkal.
503

 A fronton tapasztalható nyugalom – az alkalmanként megélénkülő tűzharctól 

eltekintve – megengedte, hogy a főherceg alkalmanként fogadja a hozzá látogatóba érkező 

feleségét és fiát, vagy éppen a Doberdóra terepi megfigyelésre érkező Ludovika Akadémia 

hallgatóit, akiknek személyesen magyarázta el a Karszton zajló harc jellemzőit.
504

 

 Az 1918 tavaszi nyugalmas hónapok azonban nem tarthattak sokáig. Az újévben az 

oroszok és románok kiesése után megszűnt a kétfrontos háború, így stratégiailag soha nem 

látott, kedvező alkalma adódott a központi hatalmaknak a döntés kikényszerítésére az olasz, 

illetve nyugati fronton. Sem Németország, sem pedig a Monarchia nem tudta korábban ilyen 

mértékben koncentrálni egy támadásra haderejét. Hosszú távon azonban egyre inkább 

nyomasztóvá vált, az antant anyagcsaták során megnyilvánuló fölénye, míg a központi 

hatalmak számára pedig már egyre nagyobb nehézséget okozott csapataik lőszerrel, 

hadianyaggal és élelmiszerrel való ellátása. Helyzetelemzésük szerint ugyan megszerzett 

vonalaikat még képesek voltak tartani, de ez kevés volt egy kompromisszumos béke 

eléréséhez, ugyanis az antant tudatában volt erőfölényének és a teljes győzelemig kívánt 

harcolni, különösen az Egyesült Államok hadba lépését követően.
505

 Ennek értelmében tehát 

csak egy kockázatos, de sikeres offenzívával gondolták térdre kényszeríthetőnek az 

ellenséget, különösen Franciaországot.
506

 Az eleinte még kompromisszumos béke-

tapogatódzásokba kezdő IV. Károly, a Sixtus-botrány után feladta a németektől független 

politika megteremtésére tett kísérleteit, sőt szövetségesi hűségét demonstrálandó, politikai 

okokból döntött egy a németekkel összehangolt támadás indításáról az olasz fronton.
507

 

Emellett pedig remélni lehetett, hogy a várt nagy győzelem lecsendesíti a központi hatalmak 

(különösen a Monarchia) végsőkig kimerült, forradalmasodó társadalmait. 
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A Monarchia hadseregén belül a vezérkari főnöki pozícióból ugyan elmozdított, de 

befolyását továbbra is megtartó, óriási tekintélyű báró Conrad von Hötzendorf, a Tiroli 

hadseregcsoport (10., 11. hadsereg) parancsnoka volt az offenzíva legfőbb szószólója.
508

 Az 

idős tábornagy, az 1916-os kudarc ellenére sem tudott szabadulni egy Tirolból kiinduló, 

magashegységi terepen végrehajtott stratégiai áttörés gondolatától. Továbbra is nagyon bízott 

a támadó hadműveletek fölényében a védekezéssel szemben, azonban csapatainak szörnyű 

állapotát, harcértékét nem tudta felmérni, a hosszú vezérkari szolgálat alatt teljesen elszakadt 

a katonaság gyakorlati, mindennapos problémáitól. Hiába tiltakoztak többen is a Monarchia 

hadvezetéséből a támadás ötlete ellen,
509

 az ellenvéleményeket óriási tapasztalatával, szakmai 

tudásával hengerelte le, tekintélyével szemben pedig a fiatal, tapasztalatlan uralkodó és a 

hajlékony Arz vezérkari főnök sem jelenthetett komoly ellenállást.
510

 

Így aztán az AOK Waldstätten tábornok vezette hadműveleti osztálya által kidolgozott 

eredeti tervet – mely a két hadseregcsoport találkozásánál egy szűk zónára koncentrálva 

kívánta áttörni az ellenséges vonalakat
511

 – félretolva Conrad tiroli hadseregcsoportja által 

megszállandó Hétközség-felföld (Asiago) vált a támadás fő irányává, míg a Piave frontra csak 

a támogatás szerepe hárult.
512

 A olasz front másik szárnyát megszállva tartó Boroević sem 

hallgatott, általánosságban rámutatva, hogy a Monarchia haderejének gyenge ellátása nem 

tette lehetővé az offenzívát, továbbá kiemelve a Conrad által tervezett támadás 

kivitelezhetetlenségét, ugyanis a Hétközség-felföldön nem megfelelő a terep, ráadásul egy 

széles, átláthatatlan erdőövbe ütközik, ahol a tüzérségi előkészítés lehetetlen.
513

 Ennél fogva, 

ha már mindenképpen támadni kell, a saját szakaszát, a Piave-frontot javasolta az áttörés fő 

irányának. Ezek után az egymással versengő Conrad és Boroević, illetve az AOK tervéből egy 

kompromisszumos, teljesen elhibázott megoldás született: nem elég, hogy az 1918-ban az 

ereje végére ért Monarchia nem tudott erőfölényt kialakítani a fronton, hanem még az 

arcvonal teljes hosszában tervezték az offenzívát megindítani, ahelyett, hogy egy szűk áttörési 

pontot több hullámban kitágítottak volna.
514

 A támadás idején ráadásul az időjárás sem volt 

kegyes a Monarchiához, hiszen az esőzések miatt a Piave is nagyon megáradt. Végül tehát 
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egy meglehetősen abszurd haditervet fogadtak el, melynek megvalósítása még megfelelően 

ellátott és jól fölszerelt hadseregekkel sem lett volna lehetséges, nem hogy a nélkülözések 

miatt teljesen legyengült egységekkel. Az előre látható problémák ellenére Boroević is 

beleegyezett, néhány kifogás hangoztatása mellett.
515

 

Március 24-én érkezett meg az AOK-tól az első, még csak Conrad hadseregcsoportja 

által indítandó támadás tervezete, majd április 3-án József Ágost is megkapta a parancsot, 

hogy a 6. hadsereggel is készüljön támadásra. A főherceg rögtön nekilátott a saját hadseregére 

vonatkozó terv pontos kidolgozásához, melyet terepi megfigyeléseinek tapasztalatai alapján 

alakított ki. Ennek során előfordult, hogy az ellenséges tűz miatt hadsereg-parancsnok létére 

agyagban kúszva végzett megfigyeléseket, miután pedig májusig már több mint ötvenszer volt 

kint a terepen, már éjszaka is eltájékozódott egyedül az egész frontszakaszán.
516

 

Az offenzíva általános kérdéséről József főherceg sajátos véleményt alkotott, mely 

szöges ellentétben állt a végül kialakított haditervvel, de bizonyos mértékig a mai történeti 

szakirodalom értékelésével sem egyezett meg, mely szerint szükségszerűnek lehet tekinteni a 

háborúban végsőkig kimerült Monarchia kudarcát, miután hibásan mérte fel erejét a piavei 

csata előtt.
517

 Ezzel szemben József Ágost álláspontja csak egy – nem feltétlenül 

megalapozott – személyes vélemény, de mégis érdemes figyelembe venni, hiszen a csatában 

résztvevő négy hadsereg egyik parancsnoka volt, aki ráadásul az egyetlen jelentősebb sikeres 

hadmozdulatot hajtotta végre. József főherceg nem tartotta alapjában véve hibás döntésnek az 

offenzíva indítását az olasz fronton, hiszen maga is úgy látta, hogy az antant a teljes 

győzelemig fog harcolni, így csak akkor érhető el tisztességes béke, ha arra katonai akcióval 

kényszerítik rá. Egyúttal arra is rámutatott, hogy a keleti fronton lekötött erők felszabadultak, 

ezáltal soha nem voltak még ilyen kedvező körülmények az olaszokra mérendő döntő csapás 

véghezviteléhez: „Az offenzíva kellő előkészület mellett és ha nem lett volna a tervezet egy 

hadászati abszurdum, sikerrel kecsegtetett, mert a monarchia hadrakelt serege, az erőviszonyt 

illetőleg, az egész világháború alatt sohasem volt oly kedvező helyzetben, mint 1918 június 

havában.”
518

 Másutt a következőt írta: „Azt azonban a leghatározottabban állítom, hogy mi 

ezt a csatát megnyerhettük volna és meg kellett volna nyernünk. A vereségnek legalább 80 %-

a a saját kompromisszumos hadműveleti tervünkben keresendő!”
519

 A csata utáni egyik 

fejtegetésében jegyezte meg, hogy 7 000 000 lövésre elegendő lőszerük volt, ami egy szűk 
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(20 km-es) áttörési zónában tökéletesen elég lett volna a teljes és átütő sikerhez, ám az óriási, 

157 km széles áttörési fronton gyenge tűz esetén is csak alig pár napig volt elegendő.
520

József 

Ágost említést tett arról is, hogy nem sok offenzívát előzött meg ilyen hosszú és – a 

lehetőségekhez mérten – gondos előkészítés (a hibás haditerv adta kereteken belül). Az 

előkészületek kiterjedtségét jól jellemzi, hogy az ekkor frissen kinevezett flottaparancsnok, 

Horthy Miklós részéről felmerült a gondolat, hogy az offenzívához a tengerről is tüzérségi 

támogatást nyújtsanak, de az ajánlatot Boroević végül elutasította.
521

 Az előkészületek mellett 

a korábbiakhoz képest a haderő és lőszer is nagy mennyiségben állt rendelkezésre,
522

 bár 

ennek ellenére összességében nem sikerült a támadáshoz szükséges alapvető túlsúly 

kialakítása, a haderő ellátása pedig a fentebb kifejtettek szerint siralmas volt. A főherceg 

szerint azonban az áttörés koncentrált támadás esetén, még az adott körülmények között is 

megvalósulhatott volna.  

 Másrészt viszont már a támadási parancs kézhezvételének napján fölvetette, hogy két 

komoly probléma tette kétségessé az akciót. Az egyik, hogy az alakuló haditerv szerint a 

teljes olasz fronton indulna támadás ezzel elforgácsolva az erőket, amivel szemben a 

főherceg, Boroevićhez és Conradhoz hasonlóan a saját szakaszát vélte a legalkalmasabb 

áttörési pontnak (a főherceg támadási tervét lásd: 13. térkép), bár tagadhatatlanul számos 

objektív érv is szólt emellett.
523

 A másik kétes kérdés pedig az ellátás javítása volt, ugyanis 

egyértelműen látható volt, hogy ha a katonák nem kapnak több és jobb élelmezést, akkor 

támadásra gondolni sem lehet. Ennek megfelelően kifejezte reményét, hogy „sikerül 

kettőnknek [ti. Boroević és József főherceg] a szükséges eszközöket kierőszakolni. Ha ezt 

nem érjük el, akkor a Piavenál nagyonis véresre fogjuk fejünket ütni. És ebben nem akarnék 

részes lenni.”
524

 Ennek ellenére József Ágost rengeteg terepszemléje során igen pontos tervet 

dolgozott ki a támadásra, melyet a hadtestparancsnokságokkal egyeztetett, ugyanakkor 

Conrad igényei szerint jó néhány hadosztályt és jelentős tüzérséget elvontak tőle, továbbá 

nem kapta meg a kért átkelő eszközöket, valamint a tüzérség mozgatásához alapvetően 

szükséges lóállomány is hiányzott. Mindezek miatt már áprilisban úgy vélekedett, hogy „ha 

nem teremtenek mindent elő, akkor még a legjobb katonai elgondolás mellett is kudarc lesz a 

támadásnak vége. Vagy akarnak támadni, akkor tessék a szükséges eszközöket előteremteni 

úgy, hogy az eredmény biztosítva legyen, vagy pedig le kell mondani a céltalan 
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kísérletről.”
525

 Hogy mekkora fejetlenség uralkodott a különböző irányító központok között, 

azt jól jellemzi egy eset, amikor a főherceg utasítást kért az építendő vasút nyomtávját illetően 

és miután három hónapi munkával elkészült a sín, kiderült, hogy az oda küldött vonatnak 

teljesen mások a paraméterei.
526

 Minthogy az élelmezés sem javult, hanem inkább romlott, 

május 26-án benyújtotta lemondását Boroević-nek mondván, hogy „nem bírom ezen 

könnyelmű packázást tovább nézni és még kevésbé érette felelősséget vállalni. […] Ostoba 

parancsoknak, melyek föltétlenül katasztrófára vezetnek, én nem tehetek eleget.”
527

 Boroević 

nem fogadta el a főherceg lemondását és a megfelelően hízelgő szavakkal, hosszas rábeszélés 

után elérte, hogy eredeti szándékától álljon el és továbbra is vállalja a 6. hadsereg vezetését. 

A kilátások ettől függetlenül nem javultak. Május 30-i naplóbejegyzésében már arról 

írt József Ágost, hogy a magyar ezredek között is lázadás-közeli volt a hangulat és csak igen 

nehezen lehetett őket további kitartásra bírni. Ennek ellenére június közepére a 

körülményekhez képest mindent előkészítettek az offenzívához, bár a 6. hadseregnek 

viszonylag csekélyebb szerepet szántak, főképpen csak az Isonzó-hadsereg jobb szárnyának 

támogatását a Montello-hegy elfoglalása által. A katonák hónapok óta gyakorolták a támadó 

hadmozdulatokat, folyamátkelési gyakorlatokon vettek részt és mindenütt megalakították a 

rohamzászlóaljakat, így tehát a fizikai feltételektől eltekintve – melyek nem a hadsereg 

felelősségét képezték – mind a haditerv kidolgozása, mind pedig a katonák kiképzése 

példaszerűen megtörtént. Persze a felkészülés közben akadtak néha problémák, mint a május 

18-i hadgyakorlat esetében, ahol a tüzérség nem tudta jól ütemezni a gyalogság előtt haladó 

tűzhengert, így a gyakorlat több halálos áldozattal is járt.
528

 A főherceg véleményét a csata 

előtt két nappal még egyszer összegezte: „Mikor megkérdeztek, én a leghatározottabban 

elleneztem ezen offenzívát ilyen formában és csapataink állapotára, meg felkészültségére való 

tekintettel, annak elhalasztását kértem írásban is – amit az AOK. röviden visszautasított – és 

óva intettem, mondva, hogy ez bűntett (Verbrechen), mert elhamarkodják és anélkül, hogy az 

előkészületek tökéletesen be lennének fejezve, egy képtelen, esztelen hadműveleti tervet 

hajtanak végre. Hogy én résztveszek benne, azért van, mert lemondásomat megtiltották és 

mert azt hiszem, hogy a legrosszabb esetben hadseregemet még tűrhető állapotban fogom 

majd a Piave innenső partjára visszahozhatni. A Montellot csekély veszteségekkel el fogom 

foglalni, de tartalék nélkül és főkép oly kevés áthajózási anyaggal, mint amennyi 
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rendelkezésemre áll, a támadás meg fog akadni, különösen, ha Conrad Asiagonál vereséget 

szenved, amit biztosra veszek. És akkor az Isten irgalmazzon nekünk.”
529

 

 Kezdetben azonban minden bíztatóan indult. A tüzérségi előkészítés az előzetes tervek 

szerint pontban hajnali három órakor megkezdődött az egész olasz arcvonal mentén.
530

 Az 

akció ugyan nélkülözte a meglepetés hatását, hiszen szökevényektől értesült már az ellenség 

az offenzíváról, de az olaszok mégsem feltételeztek a Monelloval szemben jelentős támadást, 

ugyanis a viszonylag széles folyóvölgyet mindkét oldalról magas part keretezte.
531

 Így aztán 

az erős és koncentrált lövegtűz megtette a hatását, valamint a folyó felett keletkező füstben 

viszonylag észrevétlenül sikerült a gyalogság első hullámainak átkelése.
532

 Annak ellenére, 

hogy az elavult német gáz nem tette meg a várt hatást, az első nap végén a főherceg elégedett 

lehetett, ugyanis székesfehérvári 69-esek már el is foglalták a Montello csúcsát.
533

 

Ugyanakkor mind Conradtól, mind pedig az Isonzo-hadseregtől rossz hírek érkeztek, jelezve, 

hogy József Ágost mindkét oldalán a kiinduló állásokba szorultak vissza a támadó egységek. 

A helyzetet nehezítette, hogy egyfelől hiányoztak az elért eredményt elmélyíteni tudó 

tartalékok, másfelől pedig, hogy a Piavén összeállított hidakat az olasz tüzérség szétrombolta, 

így csak nagyon akadozva tudták utánpótlással ellátni a Montellot tartó csapatokat. A 

nehézségek és a többi szakaszon elszenvedett vereség ellenére József Ágost június 16-án még 

látott esélyt a Montello megtartására, azonnal rendelkezésére bocsájtott három hadosztálynyi 

erősítés esetén, melyre meg is volt a lehetőség, ha Conradtól a XV. hadtestet ismét a 6. 

hadsereg parancsnoksága alá rendelik. Erre Waldstätten az AOK-nál megfelelően intézkedett. 

A második nap végére már rengeteg olasz foglyot ejtettek, köztük a cseh légió katonáit is, 

akiket azonnal, rögtönítélő bíróság útján vontak felelősségre és végeztek ki. 

 A csata harmadik napján maga József Ágost is átkelt a Piavén, ugyanis a már 

csüggedni látszó 5. honvédhuszárezred egyik fele a folyó bal partján rekedt, kiinduló 

állásaiban, mivel szétroncsolódott a híd. Mire a főherceg maga nézett utána és derítette ki, 

hogy kissé távolabb egy szűk gyaloghíd újra járható, így személyesen vezette csatába az 

alakulatot. Később, a két világháború között ezen példamutató közbelépés miatt kapta meg az 

arany vitézségi érmet.
534

 Június 18-ára megérkezett az erősítés, de mivel a megáradt Piave 

elvitte a hadihidakat, ezért csak minimális mennyiségű hadianyagot és egy-két zászlóaljat 
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lehetett naponta átvinni a túlpartra.
535

 Ilyen körülmények között a Montello-hegy megtartása 

is kétségessé vált. Június 20-án a király és Arz vezérkari főnök is személyesen beszélték meg 

a helyzetet a főherceggel, miután végül arra jutottak, hogy se hadianyag, se friss alakulatok 

nincsenek ahhoz, hogy a siker reményében folytathassák a támadást, így este elrendelték a 

visszavonulást.
536

 Köszönhetően a nagyon szűk átkelő kapacitásnak, a folyó bal partjára való 

visszatérés két napot vett igénybe – miután a csata közben újjáépített három hídból kettőt 

ismét elsodort az ár – így végül június 23-án reggelre hagyták el az utolsó katonák is a 

Montellot, ahol az üres állásokat másnap az olaszok – nem tudván azok kiürítéséről – 

megrohamozták és még érzékeny veszteségeket szenvedtek a 6. hadsereg zárótüzétől.
537

 Az 

akciót József Ágost semmiképpen sem értékelte negatívan, sőt a Montello megszállását 

kifejezetten komoly haditettként jellemezte.
 538

 

 Rögtön a csata után megkezdődött az értékelés és a felelősség megállapítása. Boroević 

hadseregcsoportja kisebb sikereket ért el. Nem csak a 6. hadsereg, hanem a Piave-hadsereg is 

több helyen sikeresen átkelt és hídfőt hozott létre a túlparton. Vitathatatlanul a legnagyobb 

eredményt József főherceg alakulatai vívták ki, a Montello-hegy elfoglalásával, ezáltal ők 

jutottak legmélyebben az ellenséges vonalak közé. Az értékelés során József főherceg a 

korábban elmondottak mellett egy újabb szempontot is fölvetett, miszerint a „hadműveleti 

korcs” megszületésének fontos tényezője volt a vezetési struktúra, ugyanis korábban Jenő 

főherceg vezénylete alatt állt az egész délnyugati hadsereg-arcvonal, ám ezt IV. Károly 

megszüntette és így nyerhetett teret a két egymással versengő hadseregcsoport. Éppen ezért 

javasolta is, hogy az olasz fronton álló négy hadsereget vonják össze ismét egy arcvonal-

parancsnokság alá.
 539

 Mivel a csata kudarcáért Conrad volt főképpen felelőssé tehető, ezért a 

király július 11-én felmentette tisztségéből és József Ágostot állította a tiroli hadseregcsoport 

élére, de mégsem vonta egységes irányítás alá a délnyugati arcvonalat. Ezek után József 

Ágost számára nem maradt hátra más, minthogy elbúcsúzzon a 6. hadsereg alakulataitól és új 

állomáshelyére, Bozenbe utazzon. 
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3.6.2. A felbomlás idején Tirolban 

 József Ágost július 21-én érkezett meg Bozenbe, ahol rögtön Krobatin tábornaggyal, a 

10. hadsereg parancsnokával beszélte meg a kialakult helyzetet, majd Conrad volt vezérkari 

főnökének jelentését hallgatta meg, ami nem sok jóval kecsegtetett: „A csapatok éheznek, az 

állományok siralmasan gyengék, a hangulat nem jó, a veszteségek naponta egy egész 

hadilétszámú zászlóaljat tesznek ki (sebesültek és betegek), a csehek átszökdösnek. 

Önbizalom oszlófélben.”
540

 Az első napok a helyzet pontos felmérésével kezdődtek, ugyanis 

József Ágost korábban csak turistaként járt a tiroli fronton, így nem igazán ismerte azt, 

másrészt pedig a piavei csata után ismét megfelelő állásokat kellett fölvenni, hogy a 

veszteségeket relatíve a legkisebbre csökkentsék. Miután a 11. hadsereget is meglátogatta, 

úgy döntött, hogy az arcvonal legsebezhetőbb pontján, Asiagonál mintegy három kilométerrel 

hátrébb helyezik a vonalakat sokkal jobban védhető állásokba. Jelentősebb harci esemény 

nem történt, de az ellenség váltakozóerejű lövegtűzzel és kisebb betörésekkel folyamatosan 

nyomás alatt tartotta a tiroli arcvonalat, míg lőszerhiány miatt a Monarchia alakulatai nem 

tudtak erre válaszolni, ami igen demoralizálóan hatott a legénységre. A főherceg július végén 

megkezdte szokása szerint az állások látogatását, melyek során többször 3000 méter fölé is 

fölmászott a parancsnoki törzsek nagy bosszúságára. Sőt, augusztus 19-én a Monarchia 

legmagasabb hegycsúcsát, a 3905 méteres Ortlert is megmászta, ami békeidőben is komoly 

teljesítmény (lásd: 6. kép).
541

 A hegymászás nem volt teljesen öncélú, ugyanis az Orlter 

csúcsánál is volt egy helyőrség nyolc ágyúval, jégkavernákkal, ahol a főherceg az egész 

háború során a legmagasabban (3862 méteren) osztott vitézségi érmeket és mint később 

kiderült ő volt az egyetlen tábornok, aki meglátogatta az itteni állásokat. 

A további hadműveletek lehetőségeit számba véve augusztus elején József főherceg – 

a helyzetet teljesen félreismerve – még mindig számolt egy esetleges offenzívával, ha a 

nyugati frontról a németek segítséget tudnak küldeni, csak úgy, mint az AOK.
542

A király 

augusztus 8-án látogatta meg Tirolban József Ágostot. Miután Károly megszemlélte a 

csapatokat és konzultált a magasabb parancsnokokkal, különvonatán a főherceggel hosszú 

megbeszélésbe kezdett (Károly szemléje kapcsán lásd: 8. kép). Először a József Ágost által is 

említett offenzíva kapcsán maradtak abban, hogy csak igen komoly német segítség esetén 

lehetne megvalósítani, de minthogy a németek ekkor már teljesen le voltak kötve nyugaton, 

így elejtették a támadás gondolatát. Ezután a béke kérdésére tértek rá, melynek kapcsán a 
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király kendőzetlenül kijelentette, hogy „Wir sind eben am Ende unserer Kraft! Es kann nur 

mehr der Zusammenbruch kommen!”
543

 József főherceg úgy vélte, hogy csak a németek 

megkérdezésével lehet béketárgyalásokba kezdeni és lehetőleg velük együtt. Abban az egy 

esetben tartotta elképzelhetőnek a különbékét, ha a németek területszerző céllal nem lettek 

volna hajlandók a tárgyalásokra, de ekkor is csak a szövetséges előzetes tájékoztatásával.
544

 

Ezzel szemben az antant fölénye tudatában – különösen, miután megérkeztek Európába az 

amerikai csapatok is – természetesen ekkor már nem akart kompromisszumos békét, 

határozottan látták, hogy nincsenek rákényszerülve a tárgyalásokra.
545

 

 Az általános helyzet nyár végére sem javult. Waldstätten augusztus 21-i tájékoztatása 

szerint további hús ellátmány nem volt várható, így a harcoló alakulatoknál 100 grammra 

kellett csökkenteni a fejadagot, továbbá lőszert és fegyvereket sem tudott ígérni, ugyanis a 

sztrájkok miatt a hadiipari termelés is minimálisra csökkent.
546

 Az olasz fronton mégis 

nyugalom volt, így szeptemberben József Ágost szabadságra ment, ahonnan egy küszöbön 

álló olasz offenzíva utóbb valótlannak bizonyult hírére tért vissza, ugyanis az olaszok nyár óta 

igyekezték elhitetni, hogy támadásra készülnek, a Monarchia seregének felbomlására 

spekulálva.
547

 Szeptember végén egyre vészjóslóbb hírek érkeztek a bolgár hadsereg 

összeomlásáról, valamint a románok mozgolódásáról, aminek kapcsán József Ágostnak ismét 

volt alkalma hangot adni véleményének, hogy kár volt Moldva teljes megszállását 

elmulasztani. Még inkább aggasztó volt, hogy minden lőszerszállítás megszűnt a délnyugati 

frontra, így már csak öt komolyabb csatanapra maradt elegendő muníció. A szűkös ellátást 

felpanaszolva megkérdezték, hogyha végleg elfogy a lőszer, mi a teendő, mire Waldstättentől 

azt a választ adta, hogy akkor „Térdre, imához!”
548

 Szeptember 29-én a főherceg ismét 

hosszabb megbeszélést folytatott a királlyal, melynek keretében erélyesebb, akár az erőszakot 

sem nélkülöző fellépést sürgetett a hátországban, hogy a gyárak jobban ki tudják elégíteni a 

hadsereg igényeit, továbbá felhívta a király figyelmét is a kétségekre okot adó romániai 

helyzetre, bár az uralkodó az utóbbi kapcsán kevésbé volt borúlátó. Figyelemre méltó, hogy a 

főherceg távozásakor a király előszobájában Tisza Istvánnal találkozott, aki már ekkor 
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tűnhet, de akkor 1918 nyarán, a fronton szolgáló tiszttársaival együtt ezt nem láthatta így és valóban 

reménykedett egy tárgyalásos békében. – József főherceg: A világháború… VII. 238. 
546 József főherceg: A világháború… VII. 238. 
547 Hajdu–Pollmann 2014. 351. 
548

 József főherceg: A világháború… VII. 372. 
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félreérthetetlenül kijelentette, hogy ha nem sikerül gyorsan békét kötni, akkor a háborút 

elvesztettük.
549

 A frontra visszatérve nem történt változás, október elején az olaszok még 

mindig nem indították meg támadásukat, csak helyi, kisebb jelentőségű összecsapások 

zajlottak. A békéről és belpolitikai helyzetről azonban a legkülönfélébb nyugtalanító hírek 

érkeztek, valamint Károly Ausztriát föderalizáló manifesztuma és Tisza híres parlamenti 

bejelentése sem gyakorolt jó hatást a fronton harcolló katonákra.
550

 A borzalmas 

körülményeket jól jellemzik a főherceg sorai: „Az ellátás, élelmezés igazán már a 

tűrhetetlenségig rossz és kevés, azt a büdös főzeléket — 'Dörrgemüse' — nem lehet megenni, 

mert tele féreggel, az emberek képtelenek lenyelni. Az emberek rongyokba öltözve fáznak, a 

spanyoljárvány borzasztóan pusztít, magyar hazájuk minden oldalról fenyegetve és így azon 

Ausztriáért küzdjenek, melyet manifesztummal daraboltak fölülről föl, mely így már nem is 

létezik? Emberi és csak nagyon is megérthető, ha csüggednek a magyarok és itt nem akarnak 

tovább vérezni!”
551

 

 Október 21-én József Ágost éppen egy 3600-as csúcson szolgálatot teljesítő egységet 

indult volna meglátogatni, amikor a király azonnal magához rendelte. A másnapi 

megbeszélésen Károly közölte a főherceggel, hogy a balkáni arcvonal parancsnokává kívánja 

kinevezni, melyet miután József Ágost elfogadott, egyidejűleg tábornaggyá is előléptette.
552

 A 

király, a balkáni támadás veszélye miatt (is) forrongó magyarországi közvélemény irányába 

próbált azzal egy gesztust tenni, hogy az ország bizalmát legjobban élvező tábornokot nevezi 

ki a déli határok védelmére.
553

 Ugyanakkor a főherceg csak azzal a kikötéssel vállalta új 

feladatát, hogy a magyar nemzetiségű csapatokat átszállítják az ország védelmére, amire a 

király és Arz is ígéretet tettek.
554

 Ezek után még József Ágost október 23-án visszautazott 

Bozenbe, hogy átadja a tiroli hadseregcsoport parancsnokságát Krobatin tábornagynak, aki azt 

ideiglenesen irányította volna, amíg a főherceg által leváltott Kövess meg nem érkezik a 

Balkánról. A helyzet annál is inkább komollyá vált, mivel október 24-én angol-francia 

sürgetésre Diaz tábornok végre cselekvésre szánta el magát és megindult a Vittorio Veneto-i 

csata, mely ugyan főképpen a Boroević-hadseregcsoport ellenében zajlott, de kisebb részben a 

                                                             
549 József főherceg: A világháború… VII. 388. 
550 Salamon Konrád: Az őszirózsás forradalomról és az első köztársaságról – harag és elfogultság nélkül. 
Budapest, 2012. 15. 
551

 József főherceg: A világháború… VII. 485. 
552 A főherceg már korábban is alkalmasnak tartotta volna teljesítményét arra, hogy tábornaggyá nevezzék ki, 

éppen ezért különösen nehezményezte, amikor 1918. szeptember 29-én Arz jelezte felé, hogy egyelőre még 

nincs szó előléptetéséről a piavei kudarc miatt. – Gabányi 1931. 103. Gabányi János e tény kapcsán József 

főherceg még ki nem adott naplójára hivatkozott, A királynál tett látogatást leíró, később kiadott VII. kötetből 

viszont hiányzik ennek említése. 
553 AHLW VII. 673. 
554

 Uo. 
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tiroli arcvonalat is érintette.
555

 Két nappal később, október 25-én József Ágost már fölszállt a 

vonatra, mellyel Újvidékre indult volna, mikor hírt kapott róla, hogy a 27. (közös) és 38. 

honvédhadosztály több ezrede is föllázadt és a parancsnokaik arra kérik, hogy próbálja meg 

őket személyesen engedelmességre bírni. Pár perccel később Arz telefonált, majd a nyomaték 

kedvéért az AOK táviratot is küldött (Op. 142.673.), melyben ugyanerre kérték a főherceget, 

aki a feladatot vállalva azonnal a marosvásárhelyi 22. honvédgyalogezredhez utazott.
556

 Az 

alakulat azonban nem egy bomlófélben lévő forradalmi tömeg képét mutatta, hanem igen 

feszes, rendezett csapatét, aminek megfelelően ezredparancsnok jelezte is, hogy a 

fegyelemmel semmi probléma sincs, de a katonák nem hajlandóak tovább az olasz fronton 

harcolni és semmiképp sem kívánnak állásba menni, hanem követelik hazaszállításukat 

Magyarország védelmére.
557

 A főherceg egy rögtönzött beszédben köszönte meg a katonák 

eddigi kitartását és mint hogy ő maga is ugyanezt kérte az uralkodótól, ígéretet tett a 

katonáknak hazaszállításukra, de addig további kitartást kért, majd egyenként fogott kezet az 

összes század képviselőivel. A székelyek azonban ennek ellenére, teljesen fegyelmezetten 

kijelentették, hogy kivárják elszállításukat, de nem mennek állásba, hogy osztrák területeket 

védve essenek el, így tehát a főherceg kísérlete csak fél sikert hozott.
558

 Ezután a losonci 25. 

közös gyalogezredhez autózott, de a hadosztályparancsnok jelezte, hogy az ezred teljesen 

elbarikádozta magát és minden közelítő autóra gépfegyverrel és gránátokkal tüzet nyit, így 

lehetetlen őket engedelmességre bírni. Így hozzájuk nem ment ki, hanem az egész hadosztály 

megnyugtatására kihirdettette, hogy megkezdték a magyar csapatok elszállítását, amilyen 

ütemben a vasút kapacitása bírja, valamint parancsba adta, hogy az engedelmességet 

megtagadó losonci 25-ösöket meneteltessék a vonalak mögé és ott vonják szét.
559

 Végül pedig 

intézkedett, hogy az arcvonalban álló magyar alakulatokat lehetőség szerint tiroli, de 

legalábbis német nemzetiségű egységekkel váltsák fel.
560

 Október végén azonban már a 

leghűségesebbnek tartott tiroli alakulatok is megtagadták az engedelmességet, így ez utóbbi 

intézkedés hatástalan maradt. Az egész éjjeli tárgyalás és fronton való autózás után József 

Ágost október 26-án reggel indult el végleg Tirolból, hogy Bécsen keresztül a Délvidékre 

utazzon, átvenni a balkáni front parancsnokságát. A főherceg hozzá volt szokva állomáshelyei 

és frontjai változtatásához, így számára október végén is csupán egy újabb ilyen csere 

                                                             
555

 Balla 2003a. 32. 
556 AHLW VII. 707. 
557 Szende Zoltán: A magyar katasztrófa 1918–19. Budapest, 1933. 34. 
558 Uo. 38. 
559 Hogy a Magyarországra való hazaszállítás nem csak e két ezred egyedi igénye volt, azt jól jelzi, hogy a 

székesfehérvári 10. honvédhuszárezrednél Kozma Miklós is abban reménykedett, hogy József főherceg az ottani 

csapatok élére állítva hazavezeti őket. – Kozma: Egy csapattiszt… 560. 
560

 József főherceg: A világháború… VII. 529. 
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következett volna, annyi megszorítással, hogy ezúttal közvetlenül Magyarország védelme volt 

a tét, továbbá várhatóan a világháború utolsó csatájáról volt szó. Bozenből kigördülve nem 

gondolta, hogy nem hogy a balkáni frontot nem veszi át, hanem számára a világháborús 

katonai szolgálat, sőt egész katonai karrierje is 1918. október 25-én éjjel véget ért.  
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3.7. József Ágost az I. világháborúban – összegzés 

 József főherceg világháborús parancsnoki tevékenységének részletes áttekintése után 

célszerű mérleget vonni teljesítményéről. Nehéz ezt a kérdést objektíven értékelni, de pár 

tényszerű jellemző bemutatásával és más tábornokokkal való összehasonlításával mégis 

megkísérelhető. A főherceg a világháború, Osztrák-Magyar Monarchiát közvetlenül érintő 

minden frontján (balkáni, orosz, olasz, román) teljesített szolgálatot, habár a Balkánon csak a 

legelső pár napot töltötte, valamint a legvégén kinevezték arcvonal parancsnoknak, amit 

azonban már nem vett át. Ilyen módon tehát különféle terepeken, különböző harcmodorú 

ellenségekkel szemben kellett megállnia helyét. A szolgálati helyszínek (frontok) száma 

alapján összehasonlítva a Monarchia többi magas parancsnokával (lásd az 1. táblázatot) 

szembetűnő, hogy csak Kövess tábornagy teljesített szolgálatot annyi (négy) fronton, mint 

József Ágost, de a balkáni pár napos jelenlétét nem számítva is csak további ketten (Křitek és 

Scheuchenstuel) vehették föl vele a versenyt. 

 A négy fronton való jelenlét mellett igen fontos, hogy József Ágost a világháborút 

szünet nélkül végigszolgálta. Az egyes kudarcokért felelős tábornokokat ugyanis az AOK 

általában felmentette vagy egy súlytalanabb pozícióba helyezte, nem kímélve ezzel a 

főhercegeket sem, mint azt József Ferdinánd példája mutatja, ugyanis Ferenc József a háború 

közben már nem avatkozott bele az AOK döntéseibe, még családtagjai érdekében sem.
561

 Sőt 

József Ágost is említést tett ilyen, esetleges vele kapcsolatos tervekről, még az 1915. januári 

duklai visszavonulás kapcsán,
562

 valamint Boroević is beszámolt ugyanezen esetről a 

főherceggel 1918 tavaszán beszélgetve, ahol egyúttal megemlítette, hogy felmentésének 

kérdése csak a 2. isonzói csata után került le végleg a napirendről.
563

 Ily módon tehát annak 

ellenére, hogy a Habsburg főhercegekre gyorsabb előmenetel és magasabb rendfokozatok 

vártak, mégis elmondható, hogy a világháború során József Ágost a gyakorlatban helyt állt és 

sosem került olyan helyzetbe, hogy föl kellett volna menteni, sőt a háború végére olyannyira 

elnyerte IV. Károly bizalmát, hogy kvázi „tűzoltóként” helyezte a Conrad offenzívája után 

igen válságos helyzetbe került tiroli frontra. 

                                                             
561 AHLW V. 713. A felmentések között sajátos kivételt képeznek a keleti fronton 1917. év végétől kezdve 

végrehajtott nyugdíjazások. Ezek nagyrészt annak voltak betudhatók, hogy a Monarchia egyik fő frontja szűnt 

meg és az addig ott szolgáló parancsnokok csapattesteit beosztották az olasz frontra, míg az ő számukra sokszor 

nem volt már felszabadítható magasabb vezetői pozíció (éppen ezért ezen eseteket nem is tünteti fel az 1. 

táblázat). Ezzel indokolták József Ágost számára is, hogy hadseregarcvonal-parancsnokból 

hadseregparancsnokká „léptették vissza.” 
562 József főherceg: A világháború… I. 336. 
563 „fölhívták Boroević-et és kérdezték, hogy nem volna –e ideje „Jóskát láb alól eltenni?”, amire ő azt felelte, 

hogy ez módfölött igazságtalan volna.” – József főherceg: A világháború… VI. 4. 
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A parancsnokok előmenetelét szemlélve megállapítható, hogy általában két 

rendfokozatot léptek előre háború idején. Tehát gyalogsági-, lovassági tábornokoknak és 

táborszernagyoknak volt esélye a tábornagyi kinevezésre, míg a világháború kezdetén 

altábornagyként szolgálók a vezérezredesi rendfokozatig emelkedtek.
564

 Természetesen ezt a 

szisztémát megzavarhatta az esetleges harctéri kudarc, mint például Tersztyánszky Károly 

esetében, aki már a világháború kezdetén lovassági tábornokként szolgált. Ebből a 

szempontból tehát József Ágost kivételt jelentett, ugyanis altábornagyként indult el a szerb 

frontra és a háborút mégis tábornagyként fejezte be, tehát három rendfokozatot lépett előre. 

Mindebben bizonyára közrejátszott Habsburg mivolta is, de a tábornagyi kinevezés csupán 

pár nappal a háború vége előtt (1918. október 23-án) történt meg, már az összeomlás 

kezdetén, így tehát a világháború nagy részében vele sem tettek kivételt, annak ellenére, hogy 

maga már régebb óta számított az utolsó előléptetésre.
565

 

 József Ágost világháborús csatáit végigtekintve (2. táblázat) szembetűnő, hogy a 

legnevezetesebb áttörésekben, offenzívákban (Limanowa, Gorlice, Lovćen, Zborów, 

Caporetto) nem, vagy csak közvetve vett részt, így kevésbé konkrétan kötődik nevéhez egy-

egy nagy siker. A másik oldalon viszont megemlíthető, hogy frontszakaszain egyszer sem 

tudtak vele szemben áttörést elérni, és egyetlen olyan vereséget sem szenvedett, mely 

stratégiailag jelentős lett volna (erről tanúskodik hosszú és megszakítás nélküli fronton töltött 

szolgálati ideje). A túlerőben támadó ellenséggel szemben természetesen többször előfordult, 

hogy az első vonalakat feladva hátrébb vonta állásait, más esetekben pedig szomszédos 

seregtestek megingása esetén általában felsőbb utasításra vonult vissza, hogy saját szárnyai ne 

maradjanak fedezetlenek és ezzel megelőzzön egy átkarolással fenyegető szituációt. Egyedül 

egy, az AOK által vizsgált esetben merült föl a főherceg komolyabb felelőssége a háború 

során, amikor a limanovai csata végén a Galíciában előrenyomuló VII. hadtest vonalai 

annyira elvékonyodtak, hogy az orosz ellentámadás az átszakítással fenyegette, így a helyzetet 

mentendő vissza kellett vonulni a Kárpátokba és ez a 3. hadsereg egészének támadását 

megakasztotta. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a hadsereg-parancsnokság erőltette az 

offenzívát, míg József Ágost már napokkal korábban jelezte az esetleges kockázatokat és 

javaslatot tett a támadás leállítására.
566

 A főherceget végül parancsnoka, Boroević tisztázta a 

kérdésben és eloszlatta a vezérkar által alaptalanul megfogalmazott vádakat.
567

 

                                                             
564 Itt fontos megjegyezni, hogy a vezéreredesi és tábornagyi rendfokozat csak háború idején volt elérhető, 

továbbá az előbbit csak 1915-ben, német mintára vezették be. 
565 Gabányi 1931. 103. 
566 József főherceg: A világháború… I. 295. 
567

 Uo. 336. 
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 József főherceg világháborús teljesítményéből kétségtelenül kiemelkedik Doberdó 

védelme, mely a magyar történeti emlékezetben is talán a legélénkebben maradt meg, mint a 

legvéresebb, legtöbb magyar áldozatot követelő első világháborús hadszíntér, míg vele 

szemben a többi fronton tanúsított szintén igen kemény helytállás is halványabbnak tűnik. 

Doberdó parancsnokaként pedig József Ágostot is főképpen az ott nyújtott katonai 

teljesítménye alapján jegyezték meg, ugyanis majd’ másfél évig állt helyt a VII. hadtest élén 

az Isonzó-front legveszélyeztetettebb szakaszán, igen mostoha körülmények között, sokszoros 

olasz túlerővel szemben, úgy, hogy az általa megvívott nyolc isonzói csata alkalmával alig 

volt kénytelen területet átengedni.  

 Második helyen említhető Erdély védelme, ugyanis a román betörés a hátországban 

óriási pánikot keltett, így kitüntetett figyelem övezte a Keleti-Kárpátokban zajló 

küzdelmeket.
568

 Le kell azonban szögezni, hogy ez utóbbi hadszíntéren elért sikerek kevésbé 

nevezhetők József Ágost saját eredményének, hiszen a legdinamikusabb előrenyomulás a 

Havasalföldön, többek között Bukarest elfoglalása a Mackensen-hadseregcsoporthoz kötődik, 

míg a románok székely területről történő kiűzése már a főherceg érkezése előtt megtörtént és 

az 1. hadsereg élén Arz eredményének tekinthető. Mindemellett pedig a főherceg, miután nem 

kapott elegendő erősítést, a román fronton nem tudott jelentős offenzívát szervezni, pedig a 

szándéka megvolt rá, így az ott töltött bő egy év alatt leginkább állásharcok voltak jellemzők, 

eltekintve Bukovina és Czernowitz visszafoglalásától (mely a zborówi áttörésnek volt 

köszönhető) és két kisebb jelentőségű, délen indított támadástól. A doberdói, erdélyi, valamint 

bukovinai harcok mellett József Ágost további három eseményt tekintett világháborús 

parancsnoki pályája során még kiemelkedőnek. Első az 1914. októberben, még 

hadosztályparancsnokként végrehajtott, Uzsoki-hágót visszafoglaló akciója volt. Másodikként 

az 1915 telén, a Duklai-hágó körül folytatott harcok említhetők, ahol fel tudták tartóztatni a 

Kárpát-medencébe betörni szándékozó orosz gőzhengert. Végül pedig a piavei csata 

keretében a Montello-hegy elfoglalása tartható számon fontosabb haditettként, ugyanis ez volt 

az egész offenzíva egyetlen komolyabb sikere, ráadásul igen szűkös hadianyag ellátás mellet. 

Utózöngeként pedig némi elégtétellel említette meg a főherceg, hogy a vele szemben harcoló 

olasz Penella tábornokot fölmentették és haditörvényszék elé állították, amiért Montellonál a 

6. hadsereg visszaszorította.
569

 

                                                             
568 Nem véletlen, hogy pont e két eredményre (Doberdó védelme és Bukovina fölszabadítása) hivatkozva kapta 

meg a Monarchia legmagasabb katonai kitüntetését, a Mária Terézira-rendet. – József Ágost V. 382. Emellett 

pedig a különleges, hadidíszítménnyel és kardokkal kiegészített Szent István-rend nagykeresztet pedig Erdély 

megmentéséért kapta. – Pandula 1993. 17. 
569

 József főherceg: A világháború… VII. 100. 
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 Az egyes csaták mellett szólni kell még a főherceg innovatív hadvezetési elveiről is. 

Már fentebb részletesen bemutatásra került Tersztyánszky Károllyal folytatott vitája, melynek 

során a személyes ellentétek mellett a szögesen eltérő hadvezéri koncepciók is összeütköztek. 

József Ágost igyekezett olyan hadvezetési technikát alkalmazni, mely a fegyvernemek lehető 

legprecízebb együttműködésén és a koncentrált támadáson alapult, továbbá mind védelemben, 

mind támadásban törekedett a lehető legcsekélyebb szintre csökkenteni az emberi áldozatokat. 

Ennek megfelelően a nagy frontális arctámadások helyett innovatívabb módszereket próbált 

alkalmazni, mint például a kézigránátos rohamzászlóaljak, de nem rettent meg az új és még 

nem ismert harci gáz alkalmazásától sem, hogy Doberdón előnyösebb állásokat érhessen el. 

Másik fontos alapgondolata pedig a katonák lelkével való fokozott törődés volt, ugyanis a 

korban inkább vezették a seregeket brutális kegyetlenséggel és szigorral, semmint a katonák 

problémái iránt fogékony hozzáállással, ami adott esetben sokkal többet tudott javítani a harci 

szellemen, mint a legszigorúbb büntetés. Ezzel kapcsolatos felfogását a főherceg még 

Doberdón igen tömören fogalmazta meg: „Mennyi sokat lehet pár szóval elérni és mennyi 

erőt, öntudatot ád az annyit szenvedő embernek, ki mindenét feláldozta a kötelességért, azon 

tudat, hogy megértik, becsülik, szeretik őt! ... Embernek, férfinek kell lennünk és ilyennek 

kell kezelnünk őket; de nem úgy, ahogy a legtöbb magas parancsnok, hogy csak mint 

„anyagot” tekintik és kezelik.”
570

 Éppen ezért igyekezett minden katonáját végiglátogatni a 

fronton, ha alkalma volt rá, akár többször is, többségükkel néhány szót váltva, meghallgatva 

és ha lehetősége nyílt rá olykor azonnal teljesítve kéréseiket,
571

 továbbá példamutatóan 

mindig a tűzvonalba is kilátogatott demonstrálandó, hogy ő is vállalja az életveszélyt. Nem 

csoda, hogy mindezek miatt katonái tömegével rajongtak érte és nevezték különleges 

ragaszkodásuk jeleként „József apánknak”. Ebből a szempontból különösen nagy 

eredményének tartotta József Ágost, hogy abból a VII. hadtestből, melyet 1914 

novemberében a csapata elkeserítő helyzetétől idegösszeroppanást kapó Fail-Griessler 

tábornoktól volt kénytelen átvenni és Boroevićtől kezdve Coleruson át a parancsnokok lesújtó 

véleményt formáltak, hozott létre egy ütőképes alakulatot, amely Doberdón volt képes sikerrel 

helyt állni. 

                                                             
570 József főherceg: A világháború… III. 73. 
571 Andrássy Ilona grófnő naplójában egyenesen úgy fogalmazott, hogy „nagyon bátor volt, de hihetetlenül puha 

szívű; ha az egyik katonáját szenvedni látja, valóságosan sír.” – Mindennek vége! Andrássy Ilona grófnő első 

világháborús naplója. Szerk. Kovács Lajos. Budapest, 2014. 52. 



130 

 

4. Politikai tevékenység a világháború idején 

 

4.1. A főherceg politikai elképzelései a világháború éveiben 

 

4.1.1. Belpolitikai gondolatok – a magyar különállás igénye 

 József Ágost, a háború kezdetén, mint altábornagy és hadosztály-parancsnok nem 

rendelkezett az ország politikai ügyeiről komoly áttekintéssel. Ugyan korábban előfordult, 

hogy kisebb reprezentációs események során szerepet kapott (például 1910. március 22-én az 

uralkodó képviseletében ő rekesztette be trónbeszéddel az országgyűlést,
572

 vagy éppen a 

keresztapa Ferenc Józsefet helyettesítette II. Vilmos császár első fiú unokájának 

keresztelőjén),
573

 ám mégis távol állt attól, hogy a politikai kérdésekre bármilyen befolyása 

legyen, egyáltalában komolyabb politikai programja sem volt, ennek megfelelően nem 

tartozott egyik politikai párt táborába sem. Ez természetesen nem róható fel hibának, ugyanis 

a korszak elvárta a katonáktól, hogy ne politizáljanak, bár ez egy Habsburg főherceg esetében 

sosem vált szét ilyen egyértelműen, hiszen például a Tescheni-ág katona főhercegei (Albrecht, 

Frigyes és Jenő) amellett, hogy a legmagasabb szintű hadvezetés tagjai voltak, komoly 

befolyással rendelkeztek az uralkodó mellett politikai ügyekben is. A másik ok, ami miatt 

József főherceg távol állt a politikától, a király távolságtartása. Ugyan naplójában mindenütt 

igen pozitívan és nagy tisztelettel nyilatkozott Ferenc Józsefről, de azt érzékelte, hogy az 

uralkodó legkevésbé sem tőle várta politikai kérdések kapcsán a tanácsot.
574

 Ennek 

megfelelően amikor 1917. januárban IV. Károly először kérte komolyabb politikai ügyben a 

főherceg közreműködését, ki is fejtette, hogy „én eddig politikával alig foglalkoztam. Szívvel-

lélekkel katona vagyok, ahhoz jobban is értek.”
575

 Mindez persze nem jelentette azt, hogy ne 

lettek volna alapvető gondolatai a főbb kül- és belpolitikai kérdésekről, továbbá ambíciói 

abban az irányban, hogy az ország vezetésében, főképpen a háború után a hadvezéri 

feladatokon túl is részt vegyen.
576

 

 Belpolitikai tekintetben alapgondolata a tiszta perszonálunió megvalósítása ás a 

Monarchia súlypontjának Magyarországra helyezése volt.
577

 Nem meglepő, hogy József 

Ágost ezen az álláspontot képviselte, ugyanis közvetlen felmenői, József nádor, István nádor 

és apja József Károly is igyekeztek különböző mértékben a magyar különállást erősíteni, így 
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ez tekinthető némileg családi örökségnek is. Ennek megfelelően a dinasztia ezen „magyar 

ága” az eddigre már Magyarországon töltött egy évszázad során valóban igen közel került a 

magyarokhoz, József Ágost már különböző megszorítások nélkül magyarként tekintett 

magára, magyarul írta naplóját is. Ráadásul éppen ezért a bécsi udvari köröktől, a birodalmi 

vezetéstől távolabb kerültek,
578

 amit sokszor érzékeltettek is velük, amolyan „vidéki 

főhercegszámba” vették őket, tovább erősítve a magyar különállás iránti elkötelezettségüket. 

Ki is fejtette 1915 augusztusában Hazai Samu honvédelmi miniszterrel beszélgetve, hogy „a 

diadalittas Ausztriában mindig nagyobb mértékben fejlődik a centralisztikus irányzat, mely a 

mi tábornoki karunkban, főképpen Höztendorfi Conradban és a főhercegi karban csírázik.”
579

 

József Ágost perszonáluniós elképzelésének azonban Ferenc József életében nem volt sok 

realitása, ugyanis az uralkodó az 1870-es évektől fogva egyértelműen ragaszkodott a 

dualizmus megvalósult formájához és nem volt hajlandó azon lazítani, amint az 1905-ös 

parlamenti válság megoldása is bizonyította.
580

 Éppen ezért Ferenc József halálakor úgy 

fogalmazott a főherceg naplójában, hogy „most Magyarországnak fel kell szabadulnia az 

osztrák iga alól, mert az egyetlen utolsó kapocs és kötelék elszakadt. Önállóvá kell lennie 

personal unióban!”
581

 A birodalom ilyen fajta átszervezését természetesen a háború után 

tartotta megoldhatónak, amikor ideális indoklásul szolgálhatott a magyar alakulatok által 

nyújtott kiemelkedő teljesítmény. Általánosságban pedig úgy vélte, hogy a teljes különállás 

megoldást jelenthet az ország többi problémájára is, amelyekkel azonban külön-külön nem 

foglalkozott.
582

 

 József Ágost a dualista együttműködés problémáival leginkább a hadsereg 

tekintetében találkozott. Már a háború kezdetétől fogva kézzelfogható volt, hogy sok 

nemzetiségi alakulatra (például csehekre) nem lehet támaszkodni igazán, így a 

legmegbízhatóbb ezredek az osztrák, magyar vagy bosnyák többségűek voltak. A főherceg 

közülük is leginkább a magyar csapatokat részesítette előnyben. Éppen ezért sokszor 

igyekezett fölemelni a szavát a közös hadsereg gyakorlata ellen, mely során igyekeztek a 

tiszta ezredeket összekeverni, hogy ne szolgáljanak a nemzeti aspirációk helyszínéül, ugyanis 

1867 óta a közös hadsereg volt a Monarchia egységének legfőbb reprezentánsa és biztosítéka. 

Ezzel szemben József Ágost kifejtette, hogy „régi osztrák rövidlátással legjobb ezredeimet 

elpackázzák, tönkreteszik. A vége az lesz, hogy a csapattesteknek hagyománya készakarva 
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kitöröltetik, a sok-sok gonddal és munkával beléjük oltott szellemnek fenntartása lehetetlenné 

tétetik azzal, hogy a leghűbb, vitézebb embereimet elviszik és idegenajkú rossz ezredekbe 

kényszerítik és a „megbízhatatlanokat” százával legjobb ezredeimbe sorolják be. Itt valóban 

nagyon is kivilágít a rosszakarat.”
583

 Más helyen e gyakorlatot „hagyományos rövidlátásnak” 

és „centralisztikus vakságnak” nevezte jól kifejezve a mögötte megbúvó elvet.
584

 

 IV. Károly trónra lépésével azonban a helyzet némileg megváltozott. Az új uralkodó 

elkötelezett volt a változások, a Monarchia átalakítása irányában. Ennek számos jelét adta 

akár a békekísérletekkel, akár Tiszával szemben a választójog kérdésében felvállalt konfliktus 

tekintetében, vagy éppen a hadsereg dualizálása kapcsán. Károly abban is eltért elődjétől, 

hogy fokozottan igyekezett József Ágost véleményét kikérni magyar ügyekben.
585

 A hadsereg 

kérdése először 1917. szeptember 4-én, egy a román frontra tett királyi látogatás alkalmával 

került szóba.
586

 Károly kifejtette, hogy magyar hadsereget akar létesíteni, mellyel 

párhuzamosan a honvédséget felszámolná. Az új seregben magyar lenne a vezényleti nyelv, 

ugyanakkor tisztek csak azok lehetnének, akik tudnak németül, valamint dandártól fölfelé már 

német nyelven íródnának a jelentések és parancsok. Továbbá az így létrejövő magyar haderőt 

nem a kvóta alapján létrejövő közös költségvetésből finanszíroznák, hanem a magyar 

kormány lenne köteles fedezni a költségeket, ugyanakkor a hadvezetőség a birodalmon belül 

bárhová vezényelhetné a magyar ezredeket. A tervezetet hallva József Ágost rögtön kifejtette, 

hogy „veszélyes, mert úgyszólván mindent elvesz és semmit sem ád érette”. Végül a főherceg 

látva a király nem tetszését, inkább pár napi gondolkodási időt kért.  

A kérdés azonban itt nem maradt annyiban, ugyanis a király a magyar kormány 

számára is előterjesztette javaslatát, minekutána Wekerle miniszterelnök és Szurmay 

honvédelmi miniszter rögtön a főhercegnek küldtek levelet, melyben közbelépését kérték, 

annak érdekében, hogy a király ejtse a fentebb ismertetett elhatározását.
587

 Ennek megfelelően 

József Ágost megírta a királynak két elképzelését, melyet amúgy is megígért még szeptember 

4-i találkozásukkor.
 588

 Ismét leszögezte, hogy a javaslat eredeti formájában elfogadhatatlan, 

ugyanis nem adja meg azt, amire a magyarok vágynak, ráadásul a parlamentben éppen ezért el 

is bukna. Az első, véglegesnek szánt alternatívában egy szinte teljesen önálló magyar haderőt 

vázolt fel, mely a Honvédségből, valamint a Magyarországon kiegészítődő közös ezredekből 

és csak magyar tisztekből állna össze, továbbá kizárólag Magyarországon állomásozna. A 
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szolgálati és vezényleti nyelv hadtestig fölfelé magyar lenne, afölött német, emellett pedig a 

törzstisztek számára kötelező lenne a német nyelvtudás. A tábornoki kar közös lenne, továbbá 

a birodalom két hadseregét együttesen alkalmaznák továbbra is, ahol szükséges. A költségeket 

pedig ebben az esetben Magyarország fedezné. A másik megoldási tervezetet, 

hangsúlyozottan ideiglenes jelleggel arra az esetre javasolta, ha a király nem tud vagy nem 

akar ekkora horderejű változtatásba fogni a háború alatt. Ezen előterjesztés szerint minden 

megmaradna a régiben, de a magyarországi kiegészítésű ezredeknél a dandárig fölfelé be 

kellene vezetni a magyar vezényleti nyelvet, más viszont nem változna, így a finanszírozás is 

közös büdzséből történne kvóta szerint. Ezen felül pedig még hangsúlyozta, hogy érdemes 

lenne a változást saját királyi elhatározásból bevezetni, mintegy „ajándékként” adni a 

magyaroknak, mert ez jóval nagyobb népszerűséget hozna a királynak, mintha később már 

kényszerítő tényezők hatására engedélyezné ugyanezt a reformot.
589

 A főherceg levelével 

párhuzamosan Szurmay honvédelmi miniszter is beadott egy dolgozatot,
590

 mely sok 

tekintetben megegyezett a József Ágost által javasoltakkal, így az uralkodó november 29-i 

badeni audienciája alkalmával biztosította a főherceget arról, hogy az előterjesztésében 

foglaltak szerint fogja a magyar haderőt kialakítani.
591

  

A döntő szót azonban az 1818. január 9-én összeülő tábornagyi tanács mondta ki.
592

 A 

megbeszélésen részt vett a Monarchia legmagasabb hadvezetése: Boroević, Conrad, Krobatin, 

Kövess, Křitek, Wurm, Kirchbach, Scheuchenstuel, Arz, Waldstetten és Jenő főherceg is.
 593

 

Rohr vasúti baleset miatt nem tudott odaérni, így már a névsor alapján sejtette József Ágost, 

hogy véleményével egyedül fog maradni. Hosszas vita során mindenki kifejtette a véleményét 

József Ágost és Szurmay előterjesztésével kapcsolatban. A végső szavazás során azonban 8:2 

arányban a változások elvetése győzött (Wurm és József Ágost szavazott igennel), csak úgy, 

mint már egy korábbi alkalommal, ahol Szurmay és Hazai voltak jelen álláspontjukat 

képviselve.
594

 A szavazás után a király még váltott pár szót a főherceggel, biztosítva őt arról, 

hogy „mégis csak meg fogjuk valahogy csinálni!”
595

 Ennek ellenére József Ágost nagyon 

rossz véleménnyel volt az egész tanácsról, másnapi naplóbejegyzésében ki is fakadt, hogy 

„ilyen ósdi, tősgyökeres Zopf ezen háború után a Monarchiát katasztrófába fogja vinni vak és 
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végrehajthatatlan centralizmusával és hallatlan értelmetlenségével. Az egész gyűlés Mária 

Terézia idejére emlékeztet.”
596

 A tanács egyértelmű állásfoglalása ellenére sem került le a 

külön magyar hadsereg ügye a napirendről a tavasz folyamán a Wekerle-kormány továbbra is 

foglalkozott a kérdéssel, melyről a főherceget is tájékozatták.
597

 Emellett pedig a király az 

ellenzéket, egészen pontosan Apponyi Albertet is biztosította szándékáról, hogy a háború után 

mindenképpen megalakítják a független magyar haderőt.
598

 

 

 

4.1.2. Külpolitikai álláspont – cél a mihamarabbi béke 

 A belpolitika kapcsán tett általános megjegyzések érvényesek a főherceg külpolitikai 

állásfoglalásának értékelésekor is, tudniillik, hogy kevés befolyása volt a mindenkori 

külkapcsolatokra, továbbá harctéri parancsnokként sok esetben csak újságokon keresztül 

értesült a fontosabb diplomáciai kérdésekről, így nem igazán rendelkezett komoly rálátással a 

nemzetközi helyzetre. Ugyanakkor a háború összefüggéseiben meglehetősen karakteres 

véleményt alkotott különböző kérdések kapcsán. Véleménye szerint a háborús felelősséget 

főképpen Oroszországnak, valamint Szerbiának kell viselnie, míg a központi hatalmak csak 

önvédelmi háborút folytattak, ami azonban a német területi igények és elképzelések 

ismeretében nem tartható álláspont. Hamar egyértelművé vált, hogy nem várható könnyű és 

gyors győzelem, sőt a számos fronton lekötött Monarchia éppen hogy csak fel tudta tartóztatni 

az orosz haderőt a Kárpátokban, ráadásul egyedül Szerbiával sem bírt el, mindemellett pedig 

nyilvánvalóvá vált a lövészárok harcok által szedett borzalmas számú áldozat. Ezen 

tapasztalatokból kiindulva a főherceg már 1915-ben felvetette Hazai Samu honvédelmi 

miniszterrel beszélgetve a béke gondolatát, persze ekkor még csak megfelelő békefeltételekről 

beszéltek,
599

 sőt Ferenc Józsefnél egy 1915 szeptemberi audiencián is megemlítette, hogy még 

amíg viszonylag előnyös helyzetben vannak, addig kérjenek békét, de ezt az uralkodó 

hivatkozva az antant várható elzárkózására elutasította.
600

 Innentől kezdve József Ágost 

politikai vezetőkkel beszélgetve általában megemlítette a béke szükségességét, 1916-ban még 

hangsúlyosabban, ha szükséges „nem is a legjobb feltételek mellett. Ez kötelességünk, 

különösen, ha a háború reménytelen.”
601

 Persze kérdés, hogy mit értett „nem a legjobb 

feltételek” alatt. Feltehetően a minimális elvárás a magyar integritás megőrzése volt (1918-
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ban, jóval válságosabb helyzetben is így gondolta),
602

 ilyen módon nehéz lett volna 

kompromisszumos békéről tárgyalni. Az előbb idézett Ferenc Józseffel való találkozás után 

egy évvel ismét szóba került kettejük között a béke, melynek kapcsán az uralkodó 

megjegyezte, hogy „nem állunk jól és legfőbb ideje volna a háborút mielőbb befejezni”, ám 

ennek ellenére a békekötést az elutasító német és antant álláspont miatt ismét időszerűtlennek 

látta.
603

  

A trónváltozás után IV. Károly komoly lépéseket tett a béke irányába, de ezek nem 

vezettek sikerre. Ugyanakkor a siralmas ellátást és ennek következtében a csapatok romló 

harci szellemét látva József Ágost egyre erőteljesebben sürgette a békét: „Hát az Isten 

szerelméért! Meztelenül, kiéhezett öklökkel, fegyver nélkül küzdjük ki a tisztességes, vagy 

legalább tűrhető békét? […] Csak azt ne higyjük, hogy az ellenség keresztényi irgalmasságot 

fog rajtunk gyakorolni. Ezt már a Fölségnek is többször megmondtam. Mindent el kell 

követnünk, hogy a békét addig kössük meg, míg a gyalázatteli megsemmisítő békediktátumot 

még fegyverrel vagyunk képesek megakadályozni. Mert jaj nekünk, ha csak akkor keressük a 

békét, ha a fegyver már kiesik kezünkből.”
604

 Máshelyütt viszont továbbra is hangsúlyozta, 

hogy „ne egy mindenáron való békét, hanem olyat kössünk, mely hazánknak az ellenségek 

által való összetaposását és rabszolgaságba való hajtását kizárja. […] Ha egyszerűen 

mindenáron békét kötünk, akkor hazánkat a bennünket környező ragadozó vadak széjjel 

fogják tépni és olyan korszak következnék el, mint a török uralom volt, vagy még 

rosszabb.”
605

 József Ágost tehát 1918 nyarán még elérhetőnek vélt egy tárgyalásos békét. 

Később azt javasolta, hogy a Monarchiától Dél-Tirol és Albánia, német részről pedig Elszász-

Lotharingia átadását ajánlják fel.
606

 A háború után 16 évvel kiadott naplójában lábjegyzetben 

jelezte, hogy mindez persze 1918 nyarán-őszén már az antant számára nem lehetett tárgyalási 

alap, de a főherceg a fronton nem ismerte, hogy az antant mennyire tudatában van fölényének, 

másfelől pedig feltételezte, hogy „győzni fog a józan ész, mely kárhozatosnak tartja a 

békediktálás módszerének alkalmazását kultúrnemzetekkel szemben.”
607

 

 A békekötés általános kérdése mellett alkalmanként konkrétabban is megfogalmazta 

elképzeléseit Olaszországgal, Szerbiával és Romániával szemben. A főherceg alapvetően nem 

ragaszkodott az olasz tartományokhoz, több helyen is tett rá utalást, hogy sokkal inkább 
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Erdélyt és a Magyarországot kellene védeni, mint a Ciszlajtániához tartozó olaszok által 

követelt területeket: „Isten bizony, bátran odaadhatnánk valamit Olaszországnak, hogy 

helyette mindenkorra biztosíthassuk Magyarország integritását.”
608

 Ezen véleményét 

természetesen nem sokan osztották a birodalom vezető köreiben, ugyanis ők sokkal 

fontosabbnak tekintették Dél-Tirolt, Isztriát és Triesztet, mint néhány románok lakta dél-

erdélyi megyét, vagy éppen Bukovinát, a Monarchia legszegényebb tartományát. Emellett 

pedig meg kell jegyezni, hogy akkor, amikor még csak az olasz hadbalépésről volt szó, a 

főherceg is felháborítónak találta, hogy Bethmann-Hollweg német kancellár a Monarchiát 

Olaszországnak nyújtandó engedményekre sarkallta.
609

 

 Szerbia 1915-ös lerohanását az igazság győzelmeként értékelte, bár kifejtette, hogy a 

hadjárat igazán csak akkor érhetne véget, ha a Balkánt teljesen megszállták és felszámolták a 

Thesszaloniki hídfőt is, ugyanis mindaddig amíg ez nem történt meg, potenciálisan egy igen 

hosszú és veszélyes front kialakulására volt lehetőség, ráadásul pont a magyar határok 

mentén.
610

 Ugyan 1918-ban a felbomlás valóban a Balkánról indult el, ám három évvel 

korábban a németek úgy ítélték meg, hogy a nyugati fronton tervezett 1916-os támadáshoz 

komoly szükség volt a Balkánon bevetett erőkre, így – hiába támogatta Conrad és a bolgár 

hadvezetés is az akció Thesszaloniki megszállásáig történő folytatását – amint összeroppant 

Szerbia és befejeződött megszállása, a németek az offenzíva leállítása mellett döntöttek.
611

 

Emellett figyelemre méltó, hogy József Ágost óva intett Szerbia annektálásától, sőt még a 

határkiigazításokat sem tartotta szükségesnek, megelégedett volna a balkáni ország 

mindenkori hűségének biztosításával és a szerb irredentizmusról való lemondás 

deklarálásával.
612

 E gondolata nem nevezhető egyedinek, ugyanis Tisza István kezdettől 

fogva a háború preventív jelegét és annexió-mentes célját hangsúlyozta.
613

 

 József Ágost naplójában sok esetben foglalkozott a Monarchiának a szövetséges 

németekhez fűződő kapcsolatával is. Alapvetően elkötelezett volt a német fegyverbarátság 

mellett és nagyra értékelte a német katonai teljesítményeket, ugyanakkor IV. Károlyhoz 

hasonlóan kifejezetten zavarta a szövetséges egyre nyomasztóbb befolyása. Természetesen 

mit sem tudott a német háború utáni (Mitteleuropa) tervről, mely ekkoriban készült és az 

                                                             
608

 József főherceg: A világháború… IV. 511. 
609 József főherceg: A világháború… I. 678. 
610 József főherceg: A világháború… II. 783. 
611 Bihari 2014. 268. 
612 József főherceg: A világháború… II. 419. 
613 Maruzsa Zoltán: Tisza István külpolitikai koncepciója az első világháború éveiben. In: Tisza István és 

Emlékezete. Tanulmányok Tisza István születésének 150. évfordulójára. Szerk.: Maruzsa Zoltán – Pallai László. 

Debrecen 2011. 223. 



137 

 

egész kelet-közép-európai térségre ki akarta Németország befolyását terjeszteni,
614

 mégis több 

helyen is utalt az egyre egyértelműbben érzékelhető, lassanként a Monarchiát teljesen maga 

alá vető német hatalmi törekvésekre. Első esetben a Bruszilov-offenzíva sikerei (a luck-i 

áttörés) nyomán előálló vészhelyzet kapcsán jegyezte föl, hogy „most megalázó módon kell 

bennünket a hínárból kihúzniok. […] Remélem, hogy nem fogunk részükről mindent eltűrni. 

A német rabiga csak igen kevéssel volna elviselhetőbb, mint az orosz. Az Isten oltalmazzon 

meg bennünket mind a kettőtől. Inkább csak egy félig-meddig elfogadható békét, mint egy 

német jobbágyság igáját!”
615

 Később 1917-ben a román fronton II. Vilmos egységes 

hadseregről szóló fejtegetései kapcsán fűzte hozzá, hogy „ez végre nézetem szerint 

Bundesstaattá tenné Magyarországot”.
616

 Máskor nehezményezte, hogy sokszor fordult elő, 

hogy a Monarchia által kifárasztott ellenséget végül német vezetés alatt győzték le, akár a 

gorlicei áttörés („az oly borzasztó téli csatákban az orosz óriást mi véreztettük el, ami Gorlice-

t érlelte meg”),
617

 akár Szerbia lerohanása alkalmával, melyet aztán egyértelmű német 

győzelemként adtak hírül. Hasonló eset fordult elő 1916 decemberében, amikor József Ágost 

megsértődve azon, hogy nem hívták meg IV. Károly koronázására, átvette Arztól – akit 

meghívtak – a Szeret irányába támadást kezdő 1. hadsereg vezényletét. Kifelé azonban azt 

jelentette, hogy azért járt el így, hogy „a támadó csoportot ne csatolják Falkenhaynhoz és 

hogy ne szedjék el a babért megint a németek.”
618

 1918-ban a katonai súrlódások mellett 

gazdasági téren is szembesült a németek szövetségesüket is semmibe vevő magatartásával. 

Megrökönyödve tapasztalta, hogy a Piave-frontról távozó német alakulatok a vidéket teljesen 

kifosztották és semmit sem hagytak a Monarchia helyükbe érkező csapatainak. Ugyanígy a 

bukaresti különbékre szabályzását böngészve figyelt fel egy felháborító esetre, ahol is a határ 

mentén Magyarországhoz csatoltak egy jelentős máriaüveg lelőhelyet, melynek termeléséből 

a németek irreálisan nagy (70 %) részt kötöttek ki maguknak és ebből csak horribilis áron 

voltak hajlandók eladni a Monarchia részére.
619

 

Annak ellenére, hogy – mint az előző eset is mutatja – maga is sokszor tekintett 

riválisként a németekre, alkalmanként problémának látta a két hadvezetőség versengését is. 

Leginkább Conrad 1916. májusi tiroli offenzívája kapcsán volt ez tetten érhető, ahol valóban 

elég egyértelműnek tűnik, hogy összehangoltabb német-osztrák együttműködés esetén sikert 

lehetett volna elérni, anélkül, hogy a keleti frontot túlságosan meggyengítették volna, ami 
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végül a luck-i szerencsétlenséghez vezetett.
620

 Ehelyett Falkenhayn nyugatra, Conrad pedig 

Tirolba szállította el egymástól függetlenül hadosztályait az így meggyengülő keleti 

frontról.
621

 A főherceg éppen ennek a rivalizációnak a kiiktatására elfogadhatónak tartott 

volna egy közös hadvezetőséget, annak ellenére, hogy „a németek úgyis már teljesen 

vazallusaiknak tekintenek bennünket és fejünkre nőttek […] azt azonban föltétlenül 

helyeselném, hogy csak egy fővezérség legyen és ne az A. O. K. és O. H. L. külön-külön és 

mégis együttesen, ami örökös súrlódásokra ad okot.”
622

 Sőt, egy konkrét esetben, 1917 

szeptemberében még saját magát, mint hadseregarcvonal-parancsnokot is hajlandó lett volna 

német vezetésnek alárendelni, ha ennek árán néhány hadosztály erősítéssel lerohanták volna 

Moldvát.
623

 

 

 

4.1.3. Románia kérdése 

 Románia kérdése több szempontból is kiemelkedő hangsúllyal jelent meg a főherceg 

politikai gondolatai között. Leginkább azért, mert irredenta céljaival magyar területeket 

fenyegetett, ráadásul igen komoly mértékben, melyet illusztrálva több helyütt is említést tett 

róla, hogy „Magyarországot a Tiszáig is el képes venni.”
624

 Másfelől, mint az erdélyi arcvonal 

parancsnoka, több mint egy évig közvetlenül is a románokkal állt szemben, így természetes, 

hogy kitüntetett figyelmet szentelt a kérdésnek. Harmadrészt pedig egy érdekes és kevéssé 

figyelemre méltatott közjogi konstrukció, a román-magyar perszonálunió is erőteljesen 

felkeltette érdeklődését.  

Románia szövetségesi együttműködésével szemben kezdettől fogva szkeptikus volt, 

bár Bulgária központi hatalmakhoz való csatlakozása után megnyugtatóbbnak vélte a 

helyzetet.
625

 Ezek után az 1916 augusztusában induló támadást – bár ekkor még csak az olasz 

frontról követte – árulásnak tekintette és irredenta területi igényei miatt az országot 

egyszerűen „dögrabló hiénának” nevezte, melynek következtében „Romániával szemben csak 

győzni vagy meghalni lehet”.
626

 A főherceg véleménye nem változott azután sem, hogy a 

román frontra került, mint hadseregarcvonal-parancsnok. Legfőbb feladatának innentől 
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kezdve azt tekintette, hogy Romániát – különösen az 1917 nyári Kerenszkij-offenzíva 

összeomlása után – mihamarább teljesen megszállja és ezzel tiszta helyzetet teremtsen, az 

országot békeszerződésre kényszerítve, melynek következtében meg kell gátolni, hogy a 

jövőben bármilyen irredenta politikát, vagy akár fegyveres támadást megkísérelhessen a 

Magyarország és a Monarchia ellen. A központi hatalmak vezetése azonban másként látta a 

kérdést. A forradalmi anarchiába süllyedő Oroszország a Kerenszkij-offenzívától eltekintve 

nem jelentett már komoly fenyegetést, így leghatalmasabb keleti szövetségesétől megfosztva 

Románia sem lehetett már igazán veszélyes. Ennek megfelelően átszállították a nélkülözhető 

alakulatokat a fő frontnak tekinthető nyugati hadszíntérre, valamint a caporettoi áttörés 

előkészítésére az Isonzo-frontra. József Ágost keserűen jegyezte meg ennek kapcsán, hogy 

„Romániát térdre kellett volna kényszeríteni egészen és békét kéretni vele […] így még sok 

bajunk lesz vele. Nem szeretem a félmegoldásokat. Az entente kezén hagyott Szaloniki és a 

félig elintézett Románia még sok keserű órát fog okozni nekünk.”
627

 Ugyanezt a szituációt 

igen találóan megragadva Romániát máshol egyenesen „lernai hydrának” nevezte. A kérdés 

végül – a bolsevik hatalomátvételnek köszönhetően – végérvényesen eldőlt keleten és a 

románok kénytelenek voltak a fentebb ismertetett módon fegyverszünetet kötni, majd végül 

1918. május 8-án aláírták a bukaresti különbékét is, tehát formálisan megszületett a béke, 

melyet a főherceg el akart érni.
628

  

A tárgyalások során azonban a román fél igen szívósan ellenállt és sikerült sok 

tekintetben leköszörülnie a központi hatalmak kezdetben kemény feltételeiből, ami bizonyára 

nem történhetett volna meg, ha az ország megszállás alatt állt volna és hadseregét leszerelték 

volna. A békében végül megjelent a főherceg egyik legfontosabb elképzelése is, mely szerint 

a Kárpátok külső előterét is Magyarországhoz kell csatolni (a főherceg román határőrvidékről 

készült tervezetét lásd: 12. térkép), ezzel Románia „orra elé olyan bástyát kell állítanunk, 

melyen betöri fejét!”
629

 A döntést Magyarország stratégiai védhetőségével magyarázták, 

ugyanis ebben az esetben egy jövőben bekövetkező román támadással szemben sokkal 

hatékonyabban lehetett volna szembeszállni. A tervet további nagyarányú magyar 

telepítésekkel gondolta kiegészíteni, hogy ne csak domborzati-katonai, hanem etnikai 

értelemben is alakuljon ki egy erős gát a román terjeszkedéssel szemben. A telepítést egyfajta 

földreformmal kívánta összekötni, melynek keretében kincstári, községi és eladó 

magánbirtokokat kívánt igen kedvező feltételek mellett a világháborúban magukat kitüntető 
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katonáknak, hadirokkantaknak, valamint az Amerikába kivándorolt magyarok közül 

hazatelepülők között szétosztani.
630

 Ismerve a földkérdés igen súlyos problémáját, figyelemre 

méltó gondolatnak tekinthető a tervezet, különösen azért, mert ezzel némileg az előnytelen 

etnikai helyzetet is módosítani lehetett volna. A főherceg gondolataival Tisza is egyetértett, 

sőt Bethlen István is hasonlóan gondolatokat vázolt föl az Erdélyi Szövetség 1917. 

szeptemberi vezető tanácsi ülésén.
631

 

Mindenesetre a bukaresti béke, ha nem is a kívánt mértékben, de megvalósította a 

külső-kárpáti stratégiai határkiigazítást (3800 km
2
, általában a hágók előterében).

632
 

Ugyanakkor viszont az eredeti tervvel szemben sem a csángó területek, sem pedig Szörényvár 

és Mehedinti megye (vele a bolgár-magyar határ) nem kerültek át a Monarchiához.
633

A béke 

elég szigorú katonai előírásokat is tartalmazott a román hadsereg leszerelését illetően. Ennek 

értelmében a Besszarábián kívül állomásozó haderőt 20 ezer gyalogosban és 32 ezer lovas 

katonában állapították meg, továbbá megtiltották a katonai jelenlétet egész Havasalföldön.
634

 

A románok két szempontból sem a békének megfelelően jártak el. Egyfelől a hadsereg 

leszerelését elszabotálták, hiszen még 1918. augusztusban is 175 000 katonájuk állt 

fegyverben,
635

 másfelől pedig nem ratifikálták a parlamentben a bukaresti békét.
636

 A 

központi hatalmak hadvezetése végül katonai nyomásgyakorlásra szánta el magát, hogy 

Romániát rákényszerítsék a békeszerződés végrehajtására. Mire azonban a nehézkes 

egyeztetések után az akció megindulhatott volna, átszakadt a balkáni bolgár front és minden 

bevethető haderőre a Duna mentén volt szükség, így az utolsó esély is odalett Románia 

leszerelésére.
637

 A főherceg, amint értesült a hírekről, aggodalmának adott hangot és 

följegyezte, hogy azonnal csapatokat kell küldeni a román határra, ha kell megszállt területek 

feladása árán is, hiszen ha Románia „rajtunk üt, akkor megint a legkomolyabb háború lesz ott  

és Trentinót amúgy is elvesztjük és még hozzá Erdélyt a Tiszáig.”
638

 Véleményének hangot 

adva szeptember 29-én a királynál jelentkezett audienciára, ahol felhívta IV. Károly figyelmét 

is a fenyegető veszélyre, de ő kevésbé negatívan ítélte meg a helyzetet, így nem irányítottak át 

alakulatokat az olasz frontról.
639

 Jellemző a helyzetre, hogy Szterényi József miniszter is 
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ugyanilyen kételyeket fogalmazott meg Erdély védelmét illetően, melyet az AOK a királyhoz 

hasonlóan szintén nem látott kockázatosnak.
640

 Mindennek fényében talán belátható, hogy sok 

tekintetben indokolt volt József Ágost azon véleménye, mely szerint „a háború végső 

kimenetelére, a békére, ennek keretén belül Erdély sorsára, így Magyarország jövőjére nézve 

döntő befolyással bírna, ha most – mint azt már többször följegyeztem – Romániát 

tökéletesen megvernénk és térdre kényszerítenénk, hogy később ne legyen képes még egyszer 

hátunkba harapni; ezt sokkal fontosabbnak tartom Magyarország jövőjére s így a monarchiára 

nézve is, mint az olaszok által követelt néhány provincia megtartását.”
641

 

A fentebb említett kérdések mellett még egy, eddig kevés figyelemre méltatott témával 

foglalkozott rendszeresen József Ágost Románia kapcsán. 1917. március 25-i 

naplóbejegyzésében idézte egy Bécsből kapott levélből, hogy a március 22-i közös 

minisztertanácson felmerült a gondolat, mi szerint Romániát perszonálunióban csatolnák az 

Osztrák-Magyar Monarchiához, IV. Károly jogara alatt.
642

 A főherceg legnagyobb 

meglepetésére az addig az annexiót szilárdan ellenző Tisza
643

 is hozzájárult bizonyos 

megszorításokkal e tervhez. A „pálfordulás” hátteréhez fontos tudni, hogy a király januárban 

egyszer már megpróbálta meneszteni Tiszát, aki ezáltal igyekezett kevésbé határozottan 

szembeszállni az uralkodóval.
644

 A korszakban elég ritkán ülésező közös minisztertanács már 

januári ülésén is a békecélok kérdésével foglalkozott.
645

 Ugyanezt a témát járták körül 

márciusi ülésük alkalmával is.
646

 A német hadicélok deklarálása (Orosz-Lengyelország 

felosztása) után a Monarchia vezetése is kénytelen volt tisztázni saját álláspontját melyet a két 

jelzett közös minisztertanácsi ülésen vitattak meg. Egyértelmű álláspontként érzékelhető volt, 

hogy a német gyarapodást ellensúlyozva a Monarchiának a Balkánon kell saját érdekeit 

képviselve fellépnie. Szerbia és Montenegró mellett Románia kérdése is fölmerült, méghozzá 

esetleges annexiója, akár Oroszországgal megosztva oly módon, hogy a moldvai területek a 

cári birodalomhoz kerülnek, míg a Szerettől nyugatra eső területek és Havasalföld a 

Monarchiához. Ezen belül a perszonálunió, mint konkrét megoldás nem szerepel a 

jegyzőkönyvben, de kézenfekvőnek tűnik alkalmazása, különösen, mivel a főherceg egészen 

pontosan megjelölte forrásként ezt a közös minisztertanácsi ülést. Az ülésen szintén jelen lévő 

Czernin is hallgat a kérdésről visszaemlékezésében, bár írására általában jellemző, hogy 
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meghatározott témákra koncentrál, melyek között inkább a békekeresés jelenik meg, semmint 

a Monarchia esetleges negatívabban csengő hadicéljai. A híreket hallva József Ágost rögtön 

írt Tiszának, melyre válaszként május 20-i keltezéssel érkezett meg a miniszterelnök levele.
647

 

Ebben a következőkről adott hírt: „császári és királyi Fenséged előtt nem hallgathatom el, 

miszerint állást kellett a magyar kormány nevében foglalnom azzal az eshetőséggel szemben 

is, hogy a Duna balpartján romániai terület nagy részét annektáljuk. Nagyon valószínűtlennek 

tartom, hogy erre kerüljön a sor. Őszintén szólva nem is kívánom. De az e tárgyban Ő Felsége 

elnöklete alatt tartott koronatanácson azt jelentettem ki, hogy a magyar kormány, ha a 

körülmények úgy alakulnak, hajlandó ezt a megoldást is elfogadni…” A főherceg egyáltalán 

nem értett egyet e koncepcióval, amit május 25-i királyi audiencián tudatott is a királlyal, 

mondván, hogy „a personalunio csak annyi ideig fog fennállani, míg Romániának nem sikerül 

Magyarország rovására Nagy-Romániává kiépíteni magát. Ha ez egyszer sikerült neki, akkor 

összetépik az uniót és Ő Fölsége többet, mint Magyarország egyharmadát el fogja 

veszíteni”.
648

 

A perszonáluniós tervezgetések során hamarosan a főherceg saját nevével is 

találkozott.
649

 Wild József vezérkari százados hozta a hírt, hogy a román ellenzék 

Marghiloman és Ştirbey herceg vezetésével megkeresték IV. Károlyt, hogy József Ágostot 

esetleges ellenkirályként hívják meg a román trónra.
650

 A román tervek kapcsán a 

külügyminisztériumtól egy részletes feljegyzést is küldtek a Marghilomannal folytatott 

megbeszélésekről.
651

 Ebben kiemelték, hogy a román trónra a főherceget tartják a 

legalkalmasabb jelöltnek. Elsőként a kiterjedt családi kapcsolatait (Habsburg, bajor, bolgár) 

említették, melyek a nemzetközi diplomáciában jelenthettek segítséget. Emellett 

megemlítették a főherceg „demokratikus jellegű”, alkotmányos meggyőződését és a magyar 

politikusok között élvezett tekintélyét, mely folytán a románoknak megfelelően oldhatná meg 

Erdély kérdését. E tájékoztatást olvasva, pár nap múlva részletes levélben fejtette ki a 

királynak, hogy véleménye szerint Románia célja csak Erdély megszerzése, éppen ezért 

kijelentette: „minden körülmények között vissza fogom utasítani.” Egy hónap múltán, 1917. 

nyár végén egy újabb királyi audiencia alkalmával ismét szóba hozta a román perszonálunió 

kérdését, ahol újólag kifejtette, hogy nem ért egyet ezen tervekkel, sőt leszögezte, hogy „nem 
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szabad, hogy Habsburg-sarj román király legyen”.
652

 A perszonáluniós koncepció nem maradt 

az udvari körök között, Bethlen István is reflektált rá az Erdély Szövetség fentebb idézett 

ülésén, tiltakozva „minden olyan törekvés ellen, amely Magyarország és Románia között 

szorosabb közjogi kapcsolatot óhajtana”.
653

 A tervekből végül semmi sem valósult meg, a 

román vereség, majd fegyverszünet és béke mindezt felülírta, később pedig a vereséget 

szenvedő Monarchia már nem is gondolhatott Románia irányában terjeszkedésre, sőt 1919 

folyamán fordított előjellel bukkantak fel hasonló elképzelések. 
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4.2. A nádorhelyettesi vita és a koronázás kérdése 

 József Ágost a világháború idején két belpolitikai ügyben játszott fontosabb szerepet, 

melyek közül az egyik rögtön IV. Károly trónralépésekor a koronázás kérdése volt. A 

szertartásban, több évszázados hagyományú rend szerint (legalábbis I. József koronázása óta) 

az egyházi vezetőkön kívül a nádor is tevékenyen részt vett.
654

 1848-ig ez nem okozott 

különösebb problémát, hiszen a nádori pozíciót – hellyel-közzel – betöltötték vagy az 

uralkodóval kötött kompromisszum jegyében új nádort választottak – ha korábban betöltetlen 

lett volna a Magyar Királyság legmagasabb rendi hivatala. István nádor száműzetése óta 

azonban az uralkodó nem jelölt ki új nádort, sőt fel sem merült, hogy ezen a helyzeten 

változtassanak, hiszen 1867 óta az ország élén felelős kormány állt, mellyel a nádor jogkörét 

nem – vagy csak nehezen – lehetett összeegyeztetni.
655

 A nádori méltóság ezáltal de facto 

megszűnt, de jure pedig betöltetlen maradt. A koronázási szertartás viszont nem változott a 

kiegyezés miatt, így azt a megoldást választották, hogy egy napra nádorhelyettest választottak 

Ferenc József koronázására. 1867-ben nem vitatták, hogy id. gróf Andrássy Gyula méltó a 

nádor-helyettesi pozíció betöltésére, ellentétben az alább vizsgált esettel. Ferenc József 

koronázásakor Andrássy, ha nem is osztatlan tekintélynek örvendett, de mindenképpen széles 

összefogás állt mögötte, mint a kiegyezés egyik megalkotója mögött, eltekintve az emigráció 

képviselőitől, valamint a koronázás napján Cinkotán borozó tizenhárom függetlenségi 

képviselőtől, akik nem hogy Andrássy nádorhelyettességét, de még Ferenc József királyságát 

és a kiegyezést sem ismerték el. Emellett említhető, hogy a miniszterelnök katolikus vallású 

volt, ami katolikus szertartás lévén szintén megfelelő volt. IV. Károly koronázásakor ehhez a 

gyakorlathoz nyúltak vissza, miszerint nádor-helyettest terveztek választani a koronázásra. 

Abban azonban, hogy ki láthassa el a megtisztelő feladatot már nem tudtak megegyezni a 

parlamentben. 

 A trónváltás nem kedvezett Tisza István pozícióinak, köszönhetően meglehetősen 

hűvös viszonyának a trónörökössel. A miniszterelnök már 1915-ben egy leginkább 

kiselőadásra emlékeztető terjedelmes bölcselkedést nyújtott be a fiatal trónörökösnek, mely 

bizonyára szintén nem kedvezett viszonyuknak, bár Tisza saját bevallása szerint el akarta 

kerülni a látszatát, hogy oktatásban részesíti a trónörököst.
656

 A magyar politikai elit mindezt 

természetesen nem ítélte meg negatívan, inkább úgy fogalmaztak, hogy a miniszterelnök 

erélyesen felügyelte „ennek a jóhiszemű léleknek kibonyolódását a beléoltott 
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előítéletekből.”
657

 Az új uralkodó kezdettől fogva más politikát kívánt folytatni, mint elődje és 

ezt nem feltétlenül Tiszával képzelte el, bár 1916-ban még nem merült fel „a monarchia 

diktátora” menesztésének gondolata. Visszatetszést keltett, hogy a miniszterelnök rögtön 

Ferenc József halála után Bécsbe utazott (november 22-én), hogy kieszközölje IV. Károly 

mihamarabbi koronázását.
658

 Célja az volt, hogy hitlevél kibocsájtásával és királyi esküvel 

elejét vegyék a Monarchia bármilyen esetleges átszervezésének, továbbá szolgálatait is 

fölajánlotta az ifjú királynak, aki egyelőre el is fogadta azt és beleegyezett a koronázásba. A 

hirtelen látogatás és koronázás ürügyeként a költségvetés szentesítését említette, melyet még 

1916. év végéig meg kellett tenni, továbbá hivatkozott a gazdasági kiegyezés lejáratára, 

melyet szintén csak a törvényesen felkent, megkoronázott király tudott szentesíteni.
659

 Ezek 

után, Andrássy 1867-es példáját követve Tisza István magától értetődőnek tekintette, hogy 

mint magyar miniszterelnök, Ő az egyedül hivatott az említett pozíció betöltésére. A nehéz, 

háborús helyzet miatt, pedig különösen fontosnak találta, hogy a miniszterelnöki hivatal – és 

azon keresztül saját miniszterelnöki – tekintélyét azzal is erősítse, hogy a koronázásban, mint 

az egyik legfőbb közjogi aktusban tevékenyen részt vesz. Egyik levelében ezt a 

következőképpen fejtette ki: „Nem engedhetem az ország előtt elfoglalt pozíciómat 

csorbíttatni, mert kötelességmulasztás nélkül nem nézhetnék el olyan hátraszorítást, mely 

csökkentené a közügy szolgálatában való akcióképességemet.”
660

  

A korabeli magyar politikában azonban a szimbólumok kiemelkedő fontossággal 

bírtak, így az ellenzék óriási dühvel támadt az önjelölt leendő nádor-helyettes ellen. A 

nádorhelyettességgel kapcsolatos ellentét a koronázás kapcsán összehívott pártközi értekezlet 

nyomán került először nyilvánosságra, ahol a Munkapárt jelezte, hogy Tisza Istvánt kívánják 

nádorhelyettesnek jelölni.
661

 Az ellenzék viszont Apponyi Albert vezetésével József Ágostot 

jelölte nádorhelyettesnek, de a főherceg sietett jelezni, hogy „a nádor helyettesítésére 

vonatkozó mindenféle kombinációból kihagyatni kéri magát.”
662

 Tisza idézett levele szerint a 

saját maga kérte meg a főherceget, hogy ne fogadja el a jelölést, míg József Ágost naplójában 

azt írta, hogy Tisza csak megköszönte neki, hogy önként lemondott a nádorhelyetteségről. A 

vita jelentőségét mutatja, hogy a király is komolyan gondolkodóba esett, sőt még a bécsi 
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nuncius is arra kérte, hogy ne fogadja el a kálvinista Tisza jelölését,
663

 továbbá szerette volna, 

hogy „az első szent ténykedése a királynak minden dissonancia nélkül történjék meg”.
664

 Ezek 

után kikérte a főherceg véleményét, hogy mit tehetne, mire József Ágost azt javasolta, hogy 

Tiszát biztosítsa legnagyobb jóindulatáról és bizalmáról, de egyúttal jelezze felé, hogy egy 

szintetizálóbb egyéniséget szeretne a koronázáshoz nádorhelyettesnek felkérni, mondjuk a 

főrendi ház egy közmegbecsülésnek örvendő tagját. Ugyanakkor hozzátette, hogy ő maga 

nem vállalhatja a jelölést, hiszen az ellenzék dobta be nevét jelöltként, így Tisza számára 

politikai ellenfél lenne, melyet el akart kerülni. A főherceg helyzetértékelése annyiban volt 

hibás, hogy a miniszterelnök nem pusztán azért állt ellen az ő jelölésének, mert az ellenzék 

támogatta, hanem számára az egyetlen elfogadható megoldás a saját jelölése volt a már 

fentebb idézett logika mentén. A valósághoz hozzátartozik, hogy a főhercegnek mi sem 

hízelgett volna jobban, minthogy a koronázáskora nádori ősei feladatát elláthassa, de erről 

mind naplójában, mint a sajtónak adott megnyilatkozásaiban hallgatott, ugyanis azt is átlátta, 

hogy Tisza a parlamenti többségével könnyen leszavazhatta volna, ami viszont kisebbfajta 

botrányt jelentett volna. Mindenesetre december 22-én némi elégtétellel értesült róla, hogy 

„még mindig tart a vita a fölött, hogy Tisza, vagy én koronázzak.”
665

 

A képviselőház december 18-án tárgyalt először a kérdésről.
666

 Mivel Tisza ez ügyben 

a parlamentben nem kívánt felszólalni, ezrét álláspontját a Munkapárt december 17-i 

pártértekezletén magyarázta el igen érzékletesen: „Személyi vonatkozású kérdésekben nem 

szabad más szempontot ismerni, mint azt, hogy mit kíván a közérdek. Ezelőtt el kell némulni 

minden más tekintetnek; a nagyravágyás, a dicsvágy és érvényesülés szempontjának éppen 

úgy, mint a hiúság ama finomabb nemének, mely abban tetszeleg magának, hogy az 

önzetlenség, a lemondás mezében tűnjék fel olyankor is, midőn a közérdek rovására esik.”
667

 

Az ellenzék képviseletében, ifj. gróf Andrássy Gyula fejtette ki elsőként hosszú és közjogilag 

alátámasztott beszédében, hogy Tisza nem a nemzetet képviseli, hanem csak egy pártot és 

nem lenne összeegyeztethető a koronázás 1000 éves hagyományaival, ha a politika 

beleszólna. Ellenjelöltként József főherceget említette, aminek kapcsán ellenzéki 
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közbekiabálások során hangzott el, hogy „Nagyobb érdemeket szerzett a harcztéren!” [ti. mint 

Tisza], illetve „Együtt verekedett a honvédekkel!”
668

 Végül a főherceget a következőképpen 

ajánlotta a képviselőház figyelmébe: „tisztelt barátom [Apponyi Albert] felhozott egy olyan 

nevet, amely köztiszteletben áll […] József főherczeg (élénk éljenzés balfelől) a harczok 

teréről jön haza, ahol hazánk határait védte hősiesen, kiváló bátorsággal.” Beszédét pedig 

azzal zárta, hogy „… csak abba az egybe nem tudnánk belenyugodni, hogy a politikai 

harcokban többnyire piszkos, többnyire korrupt és csaknem mindig durva eszközökkel győző 

a maga zsákmánya körébe vethesse Szent István koronáját.”
669

 A felszólalók sorában Lovászy 

Márton is méltatta József főherceget, mondván, hogy „sikerült egy olyan férfiút találni, 

akiben, bátran állíthatom, nem csak az egész nemzet megbízik, de őt a legnagyobb szeretettel, 

a legnagyobb bizalommal és a legnagyobb ragaszkodással övezi körül”, ugyanakkor beszéde 

végén még Andrássynál is tovább ment, felszólítva Tiszát, hogy „ne nyúljon a Szent 

Koronához, mert beszennyezi azt!”
670

  

A vádakkal szemben a munkapárti szónokok nem igazán erőltették meg magukat, 

Khuen-Héderváry Károly vezetésével hoztak fel néhány érvet a miniszterelnök jelölése 

mellet, míg az ülésen jelen lévő Tisza fel sem szólalt. Azt azonban hangsúlyozták, hogy ha a 

kormány jelölte volna József főherceget, akkor az ellenzék bizonyára az ő személyét támadta 

volna ugyanolyan vehemenciával, mint a vita során a miniszterelnököt.
671

 Az ülés során 

hangoztatott állítások ellenében a volt munkapárti képviselő Horánszky Lajos terjedelmes 

Tisza életrajzában felhívta rá a figyelmet, hogy az elmúlt évszázadok során voltak református 

nádorok.
672

 Ezzel szemben viszont az is tény, hogy korábban sosem koronázott királyt 

református nádor.
673

 E kérdésben végül Csernoch János hercegprímás állásfoglalása döntött, 

aki kijelentette, hogy vallási szempontból semmilyen nehézséget sem lát fönnforogni.
674

 A 

másik oldalon viszont József főherceg nádorhelyettességével szemben is voltak aggályok, 

ugyanis többen támadhatónak, sérelmesnek találták, hogy a magyar király koronázásakor a 

Habsburg család egy tagja segédkezzen. A parlamenti szavazás kimenetele a munkapárti 

többség fényében nem lehetett kétséges, így nem született meglepetés és 210:103 arányban a 

képviselőház József főherceggel szemben Tisza Istvánt választotta nádorhelyettessé.
675
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Az eseményeknek keserű utózöngét adott maga a koronázás, ugyanis József Ágost 

nem vett rajta részt, melyet az első világháború korának kiváló kutatója, Galántai József a 

főherceg sértettségével magyarázott.
676

 Valójában azonban József Ágost nagyon kedvelte a 

reprezentatív eseményeket és esze ágában sem lett volna kihagyni egy ilyen viszonylag ritkán 

ismétlődő ceremóniát, sőt a koronázás napján tett naplóbejegyzésében egyenesen 

megszégyenítésként értékelte és kitiltásnak nevezte a vele szemben folytatott eljárást.
677

 

Ugyanis távolmaradásának oka tehát nem a nádorhelyettesi vita volt, hanem a december 23-án 

Bécsből érkező utasítás: „Megjött a távirati értesítés, hogy megjelenésem a koronázásnál a 

hadműveleti helyzetre való tekintettel nem vétetett kilátásba. Pedig az utolsó pillanatig 

reménykedtem, hogy a magyar király koronázásán, ahol a többi főhercegek mind jelen 

lesznek, én, az egyetlen magyar főherceg is részt vehetek […] Tépelődöm azon, hogy magyar 

voltom miatt nem kezdődik-e az elnyomás, mely úgy nagyatyámnak, mint István 

nagybátyámnak s jó atyámnak életét elkeserítette? És nekem is már oly sok lelki szenvedést 

okozott. […] Arz és Kövess koronáz, József főherceg pedig veri addig az oroszt és románt s 

lenyeli keservét. ”
678

 A főherceg visszaemlékezéséből egyértelműen kitűnik, hogy főképpen 

magára az uralkodóra sértődött meg, aki nem kívánatosnak minősítette jelenlétét, valamint a 

két alá beosztott hadsereg-parancsnokra, akik pedig meghívást kaptak a koronázásra. Némileg 

ennek is köszönhető, hogy Arztól átvette az újévi kárpáti támadás személyes vezetését, hiszen 

ez a nyilvánosság felé megfelelő indokul szolgálhatott, máskülönben pedig sértetten Arznak is 

törlesztett, bár a hadsereg-parancsnok végül mégsem volt jelen a koronázáson.
679

 Nyitott 

kérdés, hogy IV. Károly és környezete miért tartotta kívánatosabbnak a főherceg 

távolmaradását. A király erről alkotott véleménye nem ismert, míg József Ágost naplójában a 

király esetleges féltékenységét,
680

 vagy a magyar ággal szembeni hagyományos szembenállást 

feltételezte, bár ez utóbbit nehéz indokként elképzelni pont egy magyar királykoronázáson. 

Ezzel szemben valószínűleg nem kívánták a koronázás előtt már amúgy is végletesen kiélezett 

politikai ellentéteket tovább feszíteni a főherceg jelenlétével és ezzel a koronázás emelkedett 

hangulatát veszélyeztetni, hiszen – mint fentebb szerepelt – azt akarta, hogy „első szent 

ténykedése minden dissonancia nélkül történjék meg.” Mindennek megfelelően József Ágost 
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a nyilvánosság számára a fronton meglevő katonai elfoglaltságaival magyarázta az 

eseménytől való távolmaradását.
681

 

A koronázás Tisza számára sem volt kellemes élmény. A szemtanú Bánffy Miklós 

szerint „megkapóan komor, majdnem keserű” hangulatban volt, sugárzott róla „a 

kötelességteljesítésnek valami szörnyű gondja, léleksorvasztó reménytelensége”.
682

 A 

késhegyig menő parlamenti vita, a fentebb idézett igen kemény sértések után valóban nehéz 

lehetett az amúgy felemelő koronázási ceremónián részt venni. Mindehhez pedig hozzájárult 

még a főherceg távolléte is, ugyanis, mint ahogy Tisza későbbi József Ágostnak írt levelében 

kifejtette: „Császári és Királyi Fenséged távolléte nagyon fájdalmasan érintett engem; azt a 

célukat Andrássyék mindesetre elérték, hogy keservessé tegyék reám nézve az álláspontom 

melletti megmaradást.”
683

 A koronázás után azonban lecsillapodtak a kedélyek és úgy tűnt, 

hogy minden visszatér az eredeti kerékvágásba. 
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4.3. Tisza menesztése 

Bánffy Miklós már fentebb idézett koronázásról szóló visszaemlékezésében tett egy 

megjegyzést, miszerint Czernin és Eszterházy Móric beszélgetését elnézve felmerült benne 

egy gondolat, hogy az új külügyminiszter kinevezése csak a folyamat kezdete és végül a 

pótolhatatlannak hitt Tiszát is felmentik.
684

 A koronázási kormánybiztos megérzései nem 

nélkülöztek minden alapot, hiszen eddigre már az uralkodó menesztette Burián István 

külügyminisztert és helyére a korábbi bukaresti követet Ottokar Czernint állította, aki 

emlékiratában nem is palástolta, hogy Károly vélhetően Ferenc Ferdinánd programját 

követendő döntött a személycseréről.
685

 Ha pedig Tiszának volt igazán komoly politikai 

ellenfele, akkor az a Szarajevóban meggyilkolt főherceg volt. A változások általános 

tendenciáját jól mutatta, hogy az uralkodó Burián mellett, Conradot és Ernest von Koerber 

osztrák miniszterelnököt is lecserélte. Nem tekinthető tehát meglepőnek, hogy januárban már 

Tisza menesztése került napirendre. 

 1917. év elején József Ágost még mindig azon gondolkodott, hogy vajon miért nem 

mehetett a koronázásra, mikor legnagyobb meglepetésére január 14-én parancsot kapott a 

királytól, hogy jelentkezzen nála Badenben audienciára. A hívás olyan szokatlan volt, hogy 

napokig töprengett a várható témán, különösen annak fényében, hogy a másfél nap alatt 

megjárható koronázásra nem mehetett, akkor amikor Badenbe eljutni Marosvásárhelyről majd 

onnan vissza legalább öt napot vett igénybe. Először katonai kérdésekre gondolt: haderő-

elvonás, esetleg más frontra való kinevezése. Politikai megbeszélésre azért nem számított, 

mert korábban Ferenc József sem kérte ki ilyen téren véleményét, ezért utólag látható, hogy 

az új király ilyen módon is hangsúlyozni akarta elődjéhez képest a változásokat.
686

  

Január 21-én, érkezett meg a főherceg Badenbe, ahol a katonai helyzet rövid 

megbeszélése után a király rögtön a tárgyra térve kifejtette, hogy „Tisza nekem nem igen 

tetszik már, nem felel meg nekem… én Tiszát nem akarom, elejtettem és ezért keresek egy 

másikat.”
687

 József főherceg nem értett egyet az ötlettel, mondván, „nem szabad most Tiszát 

ejteni, mert Fölséged nem talál ma olyan politikust, aki ilyen nehéz időkben őt helyettesíteni, 

jobban mondva pótolni tudná.”
688

 A királyt azonban elhatározásától nem lehetett eltántorítani, 

sőt meglepő fordulattal felajánlotta a miniszterelnökséget a főhercegnek. József Ágost erre 

azonnal nemet mondott, hiszen parlament által támogatott miniszterelnök csak pártvezérként 
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lehetett, ami pedig rögtön szertefoszlatta volna a politikán felül álló tisztaságot és 

népszerűséget, emellett pedig hozzátette, hogy nincs meg hozzá a politikai rutinja. Egyetlen 

szóba jöhető megoldásként azt javasolta, hogy parlamenti felelősség nélkül bízzák rá a 

végrehajtó hatalom gyakorolását, ami a nádori tisztség útján történhet meg.
689

 A kiegyezés 

utáni közjogi berendezkedésbe azonban ez igen nehezen lett volna beilleszthető, hiszen pont a 

felelős kormányzás alapelve nem érvényesült volna. Végül abban maradtak, hogy József 

Ágost pár hét gondolkodási időt kér, hogy a legideálisabb megoldást megtalálhassák.  

A gondolkodási idő leteltével, február 1-én folytatták tovább a tárgyalást. József Ágost 

egyértelmű választ adott, miszerint vállalná a megbízatást, ha „mint nádor, minden párton 

kívül állva dolgozhatnék, tárgyalhatnék és a korona és az ország között közvetítést a kezembe 

venném.”
690

 A király nem igazán hajlott a nádori tisztség helyreállítására, ezért inkább egy 

Czernin által kimunkált áthidaló megoldást javasolt. Ennek lényege, hogy a főherceg 

miniszterelnökként vezetné az összes párt képviselőiből alakított koncentrációs kormányt és 

elnököl a minisztertanácson, valamint gyakorolja a végrehajtó hatalmat, ugyanakkor a 

parlamenti vitákban és pártharcokban nem venne részt, hanem személyét a belügyminiszter 

képviselné. Ezzel a megoldással vélték elkerülhetőnek, hogy a királyi herceg elmerüljön a 

belpolitikai küzdelmekben.
691

 A tetszetős javaslat sem térítette el József Ágostot attól az 

álláspontjától, hogyha a parlamenti többség támogatását meg tudják nyerni, akkor újra be kell 

tölteni a nádori tisztséget permanens homo regiusi jogokkal – hasonlóan az 1848-as tavaszi-

nyári helyzethez, amikor a főherceg nagybátyja, István nádor királyi alter egoként birtokolta a 

királyi jogokat és ezzel ténylegesen is megvalósult a tiszta perszonálunió. Valami hasonlót 

tervezett József Ágost is, de IV. Károly megnyugtatására többször hangsúlyozta, hogy a 

nádori jogkör nem csorbítaná a király hatalmát. Ha pedig ez a megoldás nem felelne meg a 

parlamenti pártoknak, akkor minden kétség nélkül maradnia kell Tiszának, ami a főherceg 

szerint a jobbik választás lett volna.
692

 Miután a király hallani sem akart erről, abban 

maradtak, hogy közli Tiszával elhatározását és attól függően kezdik el a tárgyalásokat, 

ugyanis ha Tisza pártja többségével ellenzékbe vonul és leszavazza a főherceget, akkor nincs 

értelme a kombinációnak. Ennek fényében József Ágost visszautazott Budapestre és ott várta 

a király tájékoztatását a továbbiak teendőkről. 

Az uralkodó rögtön február 2-án kihallgatásra hívta magához Tiszát és közölte vele, 

hogy József főherceget szeretné miniszterelnökké kinevezni. A tárgyalás részletei nem 
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ismertek, ugyanis Tiszától nem maradt feljegyzés utána, a végeredménye viszont az lett, hogy 

Károly írt a főhercegnek, hogy Tisza a választójog kapcsán hajthatatlan volt, és felvetette, 

hogy egész pártjával ellenzékbe vonul, ilyen módon a király lemondott egyelőre szándékáról. 

József Ágost még Marosvásárhelyre való visszatérése előtt naplójában elégedetten jegyezte 

meg, hogy a politikai vezetés „a nagyszerű, erélyes és igaz magyar Tisza kezében marad 

továbbra is.”
693

 Pár nappal később Károly még egy kísérletet tett Tisza lemondatására, 

melyben már jelezte, hogy a József főherceg kombinációt elejtette, de a Munkapártból 

szeretne egy másik miniszterelnököt kinevezni. Tisza a levelet kézhez kapva ismét 

jelentkezett kihallgatásra, ahol benyújtotta lemondását, de végül sikerült meggyőznie a királyt 

maradásának szükségességéről.
694

  

Mindennek köszönhetően február 11-én egy időre megszűnt a kormányváltás 

eshetősége, de IV. Károly nem tett le véglegesen tervéről, mivel a közte és miniszterelnöke 

közötti ellentétek az elengedhetetlen reformokkal kapcsolatban nem szűntek meg, sőt a 

következő néhány hónap még inkább meggyőzte Károlyt a változtatások szükségességéről, 

annak ellenére, hogy Tisza igyekezett rugalmasabban viselkedni a királlyal szemben. Károly 

közben a korábbiakhoz képest szokatlan módon az ellenzék vezető politikusaival – Andrássy, 

Apponyi, Károlyi, Zichy Aladár – is találkozott és részletesen tájékozódott a magyar politikai 

életben.
695

 Mindez közel sem sugallt töretlen bizalmat Tisza irányában. Emellett pedig 

továbbra sem ejtette el teljesen József főherceg esetleges miniszterelnöki kinevezését, ami 

szóba került az ellenzéki vezetőkkel folytatott megbeszélésein is.
696

 A patthelyzetet az 

országgyűlés feloszlatásával és új választások kiírásával lehetett volna megoldani, de ezt IV. 

Károly nem vállalta, így maradt a Tiszával való kötélhúzás.
697

 

Kiindulva abból, hogy a király nem kíván választást tartani, kézenfekvő volt, hogy a 

kormány megtartása mellett kell a választójogi reformot végrehajtani.
698

Ennek megfelelően az 

uralkodó április végén ismét megkísérelt egy akciót és bizalmának kifejezése mellett levélben 

utasította Tiszát, hogy terjessze ki a szavazójogot.
 699

 A miniszterelnök azonban az 1913-as 

reformra hivatkozva csak lényegtelen változtatásokat helyezett kilátásba, megfelelően azon 

elgondolásának, hogy a háború nem a reformok ideje.
700

 Ezt az igen korlátozott javaslatot 
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mind a parlamenti mind pedig a parlamenten kívüli (különösen a szociáldemokrata 

munkásság) ellenzék óriási felháborodással fogadta, ami meggyőzte arról a Károlyt, hogy 

tovább nem várhat Tisza menesztésével.
701

 Az ellenzék a maga szempontjából nagyon 

helyesen mérte föl, hogy a királyt kellőképpen sakkban tudják tartani a választójogi reform 

elmaradása esetére vizionált forradalommal, mint ahogy azt az uralkodó egyik Burián 

Istvánnal folytatott beszélgetése során is kifejezte.
702

 Miután a miniszterelnök nem tudta a 

király aggályait eloszlatni, Tisza és a kabinet május 22-én bejelentette a minisztertanácson 

lemondását,
703

 melyet másnap az éppen Gyöngyös felé utazó uralkodópárnak a vonaton 

nyújtott be, majd bővebben a május 24-i munkapárti értekezleten indokolt meg.
704

 

 A király feltehetően már pár nappal korábban eldöntötte, hogy Tisza esetleges 

lemondását el fogja fogadni, így május 19-én rögtön üzenetet küldött az éppen a kárpáti 

állásokat látogató főhercegnek, hogy mihamarabb jelenjen meg Badenben.
705

 József Ágost 

23-án érkezett meg Laxenburgba, ahol IV. Károly különösebb bevezetés nélkül felkérte a 

királyi herceget, hogy vállalja el a miniszterelnökséget, mégpedig a választójogi reform, az 

élelmezési helyzet megoldása, valamint a gazdasági kiegyezés húsz évre szóló megújításának 

programjával. A főherceg jelezte, hogy ilyen programmal Ő nem tud azonosulni, hiszen az 

több ponton is (az élelmezés túl nagy arányban hárul Magyarországra, illetve a kiegyezés túl 

hosszú időre szól) magyar érdekeket sért. József Ágost véleményét a következő pár 

gondolatban foglalta össze: „Másrészt pedig most már ki kell, hogy jelentsem, hogy mint 

pártvezér miniszterelnök semmit sem fogok elérni, amit Tisza nem ért volna el, mert mint 

pártpolitikust, a többi párt eleve ellenségként fog fogadni, elsősorban Tiszának nagy 

többséggel bíró pártja. Sokkal jobb volna, ha már muszáj, hogy én vállaljam a kibontakozást, 

hogy mint „homo regius” vezessem a tárgyalásokat és azután vagy átadom az újonnan 

összeállítandó kabinetnek az ügyek további vitelét, vagy pedig ha muszáj, tegyenek meg 

nádorrá!”
706

 A király mindezek ellenére ragaszkodott a miniszterelnöki kinevezéshez, tudván, 

hogy a pártok nagyobb része nem járulna hozzá a nádorsághoz. Ez esetben viszont József 

Ágost ismét kijelentette, hogy a legjobb lenne Tiszát a helyén hagyni. A beszélgetésbe 

Czernin is bekapcsolódott, aki azon véleményének adott hangot, hogyha választásra sor 

kerülne, akkor a főherceg biztos többséget kapna, ezáltal a parlamenti akadály problémája 
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megszűnne. A hallottak fényében azután a főherceg két nap gondolkodási időt kért és 

elutazott Kistapolcsányra. 

 Május 25-én, a főherceg a megbeszéltek szerint jelentkezett a királynál: „Fölségedet 

megkérem, hogy engem ne dezignáljon miniszterelnöknek, hanem küldjön le, mint párton 

kívül álló „homo regius”-t. Ha Fölséged azonban parancsolja, úgy én mint miniszterelnök is 

meg fogom kötelességemet hűségesen tenni;” A tisztség vállalását azonban meghatározott 

feltételekhez kötötte. Tisztán látta, hogyha csak határozott időre, saját, az program nélkül szól 

megbízatása, akkor hatásköre beszűkül és politikai harcok, illetve a király akaratának 

áldozatává válhat, amit el akar kerülni, hiszen ehelyett inkább irányítaná a harcot a fronton. 

Továbbá előre jelezte, hogy csekély az elfogadás esélye a jelenlegi parlamentben, ugyanis a 

többséget adó Munkapárt támogatását nem nyerheti el, hiszen már a nádorhelyettesi vita 

alkalmával is legmélyebb tiszteletük biztosítása mellett jelezték, hogy „ők rendületlenül Tisza 

mellett állnak.”
707

 

 Ezek után József Ágost 10 pontba szedve vázolta programját.
708

 Legelőször leszögezte 

az előbbiekben bemutatott feltételét: „Ő Felsége mint pártonkívüli egyént bíz meg, aki 

közvetítő lesz (nádor) és a minisztertanácson elnököl.” Itt a már januárban kialakított Czernin-

féle javaslat köszönt vissza. A választójog kérdésében a király akaratának megfelelően 

reformot helyezett kilátásba, kiterjesztve a 24 éven felüli, 4 elemit végzett férfiakra, valamint 

a Károly csapatkereszttel kitüntetettekre, továbbá szigorú fellépést követelt a visszaélésekkel 

szemben. A továbbiakban célként jelölte meg a házszabályok revízióját az erőszakoskodások 

– beleértve az obstrukciót is – elkerülésére. A többször sérelmezett élelmezési helyzet 

megoldása szerepelt a harmadik pontban. Nagy hangsúlyt fektetett a nép-határőrség 

felállítására vonatkozó programpontra, mely a főherceg korábban is említett, telepítési tervét 

foglalta magában. A határ mentén a régebbi határőrvidék példájára igen olcsón földhöz 

juttatva (15 holdas hitbizományok létesítésével kvázi földreformot végrehajtva) kellene 

letelepíteni magyar rokkantakat, Amerikából vissza- illetve Magyarországról kivándorló 

magyarokat, bukovinai csángókat, romániai magyarokat, vagyontalan katonákat. A 

neuralgikus, sokat vitatott katonai (pl. vezényleti nyelv) és nemzeti (szimbólumok, külön 

hadsereg, perszonálunió, stb.) kérdésekben a király, a főherceg később kidolgozandó 

javaslatával önként fog engedményeket tenni, viszont cserébe a parlament addig leveszi ezen 

kérdéseket a napirendről. A hatodik pontban a gazdasági kiegyezés miatt új választásokat 

sürgetett: „A kiegyezés az új választások után az új országgyűlés által tárgyaltatik. Annál is 
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inkább, minthogy a mostaninak meggyőződésem szerint nincs már joga ahhoz, hogy az 

országot 20 évre előre lekösse.” Az új választásokat külön pontban említette, jelezve, hogy a 

fronton harcolóknak is lehetőséget kell kapniuk a választásra, továbbá biztosította a királyt, 

„hogyha én választatok, minden legcsekélyebb nyomás nélkül nagy többséget fogok 

behozni.”
709

 Az utolsó három pontban a hatalom átvételének mikéntjét szabályozta: a 

kormányalakítási tárgyalásokat homo regiusként vezeti és a király csak ezután döntsön 

véglegesen, továbbá az országgyűlést addig ne hívják össze, amíg a kormányalakítást teljesen 

elő nem készítették. A főherceg előre jelezte azt is, hogy a minisztériumok számát 

valószínűleg meg fog kelleni emelni. A program ismertetése után újból kitért Románia 

kérdésére és kérte a királyt, hogy semmiképp se csatolja Romániát perszonálunióban a 

Monarchiához, mert az, az előző fejezetben kifejtettek szerint Erdély elvesztéséhez vezethet. 

 IV. Károly fenntartásokkal fogadta a programot. A kiegyezés megkötését nem találta 

halaszthatónak egy új választásig, mert az, az osztrák kormány bukását vonná maga után. A 

főherceg ebben a kérdésben nem (sem) engedett. Emellett kifogást tett a határmenti 

telepítésekkel kapcsolatban is. Végül pedig kijelentette, hogy szívesebben venné, ha a 

főherceg program nélkül vállalná a megbízatást és az uralkodó parancsai szerint 

kormányozna. Erre válaszul a főherceg a leghatározottabban kijelentette, hogy „arra én nem 

vagyok kapható, hogy Ő Fölsége besúgói húzzák a zsinórokat s én, mint egy báb, táncoljak. 

Erre Ő Fölsége haragosan rám szól, hogy ezt kikéri magának, nincsenek besúgók! Bocsánat 

Fölség, Tiszát is a besúgók, mondjuk felelőtlen tanácsadók buktatták meg!”
710

A főherceg 

végső ajánlata a következőképpen hangzott: „Mondtam, tessék Tiszát megbízni újból, vagy ha 

ez lehetetlen, akkor legyen hát vállalom a „homo regius” tisztét, vagy ha végül engem bíz 

meg Fölséged a kormányzással, méltóztassék programmomat elfogadni, másként én nem 

vállalom, más út nincs!”
711

 

 A király ezek után felkérte a főherceget, hogy mint homo regius próbálja levezényelni 

az új koncentrációs kormány megalakítását, ami után, ha megvan, még visszatérnek a konkrét 

kérdésekre. József Ágost ott helyben Badenben megkezdte a tárgyalásokat a vezető magyar 

politikusokkal, akik akkor épp a királyi audiencia miatt ott tartózkodtak. Andrássy elfogadta a 

programot, csak a nádorságot találta kivitelezhetetlennek, ugyanis a parlamenti felelőséggel 

nem tartotta összeegyeztethetőnek a nádori tisztséget, a problémát éppen ezért a Czernin-féle 

formában javasolta áthidalni, ha a főhercegre, mint a királyi ház tagjára érvényesíteni lehet 
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egyáltalán az 1848:III. törvénycikket.
712

 Apponyi Albert szintén támogatásáról biztosította a 

főherceget, bár a 20 éves gazdasági kiegyezést ő is elítélte. Károlyi több tekintetben, 

különösen a választójog kapcsán is eltérő (radikálisabb) nézőpontjának adott hangot, valamint 

aggályosnak tartotta, hogy Habsburg főherceg legyen a miniszterelnök, így el is hárította a 

kormányban való részvételre szóló felkérést, de minthogy „a mai lehetetlen kormánytól 

szabaduljunk és mert én [ti. József Ágost] is valami haladást jelentek, ő nem fog az én 

kormányalakításom elé akadályokat gördíteni.”
713

 Zichy Aladár elviekben támogatásáról 

biztosította a főherceget, ám szélesebb fórumot, képviselőházi nagybizottságot javasolt a 

program és az egész lehetőség megvitatására. Emellett pedig sürgette a 20 éves gazdasági 

kiegyezés megkötését. Utoljára Khuen-Héderváry Károly fejtette ki véleményét a királyi 

hercegnek, melyben leszögezte, hogy a választójog kérdésében nem tud engedni 

álláspontjából, így ha a választójogi reform alapján alakított kormánnyal „teljesen ki van 

zárva, hogy én [ti. József Ágost] ebben a házban többségre tegyek szert, mert az Tisza körül 

van megbonthatatlanul tömörítve.”
714

 A választások megtartását időszerűtlennek tartotta, 

hiszen a milliós hadsereg kimaradna belőle. Végezetül kérte a főherceget, hogy a 

miniszterelnöki tisztséget semmiképp se vállalja el, csak a közvetítő homo regiusi 

megbízatást. József Ágost számára is világossá vált, hogy Khuen-Héderváry egyértelmű vétót 

emelt a király tervével szemben. A főherceg ezek után jelentést tett a hallottakról az 

uralkodónak, akit szintén elgondolkodtattak Khuen-Héderváry érvei, de a főherceget azért 

még elküldte Budapestre tárgyalni az új kormányról. Búcsúzóul még hozzáfűzte, hogy „csak 

akkor vállalj valamit, hogyha ebben a házban többséget tudsz kapni. Apponyi vagy Tisza 

megbukhatik, de te semmi szín alatt. Ha nem sikerül, úgy visszatérsz Marosvásárhelyre. Én 

most nem akarok választatni, e nélkül kell megcsinálni.”
715

 

 A főherceg Budapesten találkozott Tisza Istvánnal, aki erőteljes támogatásáról 

biztosította személyét a legtöbb kérdésben, de a választójoggal kapcsolatban nem volt 

hajlandó engedményre és jelezte, hogy le fogják szavazni, mert „a magyar államot és fajt látja 
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fenyegetve.”
716

 Emellett óva intette a királyi herceget dinasztikus okokból is, hogy a 

vészterhes háborús időszakban, amikor a miniszterek és különösen a miniszterelnök annyi 

támadásnak van kitéve, a dinasztia tagjaként kelljen ezeket elszenvednie. Végül a főherceg 

még szóba hozta a román perszonálunió kérdését, mely kapcsán egyetértettek abban, hogy 

minden lehetséges eszközzel meg kell gátolni és márciusban a miniszterelnök csak 

kényszerből járult hozzá, ahogy azt József Ágost sejtette. Tisza mellett május 26-27-én még 

több más politikust is meghallgatott Budapesten, akik közül leginkább Lukács László 

kompromisszumos választójogi tervezetét ajánlotta az uralkodó figyelmébe, mint amely 

jelenthetne közös nevezőt az ellenzék és a Munkapárt számára.
717

 Berzeviczy Alberttel 

folytatott megbeszélésre nem tért ki részletesebben, ugyanakkor Berzeviczy följegyezte saját 

naplójába az elhangzottakat. Ő is aggályosnak tartotta közjogi szempontból, hogy az 

uralkodóház egyik tagja álljon egy parlamentáris kormány élére, ugyanakkor, ha homo 

regiusként egy minden párt által elfogadható programot tudna kialkudni, már az is jelentősen 

megkönnyítené a kormányalakítást.
718

 Emellett kitértek még a választójogi kérdésre, valamint 

a főherceg Erdély-peremi telepítési tervére, melyet Berzeviczy pozitívan fogadott, továbbá 

neki is megemlítette a román perszonáluniós terv miatti aggodalmait.
719

 Berzeviczy és Tisza 

felvetései – uralkodóház tagjaként a kormány élén, valamint a politikai támadások – kapcsán 

meg kell jegyezni, hogy ezek a kormánypárt részéről leginkább csak ürügyek voltak, ugyanis 

ahogy Andrássy is nyilatkozott később: e problémák közjogilag áthidalhatók.
720

 A valódi 

ellentétet a választójog kiterejsztése okozta. Május 27-én a főherceg fogadta még Wekerle 

Sándort és gróf Zichy Jánost is. Előbbinek programja gyorsan elnyerte a homo regius 

tetszését, így minden további gondolkodás nélkül, a frontra való visszautazása előtt IV. 

Károlynak őt ajánlotta, mint a kormányalakításra legalkalmasabb személyt.
721

 A főherceg 

tehát abban a biztos tudatban utazott vissza Marosvásárhelyre, hogy a válság az ő 

közreműködésével megoldódott. Tervezett miniszterelnöksége ugyan kútba esett, de a 

tárgyalássorozat végére sikerült egy megfelelő jelöltet ajánlania, tehát ebben az értelemben 

sikeresnek volt tekinthető József Ágost első homo regiusi megbízatása. Ezek után majd’ két 

hét múlva keserűen értesült róla, hogy a király nem az ő javaslatát fogadta el, hanem gróf 

Esterházy Móricot nevezte ki miniszterelnökké: „Tehát a homo regius egészen hiába volt, 
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hiszen Wekerlét ajánlottam volt… fiatal, tapasztalatlan királyunk mellett sokkal jobbnak 

vélném a tapasztalt, komoly, végtelenül okos Wekerlét.”
722

 A kinevezés nem csak József 

Ágostot lepte meg, hiszen május végére valóban Wekerle tűnt befutónak, de végül Andrássy 

addig intrikált ellene, míg végül a király a fiatal Esterházy Móricot nevezte ki 

miniszterelnökké.
723

 Az eseményeknek további érdekes utózöngét ad, hogy 1918. október 28-

án, amikor József Ágost ismét homo regiusként fogadta Budapesten a vezető politikusokat, 

kisebbfajta elégtételként említette, hogy Tisza István bocsánatot kért, amiért egy évvel 

korábban keményen ellenállt, és nem támogatta a főherceg nádori kinevezését, keserűen 

megjegyezve, hogy akkor még jó lehetett volna ez a megoldás, de a szétesés közepette már 

késő.
724

 

 A nádorhelyettesi vita és a miniszterelnök menesztése körüli bonyodalmak kapcsán 

érdemes pár szót szólni József Ágost és Tisza viszonyáról. Nem voltak közeli ismerősök, 

legkevésbé sem barátok, ami nem meglepő, hiszen Tisza köznemesi származása
725

 révén csak 

miniszterelnöki beosztása folytán volt bejáratos az arisztokrata körökbe. Ettől függetlenül a 

főherceg nagyon tisztelte Tisza politikai teljesítményét és erőfeszítéseit, valamint az ehhez 

szükséges emberi tulajdonságait: kitartását, erélyességét. Ennek megfelelően a fentebb 

végigtekintett tárgyalások során is minduntalan visszatért rá, hogy véleménye szerint egyedül 

Tisza képes az országot a háború során, majd a konszolidáció idején vezetni.
726

 Sőt egy évvel 

később, a Sixtus-botrány után lemondó Czernin helyébe is őt gondolta volna ideális 

külügyminiszternek.
727

 Nemcsak, mint határozott és jó politikust támogatta, hanem azt is 

kijelentette, hogy „a becsület útjáról sosem fog letérni,” illetve „nagyszerű erélyes és igaz 

magyarnak” nevezte, sőt egy helyen egyenesen Tisza „gyönyörű jelleméről” tett említést 

naplójában.
728 Tisza sem maradt adós József Ágost elismerésével, példaként a nádorhelyettesi 

vita során sem mulasztotta el kifejezni a főherceg iránti tiszteletét. Politikai téren nem 

mindenben fedte egymásét meggyőződésük, tekintve akár a főherceg perszonáluniós 

(„függetlenségi”) gondolatait vagy a választójog kérdésében elfoglalt álláspontját.
729

 Ettől 

függetlenül kölcsönesen elismerték egymásról, hogy Magyarország érdekében teszik, amit 

tesznek, így tehát viszonyuk abszolút korrektnek nevezhető. A főhercegnek természetesen 
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nehéz volt lenyelnie Tisza határozott, megingathatatlan és ellentmondást nem tűrő álláspontját 

akár a nádorhelyettesi vita során, vagy a későbbi nádori kinevezés megakadályozása kapcsán. 

Ugyanakkor Tisza sem fogadta jó szívvel, hogy vele szemben több alkalommal is az 

uralkodócsalád egyik népszerű tagját jelölték, aki ezt el is fogadta. 
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5. Homo regius az őszirózsás forradalomban 

 

5.1. A politikai helyzet Magyarországon 

 Az 1918-ban a frontokon tapasztalható állapotoknál a hátországban sem volt jobb a 

helyzet. A magyarországi kedélyeket egymás után borzolták a bolgár front átszakadásáról és 

ezzel az ország ismételt közvetlen fenyegetettségéről szóló hírek, valamint a cseh-szlovák, 

illetve a délszláv elszakadási törekvések.
730

 A nemzetiségi kérdés mellett azonban a 

társadalmi feszültségek is tetőfokukra hágtak, ugyanis 1918-ban már egymást érték a 

választójogi és háborúellenes tüntetések, valamint munkássztrájkok.
731

 Mindezzel 

párhuzamosan „zavartalanul” működtek még a hivatalos politikai élet intézményei, az 1910-

ben választott, munkapárti többségű képviselőház – igaz, két hónapos szünet után ült össze 

ismét októberben
732

 – és a sokadik válságát élő Wekerle-kormány, amelynek október 1-ei 

ülésén még a gazdasági kiegyezés, valamint Bosznia-Hercegovina hovacsatolásának kérdése 

volt napirenden.
733

 A politikai válság a horvát bán felmentésének ügyével kezdett 

eszkalálódni, ugyanis ennek kapcsán Wekerle és a király ellentétbe kerültek egymással, 

aminek az lett a következménye, hogy a miniszterelnök benyújtotta lemondását.
734

 Ennek 

ellenére a király Bécsben nem talált egyelőre koncentrációs kormány alakítására alkalmas 

másik politikust, így jobb híján ismét bizalmáról biztosította Wekerlét.
735

 A következő 

napokban IV. Károly nevezetes, a birodalom Lajtán túli felét föderalizáló kiáltványa hozott 

újabb változást, melynek köszönhetően közjogilag létrejött az ellenzék legrégebbi vágya, a 

tiszta perszonálunió, emiatt a kormány meg is kezdte az 1867:XII. törvénycikk helyébe lépő 

új jogszabály megalkotását.
736

 A képviselőházban ennek kapcsán parázs vita zajlott, ahol 

elhangzott mind Károlyi híres gondolata – „a háborút elveszítettük, most az a fontos, hogy a 

békét ne veszítsük el” – mind pedig másnap rá válaszként Tisza sorsdöntő beszéde – „ezt a 

háborút elvesztettük […] feladatunk, azt hiszem, pártkülönbség nélkül az, hogy az elérendő 

békét lehetőleg előnyössé tegyük a magyar nemzetre nézve”.
737
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 Mindezzel párhuzamosan a Monarchia vezetése még a wilsoni 14 pont alapján próbált 

békét kérni és az október 2-án délelőtt tartott közös minisztertanácson meg is állapodtak 

abban, hogy Burián a svéd külügyminisztérium közvetítésével az amerikai elnökhöz fordul.
738

 

A válasz két héttel később, október 18-án érkezett meg és kijózanító volt, ugyanis benne 

jelezték, hogy a feltételek január óta megváltoztak és a 14 pont innentől kezdve már nem lehet 

kiinduló alap.
739

 E válasz gyakorlati értelemben végképp kihúzta a talajt a Monarchia léte 

alól, bár még az utolsó közös minisztertanácson is a mihamarabb megkötendő békéről 

tárgyaltak, továbbá elutasították a cseh-szlovák állam gondolatát és a délszláv egységet is 

csak a birodalmon belül tekintették elképzelhetőnek.
740

 Innentől kezdve az egyes 

nemzetiségek sorozatban deklarálták függetlenségüket. Így tett október 22-én a horvát 

nemzeti tanács is, melynek következtében két helyi ezred rögtön föllázadt, majd 23-án pedig a 

fiumei helyőrség fegyverezte le az ottani honvédeket.
741

 Az ülésező képviselőházban 

bombaként robbant a hír, csak úgy, mint a király aznapi debreceni látogatásán állítólag 

eljátszott Gotterhalte tapintatlansága.
742

 Ezek után a rögtönzött pártvezetői értekezleten 

megbeszéltek szerint a miniszterelnök bejelentette az országgyűlésnek lemondását, egyúttal 

felhívta a pártokat egy leendő koncentrációs kormány megalkotására.
743

 A következő 

napokban az éppen felváltva Gödöllőn és Budán tartózkodó király egymás után kérette 

magához a számára rokonszenves politikusokat Szurmaytól, Apponyin és Andrássyn át 

egészen Hadikig, míg végül utóbbit sikerült rávennie, hogy vállalja el a kormányalakítást. 

Közben Pesten megalakult a Katonatanács és a Nemzeti Tanács is, melyek a forradalmasodó 

utcára gyakorolt hatásuk miatt egyre inkább kezdték átvenni a válság megoldásával küszködő 

államhatalomtól a kezdeményezést. A király végül úgy gondolta, hogy az eseményeknek 

elébe vág és Károlyival közölte, hogy őt szándékozik a kormányalakítással megbízni, így 

október 26-án éjjel magával vitte Bécsbe.
744

 Másnap azonban Andrássy azt kérte, hogy addig 

ne nevezze ki, amíg ő külügyminiszterként mindent meg nem beszélt Károlyival. E találkozó 

azonban elmaradt, a király pedig közben elállt szándékától.
745
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5.2. József Ágost homo regiusi megbízatása és tárgyalása Károlyival 

 József főherceg szalonkocsija október 27-én délelőtt, nem sokkal a király és Károlyi 

szerelvénye után érkezett meg Bécsbe. A főherceg – miután még előző éjjel sürgönyt kapott – 

a Hofburgban érte utol a királyt, amint ő éppen Andrássyval tanácskozott. A király 

különösebb bevezetés nélkül rögtön a tárgyra tért és jelezte, hogy miniszterelnökké akarja 

kinevezni.
746

 A felkérés igen csak meglepte a főherceget, pedig ő még nem is sejtette, hogy az 

előző nap már Károlyi Mihály és Hadik János is hasonló felkérést kapott a királytól. IV. 

Károly már 1917-ben is megpróbálkozott azzal, hogy József Ágost személyében a számára 

talán legmegnyugtatóbb megoldást válassza, ugyanis a főherceg családi törvény által is 

biztosított dinasztiahűségéhez nem férhetett kétség, továbbá háborús teljesítménye és 

köztudott magyar érzelmei miatt igen népszerű is volt az országban. József Ágost rövid 

gondolkodási idő után viszont helyesen mérte föl a helyzetet és hasonlóan az egy évvel 

korábbi esethez úgy fogalmazott, hogy „engem a forradalmi erőszak csakhamar kiemelne 

helyemből és akkor többé egyáltalában nem volnék azon helyzetben, hogy hasznos szolgálatot 

tehessek! Ezért hűséges tisztelettel, de a leghatározottabban el kell hogy hárítsam Fölséged 

ajánlatát. Most nem lehetek és nem szabad miniszterelnöknek lennem. Fölséged, mint homo 

regiust, odaküldhet engem és mindent el fogok követni, hogy olyan utat találjak, mely a 

helyzetet végre gyökeresen konszolidálhatja.”
747

  

Pár óra elteltével IV. Károly elfogadta a főherceg ajánlatát és homo regiusként 

elküldte Budapestre azzal a megbízással, hogy mihamarabb alkudjon ki egy megfelelő 

koncentrációs kormányt, mely megalakulása után rögtön előkészíti a nádori tisztség 

betöltéséhez szükséges törvényi változtatásokat és így a főherceg a király teljhatalmú 

helyetteseként irányíthatja Magyarországot addig, amíg szükséges. Egyúttal megemlítette, 

hogy Károlyinak már megígérte a miniszterelnökséget, de meggondolta magát és mégsem 

akarja kinevezni, így arra kérte József Ágostot, hogy Budapest felé a vonaton nyugtassa meg 

a jogosan felháborodott grófot. A főherceg naplójában még annyit fűzött hozzá a kérdéshez, 

hogy egyetértett a király döntésével, mert véleménye szerint „ő a főbűnös abban, hogy 

csapatainkat lázadásra izgatták és idebent a forradalmat szították.”
748

 A beszélgetés végén 

József főherceg a rend fenntartása érdekében egy még erkölcsileg érintetlen hadosztályt kért 

Budapestre. A király Arznak telefonált és megígérték, hogy a 38. honvédhadosztályt a tiroli 

frontról rögtön Budapestre irányítják, aminek fényében a főherceg úgy számolt, hogy másnap 
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(28-án) este már számolhat Budapesten a marosvásárhelyi 22-es honvédgyalogezreddel.
749

 A 

királytól való búcsúzás után József Ágostot még Andrássy hívatta magához a Ballhausplatzra. 

A külügyminiszter támogatásáról biztosította a királyi herceget és kifejezetten jó döntésnek 

tartotta, hogy őt bízták meg azzal, hogy „a budapesti válság megoldását kézbe vegye és a rend 

fenntartásáról, mint katona feltétlenül gondoskodjék.”
750

 Ugyanis, mint elmondta, a király az 

elmúlt napokban már teljesen követhetetlen, kapkodó döntéseket hozott és Hadik után Károlyi 

már a második személy, akit azzal hitegetett, hogy miniszterelnökké nevezi ki.
751

 A gyors 

megbeszélés után József Ágost a pályaudvarra sietett, ahol a jelzettek szerint Károlyi Mihály 

várt rá. Ugyan a főherceg naplójában konzekvensen negatívan állította be Károlyit, de ennek, 

mint más hasonló esetekben, nem adta jelét általában jellemző szívélyes modora által.
752

 Sőt a 

háború előtt még bizonyára jobb viszonyt ápoltak egymással, ugyanis előfordult, hogy egy a 

gróf által szervezett „48-as” estélyen megjelent a főhercegi pár, sőt Auguszta főhercegnő 

Károlyival maga járta el a nyitó csárdást.
753

 Máskor pedig egy hadgyakorlat alkalmával a 

parádi birtokán nyaraló gróffal együtt vadászott délutánonként a főherceg.
754

 

Budapest felé indulva rögtön rátértek az általános katonai-politikai szituáció 

megvitatására. A főherceg, elmondta, hogy milyen válságos a helyzet a tiroli fronton, 

másfelől pedig tájékoztatta a grófot arról, hogy a király nem üzent számára semmit, tehát nem 

nevezte ki miniszterelnökké.
755

 A beszélgetés során ezután Károlyi fölvetette, hogy a „fejét 

elvesztő” és „vesztébe rohanó” IV. Károly helyett József főhercegnek kellene trónra lépnie és 

kézbe venni az ország irányítását. Az ajánlatot a főherceg elhárította magától, bár mint ahogy 

naplójában maga is írta, nem lepte meg, hiszen már október közepén a fronton is eljutottak 

hozzá saját személyével kapcsolatos hasonló kombinációk.
756

 Válaszként még hozzátette 

Károlyinak, hogy a felkent király személyét illetően nem lehet vita, ugyanakkor a válságot 

megoldandó saját személyében felelős nádort terveznek állítani Károly mellé, aki pedig 

mindemellett garantálta Magyarország teljes függetlenségét.
757

 Azt pedig, hogy József Ágost 

az uralkodóval szemben nem akart király lenni, jól bizonyították az október-novemberi 
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események, melyek során bőven lett volna alkalma föllépni saját trónra emelése érdekében, de 

mégsem tett ennek érdekében semmilyen lépést. 

E kérdés kapcsán érdemes körüljárni a főherceg politikai ambícióit és ezek kapcsán 

viszonyát IV. Károllyal. Már a fentebbiekben is előkerült, hogy József Ágost nem tartotta 

elképzelhetetlennek, hogy az ország háború utáni helyreállításában, konszolidálásában 

szerepet vállaljon.
758

 Ez természetesen egyáltalán nem azt jelentette, hogy tudatosan a királyi 

címre törekedett volna, de meg volt benne az – a Habsburgokra jellemző, amolyan magától 

értetődő, Isten kegyelméből fakadó – elhivatottság tudat, hogy az ország vezetésében részt 

vegyen, továbbá különös felelősségének érezte, hogy a dinasztián belül határozottan 

képviselje a magyar ügyet, már csak szűkebb családi öröksége okán is. Mindemellett 

tagadhatatlan, hogy személyes hiúsága is közrejátszott abban, hogy a későbbiek során is 

többször törekedett vezető tisztség betöltésére. Ugyanakkor jó szándéka, tenni akarása is 

vitathatatlan volt, továbbá saját lehetőségeit és korlátait ismerve, a professzionális politikust 

igénylő miniszterelnöki pozíciót nem fogadta el, bármennyire is kecsegtető lett volna.  

Mindezek mellett azonban a dinasztia családi törvényét nem kívánta megszegni, ezért is 

hivatkozott Károlyival folytatott beszélgetése során arra, hogy az országnak megkoronázott 

királya van, valamint a családfővel szemben nem kezdeményezhet külön utakat.
759

 Ezen 

ellentmondásos helyzetből kiindulva javasolta már 1917-ben is a nádori méltóság újbóli 

betöltését, mert ilyen módon a király jogait nem csorbítva, de mégis kézbe tudta volna venni 

az ország vezetését, ráadásul mutatis mutandis 1848-ban is kialakult már hasonló helyzet, így 

precedensként szolgálhatott József Ágost számára nagybátyja, István nádor esete.
760

 A nádori 

típusú megoldással azonban nem mindenki értett egyet, úgy mint maga Károlyi, aki kevésnek 

találta a változást, vagy éppen a Károlyi pártjához tartozó Batthyány Tivadar, aki pedig a 

király szempontjából látta veszélyesnek e kombinációt, hiszen azt a látszatot keltette, mintha a 

királyt ki akarnák szorítani a hatalomból.
761

 

 Utóbbi gondolat kapcsán fontos megjegyezni, hogy a király 1918. október végén 

valóban nem állt a helyzet magaslatán. A fentebb idézett szereplők (Andrássy, József 

főherceg, Károlyi) mind úgy látták, hogy Károly nem ura a helyzetnek, kapkodó és 
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kiszámíthatatlan politikája sokban hozzájárult a válság fokozódásához.
762

 József Ágost már 

1918. év elején is megfogalmazta, hogy „köteles vagyok a királynak az igazat megmondani, 

hiszen ha én nem teszem, a bókolók nem fogják megtenni. Így gyors léptekkel a végleges 

összeomlás felé megyünk. Ezt nem nézhetem tovább!”
763

 Éppen ezért nem volt meglepő, 

hogy többen is helyesnek látták, hogy legalábbis a biztos kormány megalakításáig 

kikapcsolják a királyt a magyarországi ügyekből. Mindettől függetlenül jó szándékát nem 

kérdőjelezték meg, ám ez ekkor már kevésnek tűnt. 

József főherceg viszonya a királlyal több rétegű volt. Legalapvetőbb szinten 

természetesen a családi törvény szabályozta a családfőhöz fűződő kapcsolatát, melynek 

megfelelően hűsége nem volt megkérdőjelezhető.
764

 Második szinten általánosságban 

közvetlen viszonyba kerültek, ugyanis már 1916 decemberétől kezdve a király rendszeresen 

kikérte – főleg magyar ügyekben – a főherceg véleményét. Tartalmilag azonban kapcsolatuk 

nem volt harmonikus. A főherceg főleg kezdetben féltékenységet, valamint a király 

tanácsadóitól kiinduló magyarellenességet érzett, mely leginkább a koronázásról való eltiltása 

esetében csúcsosodott ki.
765

 Ezenkívül még jó néhány esetben érzett a király irányából 

bizalmatlanságot vagy nem egyenes magatartást, mint például a 17. hadosztály Erdélybe 

szállítása kapcsán, amikor is Károly ígérete ellenére Arznak azt az utasítást adta, hogy mégse 

helyezzék át az alakulatot, vagy egy másik esetben, amikor Károly direkt a főherceg 

szabadsága alatt utazott el az erdélyi frontra, a 7. hadsereget irányító Kövesshez, hogy 

megbeszéljék az esedékes átrendezéseket. Mindezek mellett pedig számos alkalommal fejezte 

ki aggályait a király tapasztalatlansága, esetleges felkészületlensége, nem jól megválogatott 

tanácsadói vagy esetenként önfejű döntései miatt.
766

 A király álláspontja a főherceggel 

kapcsolatban direkt forrásból nem ismert, de a főherceggel folytatott számos komoly 

megbeszélés és a válság idején rábízott komoly felelősséggel járó feladat arról tanúskodik, 

hogy bírta az uralkodó bizalmát, bár a főherceg alkalmanként sarkos, kioktató jellegű 

megjegyzései bizonyára nem javították viszonyukat. Összességében tehát a főherceg valóban 

helyénvalónak találta, hogy a válságos időszakban a király mellé állítsanak valakit (vagy egy 

határozott miniszterelnököt, és / vagy egy nádort), aki az uralkodó kiszámíthatatlan lépései 

ellenére is kézben tudja tartani az országot. Egyúttal azonban a királlyal szembeni hűséget 
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sosem tagadta meg és ő maga is rendszeresen hangoztatta a király jóindulatát és 

jóhiszeműségét.
767

 

 

 

5.3. A királyi herceg tárgyalásai Budapesten – Károly Mihály kinevezése 

 A főherceg Károlyival október 27-én este érkezett meg a Nyugati-pályaudvarra. 

Károlyi kinevezésének elmaradása miatt a felizgatott tömeg igen ellenséges hangulatban, 

„Éljen Károlyi!” és „Le a diktátorral!” kiáltásokkal várta őket. Érkezésük híre ugyanis 

gyorsan elterjedt. Lábra kaptak olyan értesülések, hogy a főherceg teljhatalmú diktátorként 

érkezik, míg mások inkább pozitívan értékelték szerepvállalását, mondván, hogy az „utolsó 

órában legnagyobb önfeláldozással vállalta azt a hálátlan szerepet: a fölajzott szenvedélyek 

között békét teremteni.”
768

 A heves indulatok elől a felkészült rendőrség a pályaudvar üresen 

álló indulási oldala irányában menekítette ki a főherceget.
769

 Ezek után azonnal Szent György 

téri palotájába sietett, hogy ott megkezdje a mérvadó magyar politikusok kihallgatását bár ezt 

a szociáldemokrata Garami inkább úgy fogalmazta meg, hogy „gyors egymásutánban vonult 

föl nála a reakció minden képviselője.”
770

 

 Mielőtt bárkivel is tárgyalni kezdett volna, a Doberdóról már régi ismerőse Lukachich 

Géza városparancsnok jelentését olvasta át a karhatalom lehetőségeiről, de a tábornok nem 

látta alkalmasnak és eléggé megbízhatónak erejét a fegyveres fellépéshez.
771

 Bár saját 

visszaemlékezése szerint ekkor 81 rendfenntartásra kiképzett század és 37 géppuskás szakasz 

állt rendelkezésre, köztük a legmegbízhatóbb honvéd tanezred és bosnyák zászlóaljak.
772

 

Elsőként az ügyvezető miniszterelnök, Wekerle Sándor érkezett a főhercegi audienciára. 

Kifejtette, hogy a parlament biztos többségére támaszkodhatnak, csak a királyi bizalom nincs 

meg iránta. Persze kérdés, hogy a királyi bizalom és a képviselőházi többség mennyit érhetett 

az október végi napokban. Wekerle statárium hirdetését és erőszakos fellépést ajánlott, 

amiben rögtön meg is egyeztek, ám a katonai fellépéshez még nem érkezett meg a sürgetett 

hadosztály.
773

 A főherceg – kellő fegyveres erő érkezése esetén – el volt szánva az erőszakos 

fellépésre, mondván hogy első dolga lesz „a Nemzeti Tanácsot, ezt a szovjetet […], mely 
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minden törvényes alapot nélkülöz és csak forradalmi korcsszülött, feloszlatni és tagjait 

letartóztatni, hiszen ez bolseviki intézmény.”
774

 Mint később kiderült, mégsem hirdettek 

statáriumot, pedig azt Lukachich, Szurmay és Szterényi is szorgalmazták, de a kellő 

felhatalmazást érthető módon már nem érző, ugyanakkor a felelősségtől tartó ügyvezető 

kormány ezt már nem merte megtenni.
775

 A miniszterelnök távozása után József Ágost újra 

Bécsbe telefonált az uralkodónak és a hadseregparancsnokságnak, ám a sürgetett 

hadosztállyal kapcsolatban kitérő választ kapott.
776

 

 Október 28-án proklamációban fordult a közvéleményhez, melyet a másnapi lapok 

közöltek. Ebben szinte mindent kilátásba helyezett, a teljes függetlenségtől, a demokratikus 

reformokon át a gyors békéig és az ország integritásának megőrzéséig, ugyanakkor nemzeti 

egységre szólította fel az országot és ennek megfelelően egy koncentrációs kormány 

alakítására tett ígéretet.
777

 Máskülönben az egész napot politikusok kihallgatásával töltötte. 

Elsőként ismét Wekerlével tanácskozott, aki arra kérte, hogy ne vállalja a 

miniszterelnökséget, viszont a nádorságot annál inkább. Következőként visszaemlékezése 

szerint Bethlen István érkezett a főherceghez, azonban ezzel szemben a megbeszéléseken 

részt vevő politikusok sorát aprólékosan közlő újságokban az ő neve nem szerepelt, továbbá a 

legismertebb Bethlen biográfia sem tud róla.
778

 A nagyon sűrű napokat élő főherceg – mint 

más hasonló esetekben is – nem vezette ekkor pontosan naplóját, hanem későbbi emlékei és 

feljegyzései alapján november 3-án állította össze az október végi napok eseményeit, így 

fordulhatott elő, hogy a politikusok hosszú sorába Bethlen helytelenül került be. 

 Wekerle után Tisza István következett, akit a főherceg minden ellentétes, Hadikkal 

kapcsolatos híreszteléssel szemben az első helyen szemelt ki miniszterelnöknek. Tisza először 

bocsánatot kért, amiért 1917-ben meghiúsította a József Ágost nádori jelölését, egyúttal 

jelezte, hogy most már abszolút mellette áll. Károlyi vezetésével nagykoalíciót javasolt, Jászi 

pártjának esetleges kihagyásával, mert a helyzet már odáig fajult, hogy minden más megoldás 

elkésett. A saját jelölésével kapcsolatban a következőket mondta: „Pár héttel ezelőtt talán 

vállalhattam volna, de ma már égő gyujtó volnék a puskaporos hordóban! Nem vállalhatom, 

mert ma már csak ártanék. Én leszámoltam mindennel! […] Kérem, tessék Károlyit megbízni! 
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Lássa ő, hogy mit tud!”
779

 Ezen gondolataihoz hasonló álláspontot képviselt ugyanaznap 

utolsó nyilvános beszédében is, melyet a Wekerlével egyesült 48-as alkotmánypárt 

értekezletén mondott el, kiemelve, hogy pártkülönbség nélkül mindenkinek kötelessége 

megtennie mindent a helyzet megmentése érdekében.
780

 

 A nap során harmadikként került sorra Károlyi Mihály, akivel előbb négyszemközt, 

majd Kunfi és Batthyány Tivadar kíséretében tárgyalt. Újdonságok nem kerültek szóba a 

megbeszélésen, a Nemzeti Tanács vezetői hangsúlyozták, hogy az utolsó pillanatban vannak, 

amikor őket kinevezve még meg lehet előzni a forradalmat.
781

 Batthyány Tivadar pedig még 

azt is javasolta a főhercegnek, hogy ne vállalja el a nádori méltóságot, továbbá kifejtette, hogy 

hatvanhetes és németbarát politikusokkal koalícióban nem látnák megvalósíthatónak 

programjukat.
782

 Károlyi visszaemlékezése szerint a főherceg már ekkor eldöntötte, hogy 

Hadik Jánost szándékozik miniszterelnöknek jelölni, bár ezt nem említette naplójában, csak a 

nap végén a királynak tett jelentés során.
783

 Károlyiék után több más politikus között a 

szociáldemokraták (Garami Ernő és Kunfi Zsigmond) is sorra kerültek. Ők is az előbb 

hallottakat ismételték, egyúttal bejelentették, hogy egy Károlyi-kormányban sem vennének 

részt – bár minden támogatást megadnának neki, ugyanakkor „személyi garanciák” miatt ők is 

csak baloldali színezetű kormányt tudtak elképzelni.
784

  

 A nap során még megfordult József Ágostnál Apponyi Albert, Hadik János, Szterényi 

József, Vázsonyi Vilmos, Jászi Oszkár, sőt Lukachich tábornok is. Miután tapasztalatairól 

jelentést tett a királynak, este 9 körül ismét összehívta az elérhető politikusokat és, két 

kompromisszumos megoldást terjesztett elő. Elsőként felajánlotta, hogy maga alakít kormányt 

és ebbe hívja meg Károlyit. Miután az előbbi javaslatot a gróf visszautasította, második 

megoldásként magát Károlyit kérte föl a miniszterelnökségre, úgy, hogy a három 

legfontosabb minisztérium (belügy, igazságügy, honvédelem) élére a főherceg jelöl 

minisztert. Ez utóbbi megoldás már megfelelő tárgyalási alapnak tűnt és Károlyi eltávozott, 

hogy a Nemzeti Tanáccsal egyeztesse a javaslatot, minek kapcsán ki is emelte emlékiratában, 

hogy közelinek érezte végre a megállapodást.
785

 A főherceg nem nézte jó szemmel, hogy „ez 

a hazafias névbe rejtett gyalázatos szovjet dönt” de minthogy még nem érkeztek meg a várt 
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alakulatok, így nem tudott határozottan fellépni.
786

 Az idő közben lezajlott, néhány halottal és 

több sebesülttel járó „Lánchídi csata” azonban a Nemzeti Tanács értelemzésében lehetetlenné 

tett minden további tárgyalást a fennálló rend képviselőivel, így hajnali 3 órakor visszatérő 

Károlyi jelezte József Ágostnak, hogy nem fogadhatja el az ajánlatot.
787

 Miután sem Tisza, 

sem saját, sem pedig Károlyi vezetésével nem sikerült létrehozni a koncentrációs kormányt, 

József Ágost úgy döntött, hogy a már október 26-án Gödöllőn szóba került Hadik Jánost fogja 

kinevezni és ezt közölte is az uralkodóval, egyúttal jelezte azt is, hogy a tömegtámogatás 

miatt valamilyen módon mégis majd tekintetbe kell venni Károlyi részvételét.
788

 

Visszaemlékezésében a főherceg nem is tett említést a közfelháborodást keltő „Lánchídi 

csatáról”, pedig az itt történtek nagyban hozzájárultak a kompromisszumos tárgyalások 

megszakadásához, hiszen a főherceg által leírtakkal ellentétben Károlyi kezdetben még 

hajlandó lett volna az együttműködésre.  

  Miután az uralkodó egyetértett Hadik miniszterelnökké való kinevezésével, így József 

Ágost rögtön megbízta a kormányalakítással és ezzel egy időre homo regiusi feladatai véget 

értek. A kijelölt miniszterelnök legelőször tájékozatót adott ki programjáról, mely a teljes 

függetlenséget, gyors fegyverszünetet, a hadsereg hazahozatalát, általános és titkos 

választójogot, földbirtokreformot és nemzetiségekkel kötendő megegyezést foglalta 

magában.
789

 Emellett pedig az uralkodónak írt táviratban összegezte a legsürgetőbb teendőket. 

Mivel a forradalmi állapotok kialakulásában legnagyobb szerepe Erdély és a Délvidék 

elvesztésétől való félelemnek volt, sürgette a külön magyar hadsereg gyors megalakítását, 

szervezeti kereteinek tisztázását és felsorakoztatását a fenyegetett határokon, továbbá 

általánosságban a közös ügyek szétválasztását. Emellett pedig kinevezte József főherceget az 

új magyar hadsereg főparancsnokává.
790

 Hadik a parlamenti logika szerint biztos többségre 

támaszkodhatott, hiszen október 30-án az esti órákra egyfajta koncentrációs kormány névsorát 

állította össze, főként a balközép erők részvételével (a felkért miniszterek között szerepelt 

többek között Huszár Károly, Rakovszky István, de Nagyatádi Szabó István is).
791

 Hadik 

személyiségéről és próbálkozásáról maga Károlyi is pozitívan nyilatkozott emlékiratában, 

azonban ő is látta, hogy vetélytársa elkésett.
792

 Ugyanis ekkor már gyakorlati értelemben a 

parlamenti többség nem ért semmit, a tettleges forradalom útjára lépő, a tömeg támogatását 
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bíró Katona- és Nemzeti Tanáccsal szemben. Ugyanis, miközben Hadik a kormányalakítással 

volt elfoglalva, a városparancsnokság alakulatai, valamint a rendőrök is nagyrészt átpártoltak 

a Nemzeti Tanácshoz és megtagadták tisztjeik parancsait. A Katona Tanács vezetésével pedig 

fontos középületeket (telefonközpont, posta) szálltak meg, így 30-án valóban kitört a 

fegyveres forradalom.
793

  

 A forradalom menetében október 30. valamint a 31-re virradó éjszaka hozta meg a 

fordulatot. A főherceg egy 1960-ban írt levelében azt írta, hogy el volt szánva erő 

alkalmazására, de nem kapta meg a kért csapatokat, arra hivatkozva, hogy máshol volt 

szükséges bevetésük. Ehelyett azt javasolták neki, hogy a rendelkezésre álló erőket használja, 

ha szükséges, de tűzparancsot nem adhatott. Minhogy a helyőrség nagy része pedig eddigre 

már átállt a forradalom mellé, így József Ágost Lukachichot arra utasította, hogy csak 

védelemre szorítkozzon.
794

 A városparancsnok ennek ellenére megpróbálta a rendelkezésére 

álló erőkkel letartóztatni a Nemzeti Tanácsot, de mint kiderült, ehhez már valóban nem volt 

elég fegyveres ereje.
795

 Másrészt pedig a király nem adta meg az engedélyt, hogy a tábornok a 

nép ellen fegyvert használjon, bár Lukachich utólag látott volna esélyt a sikerre és kárhoztatta 

a király döntését.
796

 Hogy ezt nem csak ő látta így, arról a Nemzeti Tanács több tagjának 

emlékiratai is tanúskodnak, ugyanis nagyon tartottak attól, hogy éjjel, amíg a tömeg nincs az 

utcán, a hatalom letartóztatja őket.
797

 Károlyi pedig föl is hívta a főherceget, hogy tegyen 

valamit a vérontás megakadályozására. A Nemzeti Tanács ellen indított éjjeli akció azonban 

kudarcba fulladt, aminek következtében hiába készítette el a lehető leggyorsabban Hadik a 

nádori méltóság visszaállításáról szóló törvényjavaslatot, hajnalban kénytelen volt közölni 

lemondását a főherceggel.
798

 Ezek után már tényleg nem maradt más megoldás hátra, mint 

Károlyit kinevezni. Reggel 7 körül telefonáltak Károlyinak, hogy azonnal jöjjön fel a várba a 

főherceghez. A találkozó többek között Apponyi és Hadik jelenlétében nem volt hosszú, a 

miniszterelnök röviden megindokolta lemondását, majd József főherceg hivatkozva újra 

életbe lépő homo regiusi megbízatására és az uralkodó beleegyezésére Károlyi Mihályt 

felkérte kormányalakításra.
799
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 A kinevezéssel megszűnt a főherceg homo regiusi megbízatása és bár a továbbiakban 

is még Pesten maradt, élete legmeghatározóbb politikai feladata véget ért.
800

 Az események 

lezárásaképpen érdemes a sorsfordító pillanatokat idézni József Ágost naplójából: „Gróf 

Hadik János ő nagyméltósága leköszönésének pillanatában megint homo regius vagyok, most 

telefonon legfölsőbb helyről vett teljhatalommal; kérem önt, állítson össze egy kabinetet és 

vállalja a miniszterelnökséget. Szeretett hazánk a bennünket szorongató ellenségektől körül 

van véve, itt forradalmi lázadás van, körülöttünk minden ég, országok, birodalmak és trónok 

összeomlanak. Egész szívemből, bensőségesen kérem az urakat, hogy velem együtt, kivétel 

nélkül, mindnyájan támogassuk az új miniszterelnököt teljes erőnkből, minden eszközzel, 

mert ha ő most megbukik, akkor nem ismerek kivezető utat e szörnyű szerencsétlenségből. 

Kérem önt, gróf Károlyi, lépjen nehéz új hivatalába azon meggyőződéssel, hogy mi, mint 

egész emberek és férfiak támogatjuk önt.”
801
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6. Ellentmondásos szerep és megpróbáltatások a polgári demokratikus rendszer és 

tanácsköztársaság idején 

 

6.1. József Ágost ellentmondásos együttműködése a Nemzeti Tanáccsal 

 Károlyi kinevezése után az új koalíciós kormány igen gyorsan összeállt, így még 

aznap este sor kerülhetett a hagyományos, királynak szóló eskütételre. Az uralkodó 

felhatalmazásával az esküt József főherceg fogadta várbeli palotájában. Az amúgy 

formálisnak számító eskü két szempontból volt érdekes. Egyfelől miközben a miniszterek az 

előcsarnokban várakoztak, érkezett meg Tisza István halálának híre, ami meglehetősen 

fölkavarta a jelenlévőket és a kijelölt igazságügyminiszter, Szladits Károly erre hivatkozva 

vissza is lépett és nem vállalta a miniszteri tárcát.
802

 A jelen lévő Garami Ernő szerint József 

Ágost viszont „csodálatos hidegvérűséggel fogadta a hírt”, így az eskütétel a tervek szerint 

megtörténhetett.
803

 A helyzet másik visszássága az volt, hogy a történelmi tradícióknak 

megfelelő szöveg meglehetősen furcsán csengett a forradalmi és szocialista miniszterek 

szájából.
804

 József főherceg is észrevette, hogy Batthyány és Kunfi nem is mondta a 

többiekkel a felolvasó után a szöveget. A kabinet többi tagja viszont a kiélezett helyzetben a 

gyors kormányalakítás miatt ekkor ezen a formalitásnak tekintett kérdésen túllépett, 

különösen azért, mert mindaddig épp a királyi kinevezés volt legfőbb céljuk.
805

 

 Miután ilyen módon megtörtént az új kormány kinevezése és eskütétele, megszűnt a 

főherceg homo regiusi megbízatása, és mivel Károlyi világosan jelezte, hogy nem 

gondolkodik a még az október utolsó napjaiban tervezett nádori megoldásban, a főherceg 

politikai szerepe véget ért. Saját elmondása szerint ezek után József Ágost vissza akart térni a 

bomlófélben lévő frontra, vagy legalábbis elutazni „az izzó talajról” Kistapolcsányba, hogy 

ott „játékon kívül maradhasson”.
806

 Elhatározását az uralkodóval is közölte, aki azonban arra 

kérte, hogy minden körülmények között maradjon Budapesten és ha kell az új rezsimmel 

együttműködve is, de képviselje a dinasztia érdekeit.
807

 A novemberi eseményekről szóló 

naplószakasz valóságtartalma azonban finoman szólva is vitatható. A főherceg világháborús 

visszaemlékezésének utolsó kötete 1934-ben jelent meg, amikor is a Horthy-korszak 

általánosan elfogadott véleménye szerint komoly folt volt egy magára valamit adó keresztény-
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konzervatív személyiség múltján az együttműködés a Károlyi-kormánnyal, így mindenki 

igyekezett így vagy úgy megmagyarázni e „ballépését”. A főherceg is így járt el 

emlékiratában, ezáltal nem tekinthető megbízhatónak a másfél évtizeddel később kiegészített, 

átfogalmazott napló az akkori döntéseiről és elképzeléseiről. Ettől függetlenül a király 

utasítása – bár nem írásban, hanem szóban, telefonon hangzott el – hitelesnek tekinthető, 

hiszen erre már november elején is nyilvánosan hivatkozott a főherceg.
808

 Még az is 

elképzelhető, hogy valóban el akart utazni Kistapolcsányra, hiszen korábbi politikai 

elképzeléseiben – például a tervezett 1917-es miniszterelnöki kinevezésekor – is mindig 

megjelent a kellő felelősség és felhatalmazás iránti igénye, hogy az általa elképzeltek szerint 

hatékonyan tudjon eljárni. Ennek hiányában, pusztán passzív szemlélőként nem kívánt az 

események részese maradni.
809

 Ez utóbbi helyzet nem először fordult elő a Habsburg-ház 

magyar ágának történetében, ugyanis a dinasztiával szemben kiélezett közjogi helyzetben 

mindig segítséget jelentett, ha jelen volt egy az uralkodócsaládhoz tartozó főherceg, akit ha 

szükséges, fel lehet használni forradalmi, vagy közjogilag problémás lépések legitimálásához. 

Mindennek ellenére az továbbra is kérdéses marad, hogy mennyire volt őszinte a főherceg 

szándéka a Kistapolcsányra való utazás kapcsán. Tény, hogy több vezető politikus – például 

Bethlen és Apponyi – is inkább időlegesen háttérbe húzódott és Budapestről elvonult, de a 

főherceg november folyamán megnyilvánuló aktív szerepvállalása és azonosulása az új 

rendszerrel mindezt vitathatóvá teszi, még akkor is, ha az uralkodó felhatalmazásával és 

engedélyével, vagy akár kifejezett óhajára is járt el így. 

 A forradalmi helyzet a kormány kinevezésével nem oldódott meg egy csapásra. A 

radikalizálódó utca egyre hevesebben fordult a király ellen és a köztársasági államformát 

követelte.
810

 Éppen ezért november 1-én a Nemzeti Tanács is arra az álláspontra helyezkedett, 

hogy utasítja a kormányt, hogy vagy érje el az uralkodónak tett eskü alóli feloldását, vagy 

mondjon le. A kormány távozása esetén azonban a hatalom a Nemzeti Tanács kezébe került 

volna, ami a király és a főherceg értelmezésében is forradalmi megoldást jelentett volna, sőt 

fölrémlett a szovjet példa is, amit mindenképpen el akartak kerülni. Ezen körülmények között 

a kormány úgy döntött, hogy el kell érni az uralkodónak tett eskü alóli felmentést, sőt akár a 

király lemondását is. Ennek megfelelően november 1-én délután Károlyi, Batthyány, Jászi és 

Kunfi felmentek a várba a főherceghez, hogy az uralkodóval beszélhessenek.
811

 József Ágost 

készségesen együttműködött velük, hiszen már értesült a Vittorio Venetoi csata 
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katasztrófájáról és forradalmi események Oroszországhoz hasonló továbbfejlődésétől tartott, 

így az eskü és a köztáraság kérdésében egyenesen azt kérdezte, hogy „nem késtünk-e el máris 

mindezzel?”
812

 Majd azonnal felhívta a királyt, kifejtve véleményét, miszerint az uralkodó 

jobban tenné, ha egy kellően jól megfogalmazott, a körülmények nyomását érzékeltető 

proklamációval megindokolva lemondana, mivel ekkor a koronázási esküben foglaltakat nem 

szegné meg, míg ha hivatalában marad, akkor kénytelen lenne az esküvel ellentétes 

döntéseket is meghozni, illetve elfogadni.
813

 Miután megszakadt a vonal és a miniszterek 

távoztak, sikerült ismét kapcsolatba lépnie a királlyal és kifejtette, hogy a kormány királynak 

letett eskü alóli feloldását viszont aggályosnak találja, hiszen ezáltal az uralkodó maga 

legitimálta volna a „forradalmi jellegű” kormányzatot. Végül összegezve álláspontját, még 

egyszer azt ajánlotta, hogy a király ne adja nevét az eseményekhez és inkább mondjon le a 

fentebb említett proklamáció keretében. A király helyett Windisch-Grätz Lajos herceg 

válaszolta kategorikusan Bécsből, hogy az uralkodó nem mond le. Végül azonban a főherceg 

szerint Károlyinak sikerült elérnie az eskü feloldását, melyet, miután Bécsből megerősítettek, 

kérésükre a József Ágost írásos igazolással is dokumentált.
814

 Az új kormány emlékiratot író 

vezetői (Károlyi, Garami, Jászi) azonban úgy emlékeztek vissza, hogy maga a főherceg 

győzte meg a királyt az eskü feloldásáról, míg Batthyány Tivadar erről nem tett említést. Sőt, 

Károlyi még az ominózus telefonbeszélgetés után azt is megemlítette, hogy József főherceg 

örömét fejezte ki a királyi felmentés miatt, továbbá hozzáfűzte, hogy állásfoglalása miatt a 

király neheztelni fog rá, „de úgyis neheztel már jó ideje” – ami ismét csak jelzi, hogy a 

főherceg és a király között már hosszabb ideje nem volt jó a viszony.
815

 

 A királlyal folytatott beszélgetés közben József főherceg beszámolt kellemetlen 

helyzetéről is, melybe azáltal keveredett, hogy a dinasztia tagjaként a forradalmi Budapesten 

kénytelen tartózkodni és ezáltal megkerülhetetlen, hogy együttműködjön az új kormánnyal. A 

főherceg elmondása szerint a király megértőleg nyilatkozott és felhatalmazta, hogy bármit 

megtegyen – beleértve a szükséges hűségnyilatkozatokat és fogadalmakat is – ha úgy látta 

jónak, sőt Szurmaynak is megüzente, hogy a főherceg az ő felhatalmazásával járhat el tetszése 

szerint, mi több a kormánytagokhoz hasonlóan felmentette a felé fennálló hűségeskü alól.
816

 E 

döntéséről nem csak magát József Ágostot, hanem a később a svájci Pranginsban tartózkodó 
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főherceget is tájékoztatta, de az első királypuccs alkalmával Lehár Antalnak is tudtára adta.
817

 

Ezek után november 2-án József Ágost fiával együtt megjelent a Nemzeti Tanácsnál és ott 

esküt tett az új hatalom támogatására, ami előtt azonban hangsúlyozta, hogy a király feloldotta 

korábbi hűségesküjét.
818

 Az esemény fogadtatása pozitív volt, mint ahogy azt a Pesti Hírlap 

másnapi száma is kidomborította: „Példát adott József főherceg az ország egész 

intelligenciájának, hogy egyesülni kell a népkormány támogatásában, mert most 

Magyarország sorsáról van szó. Módjában állott volna félreállni, de nem tette, mert most aktiv 

közreműködésre van szükség mindenki részéről.”
819

 A főherceg naplójában nem tett említést 

kényszerítésről, hanem úgy fogalmazott, hogy „ezt meg kellett tennem, csakis így 

szolgálhatom hazámat, még a legnagyobb szerencsétlenségben is tovább és maradhatok itt, 

bármi történjék, mert el voltam tökélve, hogy nem hagyom el Magyarországot, kerüljön az 

bármibe is.”
820

 A háttérben valóban a főherceg (a király által is támogatott) azon szándéka 

állt, hogy a további eseményekben aktív szerepet tudjon vállalni, ami másképp nem volt 

lehetséges, mint az új hatalommal való azonosulás keretében. Az azonban nem igaz, hogy 

mindenképpen esküt kellett tennie, ugyanis több példa is mutatja (tartózkodott az eskütől 

például Bethlen István vagy Klebelsberg Kuno),
821

 hogy ha nem akar együttműködni az új 

rendszerrel, akkor egyszerűen visszavonulhatott volna, mint ahogy azt november 1-ei 

naplóbejegyzése szerint állítólagosan tervezte. 

 Az államforma körüli viták azonban ezután sem csitultak el, mind erősebbé vált a 

köztársasági mozgalom, melynek eredményeképpen végül Eckartsauban, november 13-án, 

IV. Károly lemondott az államügyek vitelében való részvételről – köszönhetően a magyar 

főrendi küldöttség (Wlassics Gyula, a főrendiház elnöke; Eszterházy Miklós, Széchenyi Emil, 

Dessewffy Emil) rábeszélésének.
822

 A nevezetes nyilatkozat közjogi értelemben nagyon 

jelentős változást hozott, ugyanis általa nyitva állt az út a köztársaság kikiáltása irányában, 

továbbá ilyen módon a főherceg helyzetét is jelentősen módosította, sőt a Habsburg családon 

belüli viszonyrendszert is megingatta, hisz a családfő innentől kezdve már nem volt uralkodó. 

Nem meglepő tehát, hogy pár nap múlva, november 16-án a köztársaság kikiáltásakor József 

Ágost és fia jelentkeztek az új államformára történő nyilvános eskütételre, ami a Sándor 

Palotában ünnepélyes keretek között még aznap délután meg is történt. A főherceg naplójában 
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szükségét érezte, hogy megmagyarázza eljárását: „Szorítanak engem, hogy hűségesküt tegyek 

a köztársaságra, különben ki fognak utasítani az országból, vagy láb alól eltesznek.”
823

 Ezen 

állítása bizonyosan nem lehetett helytálló, ugyanis az új kormány mindent megtett a régi rend 

emblematikus – néha akár gyűlölt – személyiségeinek (például Lukachich, Szterényi, 

Szurmay, Wekerle) védelmében, nehogy a Tisza István meggyilkolásához hasonló eset 

megismétlődhessen. Sokkal inkább hitelt érdemlő a pár sorral alább olvasható gondolat, 

amely jobban megvilágítja a főherceg döntésének okait: „Csakis így szolgálhatom hazámat 

teljes erőmből és csakis így vehetek részt, annak újrafölépítésében.”
824

 

 Ezzel szemben a novemberi események résztvevői emlékirataikban nem fukarkodtak a 

főherceg valóban ellentmondásos szerepvállalását elítélő megjegyzésekkel. Jászi Oszkár az 

eskütételt kommentálva cinikusan úgy fogalmazott, hogy „rendkívül nagy rutinja volt [ti. a 

főhercegnek] a szép, megható, könnyes hangú eskütevésben.”
825

 Juhász Nagy Sándor István 

nádor 1848-as „kétszínű politikájához” hasonlította a főherceg fellépését.
826

 Böhm Vilmos a 

dinasztia hatalomátmentési kísérletét látta az ünnepélyes aktusban, mondván, hogy „úgy 

igyekezett a forradalom élére kerülni, hogy egyszerűen beleilleszkedett az újabb 

helyzetbe.”
827

 Sőt egy helyen a korszak egyik legjelentősebb kutatója is a nem éppen pozitív 

„minden rendszerbe beilleszkedő” jelzővel jellemezte József Ágostot.
828

 Velük szemben a 

kormány belügyminisztere Batthyány Tivadar 1927-ben, a már konszolidálódott 

ellenforradalmi rendszer idején kiadott, főképpen 1918 őszi szerepvállalását magyarázó és 

mentegető emlékiratában a főherceggel jóval megértőbb. Egyfelől hangsúlyozta, hogy József 

Ágostot a király felmentette neki szóló esküje alól – ezt IV. Károly is megemlítette 

visszaemlékezésében
829

 – és az ő hozzájárulásával fogadott hűséget a Nemzeti Tanácsnak, 

továbbá hangsúlyozta, hogy a november eleji zűrzavaros helyzetben nagyon sokat számított, 

hogy a kormány megkapta az uralkodói kinevezést, továbbá, hogy a dinasztia 

Magyarországon tartózkodó tagjai felesküdtek rá, ezzel „udvarképessé” téve a Nemzeti 

Tanácsot és a „törvényesség nimbuszát” kölcsönözték neki.
830

 A belügyminiszter emellett 

pedig tömören összegezte, hogy miért nem vonult vissza József Ágost a politikától: „Hogy 

képzelhető el az, hogy az a főherceg, aki maga is követve őseinek példáját, jó- és balsorsban a 
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magyar nemzet mellett állott, aki majdnem öt éven át vigasza, bajtársa, atyai barátja volt a 

névtelen magyar vitézek százezreinek, hogy ez a főherceg a nagy átalakulás napjaiban 

félreálljon az akkor mindenki által lelkesedéssel üdvözölt új rend elől?”
831

 

 További, később sokszor felemlegetett szerencsétlen lépése volt a főhercegnek, hogy 

1918 novemberében többeknek is megemlítette, hogy gondolkodik nevének magyarosításán, 

akár Alcsútira akár a Kistapolcsányira.
832

 A lépés az utólagos előrelátás képességével 

megáldott historikusok szemében komikusnak, sőt nevetségesnek tűnhet, ám az Eckartsau-i 

nyilatkozat és a köztársaság kikiáltása utáni, még mindig forradalmi hangulatú időkben 

egyáltalán nem volt egyértelmű, de legalábbis egy kérdés erejéig átgondolásra érdemes volt, 

hogy Magyarországon szerencsés-e Habsburg néven megmaradnia a főhercegi családnak. 

Emellett pedig Batthyány azt is leszögezte, hogy hozzá, mint a névváltoztatások kérdésében 

illetékes belügyminiszterhez semmiféle, a pletykákban szereplő névvel kapcsolatos 

folyamodvány nem érkezett.
833

 

 József Ágost együttműködése a polgári demokratikus rendszerrel nem ért véget a 

novemberi eskütételekkel. Bár jelentősebb politikai vagy katonai szerepet nem kapott, mégis 

egy-egy mozzanatból látható, hogy – a naplójában leírtakkal ellentétben – hosszabb ideig 

támogatta a Károlyi-, majd Berinkey-kormányt. A tél folyamán készülő Buza Barna-féle 

földreformhoz önként ajánlotta fel földjeit,
834

 sőt, még az angol királyi családnál is 

megpróbálta kapcsolatait fölhasználni a Magyar Népköztársaság támogatása érdekében.
835

 Az 

új rendszer melletti kitartást máshogy nem lehet magyarázni, mint az ország érdekében 

történő egységes fellépés céljával. Ugyanis november végére már egyértelművé vált, hogy az 

új rendszerben egy Habsburg főherceg nem kaphat jelentősebb szerepet, így tehát, ha addig 

bízhatott is valamilyen tisztségben, a továbbiakban már nem egy pozíció elnyerésének 

reményében támogatta a kormányt. Ennek kapcsán naplójában megemlítette, hogy a 

Népköztársaságra tett eskü fejében a hadsereg főparancsnoki tisztét kérte volna Lovászitól, 

Batthyánytól és Károlyitól, akik ebbe bele is egyeztek.
836

 Később pedig felháborodva számolt 

be Bartha Albert hadügyminiszter rendeletéről, mely altábornagytól fölfelé minden 

tábornokot nyugdíjazott, egyúttal hangsúlyozva, hogy esküjét ehhez a feltételhez kötötte.
837

 

Mivel sem Károlyi, sem Batthyány nem tett említést erről az ígéretükről, sőt Juhász Nagy 
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határozottan cáfolta azt, így feltehetőleg ez csupán a főherceg részéről egy újabb magyarázat 

kívánt lenni a Károlyi-kormánnyal történt – a Horthy-korszakból visszanézve – kellemetlen 

azonosulására, hiszen „más szelek fújtak akkoriban, hogy sem ő ezt kérni merte és Károlyiék 

ilyen ígéreteket megtehettek volna.”
838

 Ennek némileg ellentmondani látszik, hogy IV. Károly 

is a hadsereg vezetése megszerzésének számlájára írta a főherceg Károlyival való 

együttműködését – távlatilag azzal a céllal, hogy a József Ágost által vezetett hadsereg a 

legitim király visszatérése mellé álljon.
839

 Az ország érdekében szükséges egységes fellépés 

és összefogás mellett pedig a főherceg számára más főrendekhez hasonlóan a helyzet nem 

tűnt alkalmasnak a köztársasági mozgalomnak való ellenállásra, hiszen már az őszirózsás 

forradalmat sem sikerült megakadályozni. Továbbá intő példaként látva az osztrák 

közvélemény Habsburg ellenességét, sokkal tanácsosabbnak tűnt meghajolni az új rendszer 

előtt. 

 Az őszirózsás vezetéssel való együttműködés kérdéséről sokkal árnyaltabb kép 

alkotható a többi korábbi politikai vezető és arisztokrata magatartását megvizsgálva. Mivel a 

Horthy-korszakban megbélyegzett őszirózsás vezérek nem fukarkodtak az 1918 

novemberében hozzájuk csatlakozó, nekik hűséget fogadó főrendek és politikusok 

felsorolásával, továbbá többnyire az ünnepélyes aktusokról az újságok is beszámoltak, ezért 

igen bőséges és illusztris lista állítható össze a főherceghez hasonlóan eljáró 

személyiségekről. Sőt Batthyány Tivadar visszaemlékezésének második kötetéből több, mint 

száz oldalt szentelt felsorolásukra. Jászi úgy fogalmazott, hogy „mindenki esküdni és 

lelkesedni akart a forradalomért.”
840

 Általánosságban elmondható, hogy november elején 

egyetlen politikai erő sem mert a forradalommal szembe helyezkedni és ki az össznemzeti 

összefogás jegyében, ki inkább félelemből vagy haszonszerzésből, de csatlakozott az új 

kormányhoz.
841

 A támogatók és esküt tevők közül a teljesség igénye nélkül elég megemlíteni 

a régi országgyűlés két házának elnökeit (Szász Béla és Wlassics Gyula), a teljes katolikus 

főpapságot (köztük Csernoch János hercegprímással és Prohászka Ottokár székesfehérvári 

püspökkel), az MTA elnökét, Berzeviczy Albertet. A régi kormány tagjai közül Szterényi és 

Wekerle is a Károlyi-kormány támogatására szólítottak föl, mondván, hogy „a hazának 

ellensége az, […] aki most Károlyi útjába akadályokat gördít”
842

 De még a pártját feloszlató 

és a politikától időlegesen visszavonuló Apponyi is az új vezetés támogatására buzdította 
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híveit.
843

 Alacsonyabb szintű hivatalnokok közül pedig elég megemlíteni például Drasche-

Lázár Alfrédot, aki a világháború idején, a miniszterelnökség sajtóosztályának élén, mint 

országos főcenzor vált ismertté, sőt ő vezette a minisztertanácsok jegyzőkönyvét is, ennek 

ellenére döntött amellett, hogy az államigazgatásban jártas, diplomáciai képzetséggel is 

rendelkező szakemberként a Károlyi-kormány külügyminisztériumában szerepet vállal.
844

 

Ilyen közhangulatban tehát sokkal inkább érthető a Magyarországon maradni szándékozó 

főherceg döntése. Ettől függetlenül későbbi korból visszatekintve továbbra is visszásnak és 

ellentmondásosnak tűnhet a hirtelen pálfordulás, ám az 1918 novemberi történelmi 

kontextusban elhelyezve jól látható, hogy a fent említett több okból kifolyólag ez volt az 

általános magatartás. Ennek megfelelően történelmietlen az az elképzelés, mely már ekkor a 

forradalommal szembeni fellépést várta el, még ha a Horthy-korszakban sokan – köztük 

József Ágost is – igyekeztek úgy feltüntetni szerepüket, mintha ők 1918 őszén is 

ellenforradalmi oldalon álltak volna.  

 1918 november-decemberének időszakából érdekes kérdés még a főherceg 

honvédelemről és a hadsereg feloszlatásának vagy egyben tartásának kérdéséről alkotott 

véleménye. József Ágost – egybehangzóan a Horthy-korszak uralkodó elképzelésével
845

 – úgy 

nyilatkozott, hogy megfelelő erélyes vezetés mellett a magyar csapatok saját hazájuk 

védelmében továbbra is fegyverben tarthatók lettek volna.
846

 A Kárpátok és a Duna-Száva 

természetes akadályára építve pedig jó eséllyel lehetett volna a védelmet megszervezni az 

amúgy sem túl erős román, cseh, szerb seregekkel szemben. Ennek a lehetőségét azonban az 

elhibázott fegyverletételi rendelet és a félelem attól, „hogy majd a „Nemzeti Tanács”-ot, ezt a 

siralmas szovjetet fogják széjjelkergetni” teljességgel meghiúsították.
847

 Az őszirózsás vezetés 

mellett a felelősséget azonban – hasonlóan Rubint Dezsőhöz
848

 – az AOK tehetetlenségében 

is látta, amely nem volt hajlandó még ideje korán Magyarország védelmére csoportosítani a 

magyar nemzetiségű alakulatokat. Wekerle miniszterelnök is ugyanezt követelte még 1918. 

októberben, melyre a főherceghez hasonlóan ígéretet kapott az uralkodótól, de végül nem 

történt semmi, ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Wekerle a lemondás mellett döntsön.
849
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Ugyan a két világháború közti hadtörténeti irodalom egészen pontos számadatokat is közölt a 

fegyverben tartható katonaság létszámáról,
850

 a későbbi történeti kutatás ezt nem tekintette 

reálisnak, sőt Hajdu Tibor egy helyen egyenesen háryádának nevezi a katonatisztek azon 

kijelentéseit, melyeket a betörő ellenség feltartóztatása kapcsán egy-két évtized távlatából 

tettek.
851

 Ennek ellenére azt a modern hadtörténeti szakirodalom sem vitatja, hogy a betörő – 

osztrák–magyarnál egyáltalán nem jobb állapotú – cseh és román csapatokkal szemben 

elégséges magyar haderő állt fegyverben még az őszirózsás forradalom idején. Ennek 

megfelelően 1918. novemberben a Nagyszombat és Zsolna vonalában sebtében összevont 

alakulatok sikeresen akadályozták meg a cseh betörést, míg Erdélyben pedig az ún. Erdély-

csoport nagyságrendileg 100 000 harcképes katonája állt rendelkezésre, ám a kormány ezt is 

leszerelte, szabad utat engedve a belgrádi katonai konvenció okán a Dél-Erdélybe való 

bevonulásra amúgy is feljogosított románoknak.
 852

 

  November végén tehát József Ágostot nyugdíjazták tábornagyi állásából, így végleg 

véget ért aktív katonai szolgálata és mivel a politikai életben sem kapott semmilyen tisztséget,  

visszavonulva viszonylagos nyugalomban magánemberként követte az eseményeket budai,  

illetve alcsúti kastélyából – ugyanis ekkor Kistapolcsányba már bevonultak a csehek. Ettől 

függetlenül, mint fentebb szerepelt, ha szükséges volt, továbbra is együttműködött az 

őszirózsás vezetéssel. A helyzet azonban radikálisan megváltozott az 1919 márciusi 

kommunista hatalomátvétellel. 

 

6.2. Megpróbáltatások és ellenforradalmi szervezkedés a Tanácsköztársaság idején 

 József Ágost a szovjet példát komolyan vette, így már az őszirózsás forradalom óta 

tartott tőle, hogy az események újabb fordulatot véve proletárforradalomba torkollanak. A 

Vix-jegyzék kapcsán ez a meggyőződése még erősebbé vált, így március 21-én titkára útján 

meg is kérdeztette Berinkeytől, hogy kell-e proletárforradalomtól tartani, mire a 

miniszterelnök azt válaszolta, hogy nem. Ennek ellenére József Ágost Károlyihoz küldetett és 

autókat kért arra az esetre, ha menekülniük kellene. Mire az elnök felhívta a főherceget és 

autót ugyan nem adott, de azt javasolta, hogy minél gyorsabban utazzanak el Budapestről 

vidékre.
853

 József Ágost és családja komolyan vette az üzenetet így még aznap éjjel elhagyták 
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a Szent György téri palotát és Alcsútra mentek. A főherceg azonban nem maradt ott, mert 

olyan hírek érkeztek hozzájuk, hogy továbbra sincs biztonságban, így március 25-én 

elmenekült Alcsútról és a meglehetősen zord, havas időjárásban a Vértesben, majd a 

Bakonyban próbált a kedélyek elcsitulásáig ideális búvóhelyet találni.
854

 Többek között 

Attems lovassági tábornok kiskorpádi, Somssich Géza bányai kastélyában töltött el néhány 

napot.
855

 Április elején fölmerült az a gondolat is, hogy átcsempésszék a szerbekhez, de úgy 

döntött, hogy inkább Magyarországon marad, különösen miután olyan – természetesen 

valótlan – híreket kapott, hogy Budapest ellen ellenforradalmi támadás készül, így április 8-án 

visszatért Alcsútra.
856

  

Mivel távolléte közben államosították földjeit, a budavári főhercegi palotába a Vörös 

Őrség főparancsnoksága költözött be, Kistapolcsányt a csehek foglalták le és kergették el a 

teljes személyzetet, míg Alcsúton pedig a direktórium vette át a hatalmat (a kastélyt őrjáratok 

felügyelték, továbbá minden negyven koronánál értékesebb tárgyat lefoglaltak), így a 

főhercegi családnak munkát kellett vállalnia saját birtokán napszámban. József Ágost 

favágóként dolgozott, kisebb gyerekei (László és Zsófia) földet műveltek, József Ferenc 

főherceget pedig internálták Pesten. A főherceg visszatérése után a kormányzótanács úgy 

döntött, hogy Alcsúton maradhat és ott szabadon járhat, de a falut elhagynia nem volt 

szabad.
857

 József Ferenc április 15-én visszatérhetett Alcsútra, de pár nap múlva, április 29-én 

ismét letartóztatták és a Gyűjtőfogházba vitték, sőt József Ágostot is internálni akarták, de 

végül ezt hivatkozva meggyengült egészségi állapotára, sikerült elkerülni. A kommunisták a 

hatalomátvételtől kezdve a régi rend számos prominens képviselőjét internálták – majd’ 1500 

főt, Wekerlétől kezdve, Szurmayn, Szterényin, Lovászyn, Rákosi Jenőn, Mikes Jánoson, 

Hegedűs Lóránton, Kornfeld Pálon át egészen Herczeg Ferencig és Fellner Frigyesig – hogy 

egyfelől elrettentsenek bármiféle ellenforradalmi szervezkedéstől, másfelől pedig, hogy 

esetleges tárgyalások során megfelelő alkupozíciót teremthessenek maguknak.
858

 Bár Böhm 

Vilmos cinikus megjegyzéssel intézte el József Ferenc fogságát, sőt bírálta Kun Bélát a 

főhercegi családdal szembeni túlzottan engedékeny bánásmód miatt,
859

 valójában nem 

élvezett különleges elbánást, egy rabtársa visszaemlékezése szerint meg is jegyezte, hogy 

„bolhákat tartok, ha már udvart nem tarthatok!”
860

 Az internálás végül június közepén ért 
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véget angol közbenjárásra, de ezután is mindkét főhercegnek jelentkeznie kellett heti két 

alkalommal az alcsúti munkástanácsnál.
861

 A történet érdekes utózöngéje, hogy egy évvel 

később elfogták és el is ítélték azt a kommunista detektívet, aki József Ferenc főherceget 

letartóztatta, pedig a főherceg tanúvallomásában igyekezett pozitívan láttatni a vádlottat.
862

 

Nyár elején tovább borzolta a kedélyeket, hogy felmerült az alcsúti kastély 

gyermekszanatóriummá való átalakításának gondolata is, mely esetben a főhercegi család 

számára három szobát hagytak volna meg. 

 A nehéz körülmények ellenére a főhercegnek volt annyi szabadsága, hogy a 

külvilággal kapcsolatot tartson fenn és így igyekezett a megfigyelést kijátszva a 

körülményekhez képest részt venni esetleges ellenforradalmi szervezkedésekben, továbbá 

minden pillanatban várta a Tanácsköztársaságot megdöntő külföldi támadást. A zavaros 

helyzetet jól jellemezték a szinte minden nap érkező, képtelenebbnél képtelenebb, minden 

valós alapot nélkülöző hírek akár Szamuely haláláról vagy éppen Lenin lemondásáról. József 

Ágost már 1918-ban kapcsolatba került a korszak egyik legellentmondásosabb 

személyiségével a Károlyi-kormányban hadügyi államtitkárságot vállaló, később az 

ellenforradalmi oldalra átálló Friedrich Istvánnal, aki már ekkor az ellenforradalom élére 

akarta megnyerni a tábornagyot.
863

 A főherceg és a koronaőrök ekkor a Szent Korona 

megvédése érdekében kezdtek szervezkedni (ugyanis felmerült, hogy a kormány eladná), 

amibe bevonták a nyughatatlan természetű Friedrichet is. Végül azonban a viharos időkben 

nem került sor a korona eladására és ellopni („biztonságba helyezni”) sem tudták, így végül a 

kombinációból nem lett semmi.
864

 Ettől függetlenül a későbbi miniszterelnökkel fennmaradt a 

főherceg kapcsolata, aki benne, annak ellenére, hogy jól tudta, hogy Friedrich vezette az 

1918. október végi lánchídi csatát, azt a benyomást keltette, hogy „erélyes, használható 

ember, akit azonban könnyen elragadja a temperamentuma.”
865

 Mivel József Ágost elhagyni 

kényszerült Budapestet, ezért közvetlenül nem tudott – és nem is volt tanácsos – részt venni 

az ellenforradalmi szervezkedésekben, így adta magát a helyzet, hogy a Friedrich-vezette 

Fehér Ház csoportosulással keresett és talált kapcsolatot, annak ellenére, hogy május-június 

folyamán igen szigorú megfigyelés alatt állt. 

 Ambícióiról naplójában igen egyértelműen nyilatkozott, elmondva, hogy „igenis 

törekszem arra, hogy a hatalmat kezembe vegyem, mint utolsó törvényes, alkotmányos faktor, 
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„homo regius”. Ki akarom vezetni drága hazámat a rettenetes helyzetből, melybe ez a gaz 

Károlyi belekergette.”
866

 Ugyanezen naplóbejegyezésében azonban hangsúlyozta, hogy nem 

vitatja IV. Károly jogát a trónhoz, de elképzelhetőnek tartott olyan helyzetet, hogy a királyt 

nem engedik vissza az országba, vagy abban az esetben, ha Károly nem lett volna hajlandó 

lemondani Ausztria és Magyarország együttes irányításáról már nem tekintette ilyen 

egyértelműnek a legitimitást. Más helyen külön kifejtette, hogy ellenkirály vagy trónbitorló 

semmiképp sem lenne, de ha IV. Károly lemondana, abban az esetben vállalná a trónt, 

azonban e nélkül inkább kormányzóként vagy nádorként irányítaná az országot.
867

 Ennek 

fényében tehát már májusban készen állt az esetleges ellenforradalomra és várta Friedrich 

hívását, hogy mikor indulhat Budapestre.
868

 Bár igazán komoly ellenforradalmi szervezkedést 

a Tanácsköztársaság uralma alatt álló Alcsúton és a fővárosban nem lehetett kifejteni, mégis 

féltékenyen szemlélte a bécsi és szegedi ellenforradalmi csoportok munkáját. A szegedi 

ellenkormány miniszterelnökének, Károlyi Gyulának külön levelet is írt, jelezve, hogy ők 

Budapesten készülnek a hatalomátvételre, mely után szükséges lesz a két centrum 

együttműködése és összeolvadása.
869

 Ennek ellenére a csoport meglehetősen elszigetelt 

maradt, bár Gömbös Gyula visszaemlékezésében megemlítette, hogy Belgrádban találkozott 

két ellenforradalmárral is, akik József főhercegre hivatkoztak.
870

 

 Jól jellemezte a Fehér Ház csoport gyengeségét, hogy sem a június végi budapesti 

ludovikás felkelés alkalmával, sem a Kormányzótanács bukásakor nem tudta még átvenni a 

hatalmat, így augusztus 1-én megalakult a magát polgári demokratikus alapokon pozícionáló 

Peidl-kormány.
871

 József Ágost ezzel kapcsolatban úgy látta, hogy az új kormány „semmi 

más, mint a bolsik leplezése” és könnyen túllépett azon, hogy a Tanács-kormány helyett 

immár egy demokratikus kabinettel szemben szervezkednek, mondván, hogy ha a 

kommunisták már megbuktak, akkor „most a szovjet Strohmannjait fogjuk eltávolítani.”
872

 

Fontos megjegyezni, hogy az ellenforradalmi politikusok közül nem csak a főherceg 

gondolkodott úgy, hogy „nemcsak a vörös-, hanem a rózsaszínű-időknek is befellegzett és 

vége.”
873

 A szegedi ellenkormányt pedig azért nem tartotta megfelelőnek az ellenforradalom 

vezetésére, mert az antant támogatásával jött létre, ami „elég ok, hogy mi elibe vágjunk és az 
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ententenek csak akkor adjuk tudtára, hogy van kormány, ha már egyedül megcsináltuk.”
874

 A 

jól hangzó érvelés azonban okafogyottá vált a román hadsereg augusztus 4-i budapesti 

bevonulásával, hiszen innentől kezdve nem lehetett külső hatástól mentesen belpolitikai 

fordulatot végrehajtani. Ezen az ellentmondáson könnyedén átlendülve, vagy éppen emiatt 

(román támogatás) végül augusztus 6-ára tűzték ki a puccsot, melyről aznap hajnali fél hatkor 

érkezett értesítés Alcsútra, és József Ágost azonnal Budapestre indult. Ezzel véget ért a 

polgári demokratikus és tanácsköztársasági rendszer időszaka és kezdetét vette az 

ellenforradalmi átalakulás vagy visszarendeződés, mely ismét teljesen új helyzetbe hozta a 

főherceget. 
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7. Kormányzóként az ország élén (1919. augusztus 6 – 24.) 

 

7.1. A hatalomátvétel 

 A Peidl-kormány augusztus 1-től kezdve hozzálátott a magántulajdonon alapuló 

társadalmi rend helyreállításához, a Tanácsköztársaság által hozott törvények 

hatálytalanításához, valamint általában véve a Károlyi-féle őszirózsáshoz hasonlítható polgári 

demokratikus rend helyreállításához, a kormányt pedig koalíciós alapon tervezték 

kiszélesíteni.
875

 Lehetőségeik azonban több szempontból is korlátozottak voltak. A 

Tanácsköztársaság 133 napja után az országban már egyre jelentősebb volt az ellenforradalmi 

irányzatok támogatottsága, míg a polgári demokratikus rendszer bázisa meglehetősen 

összeszűkült.
876

 Másrészt pedig nem rendelkeztek semmilyen fizikai (karhatalmi) erővel, 

amely a kormány működését biztosíthatta volna.
877

 Emellett a kabinet tevékenységét 

leginkább ellehetetlenítő tényezők külpolitikai természetűek voltak. A békekonferencia 

augusztus 2-i ülésén vitatták meg a Peidl-kormánnyal szemben követendő magatartást, ahol 

úgy döntöttek, hogy egyelőre nem ismerik el a kormányt, hanem a kivárást választották, 

leginkább a már nem létező vörös hadsereg leszerelését és a magyar kormány együttműködő 

készségét megfigyelve.
878

 Hiába oldották föl a blokádot, a román megszállással szemben 

jóformán semmit sem tettek, ami viszont jócskán hozzájárult a kormány gyors bukásához. 

 Ezzel szemben, mint József főherceg fentebb idézett naplójából egyértelműen kiderül, 

Friedrich és köre már hosszabb ideje készült az ellenforradalmi hatalomátvételre, sőt már 

1918 decemberében ellenforradalmi terv kidolgozásával bízta meg akkori beosztottját, 

Gömbös Gyulát.
879

 Mindaddig azonban, amíg a Tanácsköztársaság létezett, semmiféle 

eredményt nem tudtak elérni, sőt a kételyeket csak növelte, hogy Aradon, majd Szegeden már 

hosszabb idő óta létezett az ellenforradalmi kormány, mely a francia megszállókkal 

fenntartott kapcsolat révén, inkább tarthatta magát az antant általi hivatalos elismerésre 

alkalmasnak.
880

 A budapesti ellenforradalmárok azonban emiatt nem jöttek zavarba, kifejtve, 

hogy a szuverenitás szempontjából nem lenne szerencsés, ha egy külső (francia-szerb) 
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megszállás alatt és a megszállók engedélyével létrejött kormány venné át az ország 

vezetését.
881

  

Az esélyek azonban még a Tanácsköztársaság bukásával sem javultak, így a Friedrich-

vezette Fehér Ház csoportnak szüksége volt külső támogatásra, melyet a főváros román 

megszállása meg is teremtett. Ugyan Friedrich egy 1922-es parlamenti vitában tagadta, hogy 

felkérte volna a románokat a Budapestre való bevonulásra, de mégis számos más vallomás 

ebbe az irányba mutat.
882

 Miután a román katonai jelenlét megteremtette a fizikai hátteret a 

puccs végrehajtására, még az akkor Budapesten tartózkodó olasz antantmegbízottakkal 

(Romanelli és Borghese) is egyeztettek a tervezett akció kapcsán.
883

 Később a románok 

természetesen határozottan tagadták, hogy bármiféle szerepük lett volna az ellenforradalmi 

hatalomátvételben, főleg miután kiderült, hogy a békekonferencia annak ellenében foglalt 

állást.
884

 Ettől függetlenül feltehető, hogy miután a Pedil-kormány megtagadta a románok 

által előterjesztett ultimátum-szerű fegyverszünet aláírását, nem volt ellenükre egy esetleges 

új kormány, melytől – némi indirekt támogatás ellenében – az előbbi dokumentum 

elfogadását remélhették.
885

 Emellett pedig a Romanelli-misszió történetét feldolgozó 

legrészletesebb modern monográfia sem tesz említést az augusztus 5-i tárgyalásról,
886

 míg 

más helyen is csak annyi szerepel, hogy formálisan legalábbis egyenesen óvást emeltek a terv 

végrehajtása ellen.
887

  

Mindennek megfelelően tehát a hatalomátvételt egyértelműen saját, belső 

kezdeményezésű magánakcióként kell értelmezni, melyet a Friedrich-vezette Fehér Ház 

ellenforradalmi csoport szervezett meg, és legjobb esetben is csak „az olasz 

antantmegbízottak tudtával és a román katonaság asszisztálása mellett”,
888

 vagy még inkább 

oly módon hajtott végre, hogy az antant és a román megszálló csapatok beavatkozásától nem 

kellett tartani.
889

 Az a szakirodalomban sokhelyütt szereplő beállítás, mely szerint az 

augusztus 6-i ellenforradalom román kreálmány lett volna, tehát nem állja meg a helyét. 

Annyi viszont igaz, hogy a románok passzívan bár, de mégis elismerték a fordulatot, ugyanis 

miután az ellenforradalmárok puccsal befejezett helyzetet teremtettek, nem léptek föl ellenük. 
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A hatalomátvétel sikeréhez azonban még szükség volt arra is, hogy „oly valakivel fedeztessék 

akciójukat, akinek általános tekintélye van az ország előtt. Ezt az egyéniséget József főherceg 

személyében találták meg.”
890

 A kapcsolat – mint fentebb már szerepelt – nem volt újkeletű, 

így a főherceget nem egy hirtelen ötlet keretében kérték föl a csatlakozásra, hanem már 

hosszabb ideje kapcsolatban álltak egymással, minek következtében József Ágost május óta 

várta Alcsúton a hatalomátvételhez kínálkozó ideális pillanatot.
891

 Ez pedig augusztus 6-án 

hajnalban érkezett el. 

A főherceg Budapestre érkezve rögtön a Bristol szállóba ment, ahol megbeszélte a 

legfőbb teendőket a Fehér Ház csoport vezetőivel, többek között Friedrich Istvánnal, Csilléry 

András ezredorvossal, Schnetzer Ferenc tábornokkal. Míg az említettek este a Sándor 

Palotába mentek pár tucat rendőrrel, és annak ellenére, hogy közben a románok megszállták a 

várat, sikeresen lemondatták az éppen ülésező Peidl-kormányt,
892

 addig József Ágost előbb 

Gorton tábornokot kereste fel, aki abszolút meglepve fogadta a fordulatról szóló hírt,
893

 majd 

a budapesti román csapatok parancsnokánál, Holban tábornoknál jelentette be kész tényként a 

kormány lemondatását és az ellenforradalmi hatalomátvételt, melyet mindkét fél jobb híján 

tudomásul vett.
894

 Az egész akció legitimációjaként pedig a IV. Károly által még 1918. 

október végén történt homo regiusi kinevezést nevezték meg, ami bár jól csengő alkotmányos 

folytonosságot sugall, de a valóságban azért mégiscsak egy meglehetősen önkényes puccsot 

és önjelölt kormányt próbál legitimálni. Ugyanakkor az is igaz, hogy a korszakban egyetlen 

politikai erő sem tudott igazi legitimációt felmutatni, hiszen sem a Peidl-kormány, sem a 

szegediek nem támaszkodhattak komoly választási felhatalmazásra, de ezt 1919 nyarán nehéz 

is lett volna kivitelezni, így a homo regiusi jogfolytonosság elve mégis valamiféle legitimációt 

jelentett. Sőt például Boroviczény Aladár szerint a főherceg és Friedrich „olyan magától 

értetődően állította vissza a jogfolytonosságot, hogy senkinek sem jutott eszébe kételkedni 

vagy valamiféle más megoldásra gondolni. [...] Kivétel nélkül mindenki elismerte József 

főherceg tekintélyét, aki régi hatáskörével élve Friedrich Istvánt miniszterelnökké nevezte 

ki.”
895

 József Ágost naplóbejegyzéséből úgy tűnik, hogy az antantmegbízottak számára 
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meglepetés volt a puccs, így azt nem előzhette meg komolyabb egyeztetés, bár könnyen 

elképzelhető, hogy a csak aznap reggel a fővárosba érkező főherceget nem volt idő minden 

előzménybe beavatni, így nem tudhatott az akciót megelőző egyeztetésekről sem. József 

Ágost naplójában a puccs fogadtatásáról úgy nyilatkozott, hogy a Brisol előtt „óriási 

néptömeg gyülekezett a téren és én néhány szóval közöltem, hogy a kommunizmus megszűnt, 

új kormány van, mely független, keresztény, öncélú Magyarország alapján állva hivatva van 

Magyarországot talpra állítani. [...] Soká viharzott a lelkes éljen és istenhozta.” 

A Fehér Ház ellenforradalmi csoport tagjain végigtekintve feltűnő, hogy jórészt 

teljesen ismeretlen, semmiféle politikai tapasztalattal nem rendelkező személyek alkották. 

Ennek nyilvánvaló magyarázata, hogy a régi rend, illetve az ellenforradalmi irányzatok 

prominens képviselői (eltekintve természetesen azoktól, akiket internáltak) mind elhagyták a 

Tanácsköztársaság fennhatósága alatt álló területet és jórészt Bécsben, illetve Szegeden tűntek 

fel, vagy egyelőre kivártak. Az említett helyzetet József Ágost is érzékelte és naplójában 

megjegyezte, hogy „politikusaink nincsenek kéznél vagy nem hajlandók bekapcsolódni a 

teendőkbe. Mágnásaink, a felsőbb körök nagyon veszélyesnek tartják a mostani 

megmozdulást és aki nem menekült külföldre, az távol akarja magát tartani legalább is 

egyelőre minden megmozdulástól. Tehát várják a sültgalambot.” Éppen ezért az 

ellenforradalmi akciót csak a kéznél levő csoportra támaszkodva tudta végrehajtani, így nem 

lehetett mást tenni, mint „néhány derék hazafit, akik azonban nem politikusok, magam köré 

csoportosítani, mint kormányt” és az ideiglenes miniszterelnöki teendőkkel megbízni 

„Friedrich Istvánt, akit nagyon erélyesnek ismerek és aki nem hátrál meg semmi előtt és 

mégis van fogalma a politikáról is”. A mátyásföldi gépgyáros korábbi harcos forradalmi 

szerepével, majd meglehetősen kétes ellenforradalmi fordulatával a főherceg is tisztában volt, 

de minthogy egyelőre más, komolyabb politikussal nem tudott kapcsolatba lépni, így beérte 

Friedrichhel, mondván, hogy „igaz, hogy Friedrich emlékezetes a lánchídi csatáról, de később 

megismertem őt és meggyőződtem, hogy alapjában véve jó hazafi és ha elragadta is tüzes 

vére, a mostani rendkívüli időkben, ha kifogásaim vannak is bizonyos dolgokban ellene, 

megfelelőbbet egy átmeneti kormány létesítésére egyelőre nem találok.”
896

 Később, 1920. 

januárjában azonban már kevésbé pozitívan nyilatkozott Berzeviczy Albertnek korábbi 

miniszterelnökéről, bár ekkor még a kormányzóválasztás kapcsán biztos, hogy 

együttműködtek.
897
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Magát az államcsínyt-puccsot általában a „sajátosként és szokatlanként”,
898

 sőt akár 

„bohózatba illőként”
899

 szokták említeni, amelyek valóban jól leírják a szituáció abszurditását, 

de ennek ellenére felvetődik a kérdés, hogy milyen más módon lehetett volna a hatalmat 

átvenni? A fenn tárgyalt lehetetlen körülmények között, ahol közjogilag egyáltalán nem volt 

tisztázott a hatalmi helyzet, egyértelmű, legális szituációra várni naivitás lett volna. Kozma 

Miklós visszaemlékezéséből kitűnik, hogy a többi ellenforradalmi csoport is hatalomátvételre 

készült és egyáltalán nem tekintette véglegesnek a Peidl-féle kormány működését.
900

 A 

szegedi ellenkormánnyal szemben éppen azért tudott a József főherceg–Friedrich vonal 

kormányt alakítani, mert határozottan és gyorsan, az eszközökben nem válogatva lépett. 

Továbbá a hatalomátvétel „komolytalansága” sokkal kevésbé a puccsot magát végrehajtókat 

minősíti, jóval inkább a komolytalan akcióval elkergetett kormány gyengeségének a 

bizonyítéka, valamint az adott zavaros helyzet jellegzetessége. 

Az augusztus 6-i események korabeli pozitív olvasata, hogy az ellenforradalmi erők 

nem várakoztak tehetetlenül tovább, netán kezdtek el egyezkedni, kompromisszumokat 

keresni a szociáldemokratákkal, ami még több idő elvesztegetésével járt volna, hanem 

vállalva az esetleges kockázatokat (például az antant vagy a román megszállók ellenlépései, 

esetleges kommunista ellenállás) a határozott fellépés mellett döntöttek, mint ahogy azt Teleki 

Pál is kiemelte József főherceggel folytatott megbeszélése során: „Én [ti. József Ágost] itt 

néhány emberemmel [...] úgyszólván egy puska nélkül megcsinálom az ellenforradalmat és 

sikerül a bolsi kormányt lemondásra kényszerítenem. Teleky szerint ez nem mindennapi 

dolog ám!”
901

 Ezek után felvetődhet a kérdés, hogy mennyiben volt szükség az 

ellenforradalmi fordulatra, hiszen az valóban vitathatatlan, hogy az így létrejövő budapesti 

kormánynak román megszállás mellett, teljesen szétesett apparátussal nem lehetett nagy 

befolyása az események menetére. Az a szakirodalomban is széles körben elterjedt vélekedés 

ugyanakkor nem helytálló, hogy az új kormány nem támaszkodhatott semmiféle karhatalmi 

erőre. Igaz ugyan, hogy hadserege, mely a románokkal felvehette volna a harcot, nem volt, de 

a belpolitikai rendfenntartáshoz, valamint a Tanácsköztársaság utáni „rendcsináláshoz” 

(ahogy a korszakban mondták: „felszámolómunkához”) éppen elégséges volt a már augusztus 

6-án éjjel újjászerveződő Budapesti Főkapitányság, és különösen annak Politikai Nyomozó 
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Főcsoportja.
902

 Nem véletlen az sem, hogy a kortársak rendszeresen „rendőrcsyínyként” 

emlegették a hatalomátvételt, utalva a rendőrség kezdettől fogva kitüntetett helyzetére.
903

 

Szintén nehézséget okozott, hogy Friedrich kezdetben nem tudott felkészült, tapasztalt 

politikusokat sem a minisztériumok élére állítani. Ennek fényében tehát kétséges, hogy 

helyénvaló volt-e a puccs végrehajtása. A Tanácsköztársaság 133 napja után viszont a 

társadalmi-politikai erők döntő többsége elfordult a polgári és szociáldemokrata 

irányzatoktól,
904

 tehát az ellenforradalom bekövetkezte elkerülhetetlen volt, a fordulat csak 

idő kérdésének volt tekintendő, mely esetben szintén a gyors kezdeményezés tűnik 

helyénvalónak. A vázolt vélekedést támasztja alá az is, hogy a korban a mértékadó hazai 

politikai erők (eltekintve persze a szociáldemokratáktól) nyíltan legalábbis nem marasztalták 

el a Peidl-kormány megbuktatása miatt Friedrichet vagy József főherceget, Boroviczény 

visszaemlékezése szerint egyenesen „az egész ország lelkesedéssel fogadta” a puccsot.
905

  

 

 

7.2. Belpolitikai program és tevékenység 

 Az új kormánynak belpolitikai tekintetben legsürgősebben három kérdéssel kellett 

foglalkoznia. Elsőként az antant számára megfelelő kormánynévsort kellett összeállítani a 

nemzetközi elismerés és a békeszerződésre való meghívás érdekében. Másodsorban a blokád 

feloldása után a közellátás biztonságáról volt szükséges gondoskodni. Ezen felül pedig a már 

a Peidl-kormány által megkezdett módon folytatták a magántulajdonon alapuló társadalmi 

rend helyreállítását és a Tanácsköztársaság rendelkezéseinek hatálytalanítását, továbbá a 

büntetőeljárások megindítását. E három problémakörön túl – mivel a kormány deklaráltan 

csak ideiglenesen, a sürgősen megtartandó választásokig kívánta a hatalmat gyakorolni –

hosszabb távon elsőrendű feladat volt a megfelelő választójogi szabályzás megalkotása.
906

 

 Miután augusztus 6-án sikeresen lezajlott a puccs, a főherceg másnap a Budapesti 

Közlönyben – mely ekkor a papírhiányra hivatkozva az egyedül megjelenő lap volt – 

kiáltványban jelentette be, hogy „engedve a minden oldalról hozzám jutott kívánságoknak, 

kézbevettem a mai lehetetlen helyzet megoldását. Nem nézhetem, hogy szegény, 

összeroskadó hazánk felett politikusok és különböző érdek- és pártcsoportok marakodjanak. 

Mindenütt teljes az anarchia; a Dunántúl lázadások; egy hivatalban levő minisztérium, 
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amelyet nem ismer el senki és az élelmezés teljes fennakadása, már katasztrófával fenyeget, 

ha a magyar intelligencia a józan munkássággal és földmíves népünkkel karöltve, erős kézzel 

rendet nem teremt.”
907

  

Az ideiglenes kormány megalakulásáig az egyes minisztériumok hivatali 

apparátusának rangban legidősebb tisztviselői látták el a miniszteri teendőket, ügyvezető 

jelleggel.
908

 Ilyen módon tehát a Tanácsköztársaság rendelkezéseit hatálytalanító jogszabály 

alkotási munka a puccstól függetlenül, zökkenőmentesen folytatódott. Már augusztus 7-én 

intézkedtek, hogy a köztulajdonba vett közép- és nagybirtokok kerüljenek vissza 

magántulajdonba.
909

 Másnap elrendelték a törvényes közigazgatás felvételét, melynek 

értelmében az 1918. október 31. előtti közigazgatási szervek hatalma állt helyre, bár a 

munkástanácsokat eddigre már a románok, illetve különböző ellenforradalmi erők amúgy is 

eltávolították.
910

 Később azonban ezt módosítva, az 1912:LXIII. háború esetén fennálló 

különleges intézkedésekről szóló törvény alapján az országot hét kormánybiztosságra 

osztották, mely rendszer 1920 nyaráig megmaradt.
911

 A zavaros társadalmi-politikai helyzetre 

hivatkozva újra életbe léptették a háborús sajtótörvényt is (1914:XIV. tc.), mely többek között 

előzetes cenzúrát foganatosított.
912

 A kormány rendeletet adott ki „az ún. tanácskormány 

visszaállítása mellett folyó agitációk ellen”, továbbá a számonkérés megkönnyítésére 

bevezették a gyorsított bűnvádi eljárást, melynek értelmében a szocializálás és rekvirálás 

lopásnak és rablásnak, a forradalmi törvényszék halálos ítélete gyilkosságra való felbujtásnak, 

míg ennek végrehajtása pedig gyilkosságnak minősültek.
913

 Fontos hozzátenni, hogy a 

számonkérés nem csak a kommunista rezsim, hanem ekkor már az azt megelőző polgári-

demokratikus kísérlet ellen is irányult.
914

 A megtorlással József főherceg is teljesen 

egyetértett, kifejtve, hogy „a legerélyesebben hozzáfogunk a tisztogatáshoz, hogy biztosítsuk 

magunkat a Kun Béla által visszahagyott piszok ellen.”
915

 

A jogszabályalkotás mellett igen veszélyes problémaként nehezedett az új vezetésre a 

közellátás elakadása, hiszen a Tanácsköztársaság ellen az antant hatalmak blokádot rendeltek 

el, ami az 5 háborús év, majd a 133 napos kommunista uralom megpróbáltatásai és 
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nélkülözése után kimerült társadalmat nagyon megviselte, főleg, mivel a Tanácsköztársaság 

bukásával a meglévő hazai közellátás is teljesen összeomlott és lassan éhínség fenyegetett. 

Ezt a helyzetet még a megszálló román seregek rekvirálásai, rablásai is nehezítették.
916

 A 

kérdésben azonban sikerült gyorsan eredményt elérni, hiszen augusztus 9-től kezdve 

folyamatosan érkeztek a külföldi élelmiszerszállítmányok.
917

 

Már rögtön az első informális kormányülésen (augusztus 8-án) szóba került a 

választások kérdése, ugyanis a kabinet csak a hosszabb távú rendezés előfeltételének 

tekinthető új országgyűlés összeüléséig, ideiglenesen vállalta az ország irányítását. A 

kormány egyöntetűen úgy döntött, hogy általános, egyenlő és titkos választójoggal fogják a 

voksolást megtartani, aminek kapcsán a főherceg kijelentette, hogy „bátran vállaltam [...] erre 

az esetre a felelősséget, mert tudtam, hogy a nemzet és a nép 100 %-ig kiábrándult a 

szélsőségekből.”
918

 Hivatalosan az augusztus 20-i kormányülésen foglalkoztak először a 

választástok és választójog kérdésével.
919

 Ugyan ekkor még nem érkezett semmilyen antant 

előírás a választójog mértékét illetően, mégis egyetértettek abban, hogy igen tágan kell a 

jogosultságot megszabni.
920

 Annak ellenére tehát, hogy már augusztus elején foglalkoztak 

vele és egy rendelettervezet meg is született augusztus végére (4245/1919 ME.), végül mégis 

a kormány egyik utolsó (november 17.) intézkedéseként adták ki a véglegesített választójogi 

rendeletet (5985/1919 ME.). A szabályzás különleges jelentőséggel bírt, hiszen ennek alapján 

ült össze a következő korszak államformáját és kormányzati rendszerét eldöntő, valamint a 

békeszerződést ratifikáló országgyűlés. A dokumentum azonban nem csak ezért nevezhető 

kiemelkedőnek. A választójogot Magyarországon példátlanul szélesen szabta meg. Az 

intézkedés értelmében 24 év fölött, vagyoni és műveltségi cenzus nélkül, minden férfi 

valamint csupán műveltségi cenzussal (valamely hazai élő nyelven valók írni-olvasni tudás, 

ami a 24 év feletti nők 81 %-át jelentette, tehát nem okozott jelentős megszorítást)
921

 a nők is 

egyaránt általános, titkos és egyenlő választójoggal bírtak. A Károlyi-kormány ugyan 

hasonlóan széles, általános választójogot kívánt bevezetni, de azon szabályzás értelmében 

nem tartottak választást. A dualizmus kori választójog, majd pedig a Bethlen által rendeleti 

úton életbe léptetett választójog pedig meg sem közelíthette az európai átlaghoz jól illeszkedő 
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Friedrich-féle szabályzást.
922

 Természetesen igaz, hogy az antantnak kiszolgáltatott kormány 

nem fogadhatott volna el egy szűk választójogi szabályzást (Clerk feltételül is szabta ezt), 

hiszen ebben az esetben nem ismerték volna el az ennek megfelelően összeült parlamentet, de 

a megvalósult rendelet többet nyújtott, mint amennyi alapvetően elvárható lenne, ráadásul 

mindezt még jócskán a brit diplomata érkezése előtt, augusztusban elhatározták. Valószínűleg 

közrejátszott a döntésben az is, hogy mind Friedrich, mind József főherceg (aki ekkor már 

nem volt a hatalom közvetlen részese, de végig megmaradt a miniszterelnök aktív 

támogatójaként) azzal számoltak, hogy a Tanácsköztársaság bukása után a társadalom 

kiábrándult a szélsőségekből, így nyugodtan vállalható az általános-titkos választójog. Ezáltal 

a szociáldemokrata irányzat nem lesz fenyegető, míg a régebbi vezető elittel szemben pedig 

szélesebb választójog esetén a kispolgári rétegekre támaszkodva nagyobb eséllyel nyerhetnek. 

Ezen várakozásokat azonban a későbbiekben a Kisgazda Párt keresztülhúzta. Mindent egybe 

véve a választójogi rendelet, függetlenül megszületésének meghatározottságaitól, európai 

szinten is kiemelkedőnek mondható, így tehát az 1919. augusztusában a hatalmat magához 

ragadó ellenforradalmi vezetés legfontosabb intézkedésének tekinthető.
923

 

 Friedrich István és József főherceg is tisztában volt azzal, hogy a puccs résztvevőiből 

hosszú távon nem alakítható kormány, így ők természetesen csak ideiglenesen foglalták el a 

különböző miniszteri pozíciókat. Sőt maga az egész Friedrich-kormány is csak ideiglenesként 

tekintett önmagára, az ország vezetését a választásokig, mint az új legitimáció forrásáig 

felvállalva, bár a főherceg egy helyütt kifejezte, hogy „én ezt is törvényesnek tartom, hiszen a 

koronás király kezéből vettem 1918-ban a teljhatalmat, melyet csak röviden és 

törvényellenesen megszakított a Károlyi Mihály-féle operett köztársaság és a gyalázatos 

népköztársaság.”
924

 Komoly problémát jelentett azonban a kormány kibővítése, ugyanis, 

ahogy azt József Ágost már a hatalomátvétel után közvetlenül érzékelte, a métrékadó 

ellenforradalmi politikusok egyáltalán nem fogadták pozitívan a puccsot.
925

 Különböző 

helyekről fogalmazták meg kritikáikat és ellenvéleményüket az ellenforradalmi 

hatalomátvétel kapcsán, továbbá ajánlották Friedrich helyett inkább Andrássyt, Lovászyt vagy 

Wereklét miniszterelnöknek. A főherceg azonban világosan elhatárolódott e véleményektől, 

kifejezvén, hogy „ott, ahol 1918-ban elhagytuk, ott én nem fogom folytatni, [...] Másrészt 

nem várhatok, míg a nagy bátran külföldre menekült urak, mikor letörtük a kommunizmust, 
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nagy bátran hazajönnek és csak akkor kezdhessek tárgyalásokat. Most én nélkülük és, ha kell 

ellenük fogom megoldani hazám ügyét, ők úgyis levizsgáztak a világháború előtt és alatt 

alaposan. [...] most fogdmegekre van szükségem és ilyen Friedrich István és társai.”
926

 

Mindezek mellett pedig rögtön két nappal a puccs után felvetődött már a királykérdés 

is, ugyanis a legitimista Rakovszky István szemtől szemben támadt neki József Ágostnak, 

hogy ne nyúljon a korona után, amit a főherceg természetesen határozottan visszautasított.
927

 

Rakovszky mellett a királytól, Pranginsból visszatérő Andrássy is ellenérzésekkel fogadta 

József főherceg hatalomátvételét, szintén az esetleges királyi aspirációktól tartva.
928

 

Meggyőződését többek között felesége tájékoztatása adta, aki azt írta neki, hogy siessen haza, 

mert József Ágost király akar lenni, máskor pedig állította, hogy Mombelli olasz dipolomata 

előtt kijelentette a főherceg, hogy „elsősorban ő alkalmas arra, hogy a trónt betöltse.”
929

 

Andrássy és a főherceg augusztus 17-én találkoztak először, amikor is a gróf említette, hogy a 

király a főhercegek nyilvánossága előtt vette védelmébe József Ágostot, hangsúlyozva, hogy 

az 1918-ban tett eskük az ő beleegyezésével és tudtával történtek. Ezután Andrássy kifejtette, 

hogy Ottót kellene a Monarchia trónjára ültetni, mire a főherceg sommásan megfogalmazta 

véleményét: „Most ne okoskodjunk, hanem mentsük meg hazánkat és tegyük lehetségessé, 

hogy a nemzetgyűlés egybehívassék választások alapján, és az döntsön a továbbiakról. [...] Én 

csak arra vállalkoztam, hogy most rendet csinálunk, a választásokat a lehető leggyorsabban 

előkészítjük és azután összehívom a nemzetgyűlést, mely hivatva van az alkotmányos alapból 

elindulni. Azután én lemondok és a nemzetgyűlés fogja az ideiglenes államfőt megválasztani. 

[...] Nem fogadhatom el azt, hogy azok, akik a veszély elől rémülten külföldre szöktek [...] 

hazajönnek mindent kritizálni [...] jobban tennék, ha befognák a szájukat.”
930

 Mindezen túl 

pedig nincs semmilyen közvetlen bizonyíték arra, hogy 1919. augusztusban József Ágost már 

a trón betöltését tervezte volna, sőt a Budapesti Közlönyben nyilvánosan is leszögezte, hogy 

nem a királyság érdekében dolgozik.
931

 Természetesen Ausztriában is élénk figyelem követte 

a főherceg hatalomátvételét, aminek köszönhetően az osztrák sajtó is beszámolt az említett 

nyilatkozatról.
932
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Az eddig említetteken felül azonban a leglényegesebb kérdés a megfelelő, nemzetközi 

elismerést elnyerni képes kormánynévsor összeállítása volt. Friedrich és József Ágost is tudta, 

hogy az antant elismeréséhez koncentrációs jellegű kormányra van szükség, melyben széles 

politikai paletta képviselteti magát. Ennek ellenére, amikor Friedrich fölvetette József 

Ágostnak, mint kormányzónak, hogy Lovászy Márton vezetésével kellene kormányt alakítani, 

a főherceg kategorikusan azt felelte, hogy „azok közül [...] akik a Károlyi disznóságában 

részesek voltak, semmi szín alatt egyet sem fogok beengedni a kormányba, de még bármi más 

hivatalba sem.”
933

 Az első kormányalakításra tehát augusztus 8-án került sor. A kabinet 

névsorában még főképpen a puccsban résztvevő ellenforradalmárok, valamint korábbi 

államtitkárok szerepeltek, deklaráltan csak addig, amíg a koncentráció meg nem valósul.
934

  

A többi politikai erő bevonása mellett külön kérdést jelentett, hogy a budapesti 

vezetésnek hogyan sikerül rendeznie viszonyát a szegedi ellenkormánnyal. József főherceg 

magától értetődőnek találta, hogy az ő legitimációjuk jóval erősebb a homo regiusi 

jogfolytonosság okán, továbbá rámutatott arra is, hogy a szegedi kormány külső hatalmak 

közreműködésével jött létre – ez utóbbi gondolat azonban némileg ellentmondásosnak tűnik, 

tekintetbe véve, hogy a budapesti fordulat is már a román bevonulás után következett be, bár 

kétségtelen, hogy önálló kezdeményezésre történt. A szegedi kormány helyzetét viszont 

augusztusban már több tényező is aláásta. Egyfelől őket megelőzve a románok, illetve a 

budapesti ellenforradalmárok már megbuktatták a Tanácsköztársaságot és az azt követő 

szakszervezeti kormányt is, így az ellenforradalmi célok részben okafogyottá váltak, másfelől 

pedig Horthy szegedi hadügyminiszterként a helyzetet saját szempontjából helyesen felmérve, 

augusztus 9-én függetlenítette magát fővezérként a kormánytól, ami által pont a Szeged 

mellett szóló legfontosabb érv, a magyar fegyveres erő került ki az ellenkormány irányítása 

alól.
935

 Nem csak Horthy látta azonban menthetetlennek a szegedi kormányt, hanem Teleki is, 

aki értesülve a budapesti puccs híréről, repülőn azonnal Siófokra utazott, majd onnan 

Budapestre, hogy József főherceggel és Friedrich Istvánnal találkozzon.
936

 A puccs idején 

éppen Bécsben tartózkodó Gömbös is úgy gondolta, hogy jobb, ha Szeged helyett Budapestre 

indul és az új kormánnyal veszi föl a kapcsolatot.
937

 Az augusztus 8-án zajló tárgyaláson a 

főherceg és Teleki megállapodtak a szegedi kormány budapestibe történő beolvasztásáról, 

valójában azonban ez sokkal inkább a P. Ábrahám-kormány megszűnését, mint a két kabinet 
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összeolvadását jelentette. Pár nap múlva P. Ábrahám is feljutott Pestre Bajáról indulva egy 

brit hajón, így tárgyalt Friedrichhel és József főherceggel is, de nem vállalt pozíciót a pesti 

kormányban, ezzel gyakorlatilag elfogadva a szegedi kabinet feloszlását.
938

 Később, hogy a 

probléma formálisan is elrendeződjön, Friedrich elismerte Szegedet jogelődjének és az ottani 

kormány tagjainak megadta a nyugalmazott miniszteri státuszt, ahogy a korabeli sajtó 

fogalmazott, a megegyezés legfőbb eredménye a szegediek szempontjából az lett, hogy a volt 

minisztereket kegyelmes úrnak lehetett szólítani.
939

 

A koncentráció érdekében tehát augusztus 8-ától kezdve Pesten lázas tárgyalások 

kezdődtek. A főherceg szinte a teljes magyar politikai palettával folytatott egyeztetéseket, a 

hazatérő Bethlentől és Andrássytól kezdve, a már említett Telekin, Lovászyn át egészen a 

szociáldemokrata Garami Ernőig bezárólag. Naplója szerint augusztus 10-én reggel 8-tól a 

következő nap hajnali 2 óráig tartottak a meghallgatások. A miniszterelnöki fogadóterem P. 

Ábrahám cinikus visszaemlékezése szerint zsúfolásig tele volt miniszter- és miniszterelnök-

jelöltekkel.
940

 A koncentráció alapját természetesen a keresztény-nemzeti irányzat képviselte, 

aminek érdekében József Ágost igyekezett megnyerni a katolikus egyházat is, kérve Csernoch 

hercegprímástól az új vezetés támogatását, amit a bíboros pozitívan fogadott.
941

 A tárgyalások 

során arra is gondoltak, hogy a külügyminiszteri széket később egy rutinos, arisztokrata 

diplomatának juttassák, ezzel is jelezve az antant felé, hogy a Tanácsköztársaság bukása után 

a társadalom minden rétege képviselteti magát a kabinetben.
942

 A kormányalakításban 

kulcsszerepet játszott a szociáldemokrata párt, ugyanis köztudomású volt, hogy jelentős 

társadalmi bázisuk van és e párt híján nem tekinthető koncentrációsnak a kabinet. Ezért 

okozta a még valójában meg sem született kormány első krízisét, amikor Garami 

egyértelművé tette, hogy nem vállalnak tárcát Friedrich miniszterelnöksége alatt.
943

 Emellett 

azt is közölte a főherceggel, hogy a bécsi antantmegbízottak álláspontja szerint a 

békekonferencia nem fog elismerni semmilyen Habsburg-vezette magyar kormányt, így a 

legjobb lenne, ha lemondana. Garami visszaemlékezése szerint József Ágost hajlott is a 

lemondásra, de végül mégis megmásította döntését.
944

 Mindebből kifolyólag augusztus 15-ére 

összeállt Friedrich új kormánynévsora, köztük többek között a szegediek képviseletében 
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Teleki Pállal, a korábbi Károlyi-párti Lovászy Mártonnal, a kisgazda Nagyatádi Szabó 

Istvánnal és Rubinek Gyulával, a keresztényszocialista Huszár Károllyal.
945

 A kormánytól 

egyelőre távolmaradó szociáldemokraták számára pedig fenntartottak három tárcát, bízva 

abban, hogy rövidesen mégis csatlakoznak ezzel teljessé téve a koncentrációt.
946

  

Ez után az átalakítás után a Friedrich-kormány joggal számíthatott az antant 

elismerésére, hiszen támogatták a tág választójog bevezetésével megtartandó választás 

gondolatát, valamint a koncentrációt is végrehajtották, amennyire lehetséges volt. Ráadásul a 

később elismert és a békekonferenciára meghívott Huszár-kormány sem sokban különbözött 

az 1919 augusztusában összeállított kabinettől. Mindebből egyértelműen következik, hogy a 

probléma nem belpolitikai természetű volt, hanem sokkal inkább a főherceg kormányzói 

szerepvállalása okán érzett antant aggodalom okozta nem csak József Ágost, hanem Friedrich 

kudarcát is.
947

 

 Érdekes kérdést jelent a főherceg kapcsolata Horthyval, mint a Nemzeti Hadsereg 

főparancsnokával, hiszen ez a következő két évtized során is meghatározó jelentőségű volt 

József Ágost szempontjából. Horthy maga elég szűkszavúan nyilatkozott emlékiratában az 

augusztusi napok eseményeiről, kiemelve azt, hogy a főherceg őt nevezte ki a magyar haderő 

élére.
948

 József Ágost ezzel szemben jóval bővebb teret szentelt naplójában Horthyval 

kialakuló kapcsolatuknak. Tábornagyként kezdettől fogva ellenszenvvel fogadta, hogy egy 

nála alacsonyabb rendfokozatban álló tengerész tiszt vezénylete alá került az ország 

legjelentősebb fegyveres ereje.
949

 Már augusztus folyamán is riválist látott benne, például 

amikor úgy érezte, hogy Horthy vonakodott, hogy letegye az esküt a előtte. Naplójában ennek 

kapcsán meg is említette, hogy Horthynak „halvány sejtelme sincsen a szárazföldi hadsereg 

milétéről és szabályairól, még kevésbé a vezetéséről,” más helyütt pedig gyenge magyar 

nyelvtudására tett megjegyzést, továbbá egyenesen politikai analfabétának nevezte.
950

 

A bizonytalan politikai helyzetben azonban inkább gondolta megfelelő szövetségesnek 

Horthyt, mint a Nyugat-Magyarországon zászlót bontó, nyíltan legitimista Lehár Antalt, sőt 

attól is tartott, hogy a nyugat-magyarországi dualista-legitimisták és a szegedi nemzeti 

                                                             
945

 Salamon 2001. 182. 
946 Friedrich nyilatkozata – Budapesti Közlöny. 1919. augusztus 15. Esti kiadás. 
947 Ormos 1998. 68. 
948 Horthy Miklós: Emlékirataim. Budapest, 2012. 131. 
949 Horthyt a király 1918. október 31-én nevezte ki altengernaggyá. A katonai előmeneteli rendszerben 

meglehetősen szokatlanul több, nála rangban idősebb tisztet is megelőzött a flottánál. Emellett új rendfokozata a 

szárazföldi haderő altábornagyának felelt meg, ami három rendfokozattal volt a tábornagy alatt. 
950

 József főherceg: Naplóim I. 1919. augusztus 13. 



198 

 

függetlenség alapján álló Nemzeti Hadsereg között akár ellentétek is fakadhatnak.
951

 Ennek 

érdekében döntött úgy, hogy kormányzóként kinevezi Horthyt az összes magyarországi 

fegyveres erők főparancsnokává, hiszen, mint a király által megbízott homo regiust, 

tábornagyot és Habsburg főherceget, a legitimista Lehárnak is el kellett fogadnia maga fölött 

álló tekintélynek.
952

 Mindezzel pedig Horthynak sikerült hatalmát Szegedtől függetlenítve 

immár országos szintre emelnie, egyúttal pedig egy ellenkormánytól önhatalmúlag 

függetlenedő önjelölt parancsnokból egy valamelyest legitim országos fővezérré válnia. 

Éppen ezért volt lényeges momentum az augusztus 15-i kinevezés, hiszen Horthy ezzel tette 

meg az első lépést a későbbi kormányzóság irányába. Mindezt természetesen augusztusban 

még nem lehetett látni, az intézkedés a helyzet-szülte döntésnek tűnhetett, és József főherceg 

is azt tervezte, hogy „majd megfelelő vezérkari főnököt teszek melléje [ti. Horthy mellé] és 

más magasabb rangú tapasztalt katonát, akik megszervezik a magyar hadsereget az egész 

területen, de névleg Horthy a főparancsnok. Háborúban magamnak tartom fenn ezt. Különben 

Horthynak majd magam adom a szükséges utasításokat a hogy és miként végett.”
953

 Az 

együttműködés azonban már a főherceg rövid kormányzósága alatt sem volt gondtalan, hiszen 

Horthy József Ágost utasítása ellenére is átvonult seregével Siófokra, ezzel is jelezve, hogy 

csak formálisan tette le az esküt és rendelte magát alá a budapesti vezetésnek.
954

 A 

továbbiakban nem tartotta magára nézve kötelezőnek a budapesti kormány, és annak 

hadügyminisztériumának rendeleteit, pedig elvileg annak politikai felügyelete alatt állt.
955

 

Ezen túl pedig semmilyen jelentést nem küldött Budapestre, amit a főherceg nehezményezett 

is mondván, hogy „meglep az is, hogy Horthy részéről eddig semminemű értesítést vagy 

jelentést nem kaptam. Még néhány napig várok, azután fölszólítom jelentéstételre. Jó 

ismerősei közül többen figyelmeztettek, hogy ő nem őszinte jellem és ne bízzak benne, ő 

elsősorban saját nagyratörését szolgálja. Vigyázzak, mert ő ki akar emelni engem és maga 

akar helyembe ülni. Magát szolgálja és nem az országot vagy közérdeket. Ezt főképpen vo lt 

tengerészbajtársai állítják.”
956

 Az elmondottakat összegezve tehát már augusztus folyamán 

kiütközött, hogy elsősorban riválisként volt értékelhető a két személyiség és mindkét 

magasrangú katonatisztnek nagyra törő ambíciói voltak. De hiába vágott a szegediek elébe 

József Ágost azzal, hogy augusztus 6-án átvette az ország vezetését, ráadásul volt magasabb 
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rangú katonatiszt és hivatkozhatott homo regiusi megbízatására is, a dinasztiához való 

tartozása az antant szempontjából végül elfogadhatatlanná tette személyét az ország 

vezetőjeként, így tehát valóban Horthy előtt nyílt meg az út a hatalom felé. 

   

  

7.3. Külpolitikai kényszerek és a lemondás 

 Az eddig áttekintett belpolitikai problémák jelentőségük ellenére elhalványultak a 

külpolitikai feladatok mögött. Nemzetközi jogi értelemben Magyarország – békeszerződés 

hiányában – még mindig hadviselő félnek számított, mindaddig, amíg nem írták alá a 

békeszerződést. Ennek megtárgyalásához és aláírásához azonban az antant hatalmak által 

megítélt nemzetközi elismerésre volt szükség, így tehát a legdöntőbb kérdés nem az volt, 

hogy a belpolitikai harcok miként alakulnak, hanem, hogy sikerül-e és ha igen, milyen áron a 

párizsi elismerést megszerezni. A Tanácsköztársaság fegyveres fellépésének kudarca után 

ugyanis fel sem merülhetett az aktív ellenállás gondolata. 

 A párizsi békekonferencia alapvetően tájékozatlannak mondható a magyar helyzetet 

illetően. Sokszor csak jelentős késéssel értesültek a magyarországi eseményekről és nem is 

teljesen tisztán látták a folyamatok irányát, ráadásul meglehetősen egyoldalú információ 

forrásaik voltak, néhány antantmegbízott (és esetleges magyar ismeretségeik: pl. Garami 

Ernő), valamint a magyarokkal alapvetően ellenérdekelt csehszlovák és jugoszláv képviselők 

személyében. A helyzeten némileg enyhített a tábornoki bizottság kiküldése, de végül csak 

Clerk tudta az ősz folyamán megnyugtatóan elrendezni a magyar kérdést. 

 A békekonferencia a már Budapesten tartózkodó Gorton tábornok táviratából értesült a 

magyarországi kormányváltozásról.
957

 A kérdést azonban egyértelműen a román bevonulással 

összefüggésben szemlélték, ugyanis Románia a békekonferencia tilalma ellenére lépte át a 

demarkációs vonalat és vonult be Budapestre, sőt egy új – számukra kedvezőbb – 

fegyverszüneti javaslatot (ultimátumot) tettek még a Peidl-kormány számára, amely azt nem 

fogadta el, hanem igen kényes helyzetében kitérő választ adott.
958

 Ennek megfelelően az új 

kormányt Párizsban a románok kreálmányának tekintették, egyúttal pedig a „reakciós” és 

„főhercegi” jelzőket használták.
959

 Annál több információjuk azonban, minthogy egy 

Habsburg főherceg áll az új vezetés élén, nem volt. Állásfoglalásukat erre az egyetlen tényre 

alapozták. Jól jelzi a puccs meglepetésszerű jellegét, hogy a magyar ügyekben tájékozott, az 
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emigrációból éppen hazatérőben lévő Garami Ernő is elsőre azt hitte Friedrich és a főherceg 

nevét hallva, hogy Frigyes főherceg ragadta magához a hatalmat.
960

 

 József Ágost már augusztus 8-án táviratot küldött Párizsba az új kormány 

elismerésének érdekében. Üzenetében kifejtette, hogy legsürgősebb feladatának a 

nemzetgyűlés előkészítését és összehívását tekintette.
961

 Ezzel párhuzamosan azonban Beneš 

is rögtön kifejezésre juttatta Csehszlovákia álláspontját Clemenceau-nak írt levelében, hogy 

milyen katasztrofális következményekhez vezethet, ha megengedik Magyarországon a 

Habsburg restaurációt és elismerik a kormányt.
962

 Benešt követően a belgrádi kormány is 

tiltakozott József főherceg hatalomra kerülése ellen, azzal érvelve, hogy ez a Habsburg-

restauráció első lépése, amely fenyegeti az utódállamok biztonságát.
963

 A Monarchia helyében 

megalakuló szomszéd államok olvasatában ugyanis a Habsburg-restauráció valóban fenyegető 

veszély volt, hiszen közjogi értelemben nem volt érvényes IV. Károly lemondása és ezáltal 

uralkodói, valamint öröklési jogai a Magyarországhoz 1916-ban tartozó területeken még 

mindig érvényesek voltak. Ráadásul az utódállamokban is voltak erőteljes monarchista 

csoportok (különösen a katolikus Horvátországban), amelyek némi belső támogatottságot is 

jelenthettek egy esetleges területi revízióhoz.
964

 Ennek fényében Clemenceau már a 

delegációvezetők augusztus 13-i értekezletén nehezményezte, hogy az idő közben Budapesten 

megalakult tábornoki négyes bizottság miért bocsátkozott tárgyalásba József főherceggel, 

ugyanis ezzel indirekt módon támogatták a „reakciós” vezetést.
965

 A kérdésben való 

tisztánlátást azonban jelentősen bonyolította összefüggése a békekonferenciától függetlenül 

mozgásba lendült román politikával. Éppen ezért augusztus közepéig Párizsban nem is tettek 

komolyabb lépéseket, azon túl, hogy többször felszólították, sőt megfenyegették Romániát, 

hogy magyarázza meg lépéseit, továbbá a helyzet megoldását a Budapesten felálló tábornoki 

bizottságtól várták.
966

 

 A békekonferencia gyanakvása nem volt indokolatlan a románokkal szemben. 

Természetesen nem ok nélkül szállták meg Budapestet, még csak nem is azért, mert a 

Tanácsköztársaságot kívánták megdönteni (amely már augusztus 1-jén megbukott), vagy 

éppen az előrenyomulás leállítását követelő párizsi üzenet késedelmes megérkezése miatt – 
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ahogy azt Brătianu állította.
967

 Az ok egészen prózai volt, a románok kész helyzet elé akarták 

állítani a békekonferenciát, azáltal, hogy Magyarországot megszállva ultimátum formájában 

egy számukra megfelelő rendezést kényszerítenek rá. Ezt célozta a már fentebb említett Peidl-

kormánynak átadott követelés, és ugyanilyen céllal keresték föl József főherceget is újabb 

ultimátumukkal, augusztus 11-én. Ennek értelmében követelték, hogy ismerjék el a Tiszát 

határként, továbbá biztosítsák, hogy a Bánság egészében Romániához kerüljön, továbbá 

mindennek zálogaként ismerjék el Ferdinándot magyar királynak ezzel perszonáluniót 

alakítva a két ország között. Ellenkező esetben kilátásba helyezték a kivonulást, de az ország 

teljes kifosztása árán.
968

 József Ágost ezek után rögtön megkereste a tábornoki bizottságot és 

tanácsukat, illetve segítségüket kérte, mire Bandholtz megnyugtatta, hogy az ultimátum nem 

hivatalos, így ne reagáljon rá.
969

 Ezzel párhuzamosan Budapesten félhivatalos szinten 

zajlottak román-magyar tárgyalások Erdélyi János (Ioan Ardeleanu), Constantin Diamandi és 

a magyar kormány (különösen is Schnetzer tábornok) között, elsősorban a gazdasági 

együttműködés lehetőségei, de még a politikai unió kérdése kapcsán is.
970

 A magyar kormány 

augusztus 19-i ülésén került elő a románokkal való megegyezés kérdése, sőt a továbbiakban is 

napirenden maradt, egészen 1919. októberéig, addigra azonban nem sikerült mindkét fél 

számára megfelelő kompromisszumot kimunkálni, ráadásul a békekonferencia is arra intette 

Romániát, hogy tartózkodjon az önálló kezdeményezésektől.
971

 

 A magyar fél természetesen megpróbálta kihasználni a szerbek és románok között 

meglévő ellentéteket a Bánság hovatartozását illetően. Nem meglepő, hogy Belgrádban 

rosszallással fogadták a román bevonulást Budapestre és a Lovászy által közvetített híreket az 

esetleges román-magyar megegyezést illetően. Ennek kapcsán a magyar vezetés reménykedett 

a szerbek támogatásának elnyerésében, de Belgrád végül nem reagált a magyar ajánlatra, sőt 

Párizsba Beneš után immár ők is az új magyar kormányt elítélő levelet küldtek.
972

 

 A budapesti antant misszió sem tudott komolyabb fordulatot elérni a magyarországi 

helyzetben. Egyfelől a románok saját jól felfogott érdekeik szerint engedelmeskedtek vagy 

éppen álltak ellen az antant felszólításainak, másfelől pedig maga a párizsi békekonferencia 

korlátozta a tábornoki bizottság hatáskörét és pusztán csak Párizs véleményének, utasításainak 

közvetítését végezhette, önállóan nem intézkedhetett és nem kezdeményezhetett 
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tárgyalásokat.
973

 Mindennek köszönhetően augusztus közepére sajátos patthelyzet alakult ki a 

magyar kérdésben, melyet jól jellemez, hogy még a kormány elismerésének gondolata is 

komolyan fölmerült, akár az augusztus 18-án küldött olasz állásfoglalás,
974

 akár Balfour a 

delegációvezetők értekezletén tett megjegyzése alapján.
975

 A románok nem kívántak engedni 

elért pozícióikból addig, amíg nem kaptak garanciát követeléseik részben vagy egészben 

történő teljesítéséről. A békekonferencia pedig továbbra sem tudott semmi érdemlegeset a 

magyar kormányról, azon túl, hogy egy Habsburg főherceg az államfő, amivel kapcsolatban 

természetesen csak kellően sommás és torz véleményekre támaszkodhattak (Beneš, Pašić 

vagy éppen a magyar helyzetet csupán alig pár napja ismerő, szintén elég leegyszerűsítő 

véleményt alkotó Bandholtz vagy Gorton üzenetei). Nemzetközi háttérként fontos 

megjegyezni, hogy mind a franciák, mind az olaszok támogattak egy esetleges román-magyar 

megegyezést természetesen más-más saját érdekből kifolyólag.
976

 Clemenceau számára 

ugyanakkor kellemetlenséget okozott, hogy a közvélemény irányában ezáltal úgy tűnhetett, 

hogy az ő egyetértésük mellett juthatott Magyarországon egy „reakciós” kormány hatalomra, 

ezért is intette a tábornoki bizottságot arra, hogy még indirekt módon – tárgyalás – se ismerje 

el a Friedrich-kormány létét.
977

 

 A delegációvezetők értekezlete Párizsban augusztus 18-án ismét a magyar ügyet tűzte 

napirendre, ugyanis megkapták József főherceg újabb üzenetét, melyben az átalakított 

kormányt és programját mutatta be, valamint újólag kérte a békekonferencia elismerését.
978

 

Az értekezlet kezdetén Balfour úgy nyilatkozott, hogy a főherceg üzenetét kielégítőnek 

tartotta, továbbá Tittoni és Pichon is inkább abban az irányban fejezték ki véleményüket, hogy 

miként kellene finomítani a József Ágost vázolta eljáráson és hogyan lehetne a választásokat 

minél hamarább és minél teljesebben megtartani. A tanács véleményét Polk, amerikai 

megbízott fordította meg, aki értesüléseire hivatkozva kifejtette, hogy a puccsal hatalomra 

került kormány, melyben nem vesznek részt szociáldemokraták és élén egy Habsburg áll, 

egyszerűen elfogadhatatlan. A megbeszélés végére pedig egyetértésre jutottak abban, hogy 

nem ismerik el a főherceg kormányát.
979

 

E döntéssel tulajdonképpen megpecsételődött a főherceg rövid augusztusi kormányzói 

kisérletének sorsa. A békekonferencia először egy táviratot küldött a budapesti tábornoki 
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bizottságnak, melyben kifejezték, hogy semmiképpen sem ismerhetik el és támogathatják a 

főherceget és kormányát, továbbá az általános és titkos választójog bevezetését sürgették.
980

 A 

távirat tartalmát saját meglátásaikkal kiegészítve a tábornoki bizottság augusztus 21-én 

ismertette József főherceggel.
981

 Ennek ellenére, miután megtárgyalták a kormányülésen a 

párizsi üzenetet, sem a kormány, sem a főherceg nem mondott le, hanem megpróbálta a 

választások ígéretét kiegészíteni a titkos és közvetlen kitételekkel, hátha így már Párizs 

számára elfogadhatóbb lesz.
982

 Emellett pedig József Ágost az egész ellene és kormánya ellen 

irányuló antant fellépést Garami intrikájának tekintette, mondván, hogy „a vén együgyű 

szamarak fölülnek neki”, továbbá, hogy „az ententeot elöntik hírekkel és kormányom elleni 

izgatással.”
983

 Garaminak természetesen nem volt akkora befolyása, hogy a békekonferencia 

az ő közléseire alapozza véleményét, a főherceg idézett megjegyzései viszont arra a tényre 

mégis kellőképpen fölhívják a figyelmet, hogy az antant elég szűk és limitált forrásokból 

értesülhetett a magyarországi helyzetről, továbbá a budapesti tábornoki bizottsághoz (például 

az amerikai misszióhoz) könnyen utat találtak a szociáldemokrata vélemények, mellyel 

érdekes összefüggést mutat, hogy Párizsban is az amerikai delegátus, Polk érvelt 

leghatározottabban a főherceg kormányának elismerése ellen. 

 Miután az első távirat nem hozott eredményt, augusztus 23-án Clemenceau maga 

küldött jegyzéket, immár egyértelműen követelve József Ágost lemondását. Legfőbb 

indokként kiemelték, hogy nem állhat az ország élén a világháború szenvedéseiért komoly 

felelősséget viselő Habsburg család tagja – ami ráadásul a restauráció veszélyét is előre 

vetítette. Emellett pedig nem tudják elfogadni, hogy az országot olyan kormány képviselje, 

amely puccs útján, egy idegen megszálló haderő érkezése közben szerezte meg a hatalmat, 

továbbá nem az egész nép támogatását és felhatalmazását élvezi, hiszen egy ilyen kormány 

által kötött békeszerződés nem lehet hosszú életű. A biztonság kedvéért azt is hozzáfűzték, ha 

a kormányzó népszavazással próbálná legitimálni tisztségét, azt sem tudnák elfogadni, hiszen 

ennek eredményét semmiképp sem lehetne hitelesnek tartani.
984

 Összegezve tehát mind a 

kormányzót, mind pedig a kormányt távozásra szólították fel. Ha követelésük esetleg nem 

teljesülne, akkor minden további élelmiszerszállítást leállítanak. A főherceg felmérve a 

helyzet komolyságát és az országra váró újabb megpróbáltatások kockázatát, a lemondás 

mellett döntött és erre utasította a kormányt is. A rövid kormányülés után válaszukról 
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tájékoztatták a tábornoki tanácsot, amely azonban saját inkompetenciájáról tanúskodva 

egyfelől hangsúlyozta, hogy nem szól bele a magyar belügyekbe – miután épp 

kikényszerítette a kormány lemondását – majd arra kérte a Friedrich-kormányt, hogy mivel 

más alternatíva nem kínálkozott, maradjon mégis hatalomban a végleges rendezésig.
985

 A 

lemondás tényét és indokát a főherceg másnap kiáltványban tette közzé: „Most, amikor látom, 

hogy hazánk a süllyedésből felemelkedőben van és látom, hogy a választások előkészítése 

akadály nélkül megindulhat, olyképpen, hogy a nemzet igazán saját akaratára alapíthatja 

jövőjét: működésemet befejezettnek tekintem és a kormányzói hatalmat a nemzet kezébe 

visszaadom. Az én személyem ne legyen akadálya annak, hogy eddigi ellenségeink 

barátainkká váljanak s a népünk fejlődésére szükséges eszközökkel megsegítsenek.”
986

 A 

főherceg kormányzói hatalomtól való visszavonulása tehát egyértelműen külpolitikai 

kényszernek volt köszönhető, ugyanis hazai támogatottsága továbbra is jelentős volt, amit jól 

mutat, hogy augusztus 26-án Friedrich vezetésével többezres szimpátiatüntetést tartottak 

József Ágost budai palotája előtt.
987

 

 József Ágost lemondásával azonban koránt sem oldódott meg a belpolitikai helyzet és 

nem alakult az országnak gyorsan elismerhető kormánya. Sőt egészen novemberig kellett 

várni arra, hogy végül a Huszár-kormány keretei között az antantnak megfelelő, koncentrációs 

kabinet jöjjön létre. Tüzetesebben szemügyre véve azonban látható, hogy maga Friedrich is a 

kabinet tagja maradt hadügyminiszterként, továbbá Huszár is már korábban Friedrich 

minisztere volt.
988

 Így tehát belpolitikai értelemben nem tekinthető jelentős változásnak a 

kormányátalakítás, továbbra is a Friedrich által dominált KNEP játszott vezető szerepet. 

Ennek fényében az antant augusztusi, magyar belpolitikai életbe történő durva beavatkozása 

(József főherceg lemondatása) nem hogy gyorsította volna, hanem még inkább lassította a 

kibontakozást, hiszen József Ágost közvetítőként tudott (volna) fellépni egyes politikai 

irányzatok között (mint ahogy tette ezt 1917-1918 folyamán több alkalommal is homo 

regiusként) továbbá a korábbi királytól kapott kinevezése, és országos ismertsége alapján 

mégis valamilyen elméleti jogalappal gyakorolta ideiglenesen az államfői jogokat az ország 

élén, de mindenképpen jogszerűbben, mint a román megszállók, vagy éppen a semmiféle 

közjogi felhatalmazásra nem támaszkodó Horthy. Továbbá mindehhez hozzá kell tenni, hogy 

belpolitikailag teljesen indokolatlan volt a főherceg lemondása, hiszen annak ellenére, hogy 

természetesen – főképpen a befolyásos politikusi körökben – voltak ellenfelei, országosan 
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ismert és általános elfogadottságnak örvendő személyiség volt, amit igazol, hogy Teleki vagy 

Bethlen sem átallottak együttműködni vele, de az ekkor Szegeden szolgáló Shvoy is azt 

jegyezte fel naplójában, hogy az antant beavatkozása „elég kár, mert egy komoly, nyugodt 

embert tett el a kormányzói állásból.”
989

 

Az antant elhatározását ráadásul Párizsban a magyarországi eseményekről csak 

közvetett forrásokból tájékozódva és a helyzetet egyáltalán nem tisztán felmérve (amit jól 

illusztrál az is, hogy a József főherceg és Friedrich lemondatása után utóbbit mégis maradásra 

kérték) hozta meg. Természetesen legsúlyosabban Beneš és Pašić tiltakozása esett a latba, 

akik államaikat létükben látták fenyegetve egy magyarországi Habsburg restauráció esetén.
990

 

Egyáltalán nem tettek különbséget a dinasztia különböző ágai között, nem ismerték a magyar 

ág évszázados elkülönülését a bécsi „főágtól”, valamint József főherceg magyar közéletbe 

való dinasztikus helyett sokkal inkább „nemzeti” jellegű beágyazottságát sem. Az antant 

döntésében szerepet játszott az esetleges román-magyar megegyezéstől való félelem is, amely 

egyfelől a többi kis szövetséges (Szerbia, Csehszlovákia) rosszallását váltotta volna ki, 

másfelől pedig a békekonferencia tekintélyét ásta volna alá, akkor is, ha éppen Franciaország 

és Olaszország nem zárkóztak el egy ilyen kombinációtól.
991

 Az amerikai álláspont – mely 

különösen lényeges volt, ugyanis az augusztus 18-i delegációvezetői értekezleten Polk 

kötelezte el magát József főherceg elismerése ellenében – kialakulásában ráadásul szerepet 

játszott Bandholtz személyes ellenérzése a főherceggel és a monarchikus renddel szemben,
 992

 

továbbá – ha igazak a híresztelések, melyekre József Ágost hivatkozott – a magyar 

szociáldemokrata ellenzék (Garami) személyes befolyása is.  

Összegezve tehát kijelenthető, hogy az antant augusztus közepi eljárása minden 

objektív, valóban megalapozott indokot nélkülözött. A magyarországi helyzetet behatóan nem 

ismerve, pusztán a főherceg Habsburg származása alapján, a kis szövetségesek akaratának 

megfelelően döntött, melynek következtében a magyarországi helyzet egyáltalán nem került 

közelebb a megoldáshoz, sőt a végső kibontakozás nagyban a főherceg által augusztusban 

vázolt elképzeléssel egybevágó módon valósult meg, akár a csekély változásokat mutató 

koncentrált kormány névsorán végigtekintve, akár a korszak legfontosabb jogszabályára, a 

Friedrich-féle igen széles választójogi rendeletre gondolva, melyet már augusztusban 
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megígértek. Mindebből következik, hogy gyakorlati értelemben véve az augusztusi 

ellenforradalom keretében a hatalmat magához ragadó József főherceg – Friedrich vonal 

utólag az antant által elfogadott elképzelések mentén tette meg az első lépéseket, ám rajta 

nagyrészt kívül álló, utólag sok tekintetben hibásnak tekinthető külpolitikai akarat miatt nem 

lehetett sikeres és előbb (József főherceg) – utóbb (Friedrich) lemondani kényszerült. 

 



207 

 

8. A közjogi kérdés középpontjában 

 

8.1. Kormányzói aspirációk – József Ágost és Horthy 

 József főherceg lemondásával ugyan hátrébb lépett a politikát aktívan meghatározó 

szerepkörből, de továbbra is komoly befolyással bírt, ráadásul a közjogi helyzet rendezésében 

származásánál fogva megkerülhetetlen tényezőnek számított. 1919 őszén folyamatosan 

kapcsolatban maradt Friedrich-hel és egyértelműen elköteleződött az ő támogatása mellett. Az 

elismerhető koncentrációs kormány érdekében zajló kötélhúzáson kívül természetesen még 

hangsúlyosabban megjelent a királykérdés, vagy általánosabban fogalmazva a közjogi 

berendezkedés kérdése is. József Ágost októberben jegyezte föl a legjelentősebb legitimista 

vezéregyéniség, Andrássy Gyula elképzeléseit, aki a nyilvánosság előtt még egyelőre 

visszafogottan nyilatkozott.
993

 A főherceg azonban arról tudósított, hogy Andrássy szerint az 

eckartsau-i nyilatkozat és világháborús szerepe következtében mind az antant, mind a 

magyarországi közvélemény jelentős hányadának szemében kvázi szalonképtelenné váló IV. 

Károly helyett a trónörököst, Ottót kellene a trónra ültetni és kiskorúsága idején mellé egy 

régenstanácsot állítani.
994

 József Ágost az elképzelést elutasította és az egész kérdés kapcsán 

egyértelműen fenntartott álláspontját a következőképpen foglalta össze: „vagy lehet a koronás 

királyt visszahozni majd idővel, és addig is a nádorsággal kormányozni, ezt tartanám én a 

leghelyesebbnek és azért dolgoztam eddig én. Vagy, ha nem lehetséges egyáltalában ezt 

elérni, akkor döntsön minden befolyás nélkül a nemzet sorsa felől. Válasszon! De a huszadik 

században nem lehet gyermeket a trónra ültetni, különösen, ha a törvény szerinti 

megkoronázott király nem mondott félreérthetetlenül le. [...] Ennélfogva én a 

leghatározottabban azt törekszem elérni, hogy most egy törvényes, de átmeneti kormányzás 

létesüljön, mely addig maradjon helyén, ameddig a helyzet teljesen nem tisztázódik és a 

nemzet minden külföldi befolyás és nyomás nélkül azt tehet, ami legjobb ránézve.”
995

 Ilyen 

formában tehát már 1919 őszén egyértelműen eltökélt álláspontja volt, hogy a királykérdés 

végleges rendezése csak IV. Károllyal oldható meg, ami viszont egyelőre az antant befolyása 

miatt nem kivihető, így ideiglenes megoldására van szükség.  

Minthogy a nádori méltóság helyreállítását, vagy inkább újbóli betöltését már 1918-

ban is többször felvetette, így ekkor, 1919 őszén is kézenfekvőnek találta, hogy amíg a 

királykérdés a nemzetközi helyzet miatt nem elrendezhető, egy nádor vagy kormányzó álljon 

                                                             
993 Kardos 1998. 14. 
994 József főherceg: Naplóim I. 1919. október 7. 
995

 Uo. 1919. október 17. 



208 

 

az ország élén, aki ideiglenesen helyettesíti a királyt. A nádori méltóság azonban tüzetesebben 

átgondolva nem volt igazán megfelelő, ugyanis hagyományosan a királynak volt jelölési joga, 

ráadásul a választás életfogytiglan szólt, nem pedig az ekkor még csak pár hónaposra tervezett 

rövid időszakra.
996

A kormányzói tisztség tehát alkalmasabbnak tűnt, ráadásul pozitív 

emlékezetű precedensek is voltak már a magyar történelemben, úgy mint Hunyadi János, 

Szilágyi Mihály, vagy Kossuth Lajos, de rajtuk kívül a főherceg felmenői között is akadt már 

a megoldásra példa István nádor személyében, aki 1848. tavaszán-nyarán, mint királyi alter 

ego helyettesítette és képviselte Magyarországon a távol levő királyt.
997

 De messzebb nem 

kell menni, mint maga József Ágost, aki az 1918 őszi homo regiusi kinevezése kapcsán 

megalapozottan gondolta, hogy személye alkalmas, sőt legitim helyettese a királynak.  

 József Ágost lemondása után azonban egyelőre csak az antant számára elismerhető 

koncentrációs kormány kialakítása továbbá a széles választójog alapján megtartott 

nemzetgyűlési választások előkészítése került a közérdeklődés középpontjába, míg az 

államforma rendezését, továbbá az államfői tisztség betöltését 1919. augusztus-

szeptemberben még nem feszegették. Ettől függetlenül a főherceg kezdettől fogva riválisként 

tekintett Horthyra, mint ahogy az fentebb szerepelt, már augusztusban, kormányzóként 

nehezményezte, hogy Horthy nem tett jelentést a Nemzeti Hadsereg tevékenységéről, sőt már 

ekkor olyan véleményekkel is találkozott, hogy a fővezér őt ki akarja billenteni helyéről.
998

 

Tény, hogy Horthy el kívánta kerülni a budapesti kormánynak való alárendelődést és 

igyekezett megőrizni cselekvési szabadságát, ugyanakkor a legitimáció kedvéért még 

augusztus 15-én letette az esküt a főherceg kezébe, melynek köszönhetően kinevezték az 

egész ország minden fegyveres erejének fővezérévé.
999

 Viszonyukat tisztázandó, 

szeptemberben József Ágost ellátogatott Siófokra, a Nemzeti Hadsereg főhadiszállására és 

elbeszélgetett a fővezérrel. Hangot adott véleményének a királykérdés elodázását illetően, 

valamint katonai kérdésekre is kitért, melyekre Horthy kitérő válaszokat adott. Ezen felül 

József főherceg felháborodását fejezte ki a fehér terrort illetően, külön kitérve a zsidósággal 

kapcsolatos álláspontjára: „ez tűrhetetlen barbárság és ez okozza a legnagyobb nehézségeket. 

Követeltem, hogy ez megszűnjön. Minden egyéni zsidóüldözés megszűnjön. Mert a jó hazafi 

zsidó velünk egyenrangú polgár kell, hogy legyen. A zsidókérdést törvénnyel kell megoldani 

[...] Azok a zsidók pedig, akik a kommün gazságaiban bárhogyan részesek, bírói ítélet alapján 
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részesüljenek a legkíméletlenebb büntetésben, de éppen úgy bűnhődjék a nem zsidó, aki 

ezekben közreműködött, vagy közreműködik a jövőben.”
1000

 A fehérterror miatt egyébként 

nem csak József főherceg, hanem a budapesti kormány, különösen Schnetzer honvédelmi 

miniszter is felelősségre próbálta vonni Horthyt, hiszen ez egy ideális támadási pont volt a 

magát egyre inkább önállósító fővezérrel szemben.
1001

 

 Az első egyértelmű hír, amely Horthy kormányzói aspirációit illetően József Ágosthoz 

eljutott, Nagyatádi Szabó István októberi kaposvári beszéde volt, melyben egyértelműen hitet 

tett a fővezér kormányzósága mellett.
1002

 A főherceg ennek kapcsán összefoglalta, hogy miért 

nem tartotta Horthyt megfelelőnek az ország vezetésére: „Horthyt senki sem ismeri [...] És 

most e teljesen zöld embert tegyék kormányzóvá. [...] egy teljesen ismeretlen tengerészt, aki 

soha nem foglalkozott magyar ügyekkel és teljesen elidegenedett hazájától, most az ország 

élére állítani, én legalábbis nagy szerencsejátéknak tartom. Különösen ha azok tolják, akik 

majd általa remélnek a legmagasabb állásokba jutni!”
1003

 Ehhez hozzá téve a fentebb idézett 

augusztusi véleményt, melyben a főherceg politikai analfabétának nevezte Horthyt és 

kifejtette, hogy „halvány sejtelme sincsen a szárazföldi hadsereg milétéről és szabályairól, 

még kevésbé a vezetéséről”.
1004

 Ezen túlmenve másutt úgy fogalmazott, hogy „szegény kis 

tengerész, aki semmi mást nem tanult, mint a tengerészeti akadémia tárgyait, nagyon is 

magasra törekszik és veszélyes kezd lenni és törekednünk kell szárnyait kissé megnyirbálni, 

mert nagyravágyása esetleg katasztrófába viheti az országot.”
1005

  

A József Ágost által megfogalmazott kritikák a fővezérrel szemben jelentős alapra 

támaszkodtak, ugyanis Horthy a tengeri haderő kötelékében szolgált egész életében és nem 

bírt semmilyen alaposabb ismerettel a szárazföldi haderő vezényletéről és szervezéséről, ilyen 

módon valóban furcsának tekinthető, hogy ő vált az ország legnagyobb fegyveres erejének 

parancsnokává. Ennek természetesen maga a fővezér is tudatában volt, amikor Szegedre 

érkezve az alárendelt tisztjeit a hadseregszervezésre utasította.
1006

 A Nemzeti Hadsereg 

felállításában tehát sokkal nagyobb érdemeket szerzett Soós Károly vagy éppen Gömbös 

Gyula.
1007

  

Az ismeretlenségét illető megjegyzés is sokban indokolt, hiszen Horthy fiatal kora óta 

elszakadt Magyarországtól és élete nagy részét az összbirodalmi, dinasztikus hűség 
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légkörében élte a Monarchia flottájának kötelékében, amin nem változtatott, hanem csak 

inkább erősítette Ferenc József mellett töltött szárnysegédi szolgálata. Mindehhez hozzá 

tartozik, hogy a háborús híradásokban a flotta tevékenysége nagyságrendileg kevesebbszer 

jelent meg – érthető módon, hiszen a Monarchia számára az Adriai-tenger csak egy sok 

tekintetben mellékes hadszíntér volt, így tehát elmondható, hogy Horthy 1919 nyarán még 

nem volt közismert személyiség, a mellette zajló propaganda csak később erősödött föl.
1008

 A 

róla világháború során megjelent híradások inkább az általános háborús propagandába 

illeszkedtek (amely alól egyedül az otrantói csata képezett némileg kivételt).
1009

 Az ellentét 

különösen szembetűnővé válik összehasonlítva a Monarhcia szárazföldi hadszíntéren jelentős 

hírnevet szerző parancsnokaival, akár Doberdó kapcsán Boroević, vagy az Uzsoki-hágóban 

harcoló Szurmay tábornok nevét említve, de nem maradt el tőlük sokban népszerűségét és 

ismertségét tekintve az Erdélyt 1916-ban sikeresen felszabadító Arz vagy éppen József 

főherceg sem.
1010

  

Szintén helytálló József Ágost azon megjegyzése, hogy Horthy a politikában teljesen 

járatlan volt, ugyanis korábban valóban nem volt semmilyen komolyabb, felelős politikai 

feladata (eltekintve a protokolláris szárnysegédi beosztástól) és nem is ismerte közelről a 

magyar belpolitika működését. Bár ebből kétségtelenül némi előnye is származott, ugyanis 

sokan gondolták úgy, hogy a világháborúban lejáratódott politikai elit helyett új, a politikában 

még korábban szerepet nem vállalt személyekre kell bízni a vezetést, ráadásul ilyen módon 

több oldal számára is könnyebben elfogadható apolitikus katonaként jelenhetett meg, sokkal 

inkább, mintha már korábban egyértelműen elköteleződött volna valamely politikai 

csoportosulás mellett. 

Mindemellett a főherceg többször megemlítette Horthy akcentusát és főleg kezdetben 

nehézkes magyar fogalmazását, melyet a korszakban a fővezér más ellenfelei sem 

mulasztottak el kiemelni.
1011

 Ez utóbbi tulajdonság megint csak érdekes megvilágításba 

helyezi a második honalapítói kultusz jelenségét. Egyáltalában talányos, hogy miért pont őt 

hívták meg a szegedi kormány hadügyminiszteri tisztségére és a Nemzeti Hadsereg 
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megszervezésére, ugyanis azontúl, hogy viszonylag magas – de messze nem egyedülálló – 

rendfokozatot ért el, továbbá egyértelműen ellenforradalmi elkötelezettségű volt, más 

tapasztalatai (vagy azok hiánya) és ismeretlensége nem igazán predesztinálták erre a 

tisztségre, ha csak az nem, hogy elérhető közelségben nem volt más magas rangú katonatiszt, 

aki vállalkozott volna a feladatra. 

József Ágostnak a Horthyról alkotott negatív véleménye ugyanakkor egyáltalán nem 

volt egyedülálló a korszakban. A fővezér gyors felemelkedése és karrierje más 

ellenforradalmárokat is kellemetlenül érintett, melyről jól tanúskodott a novemberi 

kormányátalakításkor elmozdított Schnetzer tábornok és Lehár Antal szóváltása: „Én 

Budapesten szervezkedtem, te Nyugat-Magyarországon létrehoztad a Nemzeti Hadsereget, és 

Horthynak Siófokon volt egy sajtó- és propagandaosztálya. Ezzel csinál most egy második 

„honfoglalást.”
1012

 

 A főherceg számára további kellemetlen fejleményt jelentett Sir George Clerk 

antantmegbízott érkezése, akitől titkon remélte a Friedrich-kormány elismerését, ebben 

azonban csalódnia kellett. Október 26-án találkoztak egymással, amikor is a brit diplomata 

közöte József Ágosttal, hogy a kormányt mindenképp át kell alakítani, méghozzá a 

szociáldemokraták bevonásával. A főherceg természetesen Garami befolyását sejtette a 

háttérben, ami annyi alapra támaszkodott, hogy a szociáldemokrata vezér és Clerk valóban 

találkoztak egymással.
1013

 Clerk látogatása Friedrich visszaszorulása mellett József Ágostra 

nézve még egy jelentős negatívummal járt. Hiába javasolta Csernoch hercegprímás a 

főherceget a kormányzói tisztségre,
1014

 a brit diplomata, végigmérve a magyar belpolitikai élet 

szereplőit, arra a következtetésre jutott, hogy az egyetlen olyan erővel rendelkező 

személyiség, aki a románok kivonulása után is garantálni tudja a rendet, Horthy volt. Ehhez 

járult hozzá a fővezér megnyerő modora, továbbá a brit és amerikai antantmegbízottakkal már 

amúgy is ápolt pozitív kapcsolata. Mindennek következtében Clerk Horthynak szavazott 

bizalmat, megengedte Budapestre való bevonulását és Párizsba is igen pozitív hangvételű 

jelentést küldött a majdani kormányzóról.
1015

 

 Horthy 1919. november 16-i budapesti bevonulása után tovább mélyült a két 

kormányzó-aspiráns közötti ellentét. A fővezér megüzente József Ágostnak, hogy az 

ünnepélyes alkalmon nem kívánatos jelenléte, hiszen mint az ellenforradalom fontos 

kulcsszereplője, ráadásul a Nemzeti Hadsereg sok katonájának korábbi parancsnoka, 
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bizonyára csökkentette volna Horthy sikerét.
1016

 Jellemző, hogy a bevonuláskor nem csak a 

főhercegnek, hanem a másik ellenlábasnak, Lehárnak sem teremhetett sok babér. A 

híradásokból konzekvensen kihagyták a nevét és a filmhíradó részletet is úgy vágták össze, 

hogy ne szerepeljen benne.
1017

 Ezek után értesült arról is a főherceg, hogy a fővezérségen 

egészen konkrét parancsot dolgoztak ki a Horthy kormányzóvá választása érdekében 

folytatandó propagandáról, melyet szét is küldtek a Dunántúlon.
1018

 Ennek megfelelően, 

bárhova is vonult be a románok után a Nemzeti Hadsereg – vagy éppen annak kötelékében 

Lehár hadosztálya – mindenütt megjelent a fővezérség különítménye, ami rögtön több helyen 

kiragasztotta Manno Miltiades híres „Horthy” feliratú plakátját.
1019

 A fővezért ekkor már 

valóban óriási országos propaganda népszerűsítette és dolgozott azon, hogy a társadalom 

benne lássa az egyetlen szóba jöhető „erős embert”, aki képes a bajba jutott országot 

helyreállítani.
1020

 Ugyanakkor aprólékosabban végigtekintve 1919. nyári-őszi vonalvezetésén, 

sokkal inkább a rugalmasságot, a jó politikai ütemérzéket (Szegedtől való függetlenedés, 

átvonulás Siófokra, nem elköteleződés Friedrich mellett), az antanttal való feltétlen 

együttműködést lehet kiolvasni tetteiből, semmint a kérlelhetetlen, vasakaratú ellenfelet 

(„Akkor lövünk!”).
1021

 Ilyen módon tehát valóban indokoltnak tekinthető az egyik 

legszakszerűbb Horthy életrajz szerzőjének, Thomas Sakmysternek megjegyzése, miszerint a 

fővezér volt az egyetlen fehér ellenforradalmár, aki vörösökkel (és románokkal) sosem 

harcolt.
1022

 

 Viszonyukat tisztázandó József Ágost felkereste Horthyt a Gellért Hotelben 

berendezett főhadiszállásán és kijelentette, hogy IV. Károly nem mondott le, ezért ő a legitim 

király, akit, ha majd eljön a megfelelő idő, független, nemzeti királyként kell a magyar trónra 

visszahozni. A burkolt vádra, miszerint Horthy célja a királyság lenne, kedvelt formulájával 

válaszolt a fővezér: „Köpjön fenséged arcomba, ha valaha a Szent Korona után nyúlnék vagy 

elfogadnám azt!”
1023

 Természetesen mindketten jól tudták, hogy valójában nem a 

királyságról, hanem a kormányzói vagy nádori tisztség betöltéséről van szó – ekkor esetleg 

még a bevezetésre kerülő katonai diktatúráról – amely tisztséget mindketten szerettek volna 
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elfoglalni. József Ágost részéről taktikusnak tűnt Horthyt trónaspiránsnak bélyegezni, hiszen 

ez legitimista szempontból egyértelműen elítélhető, míg kormányzói törekvései – melyek 

ekkor már egyre nagyobb eséllyel látszottak célt érni – kevésbé voltak támadhatók. 

 Jelentős propaganda hadjárat előzte tehát meg az 1920. januári választásokat, melynek 

fő célja az volt, hogy minél több olyan képviselőt jelöljenek, aki később egyértelműen 

Horthyt választja kormányzóvá.
1024

 A voksolás eredményeként a KNEP és a Kisgazdapárt 

nagyjából megegyező arányban képviseltethette magát az országgyűlésben.
1025

 Ennek az lett a 

következménye, hogy ugyan az államforma kérdésében egységesen a királyság mellett álltak, 

de a további közjogi kérdések eldöntésében sem a legitimisták, sem a szabad királyválasztók 

nem támaszkodhattak egyértelmű többségre, tehát inkább a kormányzóválasztás, mint 

ideiglenes megoldás mellett döntöttek. A kérdés innentől fogva a kormányzó személye volt. 

Első helyen ekkor már az országos propagandának köszönhetően Horthy szerepelt, de vele 

szemben januárban még mindenképpen létezett két alternatíva. Az egyik az országosan nagy 

tekintélyű Apponyi Albert volt, aki kezdetben maga is ambicionálta kormányzóvá választását, 

de később inkább visszakozott.
1026

 A másik pedig József Ágost volt, akinek augusztusi 

lemondása óta is megmaradt tábora, Friedrich István vezetésével és maga is aktívan készült a 

választásra, bár minden magasabb szintre (trón) vonatkozó kombinációt felháborodattan 

utasított vissza.
1027

 Hogy januárban még komolyan gondolták a főherceg melletti kampányt, 

azt bizonyítja, hogy Kozma Miklóshoz érkeztek jelentések a „József-párti” Fejér megyei 

agitációról.
1028

 Másfelől pedig a katolikus klérus is mindent megtett a főherceg kormányzóvá 

választásáért.
1029

 Friedrich pedig januárban még egyértelműen József főherceget javasolta 

kormányzónak, de még egy február eleji kormányülésen is ő mellette tett hitet.
1030

 A helyzetet 

azonban egyértelműsítette a párizsi nagykövetek tanácsa, ugyanis – annak ellenére, hogy 

deklaráltan nem szólt bele a magyar belügyekbe, sőt a békeszerződés szövegéből is kihagyni 

tervezték a Habsburg restauráció tilalmát
1031

 – kifejezésre juttatta álláspontját február 2-i 

jegyzékében, mely szerint nem fogadhatják el a Habsburg-dinasztia bármely tagjának 

szerepvállasát a magyar állam élén.
1032
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József főherceg ennek kapcsán a háttérben ismét Horthy mesterkedését sejtette, 

egészen odáig, hogy maga a fővezér kérte fel az antant hatalmakat a kérdés kapcsán 

állásfoglalásra.
1033

 Valójában nem volt ehhez szükséges Horthy kérése, ugyanis a szomszédos 

államok, valamint az angol megbízottak már kezdettől fogva gyanakodva szemlélték az 

esetleges restauráció veszélyét, így inkább az ő befolyásuknak tudható be a február 2-i 

jegyzék kemény hangvétele.
1034

 Ugyanakkor a korszak másik, Horthyval szemben sértett 

szereplője, Lehár Antal is úgy fogalmazott, hogy a fővezér „az antant missziók előtt 

lehetetlenné tette József főherceget és maga dörgölődzött a helyére.”
1035

 Lehár és a főherceg 

véleménye mellett szól, hogy Horthy köztudomásúan jó kapcsolatot ápolt Hohler budapesti 

brit megbízottal, aki saját kormányán keresztül erőteljesen tudta befolyásolni a nagyköveti 

tanács ominózus döntését.
1036

 Sőt Gorton tábornok január 9-i jelentésében említést is tett 

Horthyval folytatott beszélgetéséről, melyben a fővezér fölhívta figyelmét arra az eshetőségre, 

hogy a választások útján Friedrich-párti parlament alakulhat, amely József főherceget 

választhatná meg kormányzónak. Ehelyett sokkal inkább saját katonai diktatúráját 

javasolta.
1037

 

 Az egyértelmű párizsi vétó fényében József Ágost egyre zsugorodó esélyei a 

kormányzóságot illetően minimálisra csökkentek. Ugyan Friedrich csoportjának támogatására 

biztosan számíthatott, de az Andrássy-vezette legitimisták, valamint a kisgazdapárti 

képviselők egy része, a már hosszú ideje Horthy mellett zajló propagandának is köszönhetően 

nem feltétlenül rokonszenveztek a főherceg kormányzóságának gondolatával. Mivel az antant 

jegyzék csak 3-án érkezett Budapestre, a főherceg pedig 4-én értesült róla, ezért még annak 

ismerete nélkül találkozott Apponyi Alberttel. A békedelegáció elnöke – aki maga is 

visszalépett a kormányzó-jelöltségtől – kifejtette, hogy nem lenne szerencsés, ha a főherceg 

vállalná a kormányzóságot. Egyfelől az antant vélhető beavatkozása, másfelől pedig az egyre 

erősödő Horthy-propaganda miatt a választás eredménye kétséges és nagy belpolitikai 

bonyodalmak támadhatnának belőle, ami az amúgy is igen bizonytalan helyzetet még 

kiszámíthatatlanabbá tenné, nem is beszélve arról, hogy a dinasztia tekintélyét nagyban 

csorbítaná egy esetleges leszavazás.  

A főherceg elfogadva a kényszerű realitást a következőket mondta Apponyinak: 

„megmondhatja azoknak, akik rám akarnak szavazni – tudom, hogy nagyon sokan vannak – 
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ezt ne tegyék, mert most nem a személy a fő dolog, hanem az, hogy nyugodtan folyjon le a 

választás és végre megindulhasson az összefogáson alapuló munka. Másrészt meg éppen ezen 

oknál fogva, minthogy meg vagyok győződve, hogy azok, akik Horthyt propagálják, semmi 

szín alatt nem engednének és inkább fölfordulást idéznének elő, mint sem, hogy nem egészen 

önzetlen szándékaiktól elálljanak. Tehát a hazáért minden áldozatot meg kell hozni, bár érzem 

magamban az erőt és tehetséget, hogy drága hazámat kivezetném teljesen a nagy bajokból. 

Mindenesetre én teljes erőmmel Horthy mellé fogok állani, bármily mellékíze is lesz a 

választásnak.”
1038

 Az Apponyinak mondottaknak megfelelően József Ágost magához kéretett 

néhány befolyásos képviselőt és kormánytagot (Huszár, Somssich, Friedrich, Pekár, 

Rubinek), akiknek támogatására az eddigiekben számíthatott és arra kérte őket, hogy a 

kormányzóválasztáskor ne jelöljék, egyáltalán ne is hangozzon el neve a vita során.
1039

 A 

főherceg természetesen nem önszántából döntött így, hanem az antant tilalma okán előálló 

kényszerhelyzet miatt, de ettől függetlenül rossz szájízzel tette.
1040

 Ezek után a 

kormányzóválasztás az ismert eredménnyel lezajlott. Ugyanakkor az csak távolról nézve volt 

egyértelmű és előre lefutott. Már a fővezér híres január 31-i hadparancsa is komoly 

megütközést keltett sokakban, helytelenítve, hogy a legfontosabb államjogi kérdéseket (előbb 

kormányt, vagy államfőt válasszon a nemzetgyűlés) a hadsereg döntse el, leplezetlen 

fenyegetéssel alátámasztva. Másfelől pedig a pártok sem tartották egyértelműnek Horthy 

jelöltségét. Huszár Károly az ellenállás esetén kirobbanó esetleges polgárháború rémképét 

felvillantva, csak viharos tiltakozás mellett tudta a KNEP pártértekezletén elfogadtatni a 

fővezér személyét és a Kisgazdapártnál sem volt sokkal könnyebb Rubinek Gyula hasonló 

feladata.
1041

 Ezek után már valóban felesleges volt és nem volt jelentősége a karhatalmi 

alakulatok március 1-jei parlamenti jelenlétének. A választás azonban még így sem volt 

egyhangú, 7 szavazatot kapott Apponyi Albert, 1 szavazólap üresen maradt és többen 

hiányoztak az ülésről.
1042

 Mindezek fényében valóban elmondható, hogy a 

kormányzóválasztás nem volt előre lefutott kérdés és azt csupán a külpolitikai kényszerek, 

valamint Horthy és közvetlen támogatónak erőteljes nyomása tette egyértelművé. 

 Innentől kezdve József Ágost egyelőre elfogadta, hogy kénytelen hátrébb lépni addig, 

amíg a nemzetközi helyzet nem teszi lehetővé, hogy a dinasztia tagjaként komolyabb szerepet 

vállalhasson, de hosszú távon koránt sem tett le arról, hogy akár még kormányzó is legyen. 
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Ezt jól illusztrálja, a főherceg egy 1920 őszi kijelentése, mely szerint a kormányzót a 

különítményesek bűntetteinek nyilvánosságra hozatala által leleplezve meg tudná buktatni, és 

ez esetben maga foglalhatná el a tisztséget.
1043

 Sőt József Ágost még a II. világháború idején 

is úgy gondolta, hogy Horthy bukása, lemondása vagy halála esetén őt illetné a kormányzói 

cím.
1044

 Éppen ezért irritálta nagy mértékben Horthy István 1942-es kormányzó-helyettessé 

történő választása, ahonnan emiatt tüntetően távol is maradt.
1045

  

1920 tavaszán, a friss kormányzóválasztás után, de a békeszerződés aláírása előtt 

azonban még nem látta elérkezettnek az időt az ellenállásra, sőt felkereste Horthyt, hogy 

felajánlja szolgálatait a hadseregszervezésben. Naplójában az esetről a következőképpen 

számolt be: „Teljes erejű, 48 éves, erősen kisportolt férfi vagyok, aki a világháború minden 

strapáját a legkisebb kimerülés nélkül kibírtam, pedig én valóban a háborúban vettem részt, 

nem hátulról vezettem. Tehát nem csak a vezetést ismerem a legaprólékosabban, hanem a 

csapatok lelkét úgy ismerem, mint kevesen. Tehát jótállok, hogy olyan sereget szervezek meg 

és oktatok ki, hogy a hazának és neki, mint államfőnek csak öröme és haszna lesz belőle. [...] 

Ne tartson tőlem, mert ha egyszer ezt mondom, akkor a legpontosabban be is tartom 

szavamat.”
1046

 A megjegyzésből egészen egyértelműen kirajzolódnak József Ágost 

elképzelései és ambíciói. A világháborúban a legmagasabb szinteken végigküzdött négy év, 

majd jelentős politikai szerepvállalás (homo regius, kormányzó) után, élete derekán érthető 

módon kívánt korábbi teljesítményéhez és magas származásához méltó, komolyabb politikai 

vagy katonai szerepet vállalni a következő időszakban is, főleg tekintetbe véve meglehetősen 

ambiciózus egyéniségét. Horthy ugyanakkor továbbra is esetleges riválisként tekintett a 

főhercegre, így az antant ismert álláspontjára hivatkozva visszautasította József Ágost 

felajánlkozását, pedig a hadsereg különböző posztjainak betöltése már végképp a szuverén 

belpolitika területét képezte, így e hivatkozási alap meglehetősen átlátszónak tűnt. A sértett 

Habsburg megnyugtatására Horthy még azt is hozzátette, hogy „Én úgyis csak rendet 

csinálok, és ha az meg lesz, akkor átadom a hatalmat Fenségednek!” Bár ennek a 

megjegyzésnek semmi valóságalapja nem volt, inkább csak a kellemetlen helyzet feloldására 

szolgált. A hadsereg élére történő kinevezés megtagadása annyira sértette József Ágostot, 

hogy még áprilisban is ezen háborgott, felhánytorgatva, hogy „minden érdem nélkül egekig 

                                                             
1043 Kardos 1998. 38. 
1044 Találgatás szintjén a korban meg is jelent ez a gondolat, például a német megszállás alkalmával: MNL OL K 
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1045 József főherceg: Naplóim II. 1942. február 19. 
1046 József főherceg: Naplóim I. 1920. március 20. – Utolsó mondata természetesen nem a valóságot fedte, 

ugyanis, mint a korábban említett esetek is mutatták, igazán sosem lett Horthy elkötelezett támogatója, inkább 

csak érdekből vagy kényszerűségből állt mellé. 
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emelnek valakit”, továbbá megjegyezve, hogy „midőn kis seregével átment a Dunántúlra, én 

neveztem ki a hadsereg fővezérévé. Ugyanezt kértem magam részére, de úgy látom, fél tőlem, 

vagy féltékeny, még ezt sem meri rám bízni. Propaganda ültette a kormányzói székbe.”
1047

 

 A közjogi kérdés időleges rendezése rövid időre tehát nyugvópontra juttatta a 

kormányzói tisztség és a királykérdés körüli vitákat. Korábbi szereplését tekintve József 

Ágost főherceg szinte „predesztinálva” volt a magas hivatal betöltésére, ugyanis a dinasztia 

tagjaként mind családi felmenőinek példája („nádori ág”), mind korábbi homo regiusi 

kinevezése, továbbá fényes katonai karrierje (tábornagy) és országos ismertsége, 

népszerűsége, valamint megelőző politikai tapasztalatai, de katolikus vallása is jó 

ajánlólevelet jelentettek. Ugyan távlatos politikai programmal nem bírt, de ez nem is 

feltétlenül az államfő feladata volt, hanem sokkal inkább a politikai életet ténylegesen irányító 

miniszterelnöké. Vele szemben Horthy 1919 nyarán még jóformán ismeretlen, a politikai 

életben tapasztalatlan, református köznemesként látszólag sokkal gyengébb esélyekkel 

indulhatott volna a kormányzói tisztségért való versenyfutásban. 1919 őszére azonban néhány 

kritikus feltétel megváltozott. Leginkább az antant Habsburg-ellenes elutasító magatartása 

hajtotta Horthy malmára a vizet, de emellett fontos megjegyezni, hogy az ellenforradalmi 

újrakezdés nem (csak) a dualizmus exkluzív arisztokratikus elitjének visszatérését jelentette, 

hanem sokkal nagyobb befolyásra tett szert a keresztény-nemzeti kis- és középpolgárság, 

köznemesség, valamint a kisgazdák, akik számára Horthy köznemesi származása és 

református hite nem jelentett kizáró tényezőt. Mindezek mellett lényeges, hogy Horthy 1919 

őszén kifejezetten taktikusan és rugalmasan alakította ki politikai vonalvezetését, valamint 

sokat tett az őt kormányzóságig emelő propagandáért is, mely tényezők együttesen 

eredményezték, hogy valójában 1920 márciusára ő vált az egyetlen szóba jöhető jelöltté. 

Hiába kesergett tehát – némileg érthetően – azon József Ágost, hogy 1919 augusztusában még 

ő nevezte ki Horthyt országos fővezérnek, sőt az altengernagy az ő kezébe tette le a fővezéri 

esküt is. Ráadásul e kinevezés kvázi legitimálta a Szegedtől elszakadó fővezér hatalmát, és 

egyértelműsítette vezető szerepét, amire szüksége is volt, hiszen egyáltalán nem helytálló az a 

közkeletű vélekedés, hogy övé lett volna az egyetlen fegyveres erő. Feldbachban, a bécsi 

ABC alárendeltségében ugyanis létrejött Lehár Antal ellenforradalmi serege is, amely 

kezdetben jelentősebb erőt is képviselt és nagyobb területet tartott megszállva, mint a még 

Szegeden állomásozó Nemzeti Hadsereg.
1048

 Ennek ellenére Horthy mégis sikeresen kerülte 

el, hogy komolyabban alárendelődjön az őt kinevező főhercegnek és a továbbiakban sem 
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érezte emiatt lekötelezettnek magát vele szemben. Mindenesetre a legdöntőbb tényező az 

antant már említett Habsburg-ellenes magatartása volt, így annak esetleges jövőbeli 

megváltozásával a közjogi helyzet is jelentősen módosulhatott volna. Összességében tehát 

Horthy ennek megfelelően a továbbiakban is igyekezett távol tartani a főherceget bármiféle 

komolyabb katonai vagy politikai szereptől és ennek megfelelően meglehetősen fagyosan 

alakult sokszor kettejük viszonya.
1049

 Lehár emlékiratában egyenesen „két halálos 

ellenségnek”
1050

 nevezte őket, máshol pedig úgy fogalmazott, hogy „Horthy őszintén 

gyűlölte” a főherceget.
1051

 Shvoy pedig arról tudósít, hogy Horthy 1930-ban is lesújtó 

véleményt formált József Ágostról.
1052

  

Mindezek után talán nem túlzás azt állítani, hogy nem a baloldali és jobboldali 

ellenzék, vagy éppen a kisgazdák voltak Horthy legfőbb ellenfelei, hanem igazi riválisa – 

különösen a korszak elején – a főherceg volt, aki szimbolikusan nézve is a két világháború 

közötti időszak során végig csupán pár lépésre élt a kormányzói lakosztálytól budai 

palotájában, és annak ellenére, hogy nyíltan egyikük sem lépett fel a másik ellen, Horthy 

sosem hagyta érvényesülni József Ágostot, a főherceg pedig bármely pillanatban készen állt 

volna átvenni az államfői hatalmat Horthy valamilyen oknál fogva bekövetkező bukása 

esetén. 

 

8.2. Királykérdés – József Ágost és IV. Károly 

 A közjogi problémák másik vetülete a királykérdés volt, ugyanis a 

kormányzóválasztás csak ideiglenesen rendezte el az államfői hatalom problémáját, aminek 

következtében mind a szabad királyválasztók, mind a legitimisták provizórikusnak tekintették 

az 1920. tavaszán kialakított rendszert.
1053

 A trianoni békeszerződés aláírásával formailag 

helyreállt az ország szuverenitása, elméletileg lehetőség nyílhatott a közjogi kérdések 

végleges rendezésre, így újult erővel robbant ki a vita a királykérdés körül. Nem csak 

Magyarországon élénkült meg az uralkodó személyével kapcsolatos polémia és érkeztek a 

legitimista politikusoktól pozitív üzenetek Pranginsba, hanem a francia diplomáciai 

irányvonal Clemenceau bukásához kötődő változása is a határozott fellépésre bíztatta a 

királyt. Ennek megfelelően IV. Károly jelezte tettrekészségét, ugyanis már májusban levelet 
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küldött Horthynak, melyben kifejezte, hogy az uralkodói jogairól nem mondott le, és 

hamarosan vissza kíván térni Magyarországra, hogy részt vehessen az ország vezetésében.
1054

 

Horthy a levélre reagálva júniusban összehívott egy megbeszélést, melyen deklarálták, hogy 

Károly visszatéréséről csak abban az esetben lehet szó, ha mint nemzeti király, egyedül 

Magyarország trónját foglalja el.
1055

 Ezen felül a királyt többször biztosította hűségéről, 

valamint arról, hogy az alkalmas időpontban át fogja majd adni neki a hatalmat, de idő előtt 

semmiképp sem szabad a királykérdést előtérbe állítani, mert az ország nehéz helyzetében a 

nemzet egységét komolyan megbonthatja.
1056

  

Ettől függetlenül 1920 nyarán-őszén eluralta a magyar belpolitikai életet a 

királykérdés, ami olyan hullámokat vert, hogy a kormány kénytelen volt lemondását 

benyújtani, de Horthy ismét Telekit kérte fel kormányalakításra.
1057

 A belpolitikai 

fejleményekről értesülve Károly egyre türelmetlenebbül várta, hogy mikor tud visszatérni a 

Magyarországra, ugyanis joggal tartott attól, hogy ha nem cselekszik időben, más végleges 

megoldás születhet. A magyarországi legitimisták ugyanakkor főképpen független, szuverén, 

nemzeti királyt láttak volna szívesen Károly személyében Magyarország trónján.
1058

 A 

kérésnek eleget téve a király 1920 novemberében ismét levelet küldött Horthynak, melyben 

kijelentette, hogy a Pragmatica Sanctio és az 1867:XII.tc., melyek az osztrák és magyar 

területek együttes birtoklásáról szóltak, érvénytelennek tekinti és idegen ország trónját csak 

Magyarország beleegyezésével foglalná el.
1059

 A legitimista politikusok és katonatisztek 

bíztatása ellenére, mind Csernoch hercegprímás,
1060

 mind Horthy, mind József főherceg azt 

tanácsolták a királynak, hogy várjon még és ne hamarkodja el a visszatérést.
1061

 

 József Ágost neve számtalanszor vetődött fel a jövendő király személyét illető 

találgatások során. Példaként elég csak Horthy,
1062

 Andrássy Gyuláné
1063

 vagy éppen 

Boroviczény Aladár
1064

 egyes megjegyzéseit említeni, de az MTI bizalmas értesítései között 
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is ugyanúgy megtalálható.
1065

 Látszólag ellentmondásos, hogy sokan miért gondoltak a 

főhercegre, mint lehetséges trónaspiránsra, mikor Clemenceau 1919. augusztus 23-i jegyzéke, 

valamint a nagyköveti tanács 1920. február 2-i állásfoglalása elég egyértelműen kizárta 

bármely Habsburg visszatérését nem csak a trónra, hanem egyáltalában Magyarország 

vezetésébe. Franciaországban azonban kormányváltás történt és a konzervatív Maurice 

Paléologue vette át a külügy vezetését, ami jelentősebb irányváltással járt Magyarország 

vonatkozásában, ugyanis az új külügyi vezértitkár úgy gondolta, hogy Ausztriát és 

Magyarországot is be lehetne vonni a francia szövetségi rendszerbe.
1066

 A kérdés nemzetközi 

hátteréhez tartozott, hogy ekkor még nem dőlt el, hogy mely nagyhatalom (Anglia vagy 

Franciaország) győzedelmeskedik a köztes-európai térség feletti gazdasági-politikai 

befolyásért folytatott versenyfutásban.
1067

 A francia diplomácia tehát 1920 tavaszán 

átértékelte a Habsburg restaurációval kapcsolatos elutasító álláspontját és rövid ideig 

eljátszott IV. Károly visszatérésének gondolatával is, mint az anschluss egyik lehetséges 

megelőzésével. Ez a terv azonban nem vált valóra, sőt újabb kormányváltás következett és a 

francia külügy új vezetője, Berthelot ejtette a Károllyal kapcsolatos kombinációt. 

Helyette azonban előtérbe került József főherceg, mint lehetséges nemzeti király 

személye. A befolyásos magyar politikusi körökből meg lehetett nyerni ezen elgondolás 

támogatására Telekit, de a tárgyalásokban még Bethlen is részt vett, valamint Rubinek Gyula 

oroszlánrészt vállalt.
1068

 A budapesti francia főmegbízott (Fouchet) többször is találkozott 

József főherceggel. Jelentéseiben igen pozitívan mutatta be, kiemelve, hogy „előrelátó, 

nézeteiben inkább szabadelvű, talpig becsületes [...] akire császári származásának 

köszönhetően a csaknem teljes egészében monarchista népesség tisztelettel néz föl – ebben az 

országban mindigis kizárólag magyar hercegnek tekintették.”
1069

 Más alkalommal úgy 

jellemezte, hogy „magatartásában keresetlenül egyszerű és szabadelvű”, valamint „a magyar 

nép szemében azt a férfit testesíti meg, aki mindvégig az osztrák uralom ellen küzdött, [...] a 

háborúban együtt harcolt a katonákkal a lövészárokban, és osztozott a bolsevik forradalom 

idején bebörtönzött honfitársai sorsában.”
1070

 A kecsegtető francia ajánlatot József Ágost is 

megemlítette egy 1920 nyári naplóbejegyzésében, bár az ott leírtak szerint ezt csak egy 
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kalandor akciónak tekintette, amivel meggondolatlan lépésbe akarták belerángatni. Ezzel 

szemben Fouchet novemberi jelentése szerint meglehetősen pozitívan fogadta a francia tervet 

és királyi ambícióinak is hangot adott, ráadásul sürgette a királykérdés eldöntését.
1071

 Hogy a 

budapesti francia megbízott, Fouché milyen komolyan gondolta József főherceg esetleges 

királyságát, azt jól mutatja, hogy még 1921 őszén, a detronizációs törvény előkészítése 

közben is úgy foglalt állást, hogy a jogszabályt csak Károlyra szabad érvényesíteni, a többi 

Habsburg főherceget nem szabad a kizárni.
1072

 

A francia törekvésekkel szemben a britek fönntartották a már 1920-ban is hangoztatott 

álláspontjukat, miszerint semmiképpen sem fogadnak el Magyarország trónján egyetlen 

Habsburgot sem, bármely távoli rokona is legyen a királynak.
1073

 Troubridge admirális 

ugyanakkor egy, a budapesti brit főmegbízott helyettesének, Athelson-Johnsonnak írt 

levelében úgy fogalmazott, hogy a Foreign Office Károly visszatérésének elismerését a 

szomszéd államok álláspontjától tette függővé.
1074

 József főherceggel kapcsolatban viszont 

Athelson-Johnson november 3-i Foreign Office-nak küldött jelentésében – szöges ellentétben 

francia kollégájával – egészen sarkosan fogalmazott: „nem fedezhettem fel logikus 

következtetéseket gondolkozásában vagy nézeteiben, azon a nyilvánvaló elképzelésen kívül, 

hogy ő majd magát tartja a legalkalmasabb embernek arra, hogy Magyarország királya 

legyen”.
1075

 E véleménnyel ellentétes, bíztató – vagy legalábbis a főherceg által annak hitt –

tanácsot adott a már fentebb említett Troubridge József Ágostnak, de ennek a későbbiekben 

semmilyen következménye sem lett.
1076

 A britek mellett természetesen a csehszlovákok és 

jugoszlávok is aggodalommal figyelték a magyarországi királykérdés fordulatait, csak úgy, 

mint az olaszok, akik hagyományos Habsburg-ellenességükből kiindulva az új status quo 

legelszántabb védelmezői voltak.
1077

 Ez alól kivételt képezett két dinasztikus kísérlet. 

Egyfelől még 1919-ben fölvetődött, hogy egy savoyai herceg kerüljön a magyar trónra,
1078

 

másfelől pedig 1921 februárban komolyabb helyeken is felmerült József Ferenc főherceg és 

Jolánta olasz hercegnő házasságának gondolata.
1079

 Az olaszok számára e lehetőség kedvező 

volt, hiszen egyfelől kizárták volna IV. Károly visszatérését, és ezáltal a Monarchia 

restaurálását, másfelől pedig biztosították volna befolyásukat Magyarországon. Naplójában 
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József Ágost is kitért a házasság kérdésére, melyet egyértelműen szerelmi kapcsolatnak 

nevezett – bár ez a tények fényében legalábbis kétségesnek mondható. Ugyanakkor tudósított 

arról is, hogy az uralkodó, mint családfő neheztelését fejezte ki és nem adta beleegyezését a 

tervekhez, mondván, hogy „lehetetlen, hogy egy correct Habsburg egy rabló Savoyai lányát 

elvegye.”
1080

 A házasság végül nem jött létre, így az olaszok továbbra is elutasító állásponton 

maradtak a Habsburg restauráció kapcsán. 

József főherceg természetesen naplójában is kitüntetett teret szentelt a 

királykérdésnek. Véleménye, melyet a nyilvánosság előtt is hangoztatott, úgy szólt, hogy az 

országnak van koronás királya, aki nem mondott le, így a trón alapvetően őt illeti.
1081

 A 

Budapesti Közlönyben – mint fentebb szerepelt – ki is jelentette, hogy nem a királyság 

érdekében dolgozik, de ha szemtől szemben megkérdezték tőle – például Rakovszky István –

vagy éppen amikor Horthyt vonta kérdőre a királyság kapcsán, akkor is hasonló értelemben 

nyilatkozott. IV. Károly visszatérését azonban egyáltalán nem tartotta kívánatosnak, minden 

esetben úgy gondolta, hogy csak hosszú idő után fog megnyílni – ha egyáltalában megnyílik – 

a lehetőség a restaurációra.
1082

 Troubridge admirálissal beszélgetve ki is fejtette, hogy 

Magyarországon IV. Károly népszerűtlen, ezért visszatérése nem lenne szerencsés.
1083

 

Mindezzel párhuzamosan leplezetlenül vállalta, hogy a kormányzói vagy nádori tisztséget 

minden további nélkül elfogadná, sőt igyekezett is lépéseket tenni ennek elérése 

érdekében.
1084

 1919 decemberében még IV. Károly is üdvözölte a főherceg nádori törekvéseit, 

ugyanis abban reménykedett, hogy ezzel számára készíti elő a visszatérés lehetőségét.
1085

 

Valójában azonban ekkor már nem véletlenül hangoztatta azt József Ágost, hogy akár évekre 

el kell odázni a restauráció lehetőségét, ugyanis korántsem volt arról meggyőződve, hogy IV. 

Károly megfelelő király lenne. Már a világháborús vereség és a Monarchia szétesése kapcsán 

is többször hangsúlyozta az uralkodó felelősségét és helytelen döntéseit, és az ellenforradalom 

után sem változtatta meg a családfőről alkotott véleményét. A királlyal szembeni fenntartásait 

növelte az is, hogy nagy valószínűséggel lehetett számolni az antant, de legalábbis a szomszéd 
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államok beavatkozásával a visszatérés esetén, ami könnyen elvezethetett volna egy 

Ausztriához hasonló megoldáshoz, azaz nem csak a király, hanem a Habsburg-ház minden 

tagjának kiutasításához, amit a főherceg érthető módon el kívánt kerülni 

Saját esetleges királyságát illetően a családi törvények szabta dinasztikus hűségnek 

megfelelően, valamint a (legitimista) közvélemény által elvárt jogszerűséget képviselve 

nyilvánosan, Károllyal szemben sosem lépett föl trónigénnyel. Királyi ambíciói viszont 

tagadhatatlanul mégis megvoltak, ám ezeket csak magánbeszélgetések, kulisszák mögötti 

egyeztetések alkalmával fejezte ki, ahogy az a fent idézett francia kombináció során 

egyértelművé vált. Naplójában ennél enyhébben fogalmazott: „Én Károly királynak föltétlen 

híve vagyok és ha lehet, leghelyesebbnek [...] tartom az ő visszahozatalát és igenis a koronát 

ezen lehetőség [...] alatt nem vállalom. Azonban azon pillanattól kezdve, hogy az ő 

visszajövetele nem lehetséges, jobban mondva mindenkor kizárt dolog és arról volna szó, 

hogy Horthy vagy idegen ültettessék a trónra, nem csak, hogy vállalom, hanem mindent el 

fogok követni, hogy a nemzetnek felém irányuló bizalma terror által ne fordíttassék el 

tőlem.”
1086

 Más helyen szintén ehhez hasonló értelmű megjegyzést tett: „királyom előttem 

szent, de hazám még sokkal szentebb.” – utalva ezzel arra, hogyha a király visszatérése 

nemzetközileg veszélyt jelent, akkor ellene kell fellépnie.
1087

 A főherceg tehát egyáltalán nem 

zárkózott el a királyságtól, de a dinasztikus hűség jegyében ezt csak arra az esetre engedte 

meg, ha a király visszatérése lehetetlenné válik, vagy számára meg kellene mentenie a 

trónt.
1088

 A lehetetlenséget pedig sok tényező elő tudta idézni: akár az antant egyértelmű 

tiltása vagy a szomszédországok fenyegetése, az egyértelmű magyar belpolitikai ellenállás, 

vagy éppen, ha a király nem mond le az Osztrák Császárságról.  

Lényegileg tehát József Ágost valamilyen módon mindenképpen hatalomra szeretett 

volna kerülni. Leginkább a nádori vagy kormányzói tisztség tűnt megfelelőnek, ugyanis ez 

összeegyeztethető lett volna IV. Károly elvi elismerésével, de miután Horthyval szemben 

visszakoznia kellett a kormányzóválasztás előtt, így a továbbiakban a királyi cím került az 

érdeklődés homlokterébe. Ennek kapcsán József Ágost elvileg elismerte IV. Károly uralkodói 

jogait, de ez alól számos megszorítást vagy kibúvót fogalmazott meg, melyek esetében ő 

maga is elfoglalta volna a trónt, nem is beszélve IV. Károly Madeirára szállítása, 

detronizálása és halála után kialakuló közjogi helyzetről. A Pragmatica Sanctiot elutasította, 

többször utalva arra, hogy ha az egész birodalom szétesett, nem maradhatott meg belőle 
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egyetlen törvény, ennek megfelelően pedig Károlyt csupán a koronázás miatt tekintette 

legitim uralkodónak. A főherceg királykérdéssel kapcsolatos álláspontját összegezve 

leszögezhető, hogy semmiképp sem tekinthető valódi legitimistának, olyan formában, mint 

Sigray vagy Andrássy voltak. Vitathatatlan, hogy elvben elismerte és támogatta IV. Károly 

jogát a trónhoz, csak úgy, mint Horthy vagy Bethlen. Ettől függetlenül a nem megfelelő  

körülményekre hivatkozva nem támogatta a király visszatérését, bár azt is kijelentette, hogy 

Károly ellenében nem vállalná a trónt. Ugyanezt a király akadályoztatása, lemondatása esetleg 

halála esetén viszont már közel sem gondolta így, Ottó trónörökössel szemben. 

Miután a királykérdés 1921. februárra teljesen eluralta a magyar belpolitikai életet, és 

szinte kibékíthetetlen törésvonalakat hozott létre, Teleki Pál kénytelen volt fellépni a helyzet 

csillapítására. A miniszterelnök álláspontja szemben a királykérdést eldönteni kívánó két 

párttal az volt, hogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő országnak nem tesz jót a vita, amelyre 

ráadásul nagy befolyással bírtak a nagyhatalmak is, így azt minél inkább el kell odázni, a 

királykérdést hosszú időre ki kellene kapcsolni.
1089

 A vita az országgyűlésben zajlott igen 

élesen, általánosságban a kormányprogramról, majd február 4-én egészen pontosan Teleki 

álláspontjáról. Az ezt firtató interpellációra adott válaszában a miniszterelnök úgy 

fogalmazott, hogy „kikapcsolandónak tartom a parlamentben ezt a kérdést, egyszersmind azt 

is hozzá akarom fűzni, hogy a magam részéről kettőzött éberséggel fogok figyelni arra, hogy 

a kérdés egyébként is az aktualitásokból kikapcsoltassék.” A választ a nemzetgyűlés jelentős 

többséggel elfogadta, ezáltal reménykedni lehetett benne, hogy a vita egy időre 

elcsendesül.
1090
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8.3. József főherceg a királypuccsok idején
1091

 

 Ugyan mind Horthy,
1092

 mind József főherceg
1093

 váratlannak minősítették a király 

márciusi visszatérését, valójában mindketten tudtak IV. Károly ilyen irányú terveiről, bár 

többször is óva intették attól, hogy azt valóban végrehajtsa. A király és környezete 

ugyanakkor Teleki fentebb említett, a királykérdés kikapcsolását célzó programját 

veszélyesnek ítélte meg, attól tartva, hogy a kialakult, ideiglenesnek induló helyzet 

konzerválódik. Ebből egyenesen következett első visszatérési kísérlete. Miután a király 

március 26-án Szombathelyre érkezett gróf Mikes János püspökhöz, onnan indultak föl 

másnap Budapestre a kormányzóval tárgyalni.
1094

 József főherceg Horthytól, első kézből 

értesült még aznap, a fejleményekről és – ahogy várható volt – maximálisan egyetértett a 

kormányzó eljárásával. Horthy emlékiratában úgy számolt be az eseményről, hogy az 

uralkodót emlékeztette a visszatérése miatt várható fenyegető nemzetközi reakcióra, majd 

Károllyal abban állapodott meg, hogy kikérik Fouchet útján a francia külügy véleményét a 

restaurációról, aminek megérkezését a király Szombathelyen fogja bevárni.
1095

 Ezzel szemben 

József főherceg naplójában ez a megállapodás nem szerepel – pedig az esemény napján, 

március 27-én Horthy maga számolt be neki a történtekről: „Végre fölkelt [ti. Horthy] és 

karonfogva vezette a támolygó királyt, aki engedett, miután Horthynak sikerült őt meggyőznie 

kísérlete végzetes következményeiről, ha nem utazik tüstént vissza oda, ahonnét jött. A király 

megígérte, hogy 24 óra alatt elhagyja Magyarországot.”
1096

 Ehhez képest József Ágost 

meglepetten jegyezte föl, hogy másnap a király – feltehetően Lehár Antal ráhatására – 

megváltoztatta álláspontját és ismét a trón átvétele mellett döntött. Pár nap múlva egyes 

források szerint Horthy mégis fölajánlotta lemondását, de miután a király jelezte neki, hogy a 
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fegyveres erők élére vagy József főherceget vagy Lukachich Gézát – tehát nem Horthyt – 

nevezné ki, a kormányzó visszakozott.
1097

  

A szomszédországok Beneš-szervezte reakciója nem maradt el: rögtön március 28-án 

jegyzékben fordultak a Legfelsőbb Tanácshoz, követelve Károly eltávolítását.
1098

 Ezek után 

nem meglepő, hogy március 28-án József Ágostot Fouchet francia főmegbízott – akivel igen 

jó kapcsolatot ápolt – kereste föl, hogy jelezze a francia kormány elutasító álláspontját, mely 

azzal fenyegette Magyarországot, hogy szabad kezet ad a szomszédos országoknak, egyúttal 

pedig megkérte a főherceget, hogy járjon közben annak érdekében Károlynál, hogy 

mihamarabb elhagyja az országot. Ugyan József Ágost megdöbbenését fejezte ki, hogy 

sokszori deklaráció után az antant ismét ilyen szinten beleszólt a magyar belügyekbe, de a 

főmegbízott kérésnek megfelelően tájékoztatta Horthyt és levelet is írt erről a királynak.
1099

 A 

francia megbízott természetesen a magyar külügyet és a kormányzót is értesítette kormánya 

álláspontjáról, így Horthyt nem érte váratlanul a főhercegtől kapott tájékoztatás.
1100

 A kérdés 

inkább abból a szempontból említésre méltó, hogy a francia diplomata a főherceget 

kulcsszereplőnek tekintette a királlyal történő egyeztetésben. József Ágostban ennek 

megfelelően föl is merült a gondolat, hogy leutazzon Szombathelyre közvetíteni, de Horthy 

arra kérte, hogy ne tegyen így, mert ezáltal ő is belebonyolódna a kellemetlen ügybe. Amúgy 

pedig jelezte, ha mégis elidnulna, akkor intézkedne, hogy feltartóztassák és visszafordítsák. A 

főhercegnek kapóra jött a kormányzó tilalma, hiszen amúgy sem akarta magát kompromittálni 

Károly mellett, ráadásul jól látta, hogy nem sok eséllyel tudta volna meggyőzni Károlyt arról, 

hogy utazzon el.
1101

 

 Március 28-án este néhány képviselő kereste fel a főherceget, hogy mitévők legyenek. 

József Ágost úgy vélekedett, hogy „a trónkérdést messzire el kell halasztani, majd csak akkor 

lehet megoldani, hogyha ezek a vérszopó szomszédok vagy egymás haját tépik vagy kimúlik 

legalább az összetartásuk. A mostani eset csak összekovácsolja őket.”
1102

 Ezzel tehát a király 

támogatása helyett Horthy melletti kitartásra ösztönözte őket. A főherceg állásfoglalása nem 

csak azért volt lényeges, mert befolyásos, magas rangú személyiség volt, hanem a dinasztia 

tagjaként döntésével valamelyest legitimálta a kormányzó és a magyar állam eljárását a 

királlyal szemben. 
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 A király végül több napos huzavona és a nagyköveti tanács ismételt Habsburg–

restauráció ellenes állásfoglalása után április 5-én elhagyta a szombathelyi püspöki palotát és 

visszautazott Svájcba. József Ágost a király visszatérésének utólagos értékelésekor 

naplójában megemlítette, hogy korábbi üzeneteiben többször kérte a királyt, hogy „ne 

csináljon államcsínyt, mert azzal az országot és magát döntené a legnagyobb 

szerencsétlenségbe”, amit a király meg is ígért neki és erről ő Horthyt tájékoztatta. A húsvéti 

visszatéréssel azonban ezzel szöges ellentétben járt el, így a főherceg megüzente Károlynak, 

hogy „nevetségessé tett engemet, becsapott engemet és szent hazámat kitette annak, hogy 

földarabolják. Ennél fogva neki többé nem jelentek, az ő hazárdjátékában részes többé nem 

akarok lenni.”
1103

 Egy későbbi naplóbejegyzésben pedig felhívta a figyelmet arra is, hogy a 

Svájcnak adott szavát is megszegte a király, ugyanis ott is ígéretet tett, hogy esetleges 

utazásáról tájékoztatni fogja a kormányt, ehelyett azonban titokban ment Magyarországra.
1104

 

Ebben a szituációban ismét előállt a Habsburg dinasztia magyar ágának feloldhatatlan 

alapellentmondása, ugyanis egyszerre kellett volna a dinasztikus hűség és az uralkodó akarata 

szerint eljárni, ugyanakkor ezzel párhuzamosan Magyarország érdekeinek megfelelően 

dönteni, amely két alternatíva az első királypuccs esetén nem tűnt összeegyeztethetőnek. 

Közjogi értelemben némileg hasonló helyzetben, 1848 szeptemberében István nádor a távozás 

mellett döntött, ami miatt elmarasztalták. József Ágost ugyanekkor a dinasztia és a király 

ellenében Horthyt és a magyar államot választotta – természetesen saját érdekei is ezt 

diktálták –, amit szintén sokan (legalábbis a legitimisták) negatívan értékeltek. 

A király első visszatérési kísérlete után azonban nem nyugodtak meg a kedélyek. 

Külföldön találgatások indultak a magyar trón betöltéséről, melyek során ismét felvetődött a 

főherceg esetleges jelölése, vagy akár nádorsága.
1105

 Magyarországon Teleki megbukott és 

Bethlen István került kormányra, a király viszont egyáltalán nem tett le visszatérési 

szándékáról, sőt már április közepén egyértelműen kijelentette Gratz Gusztáv előtt, hogy nem 

hajlandó föladni célját, ha kell, Horthy ellenében is visszaszerzi trónját.
1106

 Miközben készült 

az újabb, immár erőszakos úton végrehajtandó puccsra, megpróbálta rendezni viszonyát 

József Ágosttal is: Svájcba visszatérve levelet küldött a főhercegnek, amelyben megrótta 

azért, hogy nem tett tisztelgő látogatást Szombathelyen, továbbá egyértelmű 
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hűségnyilatkozatot követelt tőle.
1107

 József Ágost azonban – saját szempontjából érthető 

módon – visszautasította a király követelését, annak ellenére, hogy tudatában volt, hogy 

válasza akár a családból való kitagadást is magával hozhatja. Levelében – melyet Horthynak 

is megmutatott – úgy fogalmazott, hogy hűséges Károlyhoz, de nem szolgálhatja, mert „nem 

tartotta ismételten meg szavát, az országot a legnagyobb katasztrófába volt kész 

belerántani”.
1108

 Ennek ellenére a király még reménykedett abban, hogy József Ágost 

támogatását meg tudja nyerni újabb visszatérési kísérletéhez, így tájékoztatta tervéről. A 

főherceg azonban ismét elutasította és megüzente a királynak, hogy nem ért egyet 

szándékaival, továbbá erről tájékoztatta a budapesti főmegbízottakat is.
1109

 IV. Károly erre 

megint megfenyegette a főherceget a családból való kitaszítással, valamint leszögezte, hogy 

sosem egyezne bele rokona magyarországi királyságába, mire József Ágost már ismert 

álláspontját ismételte csak meg: készen áll Károly támogatására, de ha a nemzet nem ismeri el 

a királyt és másképpen dönt, vagy őt hívja a trónra, akkor a családfő fenyegetései ellenére is 

el fogja fogadni az ország akaratát, azaz vállalja a királyságot.
1110

 A főherceg ekkor már 

naplójában is igen élesen fogalmazott IV. Károllyal szemben, egészen odáig, hogy 

„megbízhatatlan, ingatag [...] meggondolatlan, fölületes és bizonyos esetekben makacs 

egyénisége az oka mindennek, annak dacára, hogy jót akart és nemes szándékai voltak.”
1111

 

Mindezek mellett Károly visszatérési kísérletének egy érdekes következménye volt, hogy a 

főherceg és Horthy „fegyverszünetet kötöttek” az éppen aktuális nagyobb veszély miatt, sőt 

József Ágost először fogalmazott úgy naplójában, hogy „Horthyval a legkitűnőbb a 

viszonyom”, ugyanis mindketten tudták, hogy számíthatnak egymásra a király ellenében.
1112

 

IV. Károly a húsvéti látogatása alkalmával felsorakoztatott érvek ellenére nem fogadta 

el Horthy és a magyar kormány azon – külföldi nyomásra hivatkozó – álláspontját, hogy nem 

alkalmas visszatérése, hanem inkább arról győződött meg, hogy a hatalomátvételt előre elő 

kell készíteni és ellenállás esetén katonai úton kell megvalósítani.
1113

 Ennek megfelelően 

1921 nyarán lázas szervezkedés indult főképpen Boroviczény Aladár és Gratz Gusztáv 

vezetésével, de részt vett benne Lehár Antal és Ostenburg Gyula is, sőt mint ahogy fentebb 

szerepelt, József főherceget is megpróbálták bevonni az előkészületekbe. A második 

visszatérést először júliusra, majd augusztusra tűzték ki, de az előkészületek ekkor még nem 
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álltak a megfelelő szinten.
1114

 1921 őszén azonban IV. Károlyt két tényező is arra inspirálta, 

hogy ne halogassa tovább visszatérését. Egyfelől lábra kaptak olyan hírek, hogy Horthy 

Albrecht főherceget tenné meg a Lajta bánság vezetőjének, majd választott királynak, 

másfelől pedig a velencei jegyzőkönyv értelmében az Ostenburg-zászlóalj kivonását tervezték 

Nyugat-Magyarországról, minek folytán a restauráció katonai bázisa szűnt volna meg.
1115

  

A második királypuccs híre József Ágosthoz már 1921. október 18-án eljutott, tehát 

jóval előbb értesült róla, mint több, a király érkezésekor Dénesfán tartózkodó legitimista 

politikus, akiket a hír meglepetésként ért.
1116

 Sőt, Gratz és Rakovszky is csak október 19-én 

éjjel kaptak hírt a király érkezéséről, ráadásul a megbeszéltek szerint arra számítottak, hogy 

Károly csak október 23-án fog megérkezni.
1117

 Sényi Péterné
1118

 késő éjjel Budán, az ágyából 

keltette fel a főherceget és közölte vele, hogy a király érkezése néhány napon belül várható 

Sopron környékén és onnan fog hadsereg élén Budapestre vonulni, hogy Horthyt elmozdítsa. 

Pár órával később, október 19-én hajnalban egy nyugat-magyarországi katonatiszt is 

megkereste a főherceget, de ő már a király érkezésének pontos időpontját is megjelölte 

október 19-ében vagy 20-ában. Ez utóbbi meglepő, ugyanis a pontos érkezést még a beavatott 

legitimista vezetők sem tudták és általában október 23-ára várták a királyt. A pár nap 

különbség pedig létfontosságú volt az előkészületek tekintetében. Mindketten azért keresték 

meg a főherceget, mert őt szerették volna felkérni a királyhű csapatok vezetésére. Ennek 

fényében kulcskérdésnek látszott, hogy József Ágost elvállalja-e a felkérést, ugyanis egyfelől 

személyében egy országos tekintélyű és népszerű parancsnok állt volna a csapatok élére, 

ráadásul, ha 19-én leutazott volna, akkor még időben, valóban meglepetésszerűen tudta volna 

megindítani az akciót. Harmadrészt pedig a Horthynak és királynak tett esküje kapcsán 

habozó katonák lojalitási konfliktusának eldöntésében is perdöntő lehetett volna részvétele, 

csak úgy, mint 1848 szeptemberében István nádor főparancsnoki kinevezése esetében. József 

Ágost azonban visszautasította a felkérést és Sényi Péternével azt üzente, hogy a szervezők 

„akasztófát érdemelnek”, a királynak pedig mondják meg, hogy forduljon vissza, hátha nem 

tudódik ki a dolog, mert különben az akció tragikus következményekkel járhat.
1119

 A 

katonatisztnek pedig átadott egy királynak címzett levelet, melyben kifejtette álláspontját és 

arra kérte Károlyt, hogy ne járjon el meggondolatlanul, mert beláthatatlan következményei 
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lesznek. Reggel Horthy – aki a főherceg szerint már szintén értesült a tervről – rögtön 

magához kérette József Ágostot és kikérdezte, hogy mit tud a helyzetről. Ezzel szemben a 

kormányzó emlékiratában úgy számolt be, hogy ő csak október 21-én értesült a Sopronban 

történtekről.
1120

 Ha a főherceg datálása helyes, akkor nem tartható Horthy azon álláspontja, 

hogy meglepetésként érte a királypuccs, sőt ennek megfelelően már a király érkezésekor 

megkezdhette a szükséges ellenintézkedések foganatosítását és meglehetősen tudatosan járt el 

a királlyal szemben.
1121

 Ugyanakkor minderről semmilyen érdemleges információ nem áll 

rendelkezésre, és Horthy az épp Pécsen tartózkodó miniszterelnököt sem értesítette, bár 

tekintettel a kérdés meglehetősen kellemetlen és diszkrét mivoltára, az is elképzelhető, hogy a 

kormányzó nem kívánta kiszivárogtatni a hírt addig, amíg nem kapta meg az antant hatalmak 

egyértelmű állásfoglalását és biztos híreket a király erőszakos szándékairól, valamint 

bizonyára kerülni igyekezett a látszatot, hogy bármilyen szinten is előzetes tudomása lett 

volna a király érkezéséről. 

 Innentől kezdve a főherceg meglehetősen szűkszavúan számolt be az eseményekről. 

Saját elmondása szerint palotájában, leeresztett redőnyök mögött töltötte a következő napokat, 

de így is hallotta a budaörsi csata ágyúdörgését. A király október 20-án Ad Astra nevű 

repülőgépén Dénesfánál szállt le, majd onnan Sopronba ment, ahol meglepetést keltett korai 

érkezése, de a legitimista vezetők gyorsan mellé álltak, csak úgy mint a soproni helyőrség. A 

kormányalakítást célzó tárgyalások után, október 21-én késő éjjel megindult az uralkodó és 

hozzá hű hadereje Budapest felé. A király szerelvényei azonban csak meglehetősen lassan 

közeledtek Budapest felé, pedig, ha a kellő eltökéltség és akarat meglett volna, Ostenburg és 

csapatai akár már a Pécsről a fővárosba utazó Bethlen előtt Budapesten lehettek volna.
1122

 

Ennek híján azonban az ellenállást Budapesten igen energikusan szervező Gömbös Gyula 

sikeresen vont össze néhány alakulatot Budaörsnél és gátolta meg a királyi szerelvények 

Kelenföldre való begördülését. A „budaörsi csata” után már csak a végjáték következett: a 

király elfogása és tihanyi fogvatartása, majd pedig Madeira szigetére való elszállítása. József 

főherceg a nyilvánosság előtt először az összecsapás során elesett katonák temetésén jelent 

meg, jelenlétével kifejezve, hogy a kormányerők mellett állt.
1123

 A királyt Tihanyban sem 
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látogatta meg – csak úgy, mint ahogy Horthy sem – ugyanis egyfelől várható volt, hogy IV. 

Károly nem fogadta volna („kidobna”), másfelől pedig el akarta kerülni, hogy akár csak a 

legfinomabban is érintettnek tűnjön a király puccskísérletében.
1124

 József Ágost királlyal 

szembeni eljárása joggal sérelmezhető a legitmista-karlista oldalról nézve, ugyanis elvárható 

lett volna, hogy egy Habsburg főherceg a király mellé áll ebben a sorsdöntő kérdésben. 

Másfelől viszont tekintetbe véve az antant és különösen az ekkor formálódó kisantant Beneš-

vezette, igen határozott tiltakozását, valóban az ország sorsával való hazárdjátéknak tűnhetett 

Károly akciója, függetlenül attól, hogy hitelesek voltak-e vagy sem a visszatérésre bíztató 

francia forrásai.
1125

 Ezúttal is elgondolkodtató kérdés, hogy miként kell egy „magyar 

Habsburg” főhercegnek döntenie abban az esetben, amikor a magyar érdek és a dinasztikus 

hűség konfliktusba kerül. 1921-ben József főherceg Horthy és a hatalmat gyakorló magyar 

kormány mellett döntött a királlyal szemben. 

Károly második visszatérési kísérlete keltette nemzetközi tiltakozások, valamint a 

hamarosan megszületett a detronizációs törvény együttesen lezárták a királykérdés 

legaktívabb fejezetét, bár közvetlenül a királypuccs után, nem csak a magyar, hanem még az 

osztrák lapok is tele voltak a magyarországi királykérdéssel és találgattak József főherceg 

királysága kapcsán.
1126

 A legitimista oldal mégis továbbra is igyekezett fellépni céljai 

érdekében, IV. Károly halála után Ottó királysága mellett elköteleződve, és Horthy is 

kénytelen volt foglalkozni a kérdéssel,
1127

 a következő években mégis a Bethlen-féle, közjogi 

kombinációkat kikapcsoló konszolidáció került a központba. Ennek megfelelően József Ágost 

szerepe is egyre inkább háttérbe szorult, amivel párhuzamosan naplóbejegyzései is ritkultak. 

IV. Károly halála után Zita császárné tájékoztatta, hogy a Pragmatica Sanctio értelmében Ottó 

az új osztrák császár és magyar király. A főherceg ezt természetesen nem fogadta el, 

kifejezésre juttatva, a Pragmatica Sanctio megszűnt és érvényét vesztette, így Ottót csak akkor 

szolgálhatja, ha a nemzet őt választja, és akkor is csak abban az esetben, ha lemond az osztrák 

császárságról.
1128

 József Ágostot meghívták az 1922-től rendszeresen megtartott Ottó misékre 

is, melytekől azonban korábbi álláspontjának megfelelően távol maradt, a detronizációra 

hivatkozva, egyúttal jelezve, hogy nem sértené meg a törvényt, mert Magyarországon 

szeretene maradni, továbbá nagy hibának tartotta az Ottóról való nyilvános megemlékezést, 
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mely a kisantantot továbbra is egy táborba tömörítette.
1129

 A trónörökös visszatérésével 

szembeni álláspontját később is fenntartotta, amit jól jelez, hogy Ottó ausztriai restaurációja 

kapcsán 1934-ben fölmerülő kombinációkról is úgy vélekedett, hogy a kérdés időszerűtlen és 

kockázatos.
1130

 A Magyarországon maradt Habsburg főhercegeknek (ide értve a tescheni ágat 

is /Albrecht főherceg/) a király visszatérését nem támogató magatartásuk miatt tehát 

meglehetősen borúsan alakult viszonya a családfővel. A pontos képhez azonban 

hozzátartozik, hogy a trónörököst nem csak a „magyar ág”, hanem a többi Habsburg is 

magára hagyta, és inkább egyénileg próbáltak meg az új keretek között boldogulni. Jó példa 

erre, hogy az új osztrák köztársaságot elismerő toszkánai ágat IV. Károly ki is zárta a 

családból.
1131

 A továbbiakban azonban, ahogy konszolidálódott a „Horthy-rendszer” úgy 

József Ágostnak is meg kellett találnia benne „civil” helyét, ha nem is végleg letéve 

kormányzói vagy királyi ambícióiról, de mindenesetre megbékélve az új keretek közötti – 

nem kevés – lehetőségeivel. 
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9. József főherceg népszerűsége – A „legmagyarabb Habsburg”, a „mi főhercegünk” és 

„József apánk” 

 Annak ellenére, hogy József Ágost a királykérdés halványulásával egyre messzebb 

került a napi politikai ügyektől, és semmiféle politikai hatalommal sem bírt, érdekes módon a 

korszaknak mégis kiemelkedően népszerű alakja maradt. Például az Érdekes Újságot 

lapozgatva, egy teljes szám fellelhető, mely kizárólag a főherceggel és családjával, életükkel, 

kastélyuk berendezésével foglalkozott.
1132

 1922. augusztus 9-én a Budapesti Hírlap hasábjain 

pedig nem más, mint Rákosi Jenő köszöntötte az 50 éves főherceget (az évforduló kapcsán 

természetesen más újságok is külön megemlékeztek a királyi hercegről, például a Pester 

Loyd, a Pesti Hírlap vagy éppen a Pesti Napló, de még a Tolnai Világlapja is),
1133

 míg 60. 

születésnapján, 1932 augusztusában a Nemzeti Magazin jelent meg címlapján József Ágosttal, 

szintén több más lap mellett.
1134

 A Pesti Hírlap 1943 karácsonyán – pedig a II. 

világháborúban József főherceg már nem vett részt aktív katonaként – is őt, mint a nemzet 

egyetlen, még élő tábornagyát találta a legmegfelelőbb személynek egy karácsonyi 

interjúra.
1135

 Az újságcikkek között tovább tallózva különböző megjelenések találhatók: 

világháborús hősi emlékművek átadásainak állandó díszvendége József főherceg tábornagy (a 

teljesség igénye nélkül csak néhány példa: Kecskemét,
1136

 Komárom,
1137

 Nagytétény,
1138

 

Szombathely,
1139

 Székesfehérvár,
1140

 Kalocsa
1141

), csak úgy, mint revíziós eseményeknek. A 

főherceg több ellenforradalmi, revíziós valamint veterán katonai és egyéb közéleti 

szervezetnek is vezetője, védnöke volt, úgy mint a Magyar Hiszekegyet Terjesztő Országos 

Bizottság, az Ereklyés Országzászló Nagybizottsága, Fehérház, Országos Légoltalmi Liga (ez 

utóbbi szervezet a II. világháború polgári légoltalmát koordinálta, melynek élén a főherceg 

tevékenyen vett részt a bombázások okozta károk elhárításában),
1142

 Petőfi Társaság, 

Kisfaludy Társaság, Országos Tiszti Tudományos és Kaszinó Egyesület.
1143

 József Ágost a 

két világháború közötti tudományos élet szervezésében, irányításában is komoly szerepet 
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kapott, melyet leginkább az bizonyít, hogy 8 évig (1936-1944) töltötte be az MTA elnöki 

tisztét, valamint három egyetem is díszdoktorává avatta (Budapesti Pázmány Péter 

Tudományegyetem, József Műegyetem, Szegedi Ferenc József Tudományegyetem).
1144

 Túl 

ezen, még több más tudományos szervezet tagjaként, fővédnökeként tevékenykedett (Magyar 

Nemzeti Múzeumi Tanács, Országos Magyar Hadimúzeum Egyesület). A főherceg tehát 

számos tiszteletbeli, illetve gyakorlati, hivatalos tisztséget is ellátott, de emellett létezett 

valamiféle íratlan szokásjog is, amely a Horthy-korszak egyik főméltóságává emelte. Ennek 

megfelelően a mindenkori, újonnan kinevezett miniszterelnök a kormányzó után mindig 

rögtön hozzá érkezett tisztelgő látogatásra, pedig semmiféle közjogi viszony nem állt fönn 

közöttük.
1145

 Gyakran az új külföldi követek is lejelentkeztek nála, jelezvén, hogy külső 

hatalmak is valamiféle tiszteletbeli jelentőséget tulajdonítottak személyének.
1146

 Az eddig 

felsoroltak mellett pedig általánosságban is minden jelentősebb közéleti esemény „kötelező” 

vendége volt, legyen az 1938-ban a Szent István év alkalmával tartott országgyűlési 

emlékülés (melyet a székesfehérvári városházán Aba-Novák Vilmos seccóján örökített meg, a 

középpontban József főherceggel /lásd: 12. kép/) vagy éppen egy Tisza István emléklakoma, 

többek között Horthy Miklós, Bethlen István, Károlyi Gyula és Wlassics Gyula 

társaságában,
1147

 de nem maradhatott ki a Klebelsberg Kuno emlékének szentelt kötet szerzői 

közül sem.
1148

 Az újságcikkeken túl – már fentebb említett – teljes kötetek is foglalkoztak a 

főherceggel (Jákó Margit, Payr Hugó, Gabányi János munkái), melyek sokszor már a realitást 

teljesen elveszítve, romantikus pátosszal magasztalták a főherceget és különböző – a fronton 

alakja köré fonódott – legendákat is említettek. Így a közéletben játszott fontos szerep és 

népszerűség mellett szinte kultusznak is nevezhető rajongás övezte a főherceget, mint katonát, 

magyar harcosai körében. Bár pontos fogalomhasználat esetén, valódi politikai kultuszról nem 

lehet beszélni, ugyanis annak előfeltétele egy központilag vezérelt kultuszépítő akarat, mely 

tudatosan alakítja ki a láttatni kívánt jellemzőket és professzionális eszközöket, propagandát 

használ céljának elérése érdekében.
1149

 Abban az értelemben tehát, hogy tudatosan szervezett 

és felépített folyamat lett volna, nem tekinthető kultusznak a József főherceget övező 

kiemelkedő népszerűség, mégis egyes tartalmi elemeiben (erős kezű vezető, hős, katonáit 

szerető, a hazáért akár önmagát is feláldozó stb.) felfedezhetők az intézményesült politikai 
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kultusz jellemzői, ennek megfelelően az alábbiakban megengedhető a kultusz szó nem szoros, 

hanem tágabb értelemben vett használata, amely a komoly népszerűség és a kultikus 

jellemzők előfordulásával egy kultusz-jellegű („szemikultikus”) jelenséget takar. 

 A népszerűség sajátos lenyomatai a fejezet címében említett ragadványnevek is. Az 

Érdekes Újság fentebb hivatkozott számában, mint a „mi főhercegünk” emlegetik József 

Ágostot, kifejezve a közvélemény főherceg felé irányuló bizalmas viszonyulását. A 

megnevezéseket folytatva, ha József Károly főherceget „magyar Habsburg” néven 

emlegették,
1150

 akkor József Ágost esetében ezt fokozva jelent meg a „legmagyarabb 

Habsburg” kifejezés,
1151

 melyet a korszakban sokszor használtak a királyi herceggel 

kapcsolatban. Végül a talán legelterjedtebb név, a „József apánk” az I. világháborúban a 

főherceg alatt szolgált katonáktól származik, és nem szorul különösebb magyarázatra.
1152

  

 

 

9.1. József főherceg népszerűségének általános háttere 

 1945 előtti alapvetően feudális rangokat és előjogokat elismerő és tisztellő 

társadalomban különösen nagy érdemet jelentett pusztán az a tény, hogy a főherceg az 

uralkodócsalád tagja, a király rokona, főleg azután, hogy 1918-ban szinte egyedüli 

Habsburgként maradt Magyarországon,
1153

 ami jelentősen felértékelte személyét az itthoni 

közéletben (ezzel ő vált a legmagasabb rangú arisztokratává). E jelenség nem volt új keletű, 

ugyanis Magyarországról 1526 óta hiányzott a királyi udvar és az uralkodó folyamatos 

jelenléte, így már Sándor Lipót főherceg nádorrá választásakor is fontos szerepe volt annak a 

ténynek, hogy egy Habsburg főherceg Magyarországon él és magyar ügyekkel foglalkozik – 

kvázi „király pótlékot” képezve.
1154

 Továbbá nem szabad elfelejtkezni arról sem, hogy a 

főherceg közvetlen felmenői is igen sokat tettek Magyarországért, így családja már hosszabb 

idő óta kifejezetten közkedvelt szereplője volt a korabeli magyar közéletnek (úgy József, mint 

István nádor, de József Károly is). Emellett azonban a főherceg személyisége is nagyban 

hozzájárult népszerűségéhez, hiszen egy kitűnően reprezentáló, igen előkelő megjelenésű 

ember lévén kifejezetten jó alany volt újságcikkek, egyéb beszámolók számára, amint 

társadalmi eseményeken való megjelenéseiről tudósítottak. Ehhez járult hozzá, hogy a kiépülő 
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új keresztény–nemzeti kurzus, a Szekfű Gyula által neobarokknak nevezett időszak uralkodó 

vonulatába mindez jól beleillett. Maga a főherceg kifejezetten kedvelte a nagyobb 

fogadásokat, ünnepségeket, ahol rangjához és teljesítményéhez méltón, a források, képek 

tanúsága szerint mindig katonai egyenruhában jelent meg, természetesen minden kitüntetését 

viselve. Mindennek fényében tehát leszögezhető, hogy jellemében, karakterében, 

származásában egyértelműen kitűnő alanyként kínálkozott az alakja köré fonódó népszerűség 

számára.  

 A főherceg adottságai mellett a jelenség második fő összetevője József Ágost valós 

tevékenysége, mely az egész folyamat alapját szolgáltatta. Mint ahogy a fentebbiekben is 

szerepelt, tulajdonképpen ez a tényező a legérdekesebb, hiszen más, esetenként a politikában 

sokkal fajsúlyosabb személyiségek (pl. Bethlen István) nem váltak oly népszerűvé, addig a 

korszak alakításában csak mellékszerepet kapó főherceg tevékenységéhez képest sokkal 

jelentősebb népszerűségnek örvendhetett. Hozzá kell ehhez azt is fűzni, hogy a napi 

politikában részt vevő, sok esetben népszerűtlen intézkedéseket hozó közéleti személyiségek 

alakja köré természetszerűleg nem fonódott kultusz, vagy csak visszavonulásuk, haláluk után, 

illetve, ha a hivatalos propaganda dolgozott rajta – ilyen eszközök viszont József Ágost 

esetében nem álltak rendelkezésre. A főherceg tevékenységének leglényegesebb vonulata a 

tábornoki-tábornagyi szerep, melyet jól illusztrálnak a következő sorok: „A háború alatt 

avatta fel a magyar nép lángoló szeretettel, rajongó lelkesedéssel nemzeti hősévé – magyar 

szívünk büszke hősévé – József főherceget […] meleg magyar szíve szétröpíti csodatevő 

aranysugarait messze-messze tájakra, csendes, bús magyar falvakba…”
1155

 Az idézet 

meglehetősen pátoszosan fejezi ki a főherceg iránti lelkesedést, azonban jól érzékelhető, hogy 

valóban katonai teljesítménye az, ami a kortársakat leginkább megragadta. Ezen belül is 

különösen Doberdó védelmében nyújtott teljesítménye, valamint Erdély 1916-1917-es 

visszafoglalása ragadt meg erőteljesen a köztudatban. Nagyon lényeges kiemelni sikeres 

hadmozdulatai, csatái mellett, valóban atyai gondoskodását katonáiról (esetenként a 

feletteseivel való konfrontáció árán is), ami személyéhez való megdöbbentő ragaszkodást 

eredményezett, ráadásul ez a főherceg tábornok társait nem sokszor jellemezte. Ezen kívül 

nagyra értékelték, hogy a főherceg a háború idején is hangsúlyozta magyar érzelmeit, 

valamint igyekezett mindig közbenjárni a magyar katonák érdekében, kiemelve hősiességüket 

és komoly áldozataikat, továbbá, ha lehetett, fellépni általában a magyar különállás ügyében. 
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A népszerűség harmadik fő tényezőként az egész jelenségnek alapot és hátteret adó 

kor jellegzetességeit, igényei említhetők. 1920-ban egyértelművé vált, hogy a két világháború 

közötti korszakot a keresztény-nemzeti gondolkodás, eszme fogja meghatározni. Hamar 

eldőlt, hogy a trianoni sokkra is az első reakció a revízió igénye, valamint a tragédiát előidéző 

problémáknak csak felszínes kezelése (a felelősség 1918-19-es rezsimekre történő hárítása), 

mindezeknek megfelelően az egész korszellem meghatározott erényeket (bátorság, 

hazafiasság, revíziós-irredenta elkötelezettség, kereszténység, stb.) fogadott el alapvetően 

fontosnak. Éppen ezért hamar feledésbe merültek a főherceg kisebb hibái (például eskütétele a 

Nemzeti Tanácsra – ha ugyan megjelentek valóban hibaként). Ezt a hatást erősítette, hogy 

kifejezetten szükség is volt olyan biztos pontokra, vezető egyéniségekre – a sok vitát hozó 

időszakban osztatlan tekintélyű személyiségekre – akikbe ráadásul pont a forradalmak alatt 

hiányzó, előbbiekben említett erényeket is beleláthatták: bátorság, erőteljes fellépés, katonai 

sikerek, hazaszeretet, előkelő származás, keresztény hit. Közismert tény, hogy a válságos 

időszakokban hajlamos a társadalom kiúttalannak látni helyzetét és ezért egy erőskezű 

vezérbe belelátni a megoldás lehetőségét, így ilyenkor különösen nagy igény mutatkozik egy 

irányt mutatni képes, vágyott erényeket megtestesítő vezető iránt.
1156

 Hozzá kell tenni, hogy a 

főherceg katonai sikerei, rátermettsége szintén nem érvényesülhetett volna ilyen komolyan, ha 

az I. világháború után egy hosszú, békés, a trianoni döntést elfogadó, polgári-liberális, 

demokratikus irányú közgondolkodás lett volna jellemző, hasonlóan a német weimari 

köztársasághoz. Ezzel szemben azonban, az alapvetően revíziót hirdető, Trianont történelmi 

alapon jogtalannak tekintő, a nemzet nagyságát – önvédelmi reakcióként, saját magának is – 

bizonyítani kívánó közhangulat alakult ki, mely egyszerűen igényelte, nagyon pozitívan 

fogadta a főherceghez hasonló erényekkel és korábbi tettekkel jellemezhető személyiségeket. 

Hasonló tényezők emelhetők ki például Horthy Miklós esetében is. Túllépve a korszak 

határain, általánosságban is elképzelhető, hogy más történelmi időszakokban, és főképp más 

események után teljesen más erények alapján válhat valaki népszerű, kultikus személyiséggé.  

A József főherceg „kultusz” eddigiekben kiemelt három fő összetevője (a megfelelő 

egyéniség és származás, az alapot szolgáltató (hadi)tettek és a kultuszt igénylő-támogató 

korszellem) mellett, zárójelesen negyedikként kell megemlíteni, hogy valamelyest hiú, 

illetőleg meglehetősen ambiciózus jellemként, a főherceg jól láthatóan maga is igyekezett 

saját népszerűségét építeni. Közéleti megjelenései esetében mindig a közhangulatnak 

megfelelő beszédeket tartott (pl. a felsőházban 1934 júniusában elmondott revíziós hangvételű 
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beszéde a költségvetési vita kellős közepén),
1157

 továbbá a revíziós propagandába jól 

illeszkedő szervezetek vezetésében vett részt. Ehhez a gondolatkörhöz tartozik, hogy József 

Ágost magát is valóban magyar Habsburgnak tartotta, aki komolyan szívén viselte az ország 

sorsát, és igyekezett ezért tenni is – ugyanakkor ezt nem is mulasztotta el sosem hangoztatni. 

A már föntebb sokszor hivatkozott naplójában is, a maga romantikus stílusában rendszeresen 

kiemelte és hangsúlyozta – valóban vitathatatlan – hazaszeretetét, a magyarok melletti 

elkötelezettségét,
1158

 amely, mint egy „pozitív visszacsatolásként”, megint csak hozzájárult 

népszerűségének növekedéséhez. Az eddigieket összegezve tehát, mindezen folyamatok 

együttes fennállása miatt válhatott a főherceg az ország ünnepelt katonájává, népszerű 

alakjává („egy nemzet bálványozott hadvezére, a nagy palatinusok tradícióinak 

hordozója”).
1159

  

 Végezetül, érdemes megjegyezni, hogy nem csak a könnyed újságok, életrajzi 

könyvek és közéleti szervezetek körében örvendett komoly megbecsültségnek a főherceg, azt 

jól mutatja, hogy olyan komoly és mértékadó politikus, mint az egészen a közös 

külügyminiszterségig jutó Andrássy Gyula is a következőképpen jellemezte József Ágostot: 

„a népszerű, hős magyar katona”.
1160

 A gróf mellett, a szintén jelentős politikus-publicista 

Gratz Gusztáv is olyan személyiségnek tartotta József Ágostot, akinek „általános tekintélye 

van az ország előtt.”
1161

 Baráti kapcsolat fűzte a Horthy-korszak ma egyik legosztatlanabbul 

elismert politikai alakjához, gróf Klebelsberg Kunohoz is.
1162

 A korszak ünnepelt, könyvével 

világsikert arató írónője, Tormay Cécil is igen kiemelten, egyenesen Tisza Istvánnal egy 

szinten kezelte József Ágostot a Bujdosó könyvben: „Ennek a múltnak és aki belőle 

származott, József főhercegnek a meghurcolása, éppen ez volt az, ami Károlyinak és társainak 

kellett. […] A nemzet politikai vezérét, gróf Tisza Istvánt megölték, a nemzet katonai vezérét 

lecsalták maguk közé a mocsárba és megdobálták sárral, hogy a vezetőt keresők szeme ne 

láthassa meg többé valódi mivoltát. Most már nem volt senki többé az élen, nem volt többé, 

aki köré csoportosuljanak a becsületesek.”
1163

 Utolsó érdekességként pedig Montgomery 

amerikai követ véleményét érdemes még idézni: „A magyarok úgy nevelkedtek, hogy 

                                                             
1157 Pesti Hírlap 1934. június 22. 
1158 Erre kiváló példa a fentebb tárgyalt eset, amikor IV. Károly a tábornagyok tanácsát összehívva próbálta 

kipuhatolni a teljesen független magyar haderő kérédést. A szavazáskor József Ágost természetesen a hadsereg 

dualizálását támogatta. Más esetben naplójában említette meg, hogy az osztrák hadügyminisztérium által kiadott 

Österreich–Ungarns Letzter Krieg c. sorozat őt a magyarok irányában részrehajlónak nevezték. 
1159 Tormay Cécile: Bujdosó könyv. Budapest, 2003.58. 
1160 Andrássy: Diplomácia ... 180. 
1161 Gratz 1992. 231. 
1162 Ujváry 2014. 66. 
1163

 Tormay: Bujdosó... 59. 
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tiszteljék a királyi család tagjait. Lehet, hogy kifigurázzák a főhercegeket, de még mindig 

tiszteletet éreznek irántuk. […] Ha az ember miniszterek szinte bármelyikével is jó barátságba 

akart kerülni, egy ebédmeghívás a főhercegek valamelyikével együtt mindig megtette a 

hatását.”
1164

 

  

9.2. József főherceg és katonái – „József apánk” 

 József Ágost megítélésének legfontosabb tényezője, népszerűségének alapja katonai 

teljesítménye azon belül is a katonáival való szoros kapcsolata volt, amit a vele ellenkező 

politikai nézeteket vallók is osztatlanul elismertek. A főherceg és katonáinak viszonyát 

legtömörebben talán egy, a tiroli fronton elhangzott párbeszéd teszi megfoghatóvá, mely 

során a csapatait látogató királyi herceget katonái nem ismerték fel és így nevezték őt „József 

apánknak” és szeretett vezérüknek, ráadásul magát a József Ágostot is mérsékletre intették, 

mondván, hogy ne állítsa, hogy jól ismeri a főherceget, az is elég, ha éppen csak látta.
1165

 Kis 

túlzással ebben a helyzetben akár az álruhás Mátyás király „toposza” is ráillik a főhercegre. 

 Az idézett történetből is kiviláglik a főherceg és katonái között fennálló közvetlen és 

bizalmas kapcsolat. A „bakák” mindannyian tudták, hogy vezérükre számíthatnak, 

viszonzásképpen a királyi herceg parancsait pedig többnyire óriási odaadással és hűséggel 

teljesítették. A serege körében József Ágostot övező tisztelet és szeretet hasonló tényezőkből 

eredeztethető, mint amelyek már fentebb, a főherceg népszerűségét általánosságban taglaló 

fejezetben előkerültek. Azonban ebben az esetben sokkal hangsúlyosabban, túlnyomórészt 

érvényesül személyes bátorsága és katonáival való közvetlen, empatikus, szeretetteljes, 

                                                             
1164 Montgomery, John Flournoy: Magyarország, a vonakodó csatlós. Budapest, 2004. 58. 
1165

 József főherceg: A Világháború ... VII. 442. 

 
„Bakáim nagy csomóba gyülekeztek körém, csodáltam, hogy nem ismert föl egy sem, igaz, hogy az 50. ezrednél még sohasem jártam. … 

Ezalatt az ágyúk néha igen hevesen dörögtek s egy nagybajuszos öreg baka morogva szólt:  

- Azért mégiscsak mindig veret a büdös…! 

- Mert fél tőled, öreg!  

Feleltem tréfásan, ami igen nagy derültséget okozott a körülállók között. Az öreg nem vesztette el nyugalmát és mogorva felelt, pipáját ki 

sem véve a szájából: 

- Van is oka rá! … Ha Józsep itt van, meg én!  

Most én kérdeztem meglepetten: 

- Micsoda József?... 

- Hát – felelt válla fölött fölényesen – nem tudod? József a mi vezérünk és apánk! 

Erre a témára nem akartam kitérni, hiszen ismerem rám vonatkozó nézeteiket. Az öreg kissé zavarba hozott és elhallgattam, amit ő félreértett 

és mogorván kérdezett: 

- Nem ismered őt, koma?  

Felelnem kellett: 

- Nagyon jól ismerem! … 

- No-no –véli ő – úgyis jó lesz, ha láttad! 

Erre mind hallgattak s én elmenőben visszaszóltam: „Jó éjt fiúk!” Egy köszönés, melyet nagyon sokszor használok, melyet számtalan bakám 

ismer. Ezen szavaimra egyik baka, ki eddig valahol a többiek között hátrébb állott, hozzám lépett és közelebbről rám néz, bal  kezével félszeg 

mozdulatot tesz, nagy pipáját kikapja szájából, egy lépést hátrál, feszesen tiszteleg és elkiáltja magát: „Éljen apánk, József!” Az öreg, aki 

eddig szónokolt, rekedt hangon folyton éljent kiáltoz, hogy az előbbit jóvá tegye, én meg szívélyesen hozzáfordulok: „Na öreg, köszönöm jó 

szavaidat, a többi is csak jóakaratból jött, tudom!” 
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ugyanakkor határozott és következetes viselkedése, gondoskodása, valamint magyar 

nyelvtudása.
1166

  

 A főherceg akadémiai székfoglalóját is I. világháborús élményeinek egy csokrából 

tartotta, melyek szintén jó képet festenek katonáihoz fűződő kapcsolatáról. 1914 októberében, 

az Uzsoki-hágóban végrehajtott megkerülő hadmozdulat során, mint általában – ugyan ekkor 

még „csak” hadosztály-parancsnokként – maga is a katonákkal tartott, a tűzvonalat sem 

kerülte el, melynek köszönhetően csak kevésen múlott, hogy nem találták el („csak” a 

csákóját lőtték át).
1167

 Hasonló történetek tömegét említik meg a főherceg életét bemutató 

korabeli kötetek, így már rögtön érthető, hogy ezen esetekből egyenesen adódott a katonák 

között terjedő legenda, miszerint József főherceget nem fogja a golyó.
1168

 A királyi herceg 

közvetlenségét jól illusztrálja, hogy egy négy napos pihenő alkalmával bakái közé 

rendszeresen beállt kuglizni.
1169

 Katonái nem csak harc közben, a fronton vagy a 

lövészárokban számíthattak a vezérük támogatására, hanem tisztjeikkel szemben, sőt akár 

vezérkarban is. József Ágost az ésszerűtlen, túl sok katona életébe kerülő vállalkozásokat 

általában helytelenítette, sok esetben a feletteseivel való konfliktust, sőt ellenállást is vállalva 

– bár ebben természetesen megkönnyítette helyzetét, hogy a dinasztia tagja volt.
1170

 Az összes 

front közül leginkább a Doberdónál folytatott helytállás emelhető ki, ahogy azt a királyi 

herceg is értékelte. A vezetése alatt megvívott nyolc isonzói csata során kapcsolata katonáival 

még inkább elmélyült. Ekkor terjedt el a híres „József apánk” megnevezés, mely innentől 

kezdve végig kísérte a főherceget magyar katonái körében – hozzá kell ehhez fűzni, hogy a 

főherceg is „fiaimnak” nevezte katonáit. A háború után számos doberdói veteránokat tömörítő 

szervezet fővédnökségét vállalta el, az alatta harcolt ezredek albumai elé szinte kivétel nélkül 

ő írt előszót, de igyekezett segíteni a polgári életbe való visszatérésüket (sok esetben saját 

birtokán foglalkoztatta vagy vagyonából támogatta őket) és hősi halált halt doberdói harcosai 

emlékének, ahol tehette tisztelettel adózott. 

 Később, hadsereg- ill. hadseregcsoport-parancsnokként sem tekintett el a folytonos 

frontlátogatásoktól, melynek során egyszerű tiszti egyenruhában elegyedett szóba bakáival – 

mint ahogy az történt a fentebb szereplő tiroli esetben is. A főherceg látogatásai természetesen 

nem csak a katonák bíztatását szolgálták, hanem a haditerv megalkotásában is fontos szerepet 

játszottak. Más parancsnokok leginkább főhadiszállásukon, térkép, vonalzó és körző 

                                                             
1166 Pintér–Rózsafi–Stencinger 2009. 42.  
1167 József főherceg: A magyar... 11. 
1168 Gáspár 1915. 90.; Jákó 1918. 163., 169. 
1169 Gabányi 1931. 307. 
1170 Niederhauser Emil – Soós István: József Ágost. In: Habsburg lexikon. Szerk. Brigitte Hamann. Magyar 

kiadást szerk. Szmodits Anikó. Budapest, 1990. 192. 
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segítségével készítették el a csatákban követendő haditerveket, aminek még oly zseniális 

stratégák esetében is meg volt az a következménye, hogy a helyi adottságok keresztülhúzták 

az előzetes számítást, mint ahogy az történt Conrad 1916-os tiroli offenzívájával.  

 Az eddig leírtakból egyértelműen kiviláglik József Ágost komoly katonai 

teljesítménye, valamint gondoskodó, közvetlen kapcsolata katonáival. Mindezek fényében 

érthetővé válik a világháború után évtizedekkel is személye iránt megnyilvánuló már-már 

kultuszig menő rajongás, főként katonái körében. 

 



242 

 

10. Kitekintés 1924-1944 

 A dolgozat témájául József Ágost katonai és politikai pályájának legmeghatározóbb, 

legaktívabb tíz éves időszaka szolgált. Ugyanakkor a főherceg Magyarországon maradva a 

teljes két világháború közti időszakban és a második világháború idején is részt vett a korszak 

eseményeiben, karakteres véleményt formált a közéletet foglalkoztató kérdésekről, ráadásul 

1937-1944-ig vezetett naplója – ha némileg hiányosan is – de betekintést enged a történetírás 

által számtalanszor felvetett sorsdöntő problémákkal kapcsolatos egykorú gondolatok közé. A 

József Ágost népszerűségét taglaló fejezetben már szerepelt, hogy a főherceg számos 

társadalmi szervezetben töltött be vezető tisztséget, amelyek keretében a revíziós, valamint 

első világháborús hősi emlékrendezvények állandó díszvendége és védnöke volt. Emellett 

azonban komolyabb politikai vagy katonai tisztségre való kinevezését nem tudta elérni, 

ugyanis Horthy egészen a korszak végéig távol tartotta a katonaságtól, hiszen végig 

potenciális riválisként tekintett rá. A konszolidáció és a kormányzó egyre erősödő kultusza 

folytán közjogi téren sem jöhetett számításba, hogy a főherceg átvegye az államfői hatalmat. 

Ennek ellenére azáltal, hogy 1927-ben újra felállították a felsőházat, ahol a Habsburg-ház 

állandóan Magyarországon tartózkodó felnőtt férfi tagjai (pontosan Albrecht, József Ágost és 

József Ferenc főhercegek) személyesen, születésüknél fogva képviseltethették magukat, 

mégis viszonylag komoly és közvetlen rálátása lehetett az országos közügyekre.
1171

 Jelentős 

befolyása így sem volt, hiszen nem állt a háta mögött jelentős társadalmi csoport vagy párt, de 

vitathatatlanul komoly tekintélye volt a második kamarában, amit jól jelez, hogy 

megalakulásától kezdve a rendszer összeomlásáig ő volt a Véderőbizottság elnöke,
1172

 de ezen 

felül rendszeresen részt vett több más – leginkább a külügyi – bizottság munkájában is.
1173

 

József Ágost rendszeresen felszólalt a felsőházi üléseken, mint például a kormányzói jogkör 

1937-es ismételt kiterjesztéséről szóló vitában, ahol az ő indítványára döntött úgy a ház, hogy 

egyhangúlag, hozzászólás nélkül fogadják el a javaslatot.
1174

 Ez utóbbi már csak azért is 

érdekes, mert azon ritka esetek közé tartozott, amikor József Ágost támogatta Horthy 

kormányzói hatalmának bővülését. Az ellentmondásos szituáció annak következtében alakult 

ki, hogy az eredeti törvényjavaslat sokkal erőteljesebb jogkör bővítést irányzott elő, míg a 

végül elfogadott módosított szöveget már a főherceg is támogathatónak ítélte.
1175

 A helyzet 

                                                             
1171 A törvény (1926:XXII. tc.) politikai okból, meglehetősen abszurd módon a születési jogon bekerülő 

főhercegeket a választott képviselők közé sorolta. 
1172 Püski Levente: A magyar felsőház története 1927–1945. Budapest, 2000. 177. 
1173 Például 1941. januárjában – MNL OL K 428 a.) sorozat. MTI napi hírek. 1941. január 31. 
1174 Uo. 91. 
1175

 Olasz 2009. 128. 
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jól illusztrálja, hogy a két rivális politikai gondolkodásmódja (keresztény-nemzeti-

„neobarokk”) és a körülmények megítélése (fenyegető szélsőségek előretörése) meglehetősen 

hasonló volt. 

 A felsőházi tagság mellett másik kiemelkedő tisztsége a Magyar Tudományos 

Akadémia elnöki méltósága volt, melyet 1936-tól, elődje, Berzeviczy Albert halála után 

foglalt el és egészen 1944-ig be is töltött.
1176

 A főherceg a hadtudományok művelőjeként vált 

először a tudós testület tiszteleti tagjává, majd elnökévé, bár nem rendelkezett jelentősebb 

elméleti tudományos munkássággal – ellentétben apjával, aki a botanika és a cigány nyelv 

kutatása terén említésre méltó eredményeket mutatott fel – így inkább a háború során szerzett 

gyakorlati tapasztalatait dolgozta fel, például székfoglaló beszédében is.
1177

 Ugyanilyen 

módon avatták három egyetem (Budapest, Szeged, Műegyetem) díszdoktorává is. MTA 

elnökké való megválasztása tehát alapvetően reprezentatív célokat szolgált, a főherceg 

tekintélyét, ismertségét és lehetőségeit a tudományok érdekében felhasználva. 

 Mindezzel azonban nem magyarázható meg a főherceg kiemelt részvétele az országos 

közéletben. Hiszen puszta felsőházi tagságból, vagy akadémia elnöki tisztségéből, de még 

első világháborús haditetteiből sem következett volna a kormányzóhoz való szinte szabad 

bejárása, rendszeres megbeszélései külföldi diplomatákkal, katonatisztekkel, egyeztetései a 

miniszterelnökökkel vagy éppen nem kellett volna kézhez kapnia a második világháborús 

napi jelentéseket sem. A főherceg ilyen fajta protokolláris befolyása a már fentebb is említett 

„íratlan szokásjognak” volt köszönhető, mely erőteljesen jellemezte a Horthy-korszak kasztos 

jellegű, neobarokk társadalmát. A jelenséget talán legkézzelfoghatóbban a megszólításokban 

is jelentkező hierarchia érzékeltette, jelezve, hogy a korabeli uralkodó közgondolkodás 

milyen komoly jelentőséget tulajdonított a származásnak. Ennek megfelelően József főherceg 

elvárhatta, hogy „királyi fenségként” vagy „fenséges úrként”, esetleg „őfenségeként” (a 

királynak az „őfelsége” kitétel járt) szólítsák meg. Rajta kívül csak a többi Habsburg 

főherceget illette meg e megszólítás.
1178

 Rögtön utána a hercegprímás következett az 

eminenciás úr titulussal,
1179

 majd csak ezután az ország államfője, a kormányzó, valamint az 

örökletes hercegek a „főméltóságú úrral” vagy „őfőméltóságával.” Mindennek köszönhetően 

tehát a főherceg véleménye nem azért érdekes, mert komolyabb befolyással bírt volna a 

korszak fő döntéseinek meghozatalában, hanem inkább azért, mert mint egy a társadalmi 

piramis csúcsán elhelyezkedő személyiség, aki komolyabb rálátással bírt katonai-politikai-

                                                             
1176 Az MTA történeti adattára – http://mta.hu/tortenetiadattar/ 
1177 József főherceg: A magyar... 
1178 Gyáni–Kövér 2006. 224. 
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gazdasági kérdésekre, egy valóban egykorú hiteles nézőpontot képviselt, mely fontos 

adalékként szolgálhat a korszak vezető rétege gondolkodásmódjának retrospektivitástól 

mentes megismeréséhez. 

 A teljesség igénye nélkül néhány kérdést kiemelve vázlatos kép adható József 

Ágostnak a korszak fontosabb problémáiról alkotott véleményéről. Imrédy Béla a csodás 

forradalom keretében jelentős (1 millió hold) földbirtokreformot is tervezett.
1180

 A főherceg, 

mint akit a reform negatívan érintett volna, természetesen vehemensen ellenezte az 

intézkedést. Kifejtve, hogy ugyan a földreform gondolata nincs ellenére, hiszen a magyar 

kisembert földhöz kell juttatni, de egy sokkal jobban és szakszerűbben kidolgozott, 

előkészített javaslattal. Egyúttal hangsúlyozta a nagybirtok gazdasági jelentőségét, az általa 

teremtett nagyszámú munkalehetőséget, melyektől a reform az országot pont a fegyverkezés 

gazdaságilag többletterheket jelentő időszakában fosztaná meg. Álláspontját nem csak – 

bukása előtt pár nappal – Imrédy miniszterelnöknek, hanem a kormányzónak és az új 

kormányfőnek, Telekinek is személyesen fejtette ki.
1181

 Más eset is előfordult, amikor a 

országos politikai ügyek mellett saját gazdasági érdekében igyekezett fellépni befolyását latba 

vetve a kormánynál. 1942-ben az árvízvédelmi intézkedések keretében elárasztották József 

Ágost bánkúti mintagazdaságát, ahol a híres, nemesített bánkúti búzát termesztették. Az eset 

után, többször is felkereste Kállay miniszterelnököt, Bánffy földművelésügyi minisztert, de 

még Horthyt is, hogy eszközöljenek ki számára kármentesítést.
1182

 Egyéb társadalmi 

kérdésekben – például a zsidókérdésben – a korabeli közvéleményhez hasonlóan 

gondolkodott, bár csakúgy, mint Horthy, különbséget tett a nemzeti érzelmű „jó” zsidók és a 

bevándorolt „rossz” galíciaiak között. 

 Állandóan visszatérő kérdésként szerepelt naplójában Horthyhoz fűződő viszonya. A 

már fentebb kifejtettek szerint kettejük kapcsolata a korszak végére sem lett jobb. József 

Ágostot egyre inkább zavarta a növekvő Horthy-kultusz, melyet egyfelől ízléstelennek 

másfelől pedig valótlannak tartott, mint azt az első bécsi döntés kapcsán is megjegyezte, 

ugyanis a Felvidéket „a gondviselés adta vissza és nem Horthy. Egyszerűen az igazság 

győzött és Mussolini nagy erélye, mely még a németekkel szemben is győzelemre vitte szent 

ügyünket.”
1183

 Emellett pedig a világháború kitörésétől kezdve ismét többször kérelmezte, 

hogy osszák be hadseregbe valamilyen vezető posztra, ám e kérés teljesítése elől, mint eddig 

is, a kormányzó kitért. 1940 februárjában például az 1939:II. tc. által felállított Legfelsőbb 
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Honvédelmi Tanácsba javasolta Bartha Károly honvédelmi miniszter a főherceg felvételét, 

hogy ellensúlyozni lehessen Werth megerősödését. Az ötletet Teleki is támogatta, József 

Ágost pedig örömmel fogadta volna a felkérést, de Horthy nem járult hozzá. Egyedül a 

polgári Légoltalmi Liga szervezésével bízták meg a főherceget, ami természetesen távol esett 

várakozásaitól.
1184

 Egy 1942. áprilisi naplóbejegyzésében pedig egészen pontosan fogalmazta 

meg, hogy „Horthy mindenből kiszorított engem, elvágta katonai pályámat”.
1185

  

 A revízió ügyét természetesen teljes mellszélességgel támogatta, bár általában 

kifejezésre juttatta, hogy az integrális revízió alapján áll, azaz ezeréves határok 

visszaszerzését tartotta csak elfogadhatónak. Egy esetben, a Felvidék visszacsatolásakor – a 

kormányzó rosszallását kiváltva – saját maga is megjelent Esztergomban és házi ezrede élén 

vonult be Párkányba, ugyanis Horthy nem engedte, hogy vele együtt vegyen részt a kassai 

ünnepségen.
1186

 Észak-Erdély visszacsatolásakor inkább negatívan ítélte meg a helyzetet 

mondván, hogy „a kisebbik, északi részt kaptuk csak vissza”, másutt pedig egyenesen 

„második Trianonnak” nevezte a döntést.
1187

 A főherceg második bécsi döntéssel szembeni 

ellenérzéseit fokozta, hogy a trianoni határtól nem messze fekvő kisjenői uradalma továbbra is 

a román oldalon maradt, így rendszeresen próbált mind Telekinél, mind a kormányzónál 

közbenjárni annak érdekében, hogy birtokát Magyarországhoz visszacsatolják.
1188

 A 

Délvidékre történő bevonulást Horthyhoz hasonlóan ítélte meg, hangsúlyozva, hogy csak a 

magyar lakosság védelmében, Jugoszlávia szétesése után a korábban Magyarországhoz 

tartozó területek határáig vonulhat be a magyar haderő. Külön kiemelte félelmét, hogyha nem 

a magyarok szállják meg a Délvidéket, akkor a németek és a románok járnak el így, ezért is 

kell cselekedni.
1189

 A hadjárat gyors lefolyása után helyzetértékelését már nem zavarta az 

örökbarátsági szerződés, sőt kijelentette, hogy „Németország összetaposta ezt a csalfa kis 

torzszülöttet és azt hiszem, hogy örökre el van törülve a térképről a kimúlt Jugoszlávia.”
1190

 

Magyarország katonai részvételét Jugoszlávia lerohanásában később sem tekintette hibának, 

1943-ból, a doni katasztrófa után visszatekintve is úgy ítélte meg, hogy jogszerű és igazságos 

beavatkozás volt.
1191

 

                                                             
1184 József főherceg: Naplóim II. 1940. február 16. 
1185 Uo. 1942. április 5. 
1186 Uo. 1938. november 6., 9. 
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 Uo. 1940. augusztus 30–31. 
1188 Uo. 
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 Magyarország hadbalépésével 1941. júniusában nem foglalkozott sokat, leginkább a 

kormányzóhelyettes-választással kapcsolatos híreket taglalta ekkor naplójában. 1939–40-ben 

még meglehetősen kritikus szemmel nézte a német előretörést. Több helyen is kifejtette 

aggályait – I. világháborús tapasztalataiból kiindulva – hogy a még oly erős Németország sem 

győzhet egy Európai háborúban szűkös nyersanyag-utánpótlása miatt. Az angliai csata idején 

is úgy fogalmazott, hogy: „A német hadjárat Anglia ellen mintha megakadt volna. Ahogy azt 

már hónapokkal ezelőtt megírtam, ha Németország nem képes hamar döntésre vinni ezt a 

háborút és Anglia ki tudja húzni egy-két évig, akkor Németország el fogja veszíteni, mert 

összeomlik erkölcsi és anyagi ereje.”
1192

 Mindemellett pedig sosem tartotta Németországot 

Magyarország őszinte szövetségesének, kifejtve, hogy a németek csak olyan mértékben és 

addig támogatják a magyarokat, amíg a saját érdekeik is úgy diktálják, azon felül viszont 

egyáltalán nem veszik figyelembe a magyar célokat, amint ez Erdély kettéosztásánál is 

megfigyelhető volt. Ennek folytán a háborúból való kimaradást követelte, még felsőházi 

külügyi bizottsági ülésen is felszólalva, hogy még egyszer ne sodródjon bele az ország egy 

világháborúba idegen érdekek miatt.
1193

 1941 tavaszán azonban a Délvidék visszacsatolása, a 

Balkán gyors elfoglalása, valamint az Afrikában kibontakozó sikerek miatt nem hangoztatta 

addigi álláspontját, sőt a Szovjetunió megtámadásakor már úgy fogalmazott, hogy „az Isten 

vezesse győzelemre drága magyar honvédjeinket a nagyszerű német haderővel együtt.”
1194

 Ő 

sem tartotta lehetetlennek a Szovjetunió legyőzését, sőt az első napokban érkező hírek után 

majdnem biztosra is vette a német győzelmet. Ráadásul a bolsevizmus megsemmisítése a 

főherceg számára is elsőrendű kérdés volt, így naplójában sem igazán hangsúlyozta a 

hadbalépésben rejlő komoly kockázatot. Később, amikor a háborúban elkezdődtek a 

nehézségek (különösen a doni katasztrófa után), már ismét árnyaltabban látta a hadihelyzetet 

és többször kifejtette, hogy mindig ellenezte a hadbalépést és egyértelműen Horthyt jelölte 

meg felelősként Bárdossyval szemben.
1195
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 1941–1942 folyamán leginkább a kormányzó-helyettes választás és általában Horthy 

utódlása foglalkoztatta József Ágostot. Ekkor sem tett még ugyanis le végleg a 

kormányzóságról, mint azt egy 1941 nyári naplóbejegyzése is tanúsítja: „Én vállalnám, mert 

érzem az erőt magamban, hogy hazámat a föltámadás útján tovább tudjam eredményesen 

vezetni és nálam kétszínűség és mindenki felé való bókolás, mint nála, nem volna. Ha túlélne 

engem, hiszen csak 5 évvel idősebb nálam, akkor Józsi fiam volna a legalkalmasabb, kit az 

egész élet erre nevelt.”
1196

 Ráadásul a főherceg komolyan vette Horthy 1920–21-ben tett 

kijelentéseit, amikor is azt mondta, hogy sosem fog a Szent Korona után nyúlni, továbbá 

lemondása után a hatalmat majd József Ágostnak fogja átadni. Egy alkalommal, a 

kormányzóhelyettes-választás előtt feleségét, Augusztát csak nehezen sikerült lebeszélni 

arról, hogy átmenjen a kormányzóhoz és emlékeztesse ezen kijelentésére.
1197

 Mindennek 

megfelelően Horthy Istvánt, mint lehetséges utódot nem tartotta elfogadhatónak, a korabeli 

szélsőjobb által hangoztatott vádakat átvéve, de a döntést leginkább természetesen saját 

ambíciói miatt ellenezte. Ugyanakkor mivel számottevő politikai erőt nem tudott mozgósítani, 

így maga is tisztában volt vele, hogy Horthy akaratával szemben nem tudja útját állni a 

kormányzóhelyettes-választásnak, így inkább tüntetőleg távolmaradt a február 19-i üléstől, 

ahol végül közfelkiáltással fogadták el Horthy Istvánt. József Ágost az emigrációban sem 

bocsájtott meg Horthynak. Egy 1950-ben írt levelében megjegyzést tett Horthy és Habsburg 

Ottó találkozója kapcsán, mondván, hogy „A legnagyobb aggodalmam azonban az, hogy H. 

M.-sal megállapodott [ti. Habsburg Ottó] abban, hogy elismeri ma is államfőnek, aki majd 

átadja a hatalmat neki, ha rendet csinált. Ugyanezt mondta nekem, mikor bevonult 

Budapestre. Azután jött Kelenföld és 25 évi rendcsinálás. Az átadás elfelejtődött. Ez most is 

így lenne érzésem szerint, mert soha nem volt őszinte ez a törtető ember. Most sem államfő, 

mert lemondott és az országgyűlés ratifikálta lemondását. Károly királynál érvényesnek 

mondta a lemondást, a magáé természetesen érvénytelen kell, hogy legyen!”
1198

 Más helyen 

pedig 1949-ben úgy fogalmazott, hogy „valóban fő ideje már, hogy ezt a tengeri kígyót 

megkössék.”
1199

 

 Nagyon jól illusztrálja sokak akkori helyzetértékelését József Ágost véleménye az 

1944. márciusi német megszállásról. Naplójában úgy fogalmazott, hogy a megszállás ténye 

önmagában értékelve tragikus, de tekintetbe véve, hogy az ország „újra egy tatárjárás áradata 
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elé áll majd”,
1200

 vannak előnyös oldalai is, ugyanis a magyar honvédség egyedül – főleg 

mitán a II. hadsereg és a gyorshadtest odalett a keleti fronton – nem lenne képes föltartóztatni 

a szovjet haderőt a Kárpátokban, de úgy, hogy a németek bevonultak és megszállták az 

országot, közös erővel ez sokkal inkább lehetségesnek tűnt. Másfelől pedig a német haderő 

jelenlétét és a németekkel való megegyezést biztosítéknak tekintette egyfelől a belső 

szélsőséges (nyilas és bolsevista – bár ez utóbbi oldalról komoly veszélyről nem lehetett szó) 

ellenzéki megmozdulások elfojtását tekintve, mind az esetleges román támadással 

szemben.
1201

 Horthyt is rögtön felkereste, amint hazaérkezett Klessheimből és egyértelműen a 

hatalomban maradást javasolta neki, kifejtve, hogy „nem dobhatja ilyen rettenetes helyzetben 

a gyeplőt egészen a németeknek! Kötelessége az ország ügyeit tovább vezetni, legalább egy 

lehető kibontakozásig. [...] Önnek nem szabad most lemondania, mert ez pusztulásba döntené 

az országot és a történelem s a nemzet megátkozná nevét!”
1202

 Ettől függetlenül pár nappal 

később elgondolkodott rajta, hogy Horthy lemondása esetén kötelessége lenne a nehéz 

helyzetben az ország vezetését elvállalni.
1203

 

 Ezen gondolatokból világosan látszik, hogy a főherceg nem rendelkezett kellő 

rálátással a katonai és diplomáciai helyzetre. Általában véve – Horthyhoz hasonlóan, vagy 

talán még inkább – egy 19. századi úriember gondolkodása szerint ítélte meg az aktuális 

kérdéseket, 19. századi kategóriákat is használva, mint bajtárs, szövetséges, nemzeti becsület. 

Ezek között a keretek között a németek ígéreteinek és tájékoztatásainak komoly hitelt adott, 

más adatokat pedig nem ismert, ezért is fordulhatott elő 1944-ben is még lehetségesnek vélte 

a megegyezéses békét, a háborút lezáró valódi béketárgyalásokat és a szovjetek 

feltartóztatását, sőt akár legyőzését is, pedig ekkor Sztálin már régen érdekszférája 

kiterjesztésére törekedett. Kérlelhetetlen kommunizmus-ellenességben is hasonlított 

Horthyhoz. Egy a szövetségesektől érkező állítólagos kiugrási ajánlatra reagálva írta 

naplójába a következő sorokat: „csakis őrült lehetne, aki csatlakozik hozzájuk. Biztos, hogy 

Anglia és Amerika egyszerűen a szovjet ölébe vetné ezen szerencsétlen országokat, ha olyan 

elvakultak volnának, hogy ezen fölhívásnak eleget tennének. És az, hogy mit jelentene a 

szovjetnek bevonulása itt, az világos: végpusztulást és Magyarország megsemmisülését. Egy 

szóval öngyilkosság volna ajánlatuk elfogadása!”
1204

 Ez a megjegyzés egyértelműen 

magyarázza meg, hogy régi vágású katonaként miért a szovjetek elleni fegyveres harc és az 
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ország katonai védelmének volt elkötelezett híve a kiugrás, vagy más diplomáciai megoldás 

helyett. 

 A fentebbiekből egyenesen következik a főherceg életének legnegatívabb döntése. 

Ugyan naplója 1944. augusztusában már olvashatatlanul töredékessé vált és így nem állnak 

rendelkezésre saját megjegyzései a kiugrás kapcsán, de álláspontja a korábbiak alapján 

megbízhatóan rekonstruálható. Tény, hogy teljes tekintélyével kiállt az új nyilas vezetés, vagy 

még inkább a háború folytatása mellett. A hatalomátvétel után az ünneplő nyilasokat 

erkélyéről köszöntötte,
1205

 majd az ő vezetésével kezdték meg a Törvényhozók Nemzeti 

Szövetségének felsőházi csoportját összetoborozni, hogy legitimálni lehessen Szálasi 

hatalmát. Ezek után részt is vett a nemzetvezetői eskütételen, sőt november elején még 

rádióbeszédet is tartott, melyben a harc folytatására buzdította az országot.
1206

 Később 

azonban, miután megismerte a nyilas diktatúra borzalmas mivoltát és a szovjetek megkezdték 

Budapest ostromát, valamint Alcsútot is elfoglalták, elhagyta az országot.  

Ezen 1944. október–novemberi szerepvállalás egy Habsburg főherceg részéről 

abszolút értelemben véve elfogadhatatlan, bár közismert, hogy Albrecht főherceg régebb óta 

szimpatizált a magyar szélsőjobboldallal. Ugyanakkor köztudomású, hogy rajta kívül más 

főrendek is együtt működtek, sőt akár részt is vettek a nyilas mozgalomban, tehát a kérdés 

egyáltalán nem intézhető el sommás értékeléssel. József főherceg esetében sajátságos indokok 

játszottak közre elhibázott és megmagyarázhatatlan szerepvállalásában. Első helyen kell 

megemlíteni a kérlelhetetlen szovjetellenességet, amely már a fentebbiekben is szerepelt. 

Mint katonaember, csak azt a megoldást tudta elképzelni, hogy német segítséggel, katonailag 

meg kell állítani a szovjeteket. Véleménye szerint bármilyen más megoldás – beleértve a 

sikeres kiugrást és az angolszászokkal vagy szovjetekkel való megegyezést – szükségszerűen 

Sztálin érdekszférájába utalta volna az országot, ami a végpusztulást jelentené. Jól tanúskodik 

álláspontjáról, hogy a kiugrás napján személyesen fölkereste Lakatos Gézát, hogy rosszallását 

fejezze ki és a harc folytatásának szükségességéről győzze meg.
1207

 Ebből az egy szempontból 

értékelte a helyzetet és a belpolitikai, társadalmi kérdések (például a zsidóság tragédiája) 

kevésbé foglalkoztatták. Az, hogy 1944. őszén még komolyan hitt a fegyveres ellenállás 

lehetőségében, leginkább a német propaganda hatékonyságát dicséri, valamint saját 

alulinformáltságát jelzi. A fentebb leírtakból az is kiderül, hogy nagyon rég óta várt már a 

pillanatra, hogy valamilyen módon magasabb szinten részt vehessen az ország irányításában 
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vagy a hadvezetésben és Horthy távozásával bizonyára ez a szempont is felmerülhetett benne, 

hiszen a németekkel is baráti viszonyt ápolt, bár ilyen kombinációkról semmiféle konkrét 

információ nincsen. Ha kapott is volna valamilyen vezető szerepet – mint ahogy nem kapott – 

akkor is azt főképpen az ország helyzetének megmentése, a vezetésre való kiválasztottság-

tudat motiválta, semmiképp sem az egyéni haszonszerzés (mint a legtöbb, a nyilasokhoz 

csatlakozó politikus esetében), hiszen főhercegként így is a társadalmi hierarchia élén állt. 

Bárhogy is legyen az 1918 után ismét kiütköző erős személyes ambíciók ez esetben akár már 

jellemhibaként is értelmezhetők. Ugyanakkor a nyilasokkal korábban semmiféle kapcsolatot 

nem tartott fenn, így az a sommás kijelentés, hogy József főherceg nyilas lett volna, 

teljességgel tarthatatlan. A döntő szerepet azonban az ország vészhelyzetben történő 

összefogásának előmozdítása játszotta, amely gondolatot egy korábbi naplóbejegyzésben is 

érzékletesen megfogalmazott: „Én azt állítom, hogy a csüggedés minden nagy 

szerencsétlenségnek melegágya. Aki erős akarattal, hittel és bízva, emelt fővel néz az 

eseményekkel szembe, mindig sokkal valószínűbben tudja megállani helyét, mint a siránkozó 

csüggetegek. Én bízom az Istenben, annak igazságosságában és nemzetemben, hogy ezt a 

vihart is túléli a magyar és ezért nem sírok, hanem dolgozom és iparkodom a bizakodó 

lelkületet éleszteni és fönntartani mindenkiben, akivel találkozom. Ez nekem annál könnyebb, 

mert magam is bízom, hiszek és remélek!”
1208

 Összegezve tehát 1944. október–novemberi 

szerepvállalása a nyilas hatalom legitimációjában árnyékot vet egész pályájára és önmagában 

nézve egy Habsburg főhercegtől elfogadhatatlan. Ám József Ágost gondolkodását, korábbi 

karrierjét tekintve mégis megérthető – ha nem is elfogadható – hogy miért döntött úgy, hogy a 

harc további folytatása érdekében a nyilas vezetést is hajlandó támogatni. Ilyen módon tehát 

József Ágost egyáltalán nem a nyilasok mellett, hanem sokkal inkább a szovjetek ellen foglalt 

állást 1944. október–novemberében, azzal, hogy rövid ideig együttműködött az új vezetéssel. 

Miután a főherceg számára is nyilvánvalóvá vált a nyilas hatalom értelmetlensége és 

kegyetlensége, továbbá kiderült, hogy ismét nem játszhat semmiféle komolyabb szerepet a 

hadsereg vezetésében, nem utolsó sorban pedig a szovjet megszállók közeledte miatt az 

emigráció mellett döntött. Útja Németországon keresztül az USA-ba vezetett, majd onnan 

vissza az NSZK-ba, Regensburg közelébe, a Thurn und Taxis családhoz. Itthoni megítélése 

radikális fordulatot vett, amit jól illusztrál, hogy 1945 nyár elején háborús bűnösként kizárták 

a Magyar Tudományos Akadémiából, bár népbírósági eljárást nem indítottak ellene.
1209

 Az 

emigrációban szerény körülmények között élt családjával, de ennek ellenére, a rá jellemző 

                                                             
1208 József főherceg: Naplóim II. 1943. január 17. 
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erős ambíciókkal és tenni akarással jelentős mértékben részt vett az emigráns politikai és 

általában közélet szervezésében. A háború után létrejövő legnagyobb – kezdetben közel 

60 000 tagot számláló emigráns szervezet – a Magyar Szabadság Mozgalom, melynek 

díszelnöki tisztét József főherceg töltötte be.
1210

 A szervezet legnevezetesebb megmozdulása 

az 1947-es altöttingi országgyűlés volt, mely jogalapját a fel nem oszlatott 1939-es 

országgyűléstől eredeztette. Ennek megfelelően, mint korábbi felsőházi tag, József Ágost is 

részt vett az eseményen.
1211

 Maga az országgyűlés és az ott megválasztott kormány 

különösebb eredményt nem ért el, de mégis jelentős, ugyanis az első hivatalos kísérlet volt a 

menekültek összefogására. A tanácskozások keretét 10-12 000 magyar zarándokot vonzó 

altöttingi Madonnához vezető zarándoklat adta (a szám jelentősége még inkább kitűnik 

figyelembe véve, hogy ekkor 180-200 000 magyar menekült élt még Bajorországban és 

Ausztriában, általában igen nehéz helyzetben, csak gyalogosan közlekedve). A menet élén – 

jól illusztrálva az 1945-ös emigrációban is megőrzött tekintélyét – József főherceg haladt.
1212

 

Az emigrációs szervezeteknek azonban nem sikerült együttműködniük. Szemben álltak az 

1947-es, Amerikában kialakuló irányzattal, de egymás között is komoly ellentétek feszültek. 

Ennek feloldását célozta a Magyar Honvédelmi Tanács megalakítása 1954-ben, melynek 

elnöke József főherceg lett, de az intézmény nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, 

(kisbarnaki) Farkas Ferenc (Magyar Szabadság Mozgalom) és (reszneki) Zákó András 

(Magyar Harcosok Bajtársi Szövetsége) közötti ellentét nem tompult. 

Az emigrációs politikai és közéleti tevékenység érdekes mellékzöngéje, hogy némi 

elégtételt jelentett a főhercegnek Horthyval szemben, aki nem vett aktívan részt a 

szervezkedésekben, így – ha nem is a vezető szerep – de a legmagasabb tekintély József 

Ágostnak jutott. Ez fejeződött ki abban is, hogy Horthy 1957-es halála után őt választották a 

Vitézi Rend második főkapitányává (egyúttal a Rend megalakulásakor a főherceget iktatták 

be az ország első vitézévé
1213

). Az idő múlásával azonban az 1945-ös menekültekből alakult 

szervezetek jelentős mértékben erodálódtak, a tagok szétszóródtak a világban, így 

tevékenységük is alábbhagyott. József Ágost nem sokkal élte túl nagy riválisa, Horthy 

elhunytát. 1962-ben a családi hagyomány szerint vadászat közben halt meg, és Rein bei 

Straubingban helyezték nyugalomra egészen a rendszerváltásig. 1990 után azonban lehetővé 

vált, hogy maradványait hazahozzák, és a magyar Habsburgok, József nádor által alapított, ősi 

                                                             
1210 Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 1945-1985. Hága–Budapest, 2006.18. 
1211 Nyári Gábor: Menekültek az új hazában – A német és osztrák területeken élő magyar emigráció története 

(1945–1953). In: A történelem határán. Irodalom-, nemzetiség- és politikatörténeti tanulmányok. Szerk. Strausz 

Péter – Zachar Péter Krisztián. Budapest, 2014. 114. 
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temetkezési helyén, a budavári nádori kriptában helyezzék el (lásd 13-14. kép). Ezen kívül 

emlékét az alcsúti kastély díszletszerű maradványán, a timpanonos bejárat falán 2012-ben 

elhelyezett emléktábla őrzi (lásd 15. kép). 
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11. Összegzés 

  Habsburg-Lotharingiai József Ágost főherceg a családi meghatározottság és az 

uralkodói elvárás folytán lépett katonai pályára, ahol, mint a dinasztia tagja igen gyors 

ütemben haladt előre, és a világháború kitörésekor, 42 éves korában már altábornagyi 

rendfokozatban állt a budapesti 31. közös gyaloghadosztály élén.
1214

 Ugyan a Monarchia 

konzervatív hadseregében a főhercegéhez fogható gyors katonai karrier lehetetlen volt a többi 

tiszt számára, mégsem lehet előmenetelét pusztán származásával magyarázni, ugyanis a 

ranglétra alacsonyabb fokait is végigjárta, parancsnokai és alárendeltjei is általában pozitívan 

vélekedtek róla, kötelességeit példásan teljesítette. A 20. században pedig már nem volt elég a 

főhercegi származás a tényleges felelősséggel járó tisztségek betöltéséhez, amit jól jelez, hogy 

Frigyes főherceg is csak az uralkodó képviseletében, a jól csengő, de valójában inkább 

reprezentatív hadsereg-főparancsnoki tisztiséget viselte, míg a tényleges hatalommal járó 

vezérkari főnöki tisztséget nem egy főherceg, hanem Conrad, majd Arz töltötték be. 

Mindemellett pedig az uralkodó a háború közben nem bírálta felül az AOK eljárását, akkor 

sem, ha éppen egy-egy főherceg leváltása, vagy nyugdíjazása mellett döntöttek.
1215

 

 Az első világháború idején József Ágost hosszabb-rövidebb ideig a Monarchia összes 

frontján szolgált. 1914 augusztusában hadosztályával a szerb hadszíntérre vonult fel, de onnan 

az orosz hadbalépés miatt gyorsan átirányították a keleti frontra Galíciába és a Kárpátokba. E 

hadszíntéren talán leginkább az 1914 októberében, az Uzsoki-hágóban végrehajtott, az orosz 

hadsereget megkerülő támadás emelhető ki, melyet a főherceg akadémiai székfoglalójában is 

megörökített.
1216

 Nem sokkal ezután kapta meg az addig igen rosszul teljesítő VII. hadtestet, 

egyúttal előléptették lovassági tábornokká is. A kárpáti téli harcok után – melyek során a 

Duklai-hágónál sikerült megakadályozniuk az oroszok betörését Magyarországra – 

csatlakoztak a gorlicei áttöréshez, melyet követően az olasz frontra vezényelték. Ott először a 

karintiai szakaszon teljesített szolgálatot, majd megérkezett a számára és talán az egész 

magyar első világháborús emlékezet szempontjából is legmeghatározóbb helyszínre, az 

Isonzo-frontra, azon belül is a Doberdó-fennsík védelmét látta el hadteste 1915–1916 

folyamán. Egymás után nyolc isonzói csata során sikerült nagyobb területveszteség nélkül 

feltartóztatnia az olaszokat, amihez nagyban hozzájárult a főherceg hozzáértő hadvezetése. 

Igen jól átgondolt karsztvédelmi infrastruktúrát épített ki, amelynek használatára alakulatait 
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pontosan kiképezte.
1217

 Inkább tragikus tény, hogy elsőként és egyedül ő alkalmazta a harci 

gázt a Monarchia hadseregében.
1218

 Katonáival viszont – amennyire magas tisztsége engedte 

– igyekezett közvetlen, bizalmi viszonyt kialakítani különösen a magyar egységekkel, aminek 

köszönhetően bakái alkalmanként rajongásig menő módon lelkesedtek parancsnokukért. Az 

immár vezérezredessé előléptetett főherceget 1916 novemberében helyezték át a románok 

ellen harcoló erdélyi hadseregcsoport élére, melyet innentől József főherceg-arcvonalnak 

neveztek. Télen főképpen a Kárpátokban zajlottak állásharcok, míg a következő évben a 

legjelentősebb hadi esemény Bukovina székvárosa, Czernowitz visszafoglalása volt.
1219

 A 

románokkal kötött fegyverszünet után József Ágostot visszahelyezték az olasz frontra, a 6. 

hadsereg élére. Itt vívták meg a sorsdöntő piavei csatát, melynek megindítása – de leginkább a 

szükségszerűen vereséghez vezetőhaditerv – ellen többször tiltakozott, ugyanakkor az 

egyetlen komolyabb sikert (a Montello-hegy elfoglalását) az ő hadserege érte el.
1220

 A 

világháború utolsó hónapjaiban a tiroli hadseregcsoport parancsnokaként tevékenykedett, de 

vezénylete alatt újabb jelentős csatát már nem vívtak meg, ám a háború végén IV. Károly 

mégis kinevezte tábornaggyá, ezáltal József Ágost elérte a legmagasabb rendfokozatot. 

 Katonai teljesítményét értékelve elmondható, hogy azon kevés magas rangú tiszt közé 

tartozott (a Habsburg főhercegek közül pedig az egyetlen volt), aki az egész világháborút a 

frontokon szolgálta végig és egyszer sem mentették fel. Ugyan jelentősebb offenzív siker nem 

köthető a nevéhez, de lényeges vereséget sem szenvedett a háború öt éve során, de a defenzív 

harcokban (Kárpátokban, Doberdón) annál inkább kitüntette magát. Hadvezetési elképzelései 

igen innovatívak voltak, kezdettől fogva hangsúlyozta a fegyvernemek közötti precíz 

együttműködés jelentőségét, valamint a támadó erő maximális koncentrációját, amelynek 

segítségével óriási véráldozatot lehetett megspórolni, ugyanakkor lehetővé válhatott az áttörés 

is. Akár feletteseivel is hajlandó volt ezen a téren konfliktust vállalni. A leghíresebb ilyen eset 

Tersztyánszky Károllyal való elmérgesedő vitája volt, ugyanis parancsnoka inkább a mindent 

elsöprő gyalogsági tömegrohamokat erőltette, ami ellen József Ágost többször is határozottan 

tiltakozott.
1221

 Fogékony volt a technikai újításokra, amire példaként elég csak az olasz 

fronton felállított kézigránátos rohamcsapatokat említeni. Mindezek mellett pedig különös 

súlyt fektetett a katonák motiválására, bizalmának kifejezésére, a bakákkal kialakított 

személyes kapcsolatra, egyszóval fontosnak tartotta a katonák lelkével való törődést is, ami 
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sokszor többet számított, mint a napi fejadag, vagy egy brutális tiszt szigorú fenyegetése.
1222

 

Összességében tehát a főherceg a gyakorlatban a világháború egész ideje alatt, a hadszínterek 

mindegyikén helytállt, aminek köszönhetően indokoltnak tekinthető fényes tiszti karrierje, 

még akkor is, ha ez nem alakult volna így származása nélkül. 

 A harctereken szolgáló katonatisztként kevesebb alkalma volt a világháború során 

politikával foglalkozni, mégis igyekezett figyelemmel követni mind a belpolitikai életet, mind 

pedig a nemzetközi diplomáciai eseményeket. A Monarchia belső szervezetét tekintve 

egyértelműen a teljes magyar különállás, a tiszta perszonálunió híve volt, amit nemcsak 

magyar politikusokkal beszélgetve, hanem a hadsereg dualizálásáról szóló 1917–1918-as vita 

során is határozottan képviselt, bár a tábornagyok tanácsában leszavazták.
1223

 Külpolitikai 

tekintetben 1916-tól kezdve egyre inkább sürgette a békekötést, bár minimális célként a 

magyar integritás megőrzését jelölte meg még 1918-ban is. Az olasz tartományokról hajlandó 

lett volna lemondani, Szerbia irányában pedig kifejezetten elítélt bármiféle határkiigazítást, 

ugyanakkor Romániával, mint a legfenyegetőbb irredenta szomszéddal szemben különösen 

szigorú eljárást tartott volna kívánatosnak. Egyfelől folyamatosan nehezményezte, hogy nem 

szállták meg a moldvai területeket, minek folytán ténylegesen nem sikerült kikényszeríteni a 

leszerelést. Másfelől fontosnak tartotta volna Románia rovására a Kárpátok külső pereméig 

előretolni a magyar határt, hogy Erdély stratégiailag védhetőbb legyen. 1917-ben pedig a 

Romániával a háború után kialakítandó viszonyt tervezve román körökben fölmerült egy 

esetleges perszonáluniós csatlakozás a Habsburg Monarchiához, vagy legalábbis József 

Ágostnak, mint a Habsburg család egyik tagjának meghívása a román trónra, bár a terv 

valójában csak a kombináció szintjén maradt meg.
1224

 A német szövetségessel való 

együttműködést egyáltalán nem látta zökkenőmentesnek, sőt sok helyen fejezte ki 

felháborodását a németek Monarchiával szembeni fölényes eljárásai miatt, de alapvetően 

elismerte és támogatta a két hatalom együttműködését. 

 A magyar belpolitikai életbe komolyabb rálátást Ferenc József halála után szerzett, 

ugyanis az új király, IV. Károly magyar ügyekben fokozottan támaszkodott József Ágost 

véleményére. A főherceg neve elsőként a parlamentben az 1916. decemberi királykoronázás 

miatt esedékes nádor-helyettes választás kapcsán vetődött fel, Tisza Istvánnal szemben.
1225

 A 

Nemzeti Munkapárt biztos parlamenti többségére támaszkodva azonban a miniszterelnök 

                                                             
1222 A fenyegetéseket nem ritkán valóra is váltották. Erről tanúskodik, hogy Nagy–Britannia 3080, Franciaország 

2000, míg Olaszország pedig 4028 katonája ellen hozott halálos ítéletet. Bihari 2014. 310. 
1223 AHLW VII. 669. Lábjegyzetben. 
1224 József főherceg: A világháború… V. 56. 
1225 OKN 1910/XXXIII. 175. 
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megválasztását nem tudta megakadályozni a József Ágostot támogató ellenzék. Maga a 

főherceg nem kívánt Tiszával konfrontálódni, inkább igyekezett kimaradni a számára 

kellemetlen helyzetből.
1226

 1917 tavaszán viszont az uralkodó végleg elszánta magát a 

belpolitikai fordulatra, amelyet már nem régi miniszterelnökével képzelt el. Az új 

irányvonalban komolyan számított József főhercegre is, akit nem csak a kormányalakítási 

tárgyalásokat vezető homo regiusnak kért föl, hanem egy alkalommal a miniszterelnökséget is 

felajánlotta neki.
1227

 Miután a felvetést részletesebben körüljárták, bebizonyosodott, hogy 

nem szerencsés, ha a dinasztia egy tagja felelős politikai pozícióba kerül, így a főherceg a 

továbbiakban – bármikor is vetődött föl fokozottabb politikai szerepvállalásának gondolata –, 

minduntalan a nádori vagy kormányzói tisztséget jelölte meg, mint számára megfelelő 

pozíciót, ahol nem parlamenti pártok csatározásaiban kell részt vennie, ráadásul az 

uralkodócsalád tagjaként nem vállalhatta egy esetleges választási vereség vagy parlamenti 

bukás kockázatát. Bár a korszakban többen is voltak, akik ezzel ellentétesen ítélték meg a 

helyzetet – jellegzetesen Tisza ellenzéke – kidomborítva, hogy közjogilag megoldható a 

főherceg miniszterelnöksége.
1228

 

 1918. október végén, a Monarchia felbomlásának napjaiban József Ágostot először 

azzal bízta meg IV. Károly, hogy próbálja megszervezni a Duna-Száva mentén Magyarország 

déli határának védelmét. Magyarországon viszont a Wekerle-kormány lemondása miatt 

kormányválság kezdődött és az utca hangulata is egyre forradalmibbá kezdett válni, így a 

király úgy döntött, hogy a helyzet megoldását – mivel őt magát az összbirodalmi ügyek 

foglalták le – József főhercegre bízza, akit, mint homo regiust, küldte Budapestre.
1229

 A 

főherceg nem kívánta Károlyit miniszterelnökké kinevezni, sőt eltökélt szándéka volt, hogy 

kellő fegyveres erővel Lukachich városparancsnokkal együtt útját állják a forradalmi 

megmozdulásoknak.
1230

 Miután a Nemzeti Tanács pártjait is magában foglaló koncentrációs 

kabinetet nem sikerül kialakítania, Hadik Jánost nevezte ki miniszterelnökké és bízta meg a 

kormányalakítással. Ezzel párhuzamosan viszont kitört a forradalom és végül kénytelen volt 

saját meggyőződése ellenére Károlyi Mihályt kinevezni. 

 A főherceg egyik legtöbbször kritizált lépése volt, hogy 1918 novemberében a 

Habsburg család tagjaként együttműködött a Nemzeti Tanáccsal, sőt még a köztársaságra is 

fölesküdött. E döntést önmagában szemlélve valóban nehéz elfogadni. Azonban a 
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körülményeket feltárva mégis megmagyarázható, hiszen József Ágost valóban elkötelezett 

volt abban az irányban, hogyha a vészhelyzet folytán úgy alakult, hogy a Nemzeti Tanács 

került hatalomra, akkor az ő vezetésük alatt kell összefogni, és próbálni jobbra fordítani az 

ország helyzetét. Ezen álláspontjával nem volt egyedül, ugyanis 1918 novemberében még 

viszonylag osztatlan támogatást élvezett az új vezetés (a régi rend hívei között is), aki pedig 

ellenezte, inkább visszavonult a közéletből. Másfelől József főherceg remélte, hogy 

együttműködése folytán átveheti a magyar csapatok vezényletét a határok védelme céljából. 

Ennek kapcsán jegyezte föl többször is, hogy nem csak a hadsereget feloszlató őszirózsás 

vezetés hibás, hanem az AOK is, amely nem szállította idejekorán Magyarországra a magyar 

nemzetiségű alakulatokat, ugyanis véleménye szerint, ha ezt nem mulasztották volna el, akkor 

erélyes vezetés mellett a magyar katonák jó része továbbra is hadrafogható lett volna az 

ország védelme érdekében.
1231

 Utólagos magyarázkodásként hat, de több korabeli 

személyiség is megjegyezte, hogy József főherceget a király felmentette neki tett esküje alól, 

sőt felhatalmazta, hogy a dinasztia és az uralkodó érdekében járjon el úgy, ahogy a 

legjobbnak látja, ha kell az új rezsimmel együttműködve is. 

 A kérdés azonban okafogyottá vált a márciusi kommunista hatalomátvétellel. József 

Ágost és családja a Tanácsköztársaság idején igen komoly nélkülözések közepette élt 

Alcsúton. Fiát internálták, őt magát és családját pedig rendőri ellenőrzés alatt tartották. Ettől 

függetlenül már 1919 koranyarától kezdve kapcsolatot tartott fenn Friedrich Istvánnal és az 

általa szervezett Fehér Ház ellenforradalmi csoporttal, akikkel csak az ideális alkalmat várták 

a fellépéshez.
1232

 Ez azonban csak a Tanácsköztársaság bukása után történhetett meg, szintén 

egy általában igen negatívan megítélt akció, a Peidl-kormányt lemondató 1919. augusztus 6-i 

puccs keretében. Annak ellenére, hogy Szegeden már létezett egy ellenkormány, Bécsben 

pedig Bethlen István vezetésével szervezték az ABC-t, a Friedrich és József Ágost által 

fémjelzett budapesti csoport hajtotta végre közjogi értelemben az ellenforradalmat. A későbbi 

politikai kibontakozás magját is az ekkor létrejött politikai erőközpont alkotta (amit jól 

jellemez, hogy a mérvadó szegedi politikusok is a pesti kormányhoz csatlakoztak, vagy 

valamilyen formában elismerték azt), annak ellenére, hogy mindez a román megszállás idején 

történt, illetve hogy jelentős fegyveres erővel nem rendelkeztek.
1233

 

József Ágost rövid, három hetes 1919. augusztusi kormányzósága során leginkább a 

közellátás biztosításával, a Tanácsköztársaság előtti közjogi helyzet helyreállításával, a román 

                                                             
1231 A Horthy–korszakban nem volt egyedül ezen véleményével: Rubint 1933. 166–172. 
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túlkapások, rekvirálások megakadályozásával és egy az antant által elismerhető kormány 

megalakításával foglalkozott. A sikeres ellenforradalmi fordulat után azonban ez utóbbi 

kérdés nagy problémát jelentett, ugyanis a szociáldemokratákkal nem tudtak megegyezni, 

pedig a békekonferencia a teljes politikai palettát felölelő koncentrációt szabta az elismerés 

feltételéül. Végül azonban nem ez döntötte el a főherceg sorsát, hanem egyszerűen, az, hogy 

az antant – főképpen jugoszláv és cseh követelésére –, anélkül, hogy bármilyen részletesebb 

információja lett volna József Ágost programjáról vagy terveiről, nem volt hajlandó elfogadni 

a Habsburg család semmiféle részvételét az ország irányításában, így a főherceget lemondásra 

kényszerítették, aki engedett a nyomásnak.
1234

 

Innentől kezdve József Ágost neve leginkább a közjogi kérdés kapcsán vetődött fel. 

Ennek keretében vita nélkül elismerte IV. Károly jogát a magyar trónhoz, bár ezt annyival 

árnyalta, hogy csak abban az esetben, ha a nemzetközi és a belpolitikai helyzet lehetővé teszi 

visszatérését, valamint lemond az osztrák trónról.
1235

 Úgy gondolta, hogy a békeszerződés 

aláírásáig semmiképpen sem szabad a belpolitikai életet a királykérdéssel kiélezni, így 

kézenfekvőnek tartotta, hogy az átmeneti időszakra nádort vagy kormányzót válasszanak. Az 

antant 1919. augusztusi óvása ellenére saját magát abszolút hivatottnak tartotta az ország 

vezetésére, éppen ezért egyre féltékenyebben szemlélte Horthy felemelkedését, végül azonban 

az antant egyértelmű vétója miatt kénytelen volt visszakozni és nem jelöltette magát a 

kormányzóválasztáskor.
1236

 József Ágost ettől függetlenül sok szempontból jogosan 

nehezményezte Horthy kormányzóvá válását, mint aki korábban nem vett részt a magyar 

politikai életben, ráadásul pont flottaparancsnokként – tehát a szárazföldi haderő 

megszervezésében teljesen tapasztalatlanul – lett ő a Nemzeti Hadsereg fővezére. Ennél fogva 

kettejük viszonyára a kezdettől fogva jellemző volt a féltékenység és rivalizáció, így nem 

túlzás kijelenteni, hogy a két világháború közötti időszakban Horthy legfőbb ellenfele nem a 

bal- és jobboldali ellenzék, vagy éppen a kisgazdapárt voltak, hanem igazi riválisa – 

különösen a korszak elején – József főherceg volt. Bár a főhercegnek az adott nemzetközi 

körülmények között nem volt esélye a hatalomátvételre, a kormányzó mégis érezte, hogy első 

számú kihívója lakik szomszédjában, a budai várban, ezért ahol tehette, nem engedte 

érvényesülni a tábornagy–főherceget. 

József Ágost neve nem maradt ki az 1920-21-es királykérdés kapcsán megjelenő 

kombinációkból sem. 1920-ban még egy időre a hivatalos francia politika is eljátszott 
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augusztus 24. 
1236

 Uo. 1920. február 2. 



259 

 

lehetséges királyságának gondolatával.
1237

 Nyilvánosan, elvi értelemben egyértelműen 

elismerte IV. Károly uralkodói jogait, úgy ahogy a családi törvény ezt számára előírta. 

Magánbeszélgetések alkalmával azonban már koránt sem mindig zárkózott el esetleges 

királyságának gondolatától. Naplójában úgy fogalmazott, hogy „azon pillanattól kezdve, hogy 

az ő [ti. IV. Károly] visszajövetele nem lehetséges, jobban mondva mindenkor kizárt dolog és 

arról volna szó, hogy Horthy vagy idegen ültettessék a trónra, nem csak, hogy vállalom, 

hanem mindent el fogok követni, hogy a nemzetnek felém irányuló bizalma terror által ne 

fordíttassék el tőlem.”
1238

Mégis legkézenfekvőbb megoldásnak saját nádorságát tekintette 

volna, egyúttal kijelentve, hogy a királykérdés még hosszú időn keresztül nem rendezhető, 

ugyanis sem a nemzetközi helyzetet (Magyarország elszigeteltsége) nem tarotta 

megfelelőnek, sem pedig Károlyról alkotott negatív véleménye okán nem támogatta a király 

visszatérésének gondolatát.  

Az 1921-es két királypuccs alkalmával a lehető legnehezebb helyzetbe került József 

Ágost, ugyanis ismét előállt a magyar Habsburgok számára feloldhatatlan ellentmondás: 

valahogyan össze kellett egyeztetniük a Magyarország melletti kiállást és a dinasztikus 

hűséget. Ez esetben azonban mindkettőnek nem lehetett megfelelni. A főherceg mérlegelve az 

ország és saját érdekeit úgy döntött, hogy Horthy mellé áll, bár már korábban is arra intette a 

királyt, hogy tartózkodjon a hirtelen, puccsszerű akcióktól és várja ki, amíg a helyzet megérik 

visszatérésére. Miután Károly visszautazott Szombathelyre, József főhercegben fölmerült a 

gondolat, hogy meglátogassa, de erről végül Horthy lebeszélte, nehogy őrá is kétes fény 

vetüljön a királypuccs miatt. Károly két visszatérési kísérlete között jelentősen nem 

módosultak az álláspontok, attól eltekintve, hogy egy éles levélváltásra sor került az uralkodó 

és a főherceg között. Ezek után József Ágostot 1921. október 18-án éjjel keresték meg azzal, 

hogy álljon a királyhű csapatok élére és vezesse őket Horthy ellen a királyt visszahozva 

Magyarországra. A főherceg hasonlóan az első királypuccshoz, ezúttal is levelet írt, hogy, ha 

még lehet, forduljon vissza a király, valamint megmondta, hogy visszautasítja a felkérést.
1239

 

Innentől kezdve egyáltalán nem vett részt a harci eseményekben és Tihanyba sem ment le 

Károlyhoz, jól sejtve, hogy a király nem bocsátotta meg közömbösségét. A továbbiakban 

többek között a detronizációs törvény eredményeként a királykérdés hosszabb időre 

elhalványult. A legitimisták ugyan évente tartottak Ottó-miséket és Ottó-vacsorákat, de a 
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főherceg nem fogadta el IV. Károly halála után Ottó hatalmát, aminek következtében a 

következő évtizedekben meglehetősen fagyosan alakult viszonyuk. 

A két világháború közötti időszakban ennek megfelelően József Ágost nem viselt 

fontosabb vezető tisztséget. Ennek ellenére a korabeli „neobarokk társadalom” normái, 

valamint saját első világháborús tevékenysége és népszerűsége folytán mégis fontos 

közszereplője volt a korszaknak, a különböző reprezentatív alkalmak, díszszemlék, revíziós 

események vagy világháborús hősi emlékművek átadásának állandó díszvendége és 

fővédnökeként jelent meg. Ugyanakkor az 1927-től felállított felsőház egyik nagytekintélyű 

tagjaként, valamint a Magyar Tudományos Akadémia elnökeként mégis viselhetett két 

országos jelentőségű tisztséget is, melyek viszonylag közvetlen rálátást tettek lehetővé 

számára a közügyeket illetően. Horthyval meglevő kölcsönösen féltékeny viszonya a korszak 

végéig sem enyhült, hiszen József Ágost még az 1940-es években sem mondott le arról, hogy 

Horthy után kormányzó lehessen.
1240

 Politikai szerepe ugyan már nem volt jelentős, de 

naplója jó alkalmat nyújt arra, hogy a retrospektivitástól mentesen megismerhető legyen, hogy 

egy korabeli keresztény-konzervatív gondolkodású, viszonylag tájékozott személyiség miként 

gondolkodott a korszak sorskérdéseiről. 

A dolgozat végén sem állítható, hogy József főherceg a 20. századi magyar történelem 

meghatározó alakja lett volna. Hiányoztak ehhez egyfelől a külső feltételek (úgy, mint a 

Monarchia és a Habsburg-ház hatalmának fennmaradása; 1919 után az antant elismerése vagy 

éppen Horthy támogatása), másfelől pedig saját igazán távlatos politikai elképzelései, vagy 

jövőbe tekintő, széleslátókörű geopolitikai koncepciója is. Ugyanakkor, mint katona, fényes 

karriert futott be az első világháború különböző frontjain és vált talán a legnépszerűbb, 

legsikeresebb magyar parancsnokká, majd a Horthy-korszakban az ország egyetlen 

tábornagyává. Ám a Monarchia összeomlásával karrierje megtört – és hiába nevezték ki a 

háború végén tábornaggyá – középkorú katonaként a Horthy-korszakban már nem 

szolgálhatott tovább. Mint politikus, nagy ambíciókat táplált, és ha számára kedvezően 

alakultak volna a körülmények, talán alkalmas lett volna arra, hogy – Horthy helyett – az 

ország élére álljon, mint reprezentatív államfő (akár király, akár kormányzó), aki mellett 

politikai feladatokat egy mindenkori felkészült kormány láthatta volna el. Ennek híján 

azonban leginkább csak lehetséges trónaspiránsként – ilyen téren Horthy legfőbb riválisaként 

– merült föl neve a közjogi találgatások során. József Ágost ennek ellenére sok szempontból 

igen érdekes egyénisége volt korának, akit nem véletlenül övezett az ország nagy részének 
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mély tisztelete. Vitathatatlan, hogy „harmadik generációs magyar Habsburgként” teljes 

mellszélességgel a magyar ügyet képviselte már a Monarchia korában is, de annak bukása 

után is egyértelműen magyarnak vallotta magát, ami egy Habsburg főherceg esetében 

mégiscsak már önmagában különleges. Ezen felül pedig sorsformáló korok döntő 

pillanataiban volt jelen, mint tanú vagy résztvevő, sőt akár mint az események alakulását 

döntően befolyásoló katona vagy politikus. Saját korában, az adott társadalmi szerkezetnek 

köszönhetően pedig kifejezetten fontos, befolyásos, megkerülhetetlen személyiségnek 

számított, akit ráadásul, mint „legmagyarabb Habsburgot” és „József apánkat” igen nagy 

népszerűség övezett. Ennek folytán személyének, karrierjének és véleményének megismerése 

mindenképpen árnyalhatja, sőt új szempontokkal gazdagíthatja az utókornak 20. századi 

történelmünk oly fontos és sorsdöntő kérdéseiről alkotott elképzeléseit. 
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1. Térkép: A Monarchia fegyveres erőinek felvonulási terve (1914) 

(forrás: Nagy 2014) 

 

2. Térkép: A Monarchia fegyveres erőinek felvonulása 1914 augusztusában 

(forrás: Nagy 2014) 



299 

 

 

3. Térkép: Felvonulási helyzet a déli hadszíntéren 1914 augusztus 11-én. 

(forrás: József főherceg: A világháború... I. 2. sz. melléklet) 
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4. Térkép: Hadműveletek Galíciában 1914-ben 

(forrás: Pollmann 2010b) 

 

5. Térkép: Az uzsoki harcok jelentősége 1914. szeptember – 1915. április 

(forrás: Nagy 2014) 
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6. Térkép: Hadműveletek Galíciában 1915-ben 

(forrás: Pollmann 2010b) 

 

7. Térkép: Az olasz hadszíntér és az isonzói csaták 1915-1918 

(forrás: Ormos 2009) 
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8. Térkép: Harctéri helyzet a Doberdó-karsztfennsíkon a 2. isonzói csata kezdetén. (1915 julius 18.) 

 (forrás: József főherceg: A világháború... II. 14. sz. melléklet) 

 

9. Térkép: A VII. hadtest részletes helyzete a Kostanjevica-karsztfennsíkon a 6. Isonzo csata befejeztekor. 

(forrás. József főherceg: A világháború...III. 66. sz. melléklet) 
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10. Térkép: A román hadszíntér 1916-1918 

(forrás: Ormos 2009) 
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11. Térkép: A József főherceg hadseregarcvonal helyzete 1917. december 2-án 

(forrás: József főherceg: A világháború... IV. 7. sz. melléklet) 
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12. Térkép: A József főherceg által javasolt, Románia kárára történő határkiigazítás vázlata. 

Római számok a határőrvidékeket, míg a sötét színezés a területgyarapodást jelzi. 

(forrás. József főherceg...IV. 38.sz. melléklet) 

 

 

13. Térkép: A József főherceg által készített terv a piavei csata offenzívájához 

(forrás: József főherceg... VI. 11.sz. melléklet) 
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14. Térkép: Az Osztrák-Magyar Monarchia általános katonai helyzete 1918 nyarán 

(forrás: József főherceg: A világháború... VII. 48.sz. melléklet) 
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