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ELŐSZÓ
A történelem nagy eseményeire emlékezve az évfordulók vagy más ünnepi alkalmak
arra késztetik, késztethetik a historikusokat, hogy az érintett témát ismételten áttekintsék, a homályos pontokat az újabb kutatási eredmények ismeretében megvizsgálják és – szükség szerint – módosítsák vagy kiegészítsék a korábban megrajzolt képet.
Az első világháború sorsfordító eseménye volt mind az egyetemes, mind a magyar
történelemnek. A kirobbanásához vezető okok a 19. század utolsó negyedében gyökereztek, ekkor kezdődött Európa vezető hatalmainak végzetes politikai versengése. A nagyhatalmak rivalizálása elsősorban a gazdasági terjeszkedésre, a gyarmatok
megszerzésére és a katonai tekintély kivívására irányult. Mindezek következményeként a Nagy Háború a történelem egyik legszörnyűbb vérontásává eszkalálódott és
drámaian átalakította Európa és a világ politikai rendjét.
A háború 100. évfordulója késztette arra az MNL Baranya Megyei Levéltárát,
hogy a legújabb történeti kutatások eredményeit segítségül hívva két konferencián,
2014. október 28-án és 2015. október 28-án méltó módon emlékezzen meg az
első világháborúról és annak áldozatairól. Az első konferencia a Pécsi Művészetek
és Irodalom Háza Fülep Lajos termében, „Mind elviszik a legények elejét…” PécsBaranya és Eszék az első világháborúban címmel került megrendezésre. Majd
2015-ben a második konferenciára a Hotel Palatinus City Center Nádor-termében,
A Nagy Háború emlékezete – A Dél-Dunántúl és az első világháború címmel került
sor. A konferenciák előadásainak tanulmánnyá fejlesztett változatai jelennek meg
kötetünkben, melyet a tisztelt olvasó a kezében tart.
A regionális kutatás a közös történelmi múltban gyökerezik, így látókörünk
döntően a Dél-Dunántúl megyéire terjedt ki. Zala, Somogy, Tolna és Baranya
megyék mind képviseltetik magukat a kötetben, amely számos területét bemutatja
a Nagy Háború dél-dunántúli vonatkozásának. Az egyes tanulmányok témái között
széles a választék. Szerkezetét tekintve a könyv hat részre tagolódik. Az első rész a
hadtörténettel foglalkozik, amelyben többek között megismerhetjük az osztrák–
magyar haderő szervezeti felépítését, fegyveres erejét, mozgósítását a világháború
előestéjén, továbbá baranyai származású katonák történetével találkozhatunk.
A következő szakasz a háború gazdasági aspektusait tárgyalja, majd a hátország
bemutatása következik, ahol bepillantást nyerhetünk a közigazgatás, a rendvédelem,
az egyes állami tisztviselők munkájába, az egyház életébe, egyszóval a régió
mindennapjaiba. A negyedik rész egyéni sorsokon keresztül mutatja be a háborút és
annak borzalmait. Majd forráselemzések következnek, ahol főképp a korabeli sajtó
és a háborús veszteségek kerülnek előtérbe. Végül a könyv egy bibliográfiával, az első
világháború pécsi vonatkozású irodalmának bemutatásával záródik.
A szerzők Dél-Dunántúl történetének avatott ismerői, témájuk jeles kutatói.
Soraikban egyetemi oktatók, muzeológusok, könyvtárosok és a „derékhadat” alkotó
levéltárosok találhatók, ami már önmagában is garanciát jelent a levéltári források
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gazdag tárházának kiaknázására és hasznosítására. Különösen örvendetes, hogy a
tapasztalt kutatók mellett az új történésznemzedék is képviselteti magát.
Levéltárunk 2006-ban indította útjára a Baranyai Történelmi Közlemények című
kiadványsorozatot. A sorozat keretein belül eddig összesen hat tanulmánykötet látott
napvilágot. A most megjelenésre kerülő kötetünk: A Nagy Háború emlékezete. A DélDunántúl és az első világháború, melyet a tisztelt olvasó a kezében tart, a sorozat
hetedik része. A Baranyai Történelmi Közlemények korábbi sorozatszerkesztője dr.
Ódor Imre, a Baranya Megyei Levéltár néhai igazgatója, főlevéltáros, a történelemtudomány kandidátusa volt. A kiadványsorozat eddig megjelent kötetei a következők:
Ódor Imre–Rozs András (szerk.): gróf Batthyány Kázmér (1807–1854) emlékezete. Baranyai Történelmi Közlemények 1. Baranya Megyei Levéltár, Pécs, 2006.
Nagy Imre Gábor (szerk.): Baranyai Történelmi Közlemények 2. A Baranya Megyei
Levéltár Évkönyve 2006–2007. Baranya Megyei Levéltár, Pécs, 2007.
Rozs András (szerk.): Pécs és Baranya 1956-ban. Baranyai Történelmi Közlemények 3.
Baranya Megyei Levéltár, Pécs, 2008.
Márfi Attila (szerk.): Utcák, terek, épületek Pécsett. Baranyai Történelmi Közlemények 4.
Baranya Megyei Levéltár, Pécs, 2010.
Borsy Judit (szerk.): Uradalmak térben és időben. Baranyai Történelmi Közlemények 5.
MNL Baranya Megyei Levéltára, Pécs, 2013.
Kult László–Ódor Imre (szerk.): Rangos famíliák – jeles személyek a 18–20. századi
Dél-Dunántúlon. Baranyai Történelmi Közlemények 6. MNL Baranya Megyei Levéltára, Pécs, 2014.

Pécs, 2017. Pünkösd hava
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Balla Tibor

Az Osztrák–Magyar Monarchia fegyveres ereje
a Nagy Háború kitörésekor
1914 júliusában a már közel fél évszázada létező Osztrák–Magyar Monarchia kiterjedése (területe 676 443 négyzetkilométer), lélekszáma (népessége 1910-ben 51,4 millió
fő) és politikai súlya alapján a korabeli Európa egyik vezető nagyhatalma, a Kettősilletve a Hármasszövetség tagja.

Ausztria–Magyarország fegyveres erejének tagolódása
Az Osztrák–Magyar Monarchia hadereje az 1867-es kiegyezés óta az általános hadkötelezettség elvén épült fel és két haderőnemet foglalt magába. Az 1868-ban elfogadott véderőtörvényt (mely a birodalom hadügyeit alapjaiban 1918-ig meghatározta)
1889-ben, majd 1912-ben újabbak követték. A szárazföldi haderő (szervezettség, kiképzettség, bevethetőség, a fegyverzet szintje szerint) két fő részre – vonalra – oszlott.
Gerincét a császári és királyi, vagy közös hadsereg alkotta, amely a birodalom egész
területéről egészült ki, vezényleti és szolgálati nyelve német volt, a közös hadügyminiszter alárendeltségébe tartozott, katonai ügyeit főparancsnok irányította. Békeidőben keretrendszerben létezett, külső és belső ellenség ellen bármikor rendelkezésre állt, mozgósítás és feltöltés után azonnal bevethették, benne minden fegyver- és
csapatnem (gyalogság, lovasság, tábori és vártüzérség, műszaki, hadtáp, szállító és
egészségügyi alakulatok) képviselve volt. Egy eljövendő háború megvívására elsősorban ez a hadsereg volt hivatva. A birodalom és a dualista állam egységes jellegének
egyik szimbóluma lett, a dinasztiához feltétlenül hű tiszti- és tábornoki kara volt, és
egyfajta nemzetekfelettiséget képviselt. Fenntartásához Magyarország népessége arányában járult hozzá, 1914-ben jelesül 70 000 újonccal. A császári és királyi hadsereg
alakulatainak többségénél általában három-öt különféle nemzetiség szolgált együtt
1912 óta ténylegesen két évig. A közös hadsereg nemzetiségi összetétele nagyjából
megegyezett a Monarchia népességének ilyetén megoszlásával: 1910-ben 100 katona
közül 25 német, 23 magyar, 13 cseh, 8 lengyel, 8 rutén, 9 szerb és horvát, 7 román, 4
szlovák és morva, 2 szlovén és 1 olasz volt.
A közös hadsereg kiegészítésének céljából a birodalmat 112 kerületre osztották,
amelyből 47 volt Magyarországon. Mindegyik kerület általában egy gyalogezredet
állított ki.1

1
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Az 1868-ban megalakult, magyar (illetve a horvát egységeknél horvát) vezényleti
és szolgálati nyelvű magyar királyi honvédség, valamint az annak ellensúlyaként a birodalom Lajtán túli felében létrehozott, utánpótlását az osztrák örökös tartományokból nyerő, németül vezényelt császári-királyi Landwehr csupán kiegészítő szerepet
kapott, azok alkották a haderő második vonalát. Mindkettő élén honvéd főparancsnok állt, hivatalos ügyeiket a két honvédelmi miniszter intézte. Békében csak keretek
képezték csapataikat, kivételesen a belső rend fenntartására, háborúban a közös hadsereg támogatására és honvédelemre alkalmazhatták azokat. A haderő egységes voltát is biztosította, hogy a honvédség és a közös hadsereg ugyanazon fegyvernemének
szabályzatai, jelvényei, rendfokozati jelzései, fegyverzete és felszerelése megegyezett.
A különbség a német, illetve a magyar és horvát szolgálati nyelvben, a ruházatban
és az eskü szövegében volt. Ugyanakkor az osztrák honvédségben még a vezényleti
nyelv és az eskü szövege is azonos volt a császári és királyi hadseregével. A magyar
és az osztrák honvédek szintén két évet szolgáltak ténylegesen. Az eredetileg csak
gyalogos és lovas alakulatokból álló két honvédség fejlesztése a századforduló után
a közös hadseregével lépést tartva történt, 1908-ban mindkettőt ellátták gyalogsági
és lovassági géppuskás osztagokkal, 1908-ban a Landwehr, 1913-ban pedig a honvéd
tüzérséget is felállították. Az első világháborút közvetlenül megelőző időszakra – kiképzésének, felszereltségének, harcértékének minőségi javulásával, létszámának jelentős növekedésével, a korábbi keretjelleg megszűnésével – a két honvédség előrerukkolt és bekerült a haderő első vonalába. Az 1912-es véderőtörvény e változást nem
mondta ki, de a korabeli katonai közvélemény a közös hadsereget és a honvédséget
azonos feltételekkel kezelte. Ezt a felfogást tükrözik a világégést megelőző években
kiadott szakkönyvek is.2
A magyar királyi honvédség 1914-ben 25 000 újoncot kapott Magyarország, a
Landwehr pedig 28 000 főt Ausztria területéről. Az évente tartott sorozáson csak
minden negyedik-ötödik magyar újonc került a honvédséghez, a többiek pedig a
közös hadsereghez. A honvéd kiegészítő kerületek területileg 1912-ig elkülönültek a
közös hadseregéitől, azt követően pedig egybeestek azokkal.
A birodalom két felének honvédsége egymással összehasonlítva a dualizmus
korszakában nagyjából azonos erőt képviselt, bár a császári-királyi Landwehr egyes
területeken (pl. a hegyi ezredek és tüzérség) a fejlesztések során elsőbbséget élvezett
a magyar királyi honvédséggel szemben. A magyar honvédség státusza, szervezete,
külsőségei vonatkozásában nagyobb önállóságot mutatott osztrák megfelelőjénél.
A fegyveres erő második vonalát 1914-ben a haderő mobilizálásakor létrejövő
magyar királyi népfelkelés, illetőleg a birodalom osztrák felében a császári-királyi
Landsturm alkotta, – amely a haderő első vonalának támogatására szolgált – ahová
42 éves koráig minden hadköteles férfi tartozott, függetlenül attól, hogy volt-e katona
korábban vagy sem. A népfelkelés külön főparancsnoksággal, vagy vezérkarral nem
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rendelkezett. A mozgósítás során a népfelkelő gyalogság ezredeket és dandárokat, a
lovasság osztályokat alakított.
A szárazföldi mellett a másik haderőnemet alkotó, német vezényleti és szolgálati nyelvű, három bázison (Pola, Sebenico, Cattaro) állomásozó, 1913-ban 20 000
fős békelétszámú császári és királyi haditengerészet központi szerve a közös hadügyminisztériumhoz tartozó, 1913-tól Polában székelő haditengerészeti szekció volt. Az
osztrák–magyar hadiflotta még a fő riválisnak tartott olasszal összehasonlítva (1914
nyarán 17 csatahajó, 21 cirkáló, 121 romboló, 20 tengeralattjáró) is gyengébbnek számított, korlátozott támadó hadműveletek végrehajtására csak az Adrián volt képes,
elsősorban a birodalom 2100 km kiterjedésű adriai partvidékének hathatós védelmére szorítkozhatott. Az osztrák–magyar flotta főként a gyors és könnyű felszíni egységek (rombolók, torpedónaszádok) valamint a tengeralattjárók építésében maradt le a
későbbi háborús ellenfeleihez képest, ami a világháború kitörése után, az Adrián zajló francia, majd olasz háború során egyértelműen bebizonyosodott. 1914. július végén
a 2 csatahajórajt (15 csatahajó), 1 cirkáló- (12 cirkáló) és 2 torpedóflottillát (86 romboló és torpedónaszád), továbbá 6 tengeralattjárót magába foglaló haditengerészeti
flottát még a 6 monitorból és ugyanannyi őrnaszádból álló Dunaflottilla egészítette
ki, amely a dunai vízi utat a Vaskapuig ellenőrzése alatt tartotta.3 A haditengerészetnél a tényleges szolgálati idő 3 év volt, utánpótlását három (Trieszt, Fiume, Sebenico)
kiegészítő körzetből kapta, a legénység soraiban főként horvátok, magyarok és olaszok domináltak. A flottánál szolgálókon kívül még további 10 000 haditengerészeti
alkalmazott dolgozott a kikötőkben és a hajógyárakban.4
Az uralkodó, mint legfelsőbb hadúr, fejedelmi joga volt a birodalom fegyveres
erejének vezénylete, a katonai döntések meghozatalának joga a kezében összpontosult. A közös hadügyek egységes irányításáról (jellemző módon mindez Bécsből
történt) a császári és királyi hadügyminiszter (békében a fegyveres erő valamennyi
beosztása és személye feletti elöljáró), a hadsereg főfelügyelője, az uralkodó katonai
irodájának főnöke, a vezérkar főnöke, továbbá az egységes tábornoki kar gondoskodott. Az egyes fegyvernemek, szolgálati ágak irányítását főszemlélők végezték.5

A szárazföldi haderőnem szervezete, létszáma és fegyvernemei a Nagy Háború
előestéjén
1914 júliusában a dunai birodalom szárazföldi haderejének hétnyolcad része a közös
hadseregben koncentrálódott, melynek békelétszámába 450 000 ember tartozott, hadiállományát 1,8 millió ember alkotta, annak 30 százalékát Magyarország állította ki.

3
4
5
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1914 nyarán Ausztria–Magyarország területén a közös hadseregnek 16 hadteste
létezett (közülük 8 Ausztriában, 6 Magyarországon, 2 Bosznia–Hercegovina területén
helyezkedett el és onnan egészült ki), azokat a mozgósításkor 6 hadseregbe szervezték.
Általában két ezred képezett egy dandárt, amelynek parancsnoka rendszerint ezredes
vagy vezérőrnagy volt, két dandár (4 ezred) pedig egy gyalog-, illetve lovashadosztályt,
melyek élén altábornagy állt. Ausztriában békében egy hadtest két közös hadseregbeli és egy Landwehr gyaloghadosztályt (a bécsit kivéve, amely 4-et), Magyarországon
csak két gyaloghadosztályt valamint más fegyvernemhez tartozó csapattesteket (tüzérség, műszakiak, hadtáp, egészségügyiek) foglalt magába, ide értve a háború esetén
létrehozandó menetalakulatokat is. A hadtest élén gyalogsági, lovassági tábornok, táborszernagy, kivételes esetben altábornagy állott, aki egyidejűleg vezénylő tábornoki
tisztséget is betöltött a hadtestparancsnokság székhelyéül szolgáló békehelyőrségben.6
A haderőben a hadműveletek végrehajtására már önállóan is alkalmas legkisebb
seregtest a hadosztály volt. A mozgósítás előtt csak kereteiben létező, majd azután 15
000 gyalogost számláló közös gyaloghadosztály 8-10 géppuskás osztaggal, 2-3 lovasszázaddal (450 fő) és hadosztály tüzérséggel (48 löveg) rendelkezett. A 3600 lovassal
bíró császári és királyi lovashadosztály 1-2 lovas géppuskás osztaggal (4-8 gépfegyver),
egy három ütegbe szervezett, 12 löveges lovas tüzérosztállyal, 6600 lóval és 600-700
kocsit tartalmazó trénnel indult harcba.7
Az egész szárazföldi haderő 49 (33 közös hadseregbeli, 8 honvéd és 8 Landwehr)
gyalog- és 10 (8 császári és királyi valamint 2 honvéd) lovashadosztállyal,8 14 tábori
(abból 8 magyar királyi honvéd) és 3 hegyi tüzér-dandárparancsnoksággal, továbbá 5
közös vártüzérdandárral rendelkezett a mozgósítás előtt.9 A közös hadsereg kötelékében megtalálható 33 gyaloghadosztály közül 12, a 9 lovashadosztályból 4 rekrutálódott
Magyarországról.
A közös hadsereg gyalogságát 102 gyalogezred, 4 tiroli vadászezred, 4 boszniahercegovinai gyalogezred, 29 császári és királyi, valamint 1 bosnyák vadászzászlóalj, 6
határvédő vadászszázad alkotta.
Az osztrák–magyar lovasságot 16 huszárezred, 15 dragonyosezred, 11 ulánusezred képezte, mindegyik 6 századdal. A 7. lovashadosztály kötelékében egy kerékpáros
zászlóaljat is létrehoztak.
A császári és királyi tábori tüzérséget 42 tábori ágyús-, 14 tábori tarackos ezred,
14 nehéz tábori tarackos és 9 lovas tüzérosztály, 10 hegyi tüzérezred, 1 önálló hegyi
ágyúsosztály, a vártüzérséget 6 vártüzérezred és 10 önálló vártüzér zászlóalj képezte.
A közös hadsereg műszaki és különleges csapataihoz 14 árkász-, 9 utász-, 1 hidászzászlóalj, 1 folyamaknász-század, 1 vasúti ezred, 1 távíró ezred, a légjáró valamint
a gépkocsizó csapat tartozott.
6
7
8
9
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A felsoroltakon kívül a közös hadsereg hadrendjébe még 16 vonatosztály, a helyőrségi kórházakban található 27 egészségügyi osztag, valamint az élelmezési csapatok
és intézetek tartoztak.
A császári és királyi hadsereg csapattestei közül összesen 47 gyalogezred és 8
tábori vadászzászlóalj, 16 huszár- és 2 ulánusezred, 18 tábori ágyúsezred, 6 tábori
tarackos ezred, 4 lovas tüzérosztály, 6 nehéz tábori tarackos osztály, 5 hegyi tüzérezred, 2 vártüzérezred, 3 önálló vártüzérzászlóalj, 6 árkászzászlóalj, 3 utászzászlóalj, 6
vonatosztály, 8 egészségügyi osztag nyerte kiegészítését a történelmi Magyarország
területéről. A felsoroltakon kívül a vasúti és a távíróezredhez, a légjáró és a gépkocsizó csapathoz szintén osztottak be magyar legénységet.10
1914 nyarán a magyar királyi honvédség (a szárazföldi haderő egészének csupán
1/10-ét tette ki) békeállománya alig haladta meg a 30 000 embert, hadiállományát
mintegy 200 000 fő képezte. Kötelékébe 32 gyalogezred, 10 huszárezred, 8 tábori
ágyúsezred (31 üteg), egy lovas tüzérosztály (3 üteg) tartozott. Mindezeket a csapatokat 8 gyalog-, és 2 lovashadosztályba valamint 8 tüzérdandárba vonták össze. A honvédségnél a legmagasabb szervezeti egységek a hadosztályok voltak.
Az osztrák Landwehr 8 gyaloghadosztállyal (37 gyalogezred és 3 tiroli lövészezred), lovassága 6 ulánusezreddel, egy tiroli és egy dalmát országos lovas lövészosztállyal, valamint 8 tábori ágyús és 8 tábori tarackos osztállyal (összesen 32 üteg)
rendelkezett.

A személyi utánpótlás valamint az osztrák–magyar fegyveres erőre fordított
kiadások
Ausztria–Magyarország békeidőben kiképzett fegyvereseinek számát, hadicélokra
fordított kiadásait tekintve alulmaradt legfőbb első világháborús ellenfeleivel szemben. E lemaradás elsősorban a birodalom politikai döntéshozóinak szűklátókörűségéből és a Monarchia gazdasági-pénzügyi lehetőségeinek korlátozott voltából eredt.
A Habsburg-monarchia hadserege állományának nagysága az 1868-as állapotokhoz képest szinte alig változott, miközben a lakosság száma 36 millióról közel
másfélszeresére nőtt.11 1914-ben több mint 51 millió lakosából elméletileg mintegy 10
millió férfit lehetett volna fegyverbe szólítani.12
A nagyhatalmak közül a Monarchia használta ki legkevésbé fegyverfogható lakosságának potenciálját: az éves újonckontingens 1912 után 212 500 fő volt, 28 000 az
osztrák Landwehr, 25 000 a honvédség, 159 500 a közös hadsereg és haditengerészet
számára.13 Az állításkötelezetteknek csupán 22-29 százalékát sorozták be ténylegesen.
10
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Ausztria–Magyarországon tehát csak minden negyedik férfi állampolgár teljesített
ténylegesen fegyveres szolgálatot. A cári Oroszországban ez az arány 37, Németországban 40, Franciaországban 86 százalék volt.14
1914 nyarán a birodalom 51 milliós lakosságából 450 000, míg a 40 milliós Franciaországban 600 000 fő szolgált a hadseregben.15
1913-ban Franciaországban egy aktívan szolgáló katonára 65, Németországban
98, a Monarchiában 128 lakos jutott. 1914-ben a hadbavonultak száma Franciaországban a lakosság 8 százaléka, Németországban 5,5 százaléka, Ausztria–Magyarországon
2,75 százaléka volt.16
A szövetséges német vezérkar világháború előtt megfogalmazott véleménye
szerint az osztrák–magyar haderő gyenge volt, leginkább csak egy kerethadseregnek
felelt meg. 1912-ben egy közös hadseregbeli gyalogosszázad létszáma pl. 5 tiszt és 93
katona volt, amelyet 1914-re 5 tisztre és 120 főre (a magyar királyi honvédségnél 4
tisztre és 120 honvédre17) emeltek, de csak 5 hadtest területén a létező 16 közül. (Az
orosz európai kiegészítésű gyalogszázad ugyanakkor 4 tisztet és 165 főt, az ázsiai kiegészítésű 4 tisztet és 195 főt számlált.)18
Mivel a gyenge keretek mozgósítás esetén a csapattestek feltöltésére a kiképzett
legénység egész állományát felhasználták, annak következtében elmaradt a tartalék
hadosztályok19 és végeredményben egy tartalék hadsereg felállítása a világháború
kezdetéig.20
Ausztria–Magyarországon az egységes és nemzetek feletti közös hadsereg volt a legjelentősebb összetartó erő. Ezen belül a szociális összetételét és társadalmi helyét tekintve egyaránt középosztályi jellegű tisztikar volt az a testület, mely az összbirodalmi
szellemet a leginkább megtestesítette. A tiszteket az uralkodóhoz és a Monarchiához
fűződő töretlen hűség jellemezte.
A hadapródiskolát (a világháború előtti években 19 ilyen intézmény működött a
birodalomban) vagy katonai akadémiát (azokból összesen 4 létezett) végzett hivatásos tisztek (számuk 36 000 fő 1914-ben, köztük a német tisztek aránya 78, a magyaroké több mint 10 százalék) − akik közül sokan a vezérkar szakiskolájának, a bécsi Hadiiskolának az elvégzése után vezérkari tisztként a hadsereg kulcspozícióiba kerültek,
illetve fejezték be pályafutásukat tábornokként − a nagyszámú (1914-ben mintegy 25
000 fő) tartalékos tiszttel (közöttük a németek aránya 60 százalék) együtt irányították
a haderőt. A felsőbb tisztikar és tábornoki kar esetében − néhány kivételtől eltekintve
− hiányoztak a háborús tapasztalatok.21
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A közös hadseregben a soknyelvűség is nehezítette a vezetést. 80 vezényszót a
szolgálati nyelven, azaz németül adtak ki, a többi érintkezés a katonák legalább 20
százaléka által beszélt ezrednyelven történt.22 A német mellett még tíz másik ezrednyelvet használtak. Gyakran előfordult, hogy a nemzetiségi összetételtől függően,
akár három ezrednyelv is használatos volt egy ezreden belül.
Szembetűnő, hogy a Monarchia a nagyhatalmak közül abszolút értékben a legkevesebbet költötte védelmi kiadásokra. Az állam ráfordításainak csak egy csekély
részét használták fel a hadsereg céljaira. A birodalom katonai kiadásai 1870-től 1910ig 24,1-ről 15,7 százalékra estek vissza az éves állami költségvetésen belül.23
1914-ben a dunai birodalom 910 millió koronát (amelyhez a magyar államháztartás 360 millióval járult hozzá), Németország viszont 2210 milliót, Oroszország
2205 milliót, Olaszország pedig 705 milliót fordított haderejére. Ausztria–Magyarország 1914-ben egy lakosra számítva 15,5 koronát, Németország 38,5 koronát, Oroszország 13,5 koronát, Olaszország 21,5 koronát költött hadikiadásokra.24
Az osztrák–magyar hadsereg költségvetését, a rendelkezésre bocsátott pénz felhasználását a két országgyűlés a delegációkon keresztül ellenőrizte. A 20 magyar és
20 osztrák parlamenti képviselő felváltva Bécsben illetve Budapesten ülésezett.25
Magyarországon a hadseregre fordított kiadások a GDP-hez viszonyítva 1913ban 4,7 százalékot tettek ki. Az egy lakosra számított katonai kiadások a korabeli európai országok közül itt voltak a legkisebbek. Ez annak köszönhető, hogy a hadsereg
fenntartásának költségeit kétharmad részben a Monarchia másik fele fedezte.26

Az osztrák–magyar haderő fejlesztésének elmaradása és alkalmazási elvei
A Habsburg-monarchia népessége 1867 és 1914 között több mint négy és fél évtizedes,
a korábbi történetéhez képest nagyon hosszú békeidőszakot élt át. A korszakban a
haderő csupán néhány rövid hadjáratban vett részt. 1869-ben a cattarói-öböl környékén kitört lázadás leverésére, 1878-ban Bosznia és Hercegovina katonai megszállására, 1882-ben a Hercegovinában és Dél-Dalmáciában kirobbant fegyveres felkelés
megfékezésére vetették be a közös hadsereget és részben a két honvédség alakulatait.
A birodalomnak gyarmatok híján nem kellett másik kontinensen csapatokat állomásoztatnia. Nem véletlen tehát, hogy az európai nagyhatalmak közül Ausztria–Magyarország hadereje rendelkezett a legkevesebb harci tapasztalattal 1914-ben. Azok
hiányát a békeévekben évente megrendezett és jól bejáratott sémák szerint végrehajtott hadgyakorlatok csak megerősítették.
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Sajnálatos módon az 1904–1905-ös orosz–japán és az 1912–1913-ban zajlott két
Balkán-háborúban részt vett osztrák–magyar megfigyelők által gyűjtött harctéri tapasztalatokat, valamint a hadműveletekből levont és megfogalmazott tanulságokat a
birodalom katonai felső vezetése a haderő fejlesztése során alig (pl. 1908–1909-ben jelentős újítás volt, hogy a gyalogságnál bevezették a terep színébe jobban beleolvadó
csukaszürke tábori egyenruhát, felállították a géppuskás osztagokat és elkezdődött a
tüzérség felfegyverzése modern lövegekkel) vagy egyáltalán nem vette figyelembe.
Annak ellenére, hogy a Monarchia élen járt a haditechnikai újdonságok fejlesztésében, azok nagy részét a császári és királyi katonai vezető szervek és hivatalok rövidlátása miatt nem ültették át a gyakorlatba. Megépítették pl. a világ első, 1905 mintájú,
két géppuskával felszerelt, Gottlieb Daimler által tervezett kerekes páncélgépkocsiját.
A Gunther Burstyn műszaki főhadnagy által tervezett motoros löveg a világ első páncélosa volt. A tervezett tank soha nem készült el és a német szövetséges is elutasította a
terv kivitelezését.27
A Habsburg-monarchiában a haderő fejlesztés elmaradása abban is megnyilvánult, hogy új fegyvereket, modern technikai vívmányokat, háborúban nélkülözhetetlen
felszereléseket csak késve, vagy egyáltalán nem vezettek be, a meglévők tekintélyes része pedig elavultnak számított, jócskán rászorult a korszerűsítésre.
A gyalogság – amely több mint a felét tette ki a szárazföldi fegyveres erőnek28 –
csupán 800 000 darab, 1895 mintájú, modern, kiváló hatásfokú Mannlicher ismétlőfegyverrel rendelkezett a háború kezdetén, mintegy 1,7 millió darab a szerb és orosz
puskáknál részben gyengébb minőségű, 1888/90 mintájú Mannlicher (700 000 darab)
vagy teljesen elavult egylövetű Werndl-rendszerű fegyver volt. A gyalogság tehát újrafegyverzésre szorult.29
A Schwarzlose-rendszerű géppuskákból a többi európai hatalom hadseregéhez
képest csak kevés (például a német hadseregben 5000), mindössze 1600 támogatta a
gyalogság és a lovasság harcát.30
Az osztrák–magyar lovasság nem alkalmazkodott a hadügy változásaihoz sem
megjelenésében, sem kiképzésében. A rikító színű egyenruha, a legénység és a lovak
célszerűtlen felszerelése, a csekély lőszerjavadalmazás, a szurony és a gyalogsági ásó
hiánya, a géppuskák nem elegendő száma ezredenként, a gyalog megvívott harc be nem
gyakorlottsága, a támadás erőltetése nagy csapattestekben, a tábori szolgálatban történő kiképzés hiányai hátráltatták a lovasság tevékenységét.31
A dunai birodalom tüzérsége általában nem érte el a várható ellenfelek hasonló
fegyvernemének a szintjét, a modern 30,5 cm-es mozsarakból és más korszerű, csőhátrasiklásos lövegtípusokból (utóbbiak maximális lőtávolsága alatta maradt a későbbi el27
28
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lenségek lövegeiének, pl. az osztrák–magyar 8 cm-es tábori ágyú 700-1000 méterrel kisebb távolságra hordott, mint az orosz és a szerb hadsereg ilyen kaliberű ágyúja32) csak
keveset gyártottak.33 A tüzérségi lőszerek esetében a hadvezetés az egységesített, levegőben robbanó srapnelek gyártásának adott elsőbbséget, noha a becsapódáskor robbanó
gránátok többféle felhasználást tettek lehetővé.34 A tábori ágyúk lőszerkiszabata nem
haladta meg csövenként az 500 darabot, ami a fronton 1-2 napos harc után elfogyott. 35
A harctéri ellátást biztosító mozgókonyhákból is kevés állt rendelkezésre. Nem
rendszeresítettek – az állásháborúban később oly hasznosnak bizonyult – könnyű gyalogsági ágyúkat, aknavetőket és kézigránátokat. Az osztrák–magyar hadvezetés lemaradt a repülőgépek fejlesztése terén is, 1914-ben a haderő mindössze 42 bevethető harci
és 40 gyakorlógéppel bírt,36 szemben 500 orosszal. 1914 nyarán hadtestenként egy, azaz
15 repülőszázad létezett kereteiben, mindegyiknek átlag hat bevethető géppel kellett
volna rendelkeznie. A megfelelően kiképzett pilóták száma is csekély – mindössze 85
fő – volt.37
A motorizálás terén is komoly hiányosságok mutatkoztak, néhány nehézlöveg (pl.
a 30,5 cm-es mozsár) motoros vontatóján kívül a birodalom csak 400 tehergépkocsit
és mindössze néhány páncélgépkocsit, valamint motorkerékpárt tudott hadba állítani.
A tények ismeretében kijelenthetjük, hogy 1914 nyarán az osztrák–magyar hadsereg
nem volt felkészülve a Nagy Háborúra.38
Ausztria–Magyarország számára egy háború megvívása szinte vállalhatatlan volt.
A központi hatalmak tagjaként a német szövetségi rendszerből adódó háborús céljai és
kötelezettségei valamint a birodalom haderejétől elvárható teljesítmény között jelentős
ellentmondás feszült.

Ausztria–Magyarország fegyveres ereje a mozgósítás elrendelése után
A Monarchia hadereje 1914 augusztusában történetének legnagyobb kihívásával került
szembe. A július végi mozgósítás után a szárazföldi haderő hadtesteit hat hadseregbe
vonták össze, amelyek parancsnokságai az alábbi városokban voltak: 1. Bécs, 2. Budapest, 3. Pozsony, 4. Bécs, 5. Zágráb, 6. Szarajevó. A fegyveres erő összesen 52 gyalog- és
11 lovashadosztályból tevődött össze, a tábori hadsereg létszáma 1,8-2 millió főre rúgott,
amelynek mintegy egyharmada Magyarország területéről rekrutálódott.39
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A birodalom fegyveres erejét (a behívottak túlnyomó többsége a gyalogság sorait
gyarapította, a lovasság 80 000, a tüzérség 200 000 fő, a műszakiak, a hadtáp és vonatcsapatok a gyalogsághoz képest csupán csekély létszámmal vonultak a frontra) a hadsereg-főparancsnokság irányította, amely a háború előtti vezérkarból alakult át, élén 1914
nyarától Frigyes főherceg, gyalogsági tábornok állt, de a tényleges vezetés továbbra is
Franz Conrad von Hötzendorf gyalogsági tábornok, vezérkari főnök kezében maradt.40
A honvéd hadosztályokat a tábori hadsereg császári és királyi hadtesteinek kötelékébe osztották be, bevetésükre a közös hadseregbeli vagy a Landwehr csapattestekkel
együtt, elvétve a szövetséges német hadsereg alárendeltségében került sor. A magyar
királyi honvédség 8 gyaloghadosztálya a mozgósításkor 8 népfelkelő gyalogdandárral
(összesen 29 népfelkelő gyalogezreddel) is gyarapodott, továbbá 9 népfelkelő hadtápdandárt és 10 önálló hadtápzászlóaljat is létrehoztak, amelyeket vasútbiztosításra, objektumok védelmére, hadifoglyok őrzésére használtak. Katonáik az idősebb hadköteles korosztályokhoz tartoztak, közülük sokan polgári ruhában teljesítettek szolgálatot,
fegyverzetük és felszerelésük nem volt egyenértékű a honvéd hadosztályokéval.
A mobilizálás során a békében is létező honvéd huszárezredeket a budapesti 5. és
a debreceni 11. honvéd lovashadosztályba vonták össze, amelyek egy-egy kerékpáros
századot is kaptak. Tíz népfelkelő huszárosztályt is létrehoztak.41
A honvéd tüzérség nyolc tábori ágyúsezrede (összesen 31 üteg) és lovas tüzérosztálya (3 lovas üteg) (a honvéd gyaloghadosztályokhoz, illetőleg a 11. honvéd lovashadosztályhoz beosztva) 9 menetüteget állított fel, amelyeket 1915 nyaráig önállóan
alkalmaztak.42
Az osztrák Landwehr ereje 8 népfelkelő gyalogdandárral és menetalakulatokkal
növekedett.
A császári és királyi haditengerészet – Anton Haus tengernagy parancsnoksága
alatt – állománya a mozgósítás után 34 000 főre, ereje pedig egy tengeralattjáróval
nőtt.

Az osztrák–magyar haderő nemzetközi összehasonlításban
Az Osztrák–Magyar Monarchia szárazföldi haderejének relatív gyengesége és számos
hiányossága nyilvánvalóvá válik, ha fő szövetségesének és első számú ellenfelének
ármádiájával hasonlítjuk össze.
A 67,5 milliós lakosságú Németország hadseregének békelétszáma 1914-ben
775 00043, hadilétszáma 2,4 millió fő44 volt, a német hadseregbe évente 300 000 újon40
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cot soroztak be. Békeidőben 8 hadsereg-parancsnokság létezett, az egész haderő 25
hadtestre oszlott, amelyek mindegyike két gyaloghadosztályból állt. Az 50 első vonalbeli gyaloghadosztály mindegyike háborúban négy (3 zászlóaljból álló) gyalogezredet, esetleg egy vadászzászlóaljat és egy kerékpáros századot, 4 lovasszázadot, egy
tüzérdandárt (két tüzérezred, egyenként 6 üteggel) és kiegészítő intézeteket foglalt
magába. Létszámába 13 000 puska, 12 géppuska, 450 lovas, 72 löveg tartozott. A 11
lovashadosztály (a gárda kivételével) csak háborúban alakult meg, 3-3 lovasdandárból, melyek mindegyike két ezredből állt. Szervezetébe tartozott még két lovas üteg
egyenként 6 löveggel, egy lovas utászosztag, egy tábori távjelző-osztag. A lovashadosztályokat hadtestbe egyesíthették. Az aktív szolgálati idő két évet tett ki, a tartalékos
hadkötelezettség 45 éves korig terjedt, ebből az utolsó 5 évet a népfelkelésben kellett
letölteni háború esetén. A népfelkelés tüzérséggel és géppuskákkal alig rendelkezett.
A 28-39 éves tartalékosokból álló seregtesteket külön tartalékos hadtestekbe szervezték. Az 1914-es mozgósításkor a tábori hadseregbe 25 hadtest, 11 lovashadosztály, 14
tartalékos hadtest, 1 tartalékos hadosztály, 1 népfelkelő hadtest, 15 önálló népfelkelő
dandár, 6 póthadosztály tartozott, 2,5 milliós létszámmal, a másfél milliós megszálló
hadseregbe különböző intézetek, pótalakulatok, a népfelkelés nem mozgó egységei
tartoztak, a haderő összesen 5000 géppuskával és 9400 löveggel felszerelve indult
harcba.
A 163,8 millió lakosú cári Oroszország hadseregének éves újonclétszáma a Nagy
Háború előestéjén 455 000 fő volt, békelétszámát 1 340 000, hadiállományát 3 420
000 katona képezte.45 A birodalom területe 12 katonai kerületre oszlott, ezek egyegy hadsereg-parancsnokságnak feleltek meg. A 37 hadtest mindegyike békében 2
gyalog-, 1-2 lovashadosztályból, nehéz tüzérségből, műszaki alakulatokból és különféle (egészségügyi, ellátó stb.) intézetekből állt. A hadsereg 59 gyalog-, 11 lövész-, 24
lovashadosztállyal, 17 lövész- és 8 önálló lovasdandárral bírt. A tényleges szolgálati
kötelezettség 3 év volt a gyalogságnál és a tábori tüzérségnél, az összes többi fegyvernemnél pedig 4 év. Mozgósításkor mindegyik hadtest egy tartalék hadosztályt állított
fel. A mozgósított hadsereg létszáma 5,4 millió főt számlált, amely 6800 löveggel,
3900 géppuskával bírt, 74 gyalog- és 24 lovashadosztályból, valamint 8 önálló lovasdandárból, 74 tábori tüzérdandárból állt, továbbá a hadrendbe tartozott még néhány
gárda- és gránátos hadosztály is. A gyalog- vagy lövészhadosztály (21 000 fő) két
dandárba sorolt 4 gyalogezreddel (mindegyik 4 zászlóaljjal), 16 géppuskás osztaggal (egyenként 8 géppuskával), valamint 2-3 lovasszázaddal, egy 2 osztályt képező
(mindegyik 3 nyolclöveges üteggel) tüzérdandárral rendelkezett, állományába 48 löveg, 32 géppuska tartozott. A lovashadosztály 4 hat századból álló lovasezredből, egy
lovas géppuskás osztagból, 2 hatlöveges lovas ütegből állt. A hadosztályokat kettesével lovas hadtestbe vonhatták össze.46
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A mindössze 4 millió lakosú Szerbia hadseregének első vonalát 6 gyalog- és 1
lovashadosztály, második vonalát 5 gyaloghadosztály, harmadik vonalát 15 gyalogezred, 12 lovasszázad és 30 régi típusú tüzérüteg alkotta. A hadosztályokat folyókról
nevezték el, ehhez toldották hozzá a vonalat jelző római számot pl. Duna I, Timok II.
Az első vonalbeli hadosztályok (14 000 fő) mindegyike 4 gyalogezreddel, 3 lovasszázaddal és 9 tüzérüteggel (54 löveg), a második vonalbeliek egyenként 3 gyalogezreddel, 4 lovasszázaddal és 6 üteggel bírtak. A szerb hadsereget összesen 264 000 főnyi
gyalogos, 11 000 lovas és 828 löveg képezte.
A legnagyobb különbség Németország és a háborús ellenfelek javára a tüzérségi
fegyvernem összevetése esetén mutatkozik. A tábori és hegyi tüzérség európai összehasonlításban gyengének számított, mennyiségi és minőségi lemaradása jelentősen
befolyásolta a haderő csapásmérő képességét.47 A Monarchia 441 tábori és hegyi üteget és összesen 2842 löveget számláló tüzérséggel indult századunk első világméretű
háborújába. Egy gyaloghadosztály 42-48 löveggel, egy átlagosan két hadosztályból
álló hadtest összesen 104 löveggel rendelkezett (ezzel az utolsó helyen állt a nagyhatalmak között), ebből 60 darab 76,5 mm-es könnyű tábori ágyú volt.
A német hadsereg lövegeinek száma 9400 volt, a hadosztálynak 72, a hadtestnek 160 löveget rendeltek alá. A hadtest 52 közepes űrméretű, illetve nehéztarackkal
rendelkezett.
Oroszországban a hadosztály 48, a hadtest 112 löveget tudott csatasorba állítani,
ebből mindössze 16 volt nehéztarack, mivel a gyaloghadosztály csak könnyűágyúkkal
volt felszerelve. A cári hadsereg összesen 6800 löveggel bírt, az orosz tüzérség minden osztrák–magyar löveggel szemben közel két és félszeres túlerővel rendelkezett.48
A dunai birodalomhoz képest tizedannyi lakossal sem bíró Szerbia hadserege
828 löveget küldhetett a harctérre, az első vonalbeli gyaloghadosztály harcát 54 löveg
támogatta.49
A Monarchia hadereje nem volt abban a helyzetben, hogy a gyalogcsapatok
létszámában és felszereltségben valamint kiképzésben megmutatkozó gyengeségét
eredményes és elsöprő tüzérségi tűzerővel kompenzálja. Ennek egyik megdöbbentő
és érthetetlen bizonyítéka, hogy a dunai birodalom volt az egyetlen állam, amelyik a
gyorstüzelő lövegekre történő átállás időszakában 8-ról hatlöveges ütegekre csökkentette a tábori tüzérségét, miközben mindegyik más ország hadserege növelte tábori
ütegeinek számát.50
A tábori ágyútól eltekintve a tüzérség eszközei elöregedtek, pl. a könnyű és nehéz tábori tarackok (12 hadosztályonként és 8 hadtestenként), a hegyi ágyúk már
elavultnak számítottak 51, igaz egy sor modern löveget már kipróbáltak és gyártásra
47
48
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50
51
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előkészítettek (pl. a későbbi 15 M 7,5 cm-es hegyiágyút, a 14 M 10 cm-es tábori tarackot, a 14 M 15 cm-es nehéz tábori tarackot), de azok rendszeresítésére és tömeggyártására csak a háború folyamán került sor.52
Az osztrák–magyar tüzérség ellenfeleivel ellentétben gyatrán volt ellátva lőszerrel, példának okáért a tábori ágyús ütegben minden lövegre 126 darab (96 srapnel
és 30 gránát) esett, az ágyús lőszeres oszlopban szállítottal együtt csövenként 482,
ugyanakkor Szerbiában 366 (az oszlopban szállítottal együtt ágyúnként 466), Franciaországban 312 (a tartalékintézetekkel együtt 577), Németországban 137 (az oszlopban találhatóval együtt 257) lőszer jutott minden tábori ágyúra. A szerb és a francia
tábori üteg tehát sokkal függetlenebb volt a lőszerutánpótlástól.53
Az osztrák–magyar tüzérségnél ütegenként és évente 240 gránát valamint srapnel állt gyakorlási célokra rendelkezésre. A többi európai országgal összevetve ez kevésnek bizonyult. Németországban 730, Oroszországban 5-600, Olaszországban 350,
Szerbiában és Bulgáriában egyaránt 250 lőszert használt el minden löveg éves szinten
a gyakorlatok során.54

Összegzés
Ausztria–Magyarország a 19. század utolsó évtizedeitől elhanyagolt hadereje csak
részben tudott megfelelni azoknak a követelményeknek, amelyeket a modern gépi
háború, jelesül a 20. század őskatasztrófájának tartott első világháború támasztott
vele szemben. Történetének legnagyobb kihívásával úgy volt kénytelen szembenézni,
hogy számos mutatót (technikai fejlettségét, fegyverzetét, felszereltségét, hadicélokra
fordított kiadásait valamint kiképzett fegyveresei számát) tekintve alulmaradt jelentősebb első világháborús ellenfeleivel szemben. A hadsereg ütőképessége összességében a dualizmus eleji, 1868-as állapotokat tükrözte.55
Fogyatékosságai, korszerűtlensége, technikai lemaradása, harcászati és kiképzési alapelveinek, továbbá hadászati felvonulási terveinek kudarca már a Nagy Háború első hónapjában nyilvánvalóvá váltak, amikor tevékenységét sem a szerb, sem az
orosz fronton nem koronázta a várva-várt átütő és gyors siker, sőt épp az ellenkezője
történt: a defenzívába szorult császári és királyi fegyveres erő a világégés első másfél
hónapja alatt óriási, több mint 600 000 fős veszteséget szenvedett, amelyből a nem
pótolható veszteség (meghalt, eltűnt, fogságba esett) 350 000 katona volt.56
A legjobban kiképzett tiszti és legénységi állományának elvesztését az osztrák–
magyar haderő tulajdonképpen már nem volt képes pótolni a későbbiekben.
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Bene Krisztián

A francia hadsereg baranyai katonái az első világháborúban

Az első világháború alapjaiban változtatta meg az Európában fennálló hatalmi
rendet, új országok jöttek létre, határokat rajzoltak át, emberek milliói lettek más
országok állampolgárai. Ugyanakkor maga a háború is példátlan pusztítással járt,
milliók vesztek oda, még többen rokkantak meg, egyes országok pedig korábban
ismeretlen mértékű anyagi veszteséget szenvedtek el az éveken keresztül tartó
pusztító hadműveletek során. A konfliktus tehát méltán érdemelte ki már a kortársaktól a Nagy Háború elnevezést.
A háború centenáriuma kapcsán és az eltelt egy évszázad során is sokan vizsgálták a résztvevő országok háborús szerepvállalását, a hadműveleteket, a békekötéseket és azok következményeit. Jelen tanulmány ennél sokkal korlátozottabb
célokat tűzött ki maga elé. Az elmúlt évek során hozzáférhetővé vált francia levéltári források alapján szeretné bemutatni azokat a külföldi, magyar – és elsősorban
baranyai – önkénteseket, akik a háború során a francia hadsereg kötelékében teljesítettek szolgálatot, majd haltak hősi halált. Bízunk benne, hogy ennek a korábban
ismeretlen epizódnak a bemutatása hozzájárul mind a dél-dunántúli helytörténet,
mind pedig a magyar és egyetemes hadtörténet gazdagításához.

Külföldiek francia lobogó alatt
A más nemzetekből származó önkéntesek csatasorba állítása sok évszázados múltra tekint vissza Franciaországban. Fülöp Ágost francia uralkodó már a 12. században külföldi zsoldosokat fogadott fel az általa kevésbé használhatónak tartott
hűbérúri seregek helyett. Ezt követően a százéves háború során a francia csapatok
soraiban rendszeresen jelen voltak skót íjászok és genovai számszeríjászok, akik
kiegészítették a lovagi hadviselésen alapuló királyi sereget. Ennek a toborzási hagyománynak a következő állomása a 15. században volt, amikor VII. Károly francia
király saját skót gárdát állított fel. Ezt követően a legtöbb francia uralkodó rendszeresen fogadott szolgálatába külföldi zsoldosokat (köztük is legnagyobb számban svájciakat), akiket általában önálló egységekbe szerveztek. Ezek olyannyira
eredményesnek bizonyultak a harctereken, hogy a királyi ház saját testőrségének
soraiba emelte őket, így svájci és skót gárdaalakulatok is közreműködtek az uralkodó védelmében. A 18. század végén már az állandó királyi haderő körülbelül
egynegyedét külföldiekből álló egységek tették ki. Az adatok tanúsága szerint 24
gyalogsági és 14 lovassági ezred volt a hadsereg kötelékében, amelyeket kizárólag külföldiek (írek, németek, vallonok, dánok, svédek, olaszok stb.) alkottak. Az
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1789-es forradalmat követően hatalomra került új vezetés a királyhoz való hűségük miatt túl veszélyesnek ítélte ezeket az alakulatokat, ezért feloszlatta őket.1
Ugyanakkor már 1792-ben felmerült az igény újjászervezésükre, mivel bizonyítottan magas harcértékükre komoly szükség volt a harcmezőkön. Napóleon
különösen nagymértékben támaszkodott az idegen nemzetiségű önkéntesekre,
akik részére számos önálló alakulatot is szervezett 1802-től. Ezek soraiban Európa
számos nemzetének fiait megtaláljuk: svájciakat, olaszokat, belgákat, íreket, németeket, magyarokat, cseheket, svédeket, oroszokat, osztrákokat, lengyeleket, spanyolokat, portugálokat. Számuk olyannyira jelentős volt, hogy az 1812-ben Oroszország elfoglalására induló Nagy Hadsereg (Grande Armée) több mint felét már
ők adták. A császár bukása után ezeket a csapatokat leszerelték és tisztes végkielégítéssel hazaküldték, ugyanakkor azonnal gondoskodtak részleges pótlásukról is,
amikor 1816-ban négy svájci gyalogezredet hoztak létre az ún. Királyi Idegenlégió
kötelékén belül. Ez a helyzet csak az 1830-as forradalom következtében változott,
amikor a republikánus érzelmű polgári vezetés fel kívánta számolni a monarchista
berendezkedés jelképeit, ezért az év folyamán ezt az alakulatot is feloszlatták.2
Meglepő módon ez a helyzet csupán néhány hónapig tartott, mivel a francia
állam hosszú távon nem tudott lemondani a külföldi erők alkalmazásáról, ezért
1831. március 9-én királyi rendelettel létrehozták a Francia Idegenlégiót. A rendelet szövege értelmében ennek az egységnek két fő jellegzetessége volt: legénységi
és altiszti állományát teljes egészében, tiszti állományát pedig részben külföldiek
alkották, harctéri alkalmazására pedig kizárólag Franciaország európai határain
kívül (vagyis elsősorban a gyarmatokon) kerülhetett sor. Az új alakulat kezdetben hét zászlóaljból állt, amelyeket nemzetiségi hovatartozás alapján hoztak létre.
Ennek megfelelően az 1., 2. és 3. zászlóaljban svájciak és németek szolgáltak, a
negyedikben spanyolok és portugálok, az ötödikben olaszok, a hatodikban belgák
és hollandok, a hetedikben pedig lengyelek. A 18 és 40 év közötti önkéntesek kezdetben 3 és 5 éves időtartamú szerződéseket köthettek, amelyeket később közös
megegyezéssel hosszabbítani lehetett.3
Ezeknek a szabályoknak a betartásával a régi-új alakulat számos alkalommal
tüntette ki magát a 19. század hadjárataiban és komolyan hozzájárult a francia
gyarmatbirodalom kiépítéséhez.4 Mindazonáltal az alakulat története folyamán
három alkalommal is olyan politikai-katonai helyzet állt elő, amely szükségessé
tetté a hazai bevetésre vonatkozó előírás megszegését: a porosz–francia háborúban, az első és a második világháborúban.
Az 1870–1871-es porosz–francia háború 1870. augusztusi kirobbanása után
nagyszámú külföldi önkéntes jelentkezett a francia hatóságoknál azzal a céllal,
1
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hogy francia oldalon harcoljon. Ezeket a harcolni kívánó személyeket az Idegenlégió kötelékébe irányították és elrendelték, hogy Franciaország területén szervezzenek meg belőlük egy önálló alakulatot, amely képes hozzájárulni a német csapatok
ellen indított hadműveletek sikeréhez. Az új egység az Idegenlégió 1. ezredének
5. zászlóaljaként jött létre olyan külföldi önkéntesekből, akik kizárólag a háború
időtartamára csatlakoztak a francia fegyveres erőkhöz. Ennek következtében nem
csupán az alakulat jelentett korábban ismeretlen újítást, hanem az abban szolgálatot teljesítő önkéntesek jogviszonya is, hiszen korábban a jelentkezők határozott
időtartamú szerződés keretében csatlakoztak az Idegenlégióhoz. A közel ötezer
önkéntes közül végül 1400 fővel állították fel a nyolc századból álló zászlóaljat
Tours városában. Az alakulat tagjai elsősorban spanyol, osztrák, lengyel, olasz, román, svájci, szerb és ír állampolgárok voltak, de mellettük számos belga is csatlakozni szeretett volna, akiknek jelentkezését azonban a stratégiailag fontos helyen
fekvő ország semlegességének megőrzése érdekében a francia hatóságok elutasították. A jelentkezők egy része megtarthatta saját országa hadseregében korábban
szerzett tiszti rangját, ilyen volt például Karadzsordzsevics herceg,5 aki Pierre Kara
néven jelentkezett az egységbe, később pedig I. Péter néven Szerbia királya lett.
További hasonló alakulatok felállítását is tervbe vették, de ezek végül a háború
váratlanul gyors lezárása miatt nem jöttek létre.6
1870 szeptemberében az Észak-Afrikában állomásozó 1. idegenlégiós ezred
parancsot kapott, hogy két zászlóalját irányítsa át Franciaországba, ahol együtt
kerültek bevetésre a frissen felállított 5. zászlóaljjal. A német állampolgárságú légiósait a fekete kontinensen hagyó 1. és 2. zászlóalj 1490 fővel október 13-án csatlakozott az anyaországban állomásozó új egységhez, amely négy hetes kiképzés
után harcba vetettek és eddigre már komoly harcokat vívott Orléans térségében az
előretörő porosz csapatok ellen. Az így létrejött szám nélküli ideiglenes légiós menetezred a Loire-hadsereg kötelékébe nyert besorolást és pályafutását az október
végén Metz térségében Bazain tábornok által elszenvedett megsemmisítő vereség
miatt egy gyors visszavonulással kezdte, azonban ezt követően szerepet vállalt a
november 9-én Coulmiers-nál aratott francia győzelemben (az egyetlenben a háború során), amely lehetővé tette Orléans visszafoglalását. November és december
folyamán az ezred sikeres védelmi harcokat folytatott, azonban a harcok és a hideg
időjárás miatt eközben létszámának több mint felét elveszítette. Ennek pótlására
december közepén 2000 frissen besorozott francia – főként breton – állampolgárt
rendeltek az alakulathoz, amely így visszanyerte korábbi létszámát, azonban harcértéke az eredetinek töredékére esett vissza az újoncok tapasztalatlansága miatt.
1871 januárjában a menetezredet vasúti úton Dijon-ba szállították, ahol védelmi

5
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I. (Felszabadító) Péter (1844–1921) 1903 és 1918 között volt a Szerbiai Királyság, majd 1918 és 1921
között a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság királya.
MAHUAULT 2013, 20–22.
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állásokat foglalt el és feltartóztató harcokat vívott a porosz csapatokkal a hónap
végéig.7
Noha a két fél már január 26-án aláírta a fegyverszünetet, az új francia–német
határvonalról még folytak a tárgyalások, ezért februárban a keleti országrészben
állomásozó francia csapatok folyamatosan megerősített védelmi állások kiépítésén
dolgoztak, amellyel csak az előzetes békeszerződés francia ratifikálása után hagytak fel március elején. A háború lezárultával március végén a háború időtartamára
jelentkezett önkénteseket elbocsátották az Idegenlégió kötelékéből.8 Annak ellenére, hogy a háborús vereség zűrzavaros viszonyai között az ezred nyilvántartását
nem vezették előírásszerűen a hadjárat folyamán, és ezért nem rendelkezünk pontos számadatokkal a harcok során elesettekről, a szolgálatból elbocsátottak száma
sokat elárul a küzdelem hevességéről. Az eredetileg 1400 főt számláló alakulatnak
mindössze 415 tagja szerelt le 1871 tavaszán, ami azt jelenti, hogy a néhány hónapig
tartó háború során a különleges önkéntesekből álló egység elveszítette létszámának hozzávetőlegesen 70 százalékát.9
Ugyanakkor azt is meg kell említeni, hogy a fegyverszünet megkötése nem
jelentette minden külföldi önkéntes számára a harcok lezárulását. Ugyanis a háború idejére csatlakozott önkéntesek elméleti leszerelése után – gyakorlatban maradhattak az egység állományában önkéntesek – a Dijon térségében állomásozó
idegenlégiós ezredet március 29-én átirányították a fővárost ostromló francia erők
kötelékébe, ahol a következő hónapok során részt vett a párizsi kommün felszámolásában. Az egység a május 21-én meginduló döntő támadásban is szerepet kapott,
a 39. gyalogsági ezreddel közösen a Gare du Nord pályaudvart foglalta el, miközben 22 halottat és 128 sebesültet veszített. Ezt követően a breton katonákat a hadsereg saját állományába rendelte, az idegenlégiósokat pedig visszaküldték északafrikai állomáshelyükre, ezzel a háború időtartamára szolgálatba álló önkéntesek
intézménye – legalábbis egy időre – megszűnt.10

A francia hadsereg külföldi önkéntesei az első világháborúban
Franciaország az első világháború kirobbanása után kényszerült második alkalommal arra, hogy bevezesse a külföldi önkénteseknek szóló speciális katonai
szolgálatot, amely már jól vizsgázott több mint negyven évvel korábban. 1914
nyarán számos Franciaországban élő külföldieket tömörítő szervezet bátorította
arra tagjait, hogy a háború kirobbanása esetén jelentkezzenek a francia hadsereg
kötelékébe és harcoljanak befogadó hazájuk védelmében. Ezek a közösségek lel7
8
9
10
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MAHUAULT 2013, 51.
BLOND 2008, 159–161.
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kesen reagáltak ezekre a felhívásokra, mivel tagjaik igen nagy számban jelentkeztek az Idegenlégió soraiba a nyári hónapokban hagyományos ötéves szerződéssel.
A jelentkezőkben rejlő potenciált érzékelve a francia kormány bejelentette, hogy a
mozgósítás megindítása után húsz nappal a külföldi önkéntesek csatlakozhatnak
az Idegenlégióhoz különleges, a háború időtartamára szóló szerződéssel.11 Ennek
eredményeként augusztus 21-től igen nagy létszámban jelentek meg önkéntesek az
Invalidusokban felállított toborzóirodában, akik közül összesen 42 883 főt találtak
szolgálatra alkalmasnak a háború végéig. Az önkéntesek több mint ötven nemzet
soraiból kerültek ki, de érdemes megjegyezni, hogy az 1915. április 1-ig vezetett
nyilvántartás szerint legnagyobb számban a Németországhoz csatolt elzász-lotaringiaiak voltak közöttük (6500 fő). Őket követték az olaszok (4900 fő), oroszok
(3400 fő), svájciak (1500 fő), belgák (1500 fő) és osztrák–magyar állampolgárok
(1400 fő), tehát Európa számos országának képviselői döntöttek Franciaország
ügyének támogatása mellett. Ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy amerikaiak,
szíriaiak és más, Európán kívüli önkéntesek is százas nagyságrendben voltak jelen
az önkéntesek között.12
A jelentkezők leghatékonyabb bevetése érdekében a francia katonai parancsnokság úgy döntött, hogy újonnan létrehozott egységek kötelékébe irányítja őket.
Ennek megfelelően a már rendelkezésre álló idegenlégiós ezredek személyi állományának és a korábban leszerelt tartalékos légiósok felhasználásával 1914 végéig
négy menetezredet hoztak létre, amelyeket a frissen jelentkezett önkéntesekkel
töltöttek fel teljes létszámra. Az ősz folyamán 8000 külföldi újoncot irányítottak
ezekhez az egységekhez, amelyeket gyors kiképzés után be is vetettek a fronton a
német csapatok ellen.13
Elsőként az 1. idegenlégiós ezred 2. menetezredét állították fel 1914. augusztus
21-én négy zászlóaljjal,14 amelyek legénységének többségét frissen jelentkezett külföldi önkéntesek alkották, akik egy része nem beszélt franciául. Ennek következtében átmenetileg szakítottak azzal a szabállyal, hogy az alakulat vezényleti nyelve
kötelezően a francia legyen, és a katonákat nemzetiségenként osztották be az alegységekbe, hogy megkönnyítsék a kommunikációt.15 A kiképzés gyorsan véget
ért, a menetezredet már október 18-án szolgálatra alkalmasnak nyilvánították és
az 5. hadsereg alárendeltségébe helyezték Champagne-ban.16 A marokkói hadosztály parancsnoksága alá tartozó ezred 1915 áprilisáig kizárólag védelmi feladatokat látott el, május elején azonban a megerősített német vonalak elleni támadásra
11
12
13
14
15
16
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rendelték. Az egység kijelölt céljait elfoglalta, azonban egy nap alatt elveszítette
létszámának több mint felét, ezért ideiglenesen visszavonták a frontvonal mögé.
Június 16-án újabb támadásban vett részt az ezred, amely ezúttal létszámának egyharmadát emésztette fel különösebb eredmények nélkül, aminek következtében
két zászlóalját fel kellett oszlatni. A nyár folyamán az alakulat erősítéseket kapott,
ami lehetővé tette, hogy szeptember végén és október elején újabb offenzívákban
vegyen részt, az itt elszenvedett veszteségek miatt azonban létszáma 2000 fő alá
esett, ezért zászlóaljaiban már csak 3–3 századot tudott csatasorba állítani. Az ezredet helytállásáért kétszer is kitüntették, azonban kritikusan alacsony létszáma
miatt november 11-én feloszlatták és személyi állományát összevonták egy másik
idegenlégiós ezreddel, hogy együtt alkossanak egy számottevő harcértékkel rendelkező alakulatot.17
Néhány nappal az első alakulat létrehozása után, 1914. augusztus 24-én állították fel az 1. idegenlégiós ezred 3. menetezredét, amelyet eleinte a „párizsi elsáncolt tábor idegenlégiós menetezredének” is neveztek, mivel a kedvezőtlenül alakuló
hadi helyzet miatt a fővárosban hozták létre annak védelmére, ráadásul soraiban
szinte kizárólag párizsi lakóhelyű külföldiek szolgáltak.18 Az ezred századait az önkéntesek jelentkezésének ütemében alakították ki, így augusztusban az alakulatnak még csak négy százada volt, ami szeptemberben már tizenegyre növekedett,
de novemberig kellett várni, hogy az előírás szerinti teljes, tizennégy századból
álló ezred kialakuljon, azonban az alegységek még ekkor is létszámhiánnyal küszködtek, sok önkéntes kiképzése pedig még kívánnivalót hagyott maga után. Ennek
következtében a 3. menetezred csak november végén indulhatott a frontra, ahol
kizárólag védelmi feladatokat látott el.19 Ugyanakkor ezek a műveletek is komoly
veszteségekkel jártak, ráadásul az antant országokból származó (főként belga és
orosz) önkéntesek lehetőséget kapták rá, hogy saját hadseregükben folytassák
szolgálatukat, amivel a többségük élt is, így az ezred létszáma kritikusan alacsony
szintre süllyedt.20 Ebből kifolyólag 1915 februárjában először feloszlatták három
zászlóaljából az egyiket, majd júliusban az egész ezredet, a megmaradt állományt
pedig átirányították az 1. idegenlégiós ezred 2. menetezredéhez, amelynek saját
veszteségei miatt nagy szüksége volt az utánpótlásra.21
Giuseppe (Peppino) Garibaldi, a híres forradalmár unokája is felajánlotta
szolgálatait Franciaországnak egy francia oldalon harcoló olasz önkéntes alakulat
megszervezésének formájában. A francia politikai vezetés némi habozás után végül 1914 szeptemberében fogadta el Garibaldi felajánlását és megbízta a kizárólag
17
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olasz önkéntesekből álló 1. idegenlégiós ezred 4. menetezredének felállításával és
vezetésével.22 A négy zászlóaljból álló és szélesebb körben parancsnoka után csak
Garibaldi-légió néven emlegetett alakulatot a kiképzés befejezése után december
végén irányították a frontvonalba. Az ezredet azonnal támadásba vetették egy stratégiailag fontos pozíció visszafoglalása érdekében, amit az alakulat sikerrel végre
is hajtott, amiért dicséretben részesült felettes hadosztály- és hadtestparancsnokától.23 Január 5-én a front egy másik szakaszán vetették be az egységet, ahol újból
sikerrel foglalta el az ellenséges állásokat, majd néhány nappal később aktívan közreműködött a szomszédos alakulatok ellen indított német támadások visszaverésében. Ezeknek a sikeres akcióknak azonban magas ára volt, a menetezred létszáma
1500 főre csökkent a harctéren elszenvedett veszteségek következtében, ezért vis�szavonták a hátországba pihenőre és feltöltésre.24 Mikor Olaszország hadba lépése
után felkínálták a lehetőséget az önkénteseknek, hogy hazájuk hadseregében folytassák a harcot, a többség elfogadta az ajánlatot és hazatért,25 ezért az alakulatot
1915 tavaszán feloszlatták.26
A 2. idegenlégiós ezred 2. menetezredét szintén 1914 augusztusának végén
állították fel, majd az újonnan jelentkezett önkéntesek kiképzése után decemberben a frontra irányították Chemin des Dames térségébe,27 ahol védelmi feladatokat kellett ellátnia 1915 májusáig. A szövetséges államokból érkező önkéntesek
hazatérése ennek az egységnek is leapasztotta a létszámát, ezért négy zászlóaljának
egyikét feloszlatták. A nyár folyamán Elzászba helyezték át az egységet a marokkói
hadosztály alárendeltségébe, ahol együtt teljesített szolgálatot elsőként felállított
testvéralakulatával, az 1. idegenlégiós ezred 2. menetezredével. Ugyanakkor a további veszteségek miatt még egy zászlóalját meg kellett szüntetnie, így ekkor már
csupán az eredeti harcértéke felével rendelkezett. 1915 őszén az alakulat komoly
harcokat vívott, amelyekért kitüntetésben részesült, ugyanakkor létszáma annyira
alacsonnyá vált, hogy 1915. november 11-én feloszlatták, hogy összevonják a vele
egy kötelékben szolgáló másik ezreddel és együtt alkossák az Idegenlégió menetezredét.28 Ez egyben azt is jelentette, hogy az egyéves szolgálat alatt az 1914 őszén
felállított négy ezred létszáma olyan mértékben lecsökkent a harctéri veszteségek
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és a távozások miatt, hogy az önkéntesek száma már csupán egyetlen ezred bevetését tette lehetővé.29
Az újonnan felállított egység kötelékébe ekkor 71 tiszt és 3115 sorállományú
katona tartozott, ennek alapján bevetésre alkalmasnak nyilvánították. Az ezred
1916 nyarán részt vett a somme-i csatában, ahol a számára kijelölt célpontokat
elfoglalta, mindez azonban közel 1000 embere elvesztésével járt.30 1917 áprilisában Champagne-ban járult hozzá egy sikeres offenzívához, azonban ekkorra már
csupán kezdeti létszámának felével rendelkezett, ami szükségessé tette az alakulat
feltöltését és pihentetését. 1917 nyarán az idegenlégiósok Verdun térségében tüntették ki magukat, ahol három kilométer mélyen nyomultak be az ellenséges állások közé és 680 foglyot ejtettek.31 1918 tavaszán az ezred tevékenyen részt vállalt a
nagy német offenzívák megállításában, amelynek során állományának több mint
felét elveszítette. Ennek ellenére a nyár és az ősz folyamán szerepet vállalt a francia
hadsereg támadóakcióiban is és számos sikeres műveletet hajtott végre, noha ezek
során újfent jelentős veszteségeket szenvedett el.32 A háború végére a menetezred
kilenc kitüntetést kapott és ezzel a francia hadsereg legsikeresebb egységei között
tartották számon.33
A háború során az Idegenlégió egységei a franciaországi hadszíntér mellett
jelen voltak Észak-Afrikában, a Balkán-félszigeten, sőt még Oroszországban is,
ahová zászlóaljerejű kötelékeket irányított a francia parancsnokság a hadműveletek támogatása érdekében.34 A statisztikák szerint a jelentkezők közül a harcok
folyamán 5170 fő veszett oda, 25 000 pedig megsebesült vagy eltűnt, ami azt jelenti,
hogy az önkéntesek hozzávetőlegesen 70 százaléka került veszteséglistára.35

A francia fegyveres erők magyar tagjai
Az első világháború hadtörténelmét felületesen ismerők számára is teljesen egyértelmű, hogy Franciaország és az ekkoriban az Osztrák–Magyar Monarchia részeként létező Magyarország egymással szembenálló politikai-katonai táborok tagjai
voltak a konfliktus során. Azt már jóval kevesebben tudják, hogy a két állam hadseregei között a jókora földrajzi távolság ellenére sor került néhány közvetlen ös�29
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szecsapásra is a nyugati hadszíntéren 1914-ben és 1918-ban.36 Az a tény pedig szinte
teljesen ismeretlen, hogy akadtak olyan magyar nemzetiségű önkéntesek, akik a
francia hadsereg kötelékében harcoltak a háború során. Ebből kifolyólag először is
arra a kérdésre kell választ találnunk, hogy kik, mennyien és milyen indíttatásból
hozták meg azt a döntést, hogy egy hazájukkal szembenálló fegyveres erő soraiban
teljesítsenek szolgálatot.
A rendelkezésünkre álló adatok sajnos nem tekinthetőek hiánytalannak, mivel részletes összesítés nem készült azokról az osztrák–magyar állampolgárokról,
akik önként jelentkeztek a francia hadsereg kötelékébe. Ugyanakkor pontos számukat ismerjük, 1369 fő írt alá szerződést valamelyik franciaországi toborzóirodában. Nemzetiségi összetételükre vonatkozóan azt emelik ki a források, hogy döntő
többségben voltak közöttük a csehek,37 ami logikusnak tűnik, hiszen ők kimaradtak a monarchia irányításából, ezért nyilvánvalóan kritikusak és – adott esetben –
ellenségesek is voltak azzal szemben. Ugyanakkor ebből arra is következtethetünk,
hogy az államalkotó két nemzet – az osztrák és a magyar – valószínűleg az ország
lakosságán belüli számarányánál kisebb mértékben képviseltette magát az önkéntesek között. 1910-ben az Osztrák–Magyar Monarchia 51 millió 390 ezres összlakossággal rendelkezett, amelyből a birodalom osztrák felében is csupán 35,6 százalék volt német,38 ugyanakkor a magyar területek 18 millió 264 ezres lakosságának
54,4 százaléka volt magyar.39 Tehát optimális esetben a jelentkezőknek legfeljebb
40 százaléka kerülhetett volna ki a két nagy nemzetiség soraiból, a Magyar Királyság területéről pedig a fenti számarányok tükrében még ennél is kisebb mutatóval
kell számolnunk. Ezt módosította lefelé az erős cseh jelenlét, amiből arra következtethetünk, hogy a magyarországi önkéntesek száma a legbátrabb becsléssel sem
haladhatta meg a néhány száz főt.
A francia katonai levéltár (Service historique de la Défense) erőfeszítéseinek
köszönhetően ma már elérhetőek az első világháború során elesett katonák adatai
születési ország szerinti csoportosításban is. Ebben az összesítésben 51 magyarországi születésű hősi halottat tartanak nyilván, akiknek fontosabb adatai is hozzáférhetőek (lásd a mellékletet).40 Az alábbiakban ezeknek az információknak a segítségével igyekszünk átfogó képet adni ennek a különleges csoportnak a tagjairól.
A személynevek elemzése már önmagában is érdekes következtetések levonását teszi lehetővé. Mivel az önkéntesek soknemzetiségű országból érkeztek, a
nevek elméletileg segítséget adnak ezek azonosításához, ami sok esetben valóban
így is van, hiszen például Nagy Sándor vagy Csaky Daniel egyértelműen magyar,
míg Stanislas Novotny vagy Spiro Pavkovic neve kétségtelenül szláv felmenőkre
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utal. A képet színesíti, hogy számos esetben a magyaros vezetéknevekhez francia keresztnév társul (Biro André, Papp Louis stb.), ami feltételezhetően annak
köszönhető, hogy az adatok felvételekor egyszerűbb volt ezeket a franciásított neveket megadni, mint a franciák számára bonyolultnak tűnő eredeti neveket. Nem
könnyíti meg a helyzetet az sem, hogy számos esetben teljes egészében franciának tűnő nevekkel találkozunk (Jacques Jules Louis Durand, Georges Fremont,
Charles Adam Perrenoud stb.), ami első pillantásra meglehetősen furcsának tűnik,
hiszen Magyarországon nem beszélhetünk jelentősebb francia diaszpóráról, ami
ezt a jelenséget érdemben magyarázná. A megoldást erre a rejtélyre az Idegenlégió
gyakorlata szolgáltatja, amely lehetővé tette az önkéntesek számára, hogy jelentkezésükkor új személyazonosságot vegyenek fel.41 Úgy tűnik, hogy ezzel a lehetőséggel számos magyar élt is, és francia néven csatlakozott a francia hadsereghez.
Mindezekből kifolyólag nagyon nehéz a magyar nemzetiségűek számarányára
következtetni az önkéntesek között, hiszen a név nem feltétlenül esik egybe az
identitással. Az megállapítható, hogy a németes hangzású nevekkel rendelkezők
adják a magyarországi születésű önkéntesek közel felét. Ugyanakkor azt is tudjuk,
hogy a magyarországi németség erős kettős német-magyar identitással rendelkezett, így ez arra is utalhat, hogy a szélesebb nemzetközi ismeretekkel és beágyazottsággal rendelkező – főleg városlakó – társadalmi csoport soraiból kerültek ki
az önkéntesek.
Ennek a feltevésnek a megerősítésében nyújt segítséget számunkra a születési
helyekre vonatkozó adatsor, amelyből kiderül, hogy a jelentkezők több mint fele a
fővárosból, illetve a vidéki közepes és nagyvárosokból (Szolnok, Sopron, Szeged,
Pécs, Fiume) származott. Sajnálatos módon a francia adminisztráció sok esetben
képtelen volt pontosan rögzíteni a helységneveket, így számos név nem nyújt támpontot a születési helyek beazonosításához, így sajnos pontos földrajzi elemzés
sem készíthető. Mindenesetre az megállapítható, hogy az önkéntesek többsége a
mai Magyarország határain belül született, illetve súllyal vannak jelen az Erdély területéről származók is. Bár vannak galíciai (Tarnopol) és horvátországi (Bjelovar)
személyek is, érdekes módon a Felvidék szinte egyáltalán nem jelenik meg a születési helyek között.
Az önkéntesek életkorát tekintve nagyon változatos kép bontakozik ki. A fegyverforgatásra legalkalmasabb életkor hozzávetőlegesen 18 és 30 éves kor között
van, ennek alapján jogosan feltételezhetnénk, hogy a magyar önkéntesek többsége
is ebbe a korcsoportba tartozik. A részletes elemzés ugyanakkor azt mutatja, hogy
ebbe a kategóriába csupán 23 fő tartozik, míg a 30 és 45 év közötti csoportba 25
fő, vagyis a legnépesebb azoknak a tábora, akik már katonailag valamivel kevésbé hatékonynak számítanak. Az összképet árnyalja, hogy egy személy a háború
kitörésekor még nem töltötte be 18. életévét (igaz, hogy csak 1917-ben csatlako-
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zott a hadsereghez), kettő pedig 45 év feletti volt.42 Ez azt mutatja, hogy a magyar
jelentkezők alapvetően nem a fiatalok, hanem inkább a középkorosztály soraiból
kerültek ki. Ez alapján nem túlzás feltételezni, hogy többségükben olyanokról volt
szó, akik már felnőttkorukban telepedtek le Franciaországban és a saját egzisztencia megteremtése után döntöttek úgy, hogy fegyverrel a kézben szolgálják új
hazájukat.
Ez el is vezet minket ahhoz a kérdéshez, hogy mi motiválta a magyarok jelentkezését a francia fegyveres erők kötelékébe. A hasonló döntést hozó más nemzetiségű önkéntesek visszaemlékezései alapján úgy tűnik, hogy a legtöbb esetben
a Franciaország ügye iránti elkötelezettség, tehát egyfajta hazaszeretet dominált.
Olyanok is akadtak, akiket a kalandvágy hajtott, hogy részt vehet a hosszú ideje
első nagyobb európai konfliktusban, amely – az általános vélekedés szerint – csupán néhány hónapig fog tartani, tehát nagyobb erőfeszítés nélkül dicsőséget hoz az
abban résztvevőknek. Mindemellett azt is meg kell említeni, hogy a háború kitörésekor bizonyos üzemtípusokat bezártak, így sokan az utcára kerültek és megélhetésük fenntartása végett csatlakoztak a hadsereghez.43 A pozitív érzelmeken kívül számba kell venni egy kényszerítő tényezőt is, nevezetesen azt, hogy a háború
kitörése után az Osztrák–Magyar Monarchia Franciaország területén tartózkodó
állampolgárait, mint ellenséges hatalom alattvalóit internálta és a fronttól távolabb
eső területeken táborokba és erődökbe zárta el. Kuncz Aladár visszaemlékezései
szerint a körülmények ezeken a gyűjtőhelyeken általában kifejezetten rosszak voltak, ezért sokan engedtek a francia hatóságok folyamatos nyomásának, amellyel a
Francia Idegenlégióba való belépésre akarták rávenni őket.44 Ennek alapján a franciaországi magyarok igen nehéz helyzetben voltak 1914 nyarától kezdve és katonai
szolgálatuk mögött igen változatos motivációk húzódtak meg.
Ide kapcsolódik az önkéntesek jelentkezésének dátuma is, ami újabb támponttal szolgálhat döntésük és hátterük jobb megismeréséhez. Logikusan adja
magát a feltételezés, hogy a magyarok a fenti okokból kifolyólag a háború kitörése után csatlakoztak a fegyveres erőkhöz, a számok tanúsága szerint azonban
más a helyzet. Bár kétségtelenül sokan (19 fő) jelentkezett a hadseregbe 1914-ben,
őket pedig még három személy követte a háború folyamán, a jelentkezések döntő
többségére (29 darabra) a háború kitörése előtt került sor. Az adatokból arra lehet következtetni, hogy ennek a meglepő ténynek két magyarázata van. Úgy tűnik, hogy az idősebb önkéntesek egy része már hosszabb ideje Franciaországban
élt és gyakran francia állampolgárságot is szerzett, ezért őket behívták a kötelező
katonai sorszolgálat letöltésére. Ennek megfelelően ezek a személyek különböző
francia reguláris alakulatok kötelékében teljesítettek szolgálatot, majd visszatértek a civil életbe, ahonnan a háború kitörése után mozgósították őket, de ennek
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dátumát már külön nem jegyezték fel. Mellettük jelentős számban (18 fő) voltak
olyanok, akik még békeidőben csatlakoztak az Idegenlégióhoz és annak kötelékében szolgáltak le rövidebb-hosszabb időszakot hivatásos katonaként, így a háború
kirobbanása után magától értetődő módon kerültek az első vonalba, ahol életüket
áldozták Franciaországért.
A magyar önkéntesek rangjára és alakulatára vonatkozó információk is számos érdekességet rejtenek magukban. Bár egy személy esetében nem rendelkezünk erre vonatkozó adattal, egyértelműen megállapítható, hogy a magyarok elsöprő többsége (33 fő) rövid időt töltött a seregben halála előtt, mivel közlegényként szolgáltak, tehát nem volt idejük feljebb lépni a ranglétrán, ami általában
rövid időn belül meg szokott történni háborús időkben. 15 fő kapott altiszti (őrvezetői, őrmesteri, törzsőrmesteri) rangot, ami már némileg hosszabb szolgálati
időt feltételez. Mellettük mindössze két személy szolgált tisztként: Eugène Henri
Alexandre Charles Makay hadnagyi, Lajos Anatole Edmond De Sars pedig századosi rangban. Érdekes egybeesés, hogy bár előbbi jóval fiatalabb volt (1888-as
születésű, míg De Sars 1866-os), nevük alapján mindketten nemesi származásúak
voltak és rangjuk alapján a hivatásos katonatiszti pálya mellett kötelezték el magukat. Ami az alakulatokat illeti, az csupán egy személy esetében ismeretlen, így
egyértelműen megállapítható, hogy az Idegenlégió különböző egységei fogadták a
magyarok döntő többségét, azaz 28 főt. Részben ez magyarázza az előző alfejezetben részletesen bemutatott légiós alakulattörténeteket, mivel azok jól érzékeltetik,
hogy milyen körülmények között szolgáltak ezek az emberek. 13 esetben különböző reguláris vagy gyarmati alakulatok soraiban találunk magyarokat, ami feltételezhetően annak tudható be, hogy valamilyen különleges kötődésük volt ezekhez,
tehát korábban kötelező sorszolgálatukat ezek kötelékében töltötték vagy egy adott
gyarmati területen éltek. Nagyon érdekes, hogy nyolc személy esetében is az 1.
afrikai menetezred szerepel alakulatként (plusz egy fő az Idegenlégiónál és itt is
szerepel).45 Az afrikai kiállítású alakulat esetében valószínűtlen feltételezni, hogy
a lakóhely miatt kerültek oda magyarok nagy számban, a magyarázat a levéltári
iratok tanúsága szerint sokkal egyszerűbb. Ezt az egységet 1915 elején állították fel
két zuávzászlóalj, valamint az 1. és 2. légiós ezred egy menetzászlóaljának közreműködésével, majd bevetették a Dardanelláknál végrehajtott partraszállás során.46
Az ott elszenvedett vereség után a menetezred 1918 végéig a Balkán-félszigeten a
központi hatalmak, majd 1919 elejétől Dél-Oroszországban a bolsevik erők ellen
harcolt. Végül 1919 júniusában az alkalmi egységet feloszlatták, túlélőit más alakulatokhoz osztották be, mozgalmas és veszteségteljes története pedig lezárult.47
Joggal feltételezhetjük, hogy a menetezred kötelékében szolgálók az idegenlégiós
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zászlóaljhoz tartoztak, tehát tovább gyarapítják a fent említett legnépesebb csoportot, nem pedig a zuávok sorait erősítették.
Ha egy gyors pillantást vetünk az elhalálozás helyére és idejére, akkor az esetek többségében a fent ismertetett hadműveletekhez illő időpontokat és helyeket
látunk, vagyis a nyugati és balkáni hadszíntér különböző helyszíneit az 1914 és
1918 közötti időszakban. Ugyanakkor feltűnik a kivételek egy jelentős csoportja
is: 20 magyar Észak-Afrikában (főleg Marokkóban) vesztette életét az 1. légiós ezred 1. menetezredének és a 2. légiós ezred 1. menetezredének kötelékében. Külön
érdekesség, hogy még 1919-ben elhunytakat is találunk közöttük,48 tehát nem az
európai hadszíntér kronológiájához igazították az itt zajló rendfenntartó és pacifikáló hadműveleteket (amelyek egyébként hivatalosan 1934-ig tartottak).49 Ebből
kifolyólag nem tekinthető alaptalannak az a feltételezés, hogy az ellenséges országból származó önkéntesek jelentős részét szándékosan nem a főhadszíntéren
vetették be, hanem a gyarmatokon, ahol kevesebb problémát okozhattak esetleges
engedetlenségükkel.

A francia hadsereg baranyai katonái
Noha viszonylag kevés francia lobogó alatt harcoló magyar katona adatai állnak
rendelkezésünkre, helytörténeti szempontból kiemelt jelentőséggel bír az a tény,
hogy két baranyai születésű személy is volt köztük. A következőkben arra teszünk
kísérletet, hogy ennek a két embernek a katonai életútját mutassuk be a szomorú
végkifejletig.
Az első közülük Jean Vertesi, vagyis Vértesi János volt, aki a francia források szerint 1883. április 4-én született Maria Kemeni-ben, azaz Máriakéménden.50
Ezt a tényt a máriakéméndi római katolikus keresztelési anyakönyv is megerősíti,
melynek tanúsága szerint Wittmer György és Sey Margit monyoródi lakosok János
nevű gyermeke ezen a napon jött világra, majd egy nappal később megkeresztelték.51 Az eredeti vezetéknevet a család belügyminisztériumi engedéllyel 1899ben cserélte Vértesire,52 tehát az eredetileg apai ágon német származású család
magyarosította a nevét. Ez annál is inkább érdekes tény, mivel azt jelzi, hogy a
család, illetve Vértesi János ekkor még Magyarországon volt, viszont utóbbi két
évvel később már sorkatonai szolgálatát töltötte Franciaországban a 160. gyalogosezred kötelékében, tehát a közbeeső időszakban el kellett hagyniuk az országot, hogy Párizs környékén telepedjenek le. Utóbbi annak alapján feltételezhető,
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hogy a toborzóiroda Seine megyében volt, tehát a francia főváros környékén, de
nem magában a városban. Feltételezhető, hogy a család jobb életkörülményeket
keresve települt át és a jelentős iparral rendelkező Ile-de-France-i régiót választotta új otthonául. A katonai szolgálatát letöltő Vértesi ezek után minden bizonnyal
sikerrel érvényesült a civil életben, hiszen a háború kirobbanása is ugyanitt találta
őt, ami ugyanakkor azt is jelentette, hogy az általános mozgósítás keretében 1914
nyarán be kellett vonulnia ezredéhez. Ez a 160. gyalogosezred volt, amelynek kötelékében – valószínűleg korábbi tapasztalatának köszönhetően – Vértesi őrvezetői
rangban szolgált.53 Az egység szeptember végétől a Somme folyó mentén vívott
súlyos veszteségekkel járó feltartóztató harcokat, amelyek során 1914. szeptember
27-én több mint száz ezredbeli bajtársával együtt Vértesi is életét veszítette.54
A másik baranyai katona Raymond Eugène Adalbert Preisach, azaz Preisach
Rajmár Jenő Béla volt, aki 1894. október 19-én született Pécsett a család első gyermekeként. Édesapja Preisach Ede evangélikus vallású tanningyár igazgató, édesanyja a római katolikus vallású Varga Janka, mindketten pécsi lakosok.55 Az elsőszülött életútjának következő ismert állomása a francia fennhatóság alatt álló Tuniszhoz kötődik, ahol 1914-ben önkéntes külföldiként csatlakozott a francia hadsereghez. Érdekes kivételként az ismert hasonló módon jelentkező személyek közül
őt egyedül nem az Idegenlégió valamelyik egységéhez osztották be, hanem egy
régi hagyományokra visszatekintő fegyveres alakulathoz, a zuávokhoz.56 A zuávok
a francia Afrika Hadsereg kötelékébe tartozó könnyűgyalogosok voltak, akiket
eredetileg algériai kabilok közül toboroztak, majd a 19. század közepétől kizárólag
európai származású önkéntesekkel töltötték fel, ami hozzájárult ahhoz, hogy az
észak-afrikai haderő elitegységei közé sorolják őket.57 A háború kitörésekor a 3.
zuáv ezred hat zászlóaljjal rendelkezett, amelyeket három alegységbe (a 3. és 8. menetezredbe, valamint a 3b ezredbe) szerveztek. A 3. menetezred a következő évek
során a nyugati hadszíntér összes nagy hadműveletében részt vett és hírnevéhez
méltóan merész támadásokkal tüntette ki magát. Így sikerült például a harctéren
megszereznie a 85. német gyalogezred zászlóját is 1914. szeptember 19-én.58 A közel egy évig tartó védelmi harcok után 1915 szeptemberében részt vett a champagne-i offenzívában, amely olyan súlyos veszteségekkel járt, hogy csupán 7 tiszt
és 350 katona maradt bevethető a végére, az ezred 40 tisztje és 1800 katonája harcképtelenné vált a hadművelet során. Újjászervezés után az egység 1916 februárjától
decemberéig a verdun-i csatában harcolt, ahol helytállásáért hadseregparancsban

53
54
55
56
57
58

MH. Morts pour la France de la Première Guerre mondiale. Hongrie. VERTESI, Jean, 04-04-1883.
SHD GR 26 N 701/6. 160e régiment d’infanterie: J.M.O. 1914. szeptember 7.–1915. szeptember 7.
MNL BaML IV. 439. Pécsi (Székesegyházi) r. k. keresztelési anykönyvek, 86/1994. fsz. bejegyzés.
MH. Morts pour la France de la Première Guerre mondiale. Hongrie. PREISACH, Raymond
Eugène Adalbert, 19-10-1894.
CLAYTON 1994, 245–248.
HISTORIQUE SUCCINT 1931, 41–42.

43

Bene Krisztián: A francia hadsereg baranyai katonái az első világháborúban

tüntették ki.59 Ezt követően 1917 folyamán a Chemin des Dames térségében, majd
1918-ban Lotaringiában és a Somme mentén küzdött az alakulat. Helytállásának
köszönhetően a francia hadsereg egyik legtöbb kitüntetéssel rendelkező egységeként fejezte be a háborút, aminek érdemeit széles körben elismerték.60 A jelek szerint Preisach Rajmár az alakulat kötelékében harcolta végig az egész konfliktust,
majd a háború utolsó hónapjaiban a nehéz körülmények között zajlott küzdelmek
során súlyos betegséget szerzett (az iratok tanúsága szerint tüdőgyulladást), amely
miatt kezelésre szorult. A Marseilles-ben található Château de Fleurs katonai kórházba szállították, ahol azonban már nem tudtak segíteni rajta, ezért 1918. október
14-én, öt nappal a 24. születésnapja előtt elhunyt.61

Összefoglalás
Noha az első világháború kirobbanása óta több mint száz év telt el, és a konfliktus számtalan tanulmány tárgyát képezte, jelen írás is bizonyítja, hogy bőségesen
akadnak még olyan részfejezetei a világszintű összecsapásnak, amelyek joggal tarthatnak igényt érdeklődésre.
A francia levéltárakban őrzött iratok szélesebb közönség részére történt közzététele kétségkívül komoly segítséget jelent abban, hogy akár Franciaország, akár
más hadviselő államok történetére vonatkozóan számos érdekes és új adalékkal
gyarapítsák ismereteinket a történészek. Bízunk benne, hogy ez a tanulmány néhány ilyen adalék bemutatásán kívül hasznos útmutatást is tartalmaz a többi kutató számára, amely lehetővé teszi, hogy a jövőben még több hasznos információ
jusson el a szakmai és nagyközönséghez.
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Melléklet: Az első világháború során a francia hadsereg kötelékében
hősi halált halt magyar katonák adatai62

MH. Morts pour la France de la Première Guerre mondiale. Hongrie.

47

48

Ivanesic,
Pierre

Gaiger,
Charles
Jacques
Grunfeld,
Sigismond
Heszler,
Jean

Fremont,
Georges

Flek,
Ernest

De Sars,
Lajos
Anatole
Edmond
Decsov,
Jean Urbain
Dittmann,
Vendel
Durand,
Jacques Jules
Louis
Ehrlich,
Edouard

Név

Budapest

Vayaras

Budapest

Mád

Fiume

76.
2. osztályú
közlegény gyalogosezred
törzsőr- 2. légiós ezred 1.
mester
menetezrede

1875.
10. 16.
1867.
01. 27.

1887.
2. osztályú 2. légiós ezred 1.
menetezrede
december közlegény

2. osztályú
közlegény

1. afrikai
menetezred

Chartres

Seine
4. iroda
Orán
(Algéria)

Orán
(Algéria)

127
2071
35

1915
1914
(önkéntes
külföldi)

143

1715

115

168

777

678

43

48

1911

1904

1914
2. osztályú 1. légiós ezred 1.
Grenoble (önkéntes
közlegény
menetezrede
külföldi)
1914
2. osztályú 1. légiós ezred 1.
Marseille (önkéntes
közlegény
menetezrede
külföldi)

1884.
03. 15.

1882.
02. 21.

1889.
01. 08.

1914

1. osztályú 2. légiós ezred 1.
Périgueux
közlegény
menetezrede

1879.
03. 23.

Fagarasch

Budapest

1900

Chambéry

1914

Orán
(Algéria)

őrvezető

1914

1886

Alençon

Laon

Toborzó
Azono
Évfolyam
iroda
sító szám

1880.
08. 27.

297. gyalogosezred

2. osztályú 2. légiós ezred 1.
közlegény
menetezrede
légiós
2. osztályú
közlegény
menetezred

1885.
05. 28.
1890.
12. 04.

407.
gyalogosezred

Alakulat

százados

Rang

1866.
10. 02.

Születési
idő

Budapest

Almás
kamarás

Szeged

Budapest

Születési hely

Beni M’Guild
(Marokkó)

La Chalade
(Meuse)
Aïn Leuh
(Marokkó)

Kalkova
(Szerbia)

Bou Ladjeraf
(Marokkó)

El Hammam
(Marokkó)

Tazouta
(Marokkó)

Lyon (Rhône)

NeuvilleSaint-Vaast
(Pas-deCalais)
Bekrit
(Marokkó)
Soissons
(Aisne)

Elhalálozás
helye
(megye)

Párizs
1. kerület

Párizs
1. kerület

1916.
01. 23.

Párizs
1. kerület

Pantin
1915.
(Seine-Saint11. 16.
Denis)
1914.
Párizs
12. 20.
3. kerület
1917.
Párizs
01. 21.
1. kerület

1915.
08. 15.

1919.
02. 05.

Fez
(Marokkó)

Échelles
(Savoie)

1906.
11. 01.
1917.
07. 08.

Párizs
9. kerület
Soissons
(Aisne)

1915.
05. 17.
1918.
05. 31.

Nancy
1915.
(Meurthe-et05. 29.
Moselle)

Halotti
Elhalá anyakönyvi
lozás
kivonat
ideje kiállításának
helye

Bene Krisztián: A francia hadsereg baranyai katonái az első világháborúban

2. osztályú
közlegény

1873.
12. 19.

Gyöngyös

Urmeny

Szentmarton

Kismarton

Mayer,
Joseph

Nagelreiter,
Antoine

Mauthner,
Guillaume

Budapest

hadnagy

1888.
04. 05.

Budapest

1885.
10. 26.

1882.
11. 15.

1892.
04. 30.

—

1873.
11. 117.

Racznazy
szentmiklós

Loch, Jean

Maggi,
Charles
Antoine
Makay,
Eugène
Henri
Alexandre
Charles
Mamrovics,
Étienne
Joseph

2. osztályú
közlegény

1890.
02. 09.

Bjelovar

őrvezető

őrvezető

őrmester

őrmester

1875.
09. 11.

2. osztályú
közlegény

Rang

Kolar,
Maximilien

1878.
08. 17.

Születési
idő

Gyalu

Születési hely

Kadar,
Martin

Név

95

2. légiós ezred 1.
menetezrede

1. légiós ezred 2.
menetezrede

Belfort

Orán
(Algéria)

Belfort

1911
(önkéntes
külföldi)

1. légiós ezred 2.
menetezrede

176

1914
Périgueux (önkéntes
külföldi)

2880
107

1912
1911
(önkéntes
külföldi)

2606

1. afrikai
menetezred

1908

Orán
(Algéria)

1607

8876

légiós
menetezred

1893

1910

Seine
6. iroda

Saintes

1. afrikai
menetezred

970

19021905
248 ÖK
(önkéntes
külföldi)

1898

129.
gyalogosezred

Lyon

Toul

Toborzó
Azono
Évfolyam
iroda
sító szám

1. afrikai
menetezred

69.
gyalogosezred

Alakulat

1915.
06. 21.

Meknesz
(Marokkó)

NeuvilleSaint-Vaast
(Pas-deCalais)
La Targette
(Pas-deCalais)

Kalkova
(Szerbia)

Laffaux
(Aisne)

Párizs
1. kerület

Párizs
14. kerület

Párizs
1. kerület

1915.
08. 07.

Párizs
1. kerület

Belfort
1915.
(Territoire de
05. 09.
Belfort)

1915.
05. 09.

1915.
11. 16.

1918.
09. 02.

Párizs
20. kerület

Párizs
18. kerület

Párizs
1. kerület

Nancy
1915.
(Meurthe-et05. 25.
Moselle)

Halotti
Elhalá anyakönyvi
lozás
kivonat
ideje kiállításának
helye

Petorak
1916.
(Görögország) 09. 24.
Le Havre
1918.
(Seine02. 05.
Maritime)

Morto Bay
(Gallipoli)

Aubigny-enArtois
(Pas-deCalais)

Elhalálozás
helye
(megye)

Bene Krisztián: A francia hadsereg baranyai katonái az első világháborúban

49

50

Wolezyszzenvice

Ceruljani

Petrovic,
Michaël

Dunavecse

Papp,
Louis

Perrenoud,
Charles
Adam

Tarnopol

Pahoda,
Pierre

Szatmár

Grau

Novotny,
Stanislas

Perlmutter,
Armand

Rocson

Nagy,
Sándor

Seghetto Traü

Zágon

Nagy,
Albert

Pavkovic,
Spiro

Születési hely

Név

1879.
03. 06.

1890.
03. 15.

1877.
03. 20.

1882.
12. 09.

1887.
08. 15.

1876.
03. 10.

1889.
09. 09.

1889.
05. 17.

1870.
03. 23.

Születési
idő
Alakulat

Toborzó
Azono
Évfolyam
iroda
sító szám

2. osztályú
közlegény

őrvezető

2. osztályú
közlegény

őrvezető

Oudjad
(Marokkó)

Kalkova
(Szerbia)

Taza
(Marokkó)

Aïn Leuh
(Marokkó)

Meknesz
(Marokkó)

1916.
01. 24.

1915.
11. 17.

1915.
07. 11.

1919.
06. 21.

1917.
05. 21.

Párizs
1. kerület

Les Sables
d’Olonne
(Vendée)

Párizs
1. kerület

Párizs
1. kerület

Meknesz
(Marokkó)

Halotti
Elhalá anyakönyvi
lozás
kivonat
ideje kiállításának
helye

1. afrikai
menetezred

1910
Saigon
(önkéntes
(Vietnám)
külföldi)

1915.
06. 17.

Saigon
(Vietnám,
13
Nizza
korábban
Kokinkína)
Boulogne-sur1914
1. afrikai
SaintSpanca
1916.
Mer
(önkéntes 160 ÖK
menetezred
Omer
(Görögország) 09. 16.
(Pas-dekülföldi)
Calais)
NeuvilleNeuville1908
1. légiós ezred 2.
Saint-Vaast
1915.
Saint-Vaast
Besançon (önkéntes
149
menetezrede
(Pas-de05. 09.
(Pas-dekülföldi)
Calais)
Calais)
1914
Bois Hangard
Saint-Brieuc
légiós
Saint1918.
(önkéntes
89
en Santerre
(Côtes
menetezred
Brieuc
04. 26.
külföldi)
(Somme)
d’Armor)

1914
2. osztályú 2. légiós ezred 1.
Mayenne (önkéntes
95
közlegény
menetezrede
külföldi)
1914
2. osztályú 2. légiós ezred 1.
Toulon (önkéntes
97
közlegény
menetezrede
külföldi)
1912
1. légiós ezred 1.
Belfort (önkéntes
23
közlegény
menetezrede
külföldi)
1914
1. afrikai
La Roche2. osztályú
(önkéntes 183 ÖK
közlegény
menetezred
sur-Yon
külföldi)
1912
2. osztályú 1. légiós ezred 1.
Belfort (önkéntes
13
közlegény
menetezrede
külföldi)

Rang

Elhalálozás
helye
(megye)

Bene Krisztián: A francia hadsereg baranyai katonái az első világháborúban

1889.
03. 21.

Seine

őrmester

1. légiós
ezred/1. afrikai
menetezred

Agnetheln

Wellmann,
Jean

Seine
6. iroda

160.
gyalogosezred

Belfort

Mirande

Orán
(Algéria)

Orán
(Algéria)

1. afrikai
menetezred

1. légiós ezred 1.
menetezrede

6. marokkói
gyarmati
zászlóalj

Seine
központi
iroda

Belfort

2510

1259

9285

152

1912
(önkéntes
külföldi)
1909
(önkéntes
külföldi)

1901

92 ÖK

220

516

1914
(önkéntes 302 ÖK
külföldi)

1910

1906

1910
(önkéntes
külföldi)
1914
(önkéntes
külföldi)

Kalkova
(Szerbia)

1915.
12. 08.

1915.
11. 01.

1914.
09. 27.

Fresnoy-lèsRoye
(Somme)
Fez
(Marokkó)

1915.
04. 09.

Párizs
1. kerület

Párizs
1. kerület

Párizs
13. kerület

Sidi-belAbbès
(Algéria)

Párizs
1. kerület

Párizs
1. kerület

eltűnt
1914.
08.
28 és
09. 20.
között
1917.
07. 27.

Párizs
14. kerület

Párizs

Tunisz
(Tunézia)

1918.
09. 13.

1914.
12. 08.

1918.
10. 14.

Halotti
Elhalá anyakönyvi
lozás
kivonat
ideje kiállításának
helye

Morto Bay
(Gallipoli)

Oud Zem
(Marokkó)

—

Bou Denib
(Marokkó)

Orán
(Algéria)

1914
Marseille
Tunisz
(önkéntes 6174/405 (Bouches-du(Tunézia)
külföldi)
Rhône)

Toborzó
Azono
Évfolyam
iroda
sító szám

1. osztályú 1. légiós ezred 1.
közlegény
menetezrede

1887.
09. 12.

Budapest

őrmester

Wachter,
Joseph

Posarta

Trimbitas,
Victor

1871.
12. 03.

2. osztályú
közlegény

őrvezető

Kronstadt

Teutsch,
Charles
François

1874.
03. 23.

2. légiós ezred 1.
menetezrede

3. zuáv ezred

Alakulat

2. osztályú 1. légiós ezred 1.
közlegény
menetezrede

1883.
04. 04.

Kaliste

Soula,
François
Séraphin

1880.
04. 20.

őrmester

Vertesi, Jean Máriakéménd

Szászrégen

Schon,
Oscar

1883.
11. 02.

2. osztályú
közlegény

Rang

2. osztályú
közlegény

Kis-Nyilec

Rozlosnik,
Jean

1890.
10. 19.

Születési
idő

1887.
04. 10.

Pécs

Születési hely

Preisach,
Raymond
Eugène
Adalbert

Név

Elhalálozás
helye
(megye)

Bene Krisztián: A francia hadsereg baranyai katonái az első világháborúban

51

52

Regiza

Budapest

Budapest

Budapest

Wirth,
Arpad

Zanon,
Albert
Ulrich

Zerkovitz,
Joseph

Születési hely

Wencelius,
Gaston
Rodolphe

Név

1874.
07. 25.

1885.
07. 12.

1881.
06. 14.

1895.
05. 23.

Születési
idő

79.
gyalogosezred

Alakulat

őrmester

294.
gyalogosezred

1. osztályú 1. légiós ezred 1.
közlegény
menetezrede

2. osztályú 2. légiós ezred 1.
közlegény
menetezrede

2. osztályú
közlegény

Rang

Seine
4. iroda

Aurillac

Limoges

Nancy

1913

1914
(önkéntes
külföldi)
1914
(önkéntes
külföldi)

1913

15470

103

65

823

Toborzó
Azono
Évfolyam
iroda
sító szám

Halotti
Elhalá anyakönyvi
lozás
kivonat
ideje kiállításának
helye

1918.
08. 09.
1915.
10. 08.

SoudainPertheslès-Hurlus
(Marne)

1917.
07. 08.

Gaouz
(Marokkó)

Tazouta
(Marokkó)

Párizs
9. kerület

Párizs
1. kerület

Fez
(Marokkó)

Saint-NicolasNancy
de-Port
1914.
(Meurthe-et(Meurthe-et- 08. 28.
Moselle)
Moselle)

Elhalálozás
helye
(megye)

Bene Krisztián: A francia hadsereg baranyai katonái az első világháborúban

Bene Krisztián: A francia hadsereg baranyai katonái az első világháborúban

A HÁBORÚ GAZDASÁGI ASPEKTUSAI

53

Kaposi Zoltán: Egy kereskedő város viszontagságai az első világháború idején

Kaposi Zoltán

Egy kereskedő város viszontagságai az első világháború idején

A modernizálódó Nagykanizsa a dualizmus idején
Magyarországon, s azon belül Dél-Dunántúl területén, a 19. századi gazdasági fejlődés idején gyorsan növekedtek a városok. Az 1780-ban szabad királyi városi rangot
nyert Pécs mellett főleg a nagyobb uradalmak központjai, valamint a jelentősebb
gazdasági régiók központjai erősödtek meg. Az 1871. és az 1886. évi községi törvények szerint Baranya, Tolna, Somogy és Zala megyében összesen öt város volt:
az önálló törvényhatási jogot nyert Pécs, illetve rendezett tanácsú városként Nagykanizsa, Kaposvár, Zalaegerszeg és Szekszárd. Dél-Dunántúl városai ugyanakkor
népességben és gazdasági kapacitásokban messze elmaradtak a központi területek
városaitól. Ám az is tény, hogy még ezekben a szerényebb méretű városokban is a
dualizmus korában elindult egy jelentős fejlődés. A polgári szabadság szélesedése a
városlakók számára új lehetőségeket nyitott. Növekvő számban jelentek meg olyan
vállalkozók, akik kockáztató-kalkuláló magatartásukkal új színt hoztak a társadalmi
és gazdasági közéletbe. Egyre erősebb társadalmi réteggé vált az értelmiség, közülük
is kiemelkedtek az ügyvédek, jogászok, művészek, tanárok, katonatisztek és az állami alkalmazottak. Az iskolavégzés lehetősége egyre szélesebb társadalmi rétegeket
ért el, s a szakmai tudás révén való kiemelkedés már komoly hajtóerőt jelentett.
Számos új elemmel bővült a városi életmód, a települések komfortosabbá váltak.
A társadalom horizontális szerveződése egyre nagyobb súlyt kapott: az egyesületek
megalakulása, a szabadidő eltöltésének közösségi formái, a sportolás, a természet
felfedezése stb. komoly változást eredményezett a lakosság életében, gondolkodásában.1 Az 1914 nyarán megkezdődött háború e fejlődést megtörte. A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy Délnyugat-Dunántúl legnagyobb gazdasági központjában,
a nagy kereskedő városnak számító Nagykanizsán a háború következtében milyen
változások jelentek meg.
Nagykanizsa a 18–19. században Délnyugat-Dunántúl legnagyobb gazdasági
és kulturális központja volt. A hajdan mezővárosi ranggal, majd 1871 óta rendezett
tanácsi státussal rendelkező városban a 19. század során gyors népességnövekedés
ment végbe: míg a 19. század közepén 9600, addig a háború előtt már 26500 fő élt a
1

A térség 19. századi városi fejlődéséről számos értékes munka jelent már meg, de ezek részletes
felsorolásától most eltekintünk, csak néhány, a fent jelzett átalakulás szempontjából fontosabb
monográfiát, tanulmánykötetet vagy szaktanulmányt említünk meg. Lásd: ÁGH 1894.;
KAPOSI 2006.; KAPOSI 2009.; NAGYKANIZSA 2014.; KAPOSVÁR 1975.; VÉGVÁRBÓL
MEGYESZÉKHELY 2006.; TÓTH 1989.; T. MÉREY 1985.
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városban.2 A növekedésben nagy szerepe volt a környék településeiről beköltözőknek, valamint a külföldről Nagykanizsára áttelepedő (főleg vállalkozó) zsidóságnak.3
Az 1871. évi 18. tc., vagyis az ún. községi törvény megváltoztatta a hazai városok jogi minősítését, s ebből következően működési lehetőségeiket is módosította.4
Nagykanizsa rendezett tanácsú város lett. A rendezett tanácsú városokat hasonló jogok illették meg, mint a törvényhatósági jogúakat, azzal a különbséggel, hogy esetükben a vármegye volt a fellebbviteli fórum. A rendezett tanácsú városoknak, így Nagykanizsának is az első tisztviselője a polgármester volt, mellette tanácsnokok, a főjegyző, aljegyzők, tiszti ügyész, árvaszéki ülnök, pénztáros, számvevők, ellenőr, közgyám,
levéltárnok, városi orvos, mérnök, községi erdőtiszt és esetleg más rendszeresített
tisztviselők voltak még az elöljáróság tagjai. A város rendelkezett vagyonnal, saját
belügyeiben határozatokat, szabályrendeleteket alkothatott, amelyek felsőbb jóváhagyás után életbe léphettek. Ez a gyakorlatban azzal járt, hogy minden komoly döntést
a megyei fórumoknak kellett véleményezni és jóváhagyni, ami egy lassú ügymenetet
eredményezett. Annyi előnye persze volt, hogy a belterjes jellegű helyi szabályozásnak gátat szabott. A rendezett tanácsú városok ellátták a piaci, a hegyi, a vásári, az
építészeti és a közegészségügyi rendészetet, s gyámhatósági jogot is gyakorolhattak.5
1872-ben megalakulhatott Nagykanizsa város új, 200 tagú képviselőtestülete. Külön
választották a korábban már emlegetett törvényszéket, átszervezték az árvaszéket, elkészítették a községi és árvaszéki szabályrendeleteket.6 Természetesen nem kell túl
sokat képzelnünk a korabeli polgári jog demokratizmusáról, hiszen a községi törvények értelemében – a rendezett tanácsú városok esetében is 1929-ig – a képviselőtestület felét a virilizmus alapján választották, vagyis a törvény biztosította a városok
leggazdagabb rétegeinek politikai befolyását.7 Tény, hogy az 1870-es évektől Nagykanizsa igazgatási és térségi szerepe folyamatosan növekedett. Gazdasági jelentősége is
volt annak, hogy számos járási és megyei hivatal települt a városba. A Nagykanizsai
Törvényszék működése növelte a jogszolgáltatásból élők számát. A postaközponti
jelleg, a csendőrség és a laktanyák kialakítása, az erdőhivatal megszervezése a városi
lakosság növekedésén túl biztos állami keresőket és fogyasztókat is biztosított a helyi
gazdálkodók számára.
A lakosság foglalkozási szerkezete – összevetve a térség más városaival – sok
sajátos vonást mutat, de a legnagyobb átalakulás – folyamatában vizsgálva – egyértelműen az ipar területén következett be.

2
3
4
5
6
7
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A demográfiai adatokhoz lásd: RÁBAVÖLGYI 2014, 17.
NÉPSZÁMLÁLÁS 1920, 105. A dominánsan katolikusok lakta városban 1910-ben már 3378
izraelita vallású élt.
Lásd: 1000 ÉV TÖRVÉNYEI, 1871:XVIII. tc.
A rendezett tanácsú városok jogállásához lásd: CSIZMADIA 1981, 369–370.
BARBARITS 1929/a, 84.
Nagykanizsa városi jogálláshoz lásd részletesen: KAPOSI 2014/b, 262.
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Nagykanizsa ágazatonkénti foglalkozási szerkezete (1900–1910)8
Keresők
száma (1900)

Százalékos
arány (1900)

Keresők
száma (1910)

Százalékos
arány (1910)

Mezőgazdaság, kertészet

2 235

21,1

2059

17,3

Ipar

2729

25,8

3874

32,6

Foglalkozási ágazati csoport

Kereskedelem és hitelélet

926

8,7

1021

8,6

Közlekedés

791

7,5

943

7,9

Közszolgálat és szabad
foglalkozásúak

543

5,2

635

5,3

Véderő

723

6,8

744

6,3

Napszámos és házi cseléd

1766

16,7

1480

12,4

Egyéb és ismeretlen
foglalkozású

873

8,2

1144

9,6

10 586

100,0

11 900

100,0

Összes kereső

Nagykanizsán a háború előtt, hasonlóan a térség más városaihoz (Kaposvár, Zalaegerszeg, Pécs) a legjelentősebb gazdasági ágazat már egyértelműen az ipar volt; minden
harmadik kereső ebből élt Nagykanizsán. Az említett városokhoz képest a különbséget
az adta, hogy Kanizsán magasabb foglalkozási arányokat láthatunk a kereskedelem, a
hitelélet és a közlekedés terén.9 Főleg a kereskedők számával, arányával emelkedett
ki Kanizsa a nagyobb városok közül. Mindez egyértelműen jelzi, hogy a dualizmus
időszaka alatt Nagykanizsa egyre inkább forgalmi csomóponttá vált.
A kanizsai iparosodás csak lassan és viszonylag későn indult meg. Különösen a
gyáripar hiányzott sokáig Nagykanizsa gazdasági életéből. A megalakult ipari üzemek azonban (országos viszonylatban nézve) csak szerény alkalmazotti létszámot
mutatnak. 1900-ban Nagykanizsán 12 ipari üzem működött 20 főnél többet foglalkoztatva.10 A 20. század elején a legnagyobb gyár a Stern Mór tulajdonában lévő,
150 dolgozót foglalkoztató tégla- és cserépipari üzem, a 140 főt foglalkoztató Kardos
Sándor és Társa által 1902-ben alapított kefegyár, valamint a 120 fővel működő, 1906ban a Schwarz és Tauber kereskedő cég által alapított Patria pótkávégyár volt.11 Az
1890-es években megjelentek az első részvénytársaságok is, ezek közül a sörgyár volt a
délnyugat-magyarországi térség legnagyobb gyára.12 A látványos gyáripari növekedés
mellett a város iparának fontos jellemzője maradt a kisipar is. 1900–1910 között Nagykanizsán 122-vel nőtt a vállalkozások száma. 1910-ben az 1225 önálló vállalkozásból
8
9
10
11
12

NÉPSZÁMLÁLÁS 1912.; illetve NÉPSZÁMLÁLÁS 1913. adatai alapján.
Lásd például: KAPOSI 2006, 33.; TÓTH 1975, 324–325. adatait.
THIRRING 1912, 309.
MNL OL Z 40. Fasc. 53. No. 977. Pesti Magyar Kereskedelmi Bank iratai. Projektumok.
Erről lásd részletesen: KAPOSI 2014/a, 151–167.

57

Kaposi Zoltán: Egy kereskedő város viszontagságai az első világháború idején

727, vagyis az összes vállalkozás 59%-a segédek alkalmazása nélküli kisüzem volt. Ez
mintegy 7%-kal alacsonyabb az országos aránynál.13 A 20. század eleji gazdasági prosperitás részeként a vállalkozások száma minden üzemi kategóriában növekedett. Ha
a kisüzem határát (tapasztalati úton, némileg önkényesen) 5 segéd foglalkoztatásánál
húzzuk meg, akkor ez azt jelenti, hogy a háború előtt a nagykanizsai ipari cégek 93%a abszolút kisüzemi jellegű volt.14
Az ipar mellett a mezőgazdasági termelés fontos ágazat maradt a városiak számára. A nagykanizsai uradalom, amely a herceg Batthyány-hitbizomány legnagyobb
agrárnagyüzeme volt a háború előtti időkben, csaknem 10 ezer holdra terjedt ki (ebbe
nemcsak kanizsai, hanem a környék falvainak területe is beletartozott). Az uradalom
hat kerületét, összesen 6459 holdat bérbe adták, ám a maradék területen az erdőgazdálkodást az uradalom megtartotta házi kezelésben.15 A hatalmas méretű nagybirtok
igen sok, főleg a város külterületein élő embert foglalkoztatott; ugyanakkor Batthyány herceg a város legnagyobb adófizetője volt, s számos belvárosi telekkel és ingatlannal is rendelkezett.16 Az agrárfoglalkoztatás másik fontos eleme Kiskanizsa városrészhez kötődött, amely mindig is a családi-paraszti kisgazdaságairól volt híres, ahol a
lakosság egyre nagyobb mértékben minőségi kertgazdálkodással (káposzta, hagyma,
zöldségfélék stb.) foglalkozott. Nagykanizsának e falusias városrésze az egész város
élelmiszer-ellátójaként működött, de termékei eljutottak távolabbi piacokra is.17 S
végül említsük meg, hogy a városnak is volt 3371 hold erdeje, ahol jelentős számú
munkást kellett alkalmaznia.18
A nagykanizsai gazdaság igazi specifikuma már az 1780-as évektől kezdve egyértelműen a kereskedelem fejlődése volt. Adataink alapján a kereskedők száma szinte folyamatosan emelkedett. A dinamikusan fejlődő nagykereskedelem révén távoli
vidékek termékei könnyen elérhetővé váltak a város piacain. A városnak országos
vásárok tartására volt joga. A jó közlekedési adottságokkal rendelkező Nagykanizsa
kereskedelmi hatóköre döntően a Trieszt–Fiume–Graz–Bécs–Budapest–Belgrád–
Zágráb által határolt területre terjedt ki, de voltak olyan nagykereskedők is, amelyek messze túlléptek e vidéken, s vagy gyarmati nagykereskedelmet folytattak, vagy
pedig nyugat-európai nagyvárosokba szállítottak termékeket.19 Az agrártermékekkel
kereskedők között a legjelentősebbek a gabona-, a bor-, a fűszer-, a déligyümölcs-, a
liszt- és a sertéskereskedők voltak.20 Híres nagykereskedő házak működtek a városban, emeljük ki közülük az országosan is ismert Gutmann, a Zerkowitz és a Schwarz
13
14
15
16
17
18
19
20
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RÁNKI 1964, 425–426. Magyarországon 1900-ban a kisiparosok 66%-a dolgozott segéd nélkül.
1900-hoz: THIRRING 1912, 128–129.; 1910-hez: NÉPSZÁMLÁLÁS 1913, 192–193.
MNL OL Z 40. Fasc. 58. No. 1132. Pesti Magyar Kereskedelmi Bank iratai. Projektumok.
MNL OL P 1313. Fasc. 148. No. 153–424. Herceg Batthyány család levéltára. A tulajdonos halála
után felvett hitbizományi leltár 1914-ből.
Lásd: MOLNÁR 2014. tanulmányát.
KAPOSI 2014/a, 114.
KAPOSI 2014/a, 194–201.
SOPRONI KAMARA 1878, 538–543. adatai alapján.
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és Tauber céget.21 A virilis listák szerint a legtöbb adót fizetők – az állandó első helyezett Batthyány herceg mögött – rendszerint a nagykereskedők voltak.22
A kereskedelem pozícióját javította, hogy sokat javult a város közlekedése. Ebben legnagyobb szerepe a vasút korai kiépítésének volt. A Déli Vasút 1861-ben nyitotta meg a Budát Prágerhoffal (s azon keresztül Trieszttel összekötő) vasutat, amely
Kanizsán haladt keresztül. Négy évvel később, 1865-ben nyílt meg a Kanizsa–Sopron
vasútszakasz, amelyen Bécs megközelítése vált lehetővé, valamint 1868-ban már Kanizsáról Murakeresztúron, Zákányon, Barcson keresztül Mohácsig lehetett vasúton
eljutni, amivel a nagykereskedők széles beszerzési lehetőségekhez jutottak.23 Mindez
az amúgy is nagy forgalmú Nagykanizsát vasúti csomóponttá és egyben regionális
gazdasági központtá emelte. A vasúthoz raktárak, kiszolgáló épületek, rávezető utak
kellettek, ami az egész városi gazdaság szármára élénkülést hozott. Sok kanizsai vállalkozó gazdagodott meg a vasút építésén és működtetésén.24 Arról sem feledkezhetünk meg, hogy a vasúti dolgozók az átlagnál magasabb és biztosabb jövedelmekkel
rendelkeztek, ami pezsdítően hatott a helyi termelésre és kereskedelemre; ugyanakkor a vasútközpont miatt jelentős, kívülről jött műszaki értelmiséggel bővült a társadalmi struktúra.25
Az ipar, a kereskedelem, a közlekedés stb. fejlődése elképzelhetetlen lett volna
a hitelélet intézményesedése nélkül. Még a reformkori fellendülés idején, 1845-ben
nyílt meg a városban az első takarékpénztár, s 1857-től kezdve volt a városban biztosító is.26 Az első világháború előtti időszakban már 5 helyi pénzintézet, illetve számos budapesti bankfiók működött Nagykanizsán. A legfontosabb pénzintézet a város
mindenkori vezetésével szorosan összefonódott Nagykanizsai Takarékpénztár volt,
amely a 20. század elején már 1 millió korona alaptőkével rendelkezett.27 Összehasonlító vizsgálatok szerint Nagykanizsa nagyon fontos pénzügyi központ volt a Dunántúlon, több szempontból megelőzve a csaknem kétszer akkora Pécset is.28
Rövid áttekintésünk végén említsük meg a nagykanizsai életmód látványos változásait. A régi, mezővárosi jelleg láthatóan eltűnt. Modern városközpont kezdett
kialakulni: az Erzsébet téren, a Fő utcán és a Deák téren, vagyis a város centrális
területein a többemeletes hivatali épületek, szállodák, igazgatási központok és nagyvállalkozói paloták épültek föl.29 A lakosság szaporodása miatt új és szélesebb utcákra

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ezekre lásd: KAPOSI 2014/a tanulmányának adatait.
A virilis listát a helyi sajtó állandóan közölte, abban az időben a jelentős adót fizetőknek magas
presztízse volt.
HORVÁTH 2001, 22.
KERECSÉNYI 1979, 150.
KAPOSI 2014/a, 225.
WEISER 1929, 312.
THIRRING 1912, 339.; lásd még: KAPOSI 2014/a, 237–238.
Lásd: GÁL 2002, 7–60.
Lásd: KUNICS 2014. tanulmányát.
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volt szükség, amelyek már többször fákkal szegélyezve épültek.30 A város déli területein két évtized alatt kialakult egy „iparnegyed” , ahol az állomás mellett vasúti
járműjavító, téglagyár, pótkávégyár, hordó- és parkettagyár, szalmatokgyár, sörgyár
stb. épült föl. A belvárosban kávéházak, modern kereskedelmi egységek várták a
vásárlókat.31 A lakások egyre komfortosabbá váltak. A város melletti szőlőhegyen
szemrevaló villák is épültek.32 1894-től egyre több utcában és lakásban gyulladt föl
a villany, az áramszolgáltató a hajdani kanizsai vár helyére települt Franz Lajos és
Fiai Rt. volt.33 Számos szórakozóhely nyílt. Az 1860-as évek eleje óta volt már napilap Nagykanizsán, szaporodtak a könyvkereskedések, s egyre több irodalmi munkát
adtak ki helyben. Elemi-, tanonc- és speciális képzésű szakiskolák sora jelent meg,
nem is beszélve az 1765 óta folyamatosan működő gimnáziumról.34 S bár egyes vélemények szerint Nagykanizsa szürke és unalmas város volt egy helyi értelmiségi
számára,35 mégis úgy látjuk, hogy a századforduló idején számos új, nyugatias életmódelemmel gazdagodott a város.

A háború kitörése és következményei
Az 1914 közepén elkezdődött, s mintegy négy és fél évig tartó háború alaposan visszavetette a hazai gazdaságot. Tény ugyan, hogy a néhány, főleg az északkeleti vidékeken
történt (Bártfa, Máramarossziget stb.) orosz betörést leszámítva a háború alatt idegen
katonák nem pusztították Magyarország területét, de a jó esetben is csak közepesen fejlett magyar gazdaság hátországának sérülékenysége miatt szinte mindegyik
ágazat problémákkal küszködött. A háború ugyanakkor hatalmas tömeget érintett: a
csaknem 22 millió fős Nagy-Magyarországon a négy és fél év alatt 3,6 millió embert
vonultattak be.36 Hasonlóan más városokhoz, Nagykanizsa lakossága is már alaposan
be volt oltva a szükséges háború gondolatával, így nem véletlen, hogy a többség lelkesen üdvözölte a hadüzenetet, bár kétségtelen, hogy a militáns közhangulatban voltak
reálisabb hangok is.37 Augusztus elején megszülettek az első hatósági korlátozások: a
vasúton hadi menetrend lépett életbe, amelyben korlátozták a kereskedelmi és személyszállítás lehetőségét; korlátok léptek életbe a távírda- és a telefonforgalomban is;
egyes üzletek nyitva tartását is szabályozták. Az uzsorás és feketepiaci folyamatokat
megelőzendő, egyes létszükségleti cikkek árát maximálták.38
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Nagykanizsán két ezred állomásozott. A József főherceg (ma Dózsa György)
úton lévő laktanya a 20. honvéd gyalogezredé (1. kép), a Sugár út 11. szám alatti laktanya pedig a 48. cs. és kir. gyalogezredé volt.39

1. kép: József főherceg honvéd laktanya 1910 körül. Forrás: Thúry György Múzeum. Adattári
Fotótár. 2008. 14. 17. Ifj. Wajdits József kiadása, Nagykanizsa.

A két ezred feltöltése gyorsan megindult. 1914. augusztus elején már hadilázban
égett a város.40 Augusztus 6-tól kilenc napon át a győzelemért könyörgő istentiszteletek sorozatát tartották; az első oroszországi győzelmek hírére pedig a várost díszesen
kivilágították.41 Augusztus 9-én a két ezred közösen tett ünnepélyesen esküt.42 1914.
augusztus 11-től négy lépcsőben indultak el a városból a katonaszállító vonatok az
északkeleti frontra.43 Szeptemberre elmentek a katonák, s kicsit csöndesebb lett a
város. A bevonultatás miatt 1914 második felére erősen megfogyatkozott a város férfilakossága. Egy adat szerint a bevonult és frontra került nagykanizsai katonák után
hetenként 8000 tábori lapot vitt a posta.44 A kezdeti katonai sikerek majd kudarcok
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A 48-asok esetében az ezredtörzs Sopronban, az I. zászlóalj Szarajevóban, a II. zászlóalj
Nagykanizsán, a III. és a IV. zászlóalj pedig Sopronban állomásozott. Lásd: HEGEDŰS 1997, 162.
SZEPESSY-BUGSCH 1931, 12–13.
BARBARITS 1929/b, 214.
HEGEDŰS 1997, 163.
HEGEDŰS 1997, 163.; BARBARITS 1929/b, 214.; FINTA 1929, 229.
BARBARITS 1929/b, 215.
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után, 1916 második felében a két kanizsai ezred maradványa (és már többször feltöltött állománya) átkerült az olasz frontra.45
A kezdeti városi lelkesedést nagyban lehűtötte, hogy szeptember elején megérkeztek a déli frontról a sebesülteket szállító első szerelvények. Ekkor még nem
nagykanizsai sebesültek érkeztek, ám ősszel és 1915 tavaszán a helyi újságok az orosz
fronton elesett, a nagykanizsai ezredekben harcolók névsorát már folyamatosan hozták. A lakosság igazából ekkor szembesült a háború borzalmaival. 1915-ben az otthon maradottaknak már hadimunkát is elrendelhettek. A háborúban, a frontokon a
fizikailag legmunkaképesebb férfilakosságnak kellett helyt állnia, akiknek egy része
nem térhetett haza. Az elesettek, eltűntek, fogságba esettek korábbi itthoni gazdasági
tevékenységét a városban maradottak nem tudták pótolni, így az a helyi termelés
visszaesésével, s a vállalkozói és lakossági jövedelmek, így a városi adóbevételek csökkenésével is együtt járt.

A városi feladatok bővülése a háború alatt
Mint minden magyarországi város, így Nagykanizsa is szembe került azzal, hogy a
háború megindulása után számos új, addig lényegében ismeretlen, de legalábbis nem
gyakorolt feladatot kellett megoldania. Mindezt pedig úgy, hogy a városi igazgatásban dolgozók létszáma csökkent. A hadbavonult városi tisztviselők és alkalmazottak
száma a háború első félévében Nagykanizsán 23 fő volt, akik közül hatan voltak tisztviselők (1 ügyész, 1 mérnök, 4 segéd), míg a többiek egyéb (vagyis egyszerűbb hivatali
tevékenységet végző) alkalmazottnak minősültek.46 Tény persze az is, hogy a háború
kezdete után néhány, korábban fontos irányítási funkció visszaszorult, így például
nem volt szükség egyelőre városfejlesztőkre, a szinte teljesen leállt magánépítkezések szabályozóira stb.; ám ugyanakkor új funkciók is keletkeztek. Belügyminiszteri
rendelet szabályozta a hadbavonultak pótlását, ahol elsődlegesen a belső áthelyezést
preferálták.
A város számára a háború új kötelezettségeket teremtett. Ezek egyike a sebesültekről való gondoskodás volt. Nagykanizsa korábban is erősen „katonaváros” város
volt, a háború alatt pedig egyre inkább kórházvárossá vált. 1914. szeptember közepén
már 1000 sebesültet ápoltak a városban.47 Eleinte a régi kórházat, később pedig már
minden igénybe vehető lakást, épületet kórházként használtak. A Kaszinó épülete, az
iskolák, az egyesületi helyiségek, a katonai épületek stb. mind a sebesültek elhelyezését szolgálták. Segített ebben az is, hogy 1915 tavaszán a Teleki úton a Hadügyminisztérium kezdeményezésére megindult egy nagyméretű kaszárnyaépítés. A 2,5 millió
koronás beruházás keretében 1200 katona befogadására pavilon-rendszerben épült
45
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fel a kaszárnya. A katonai vezetés 500-900 embert (magyar és cseh katonákat, orosz
hadifoglyokat, építőmunkásakat) biztosított. 12 különálló épület készült el: 4 emeletes
legénységi épület, szintén emeletes épületek a parancsnokság és a gépfegyver osztály
számára, egy földszintes őrség, börtön épület, s további földszintes kiszolgáló épületek (mosóház, lóistálló, műhely és szín, kantin). E laktanya mögött 20 fából készült
kórházi pavilont emeltek 800 ággyal, mely 1915 októberére szintén elkészült.48
1915 tavaszán állami beruházásként, foglyokkal és katonákkal építették föl a
Csengery út végén, mintegy 70 holdnyi területen a Monarchia legnagyobb hadikórházát, ahol mintegy 3000 sebesültet tudtak elhelyezni.49 (2. kép)

2. kép: A barakktelep. Forrás: Thúry György Múzeum. Adattári Fotótár. Az eredeti felvétel
dr. Szabó György főorvos hagyatéka, Gáyer Ildikó tulajdona, Nagykanizsa.

A 7 millió korona költséggel készült hatalmas telepen pavilon-rendszerben
épültek fel a kórházi épületek, az 58 betegpavilon-barakk (beton alapra, favázzal, lyukacsos téglából, faforgács lemezből, palával fedve).50 A létesítményt a pályaudvarral
közvetlen vágány kötötte össze, hogy a sebesültszállító szerelvények be tudjanak állni
a kórház udvarára.51 Mintegy másfél km-es hosszban aszfaltozott járdákat építettek.52 Volt külön vízforrása, vízvezetéke, csatornája is.53 A telep északi részén helyezkedtek el a tiszti- és legénységi lakok, a gondnoksági pavilon, raktárak, műhelyek, az
48
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Zala, 1915. március 26., április 7., augusztus 3. Lásd: KUNICS 2014, 389.
VOLT EGYSZER 2003, 173.
KUNICS 2014, 389–390.
TARNÓCZKY 2010, 243–245.
BARBARITS 1929/b, 225–226. A katonakórház sok utcája később részévé vált a városnak.
SZABÓ 1929, 319.
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élelmiszer raktárak és a konyha két hatalmas pavilonja, illetve a gyógyszertár. Ezektől
délre a kiszélesedő területen sorakoztak a négy kisebb tiszti és a nagyobb katonai
betegpavilonok nyolc sorban, mögöttük állt a tüdőbetegek részére kialakított oldalról
nyitott, illetve zárt 8 „fekvőcsarnok” . Közelükben helyezték el az egyik műtőpavilont
és a kápolnát. A kórháznak a két műtő mellett külön épületben sterilizálója, hullaháza, krematóriuma volt, a lovas fogatoknak külön istálló és kocsiszín, saját vágóhíd,
ólak, kertészet.54 Bár fertőző betegekkel foglalkozó kórháznak épült, de időközben
változott a funkciója, így tartalék kórház lett. Az 1916 őszére elkészült barakk-telepre
szállították át az addig a város iskoláiban (gimnázium, polgári iskolák, kereskedelmi,
Rozgonyi utcai iskola) és egyéb épületekben (laktanya, Kaszinó, Munkapáholy épülete, Szanatórium Egyesület kórterme stb.) ápolt 3600 beteget.55 Ellátásukról 20 orvos
és 300-500 főnyi ápoló- és segédszemélyzet gondoskodott.56
Kezelni kellett a menekült-kérdést is, hiszen közismert, hogy Olaszország hadba
lépése után a Monarchia délnyugati területeiről sokan menekültek az ország belsejébe. 1915 közepén Zala vármegyében mintegy 2600 menekült elhelyezéséről kellett
gondoskodni.57 Nagykanizsán a Fő utcai, reprezentatív Bogenrieder-palotában külön
menekült iroda nyílt meg. 1916 februárjában már 420 menekült volt Nagykanizsán.58
1916. szeptember 2-án 1180 asszony és gyermek érkezett Erdélyből a nagykanizsai
vasútállomásra, a román atrocitások elől menekülve. Egy részüket a környék falvaiban szállásolták el, de többségük a városban maradt.59 A háború végén, a szerb–horvát katonai aktivizálódás, a Muraköz elfoglalása után újabb menekülthullám jelent
meg, hiszen a délszlávok magyarellenes atrocitásai közismertek voltak a Dráván és a
Murán túli vidékeken. E tömeg egy része is Dél-Zalába, s azon belül Nagykanizsára
került. Jellemző eset, hogy az uradalom a Dráván túli ludbregi uradalmából alig tudta
a körvadászt és a nála lévő készpénzt kimenekíteni.60
Nagy és alig megoldható feladat volt a normális életfeltételek és a közellátás biztosítása. A városnak folyamatosan romló adottságok mellett és erős állami kontroll
alatt kellett dolgoznia. A férfiak bevonultatása és a piac beszűkülése miatt egyre többen szorultak segélyekre. 1914. augusztus közepén 149, egy évvel később már 833 főt
kellett hadisegélyben részesíteni.61 A városra hárult a jegyrendszerrel kapcsolatos
feladatok megoldása. Eleinte csak a lisztet kellett jegyre adni, de aztán egyre több
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termék került a jegyre kapható körbe. A termékek minősége ugyanakkor állandóan
romlott, a búzaliszthez hatóságilag egyre több kukoricalisztet kevertek. Bevezették
az ármaximalizálást. Jöttek a zsírtalan és a hústalan napok, végül a szigorítottan hústalan napok.62 Az üzleti forgalomból számos termék (petróleum, cukor stb.) eltűnt,
1917 végén már szappanhiány is volt.63 Már 1914 második felében tejhiány volt Nagykanizsán.64 A háború alatt a takarmányhiány miatt a környék uradalmaiban az állatállományt felszámolták, ebből következően Nagykanizsán napi 2500 liter tej hiányzott, amely korabeli becslés szerint 10 000 fő reggeli tejeskávéját biztosította volna.65
Korlátozták a gabonát feldolgozó szeszfőzdék anyagfelhasználását.66 Számos termék
kereskedelmét központilag határozták meg, pontosan rögzítve, hogy kik forgalmazhatják az adott terméket. Az áremelkedés mértéke főleg az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők esetében okozott nagy problémát; már a háború első féléve alatt
az alapvető élelmiszerek árai lényegében megduplázódtak.67 Az infláció miatt virágzott az adózást elkerülő cserekereskedelem. Az áruhiányra jellegzetes példát említett
meg a helyi sajtó 1918 őszén, amikor egy helyi képviselő behozott az egyik ülésre egy
kenyérdarabot, amit egy vendéglőben szolgáltak föl neki. „Hogy a felmutatott tárgy
fekete volt, mint a sötét éjszaka, az tény, mert a felmutatott darab akár szurok, akár
csizmadiatalp, szóval minden elgondolható módon el lehetett képzelni a felmutatott dolgot, csak kenyérnek éppen nem.” 68 1917 májusától lépett életbe az a rendelkezés, amely
14-20 óra között a kávéházakban megtiltotta a kávé és a kapucíner fogyasztását – a
kávéval való takarékosság jegyében. Némi iróniával jegyezte meg egy helyi újságíró,
hogy „akik a délutáni feketekávé hiányát nem tudnák elviselni, mehet a harctérre, ott
van bőven feketekávé, amelyet eleinte feketelevesnek hívtak” .69 A Cukorközpontból
1919. március elején már csak nyerscukrot utaltak ki a városnak.70
Hosszú távon komoly pénzügyi nehézségeket okozott a kormány által elvárt lejegyzendő hadikölcsön is: 1914–1916 között az első öt sorozatban kibocsátott hadikölcsönből a város összesen 1 millió koronáért vásárolt.71 Bármilyen anakronisztikus
is, de a városnak még akkor is be kellett hajtania az adókat, ha tudta, hogy ezzel a
saját adófizetőit nyomorítja. A számos új adó közül a legjelentősebb a hadiadó volt,
amellyel a 20 000 koronánál nagyobb jövedelemmel rendelkezőket sújtották.72 1915ben Zala vármegye 378 000 korona hadiadójából 171 337 koronát (vagyis 45,3%-ot) a
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kanizsaiak fizettek meg.73 Régi időket idézett a rekvirálások bevezetése. 1916 elején
a városban és a mellette lévő szőlőhegyeken begyűjtöttek 380 q búzát, 439 q rozst,
5205 q árpát, 232 q tengerit, 486 q hajdinát, emellett még jelentős mennyiségű babot, borsót, kölest, lisztet, és kétszerest is.74 A közellátásban a városon kívül nagy
szerepet játszottak a magánegyesületek is, igen nagy jelentősége volt a különböző
gyűjtéseiknek. Valamit javított a helyzeten a város sertésállománya: a Franz-malomtól kibérelt városi hizlaldában 250 sertést tartottak.75 Katasztrofális volt a lakáshelyzet is: 1919 kora tavaszán a helyi sajtóban is egyre több cikk jelent a háború
alatt az elmaradt tatarozások miatt összedőlő épületekről; mintegy 250 család élt
ekkor lakás nélkül, s akiknek jelentős részét a volt gimnáziumi épületben szállásolták el. Joggal írták, hogy „az egész város egy Gorkij-i tömeglakássá változott, amelyben a nyomor, a pauperizmus és a tüdővész áldozatai tengetik szomorú életüket” .76
A háborús évek alatt nagy probléma volt a lakosság számára a közbiztonság
romlása. Békeidőkben pár tucat rendőr el tudta látni a város közrendészeti és bűnüldözési feladatait. Most azonban a rendőrök nagy részét is bevonultatták, így létszámuk lecsökkent. Már 1914. július 29-én, vagyis egy nappal a háború kitörése
előtt arról írt a Zala, hogy a rendőrök egy részét bevonultatták, akiket az utcákon
katonai őrszemek pótoltak.77 A lelkesedés hónapjaiban ez még nem okozott megoldhatatlan nehézségeket. Ahogyan azonban sokasodtak a problémák (szociális és
járványügyi kérdések, menekültek, hadifoglyok, sebesültek, élelmezés stb.), egyre
inkább elszabadultak a lakossági indulatok.78 A városnak kezelnie kellett az éhséglázadáshoz hasonlító társadalmi megmozdulásokat, a sztrájkokat, amelyek közül –
főleg a katasztrofális közellátás miatt is – egyre több politikai jellegűvé vált.79 1918
elején már vasutassztrájk is volt Nagykanizsán.80 A betörések, rablások teljesen
megszokottá váltak, az emberek egymás elleni fizikai fellépése már mindennapos
volt. A szőlőhegyeken való szinte szabad fosztogatással szemben nem volt hatásos
ellenszer. Az uzsorások, feketézők, az idegenből érkezett spekulánsok tevékenységét nehéz volt felderíteni. Nehezítette a rendőrség munkáját, hogy alig volt használható fogda, hiszen mindent a hadsereg számára kellett átadni.81 A múltból maradt
itt a katonai beszállásolás kötelezettsége. Nagykanizsán a kaszárnyák miatt békeidőben is jelentős katonatiszti réteg élt. A háború alatt gondoskodni kellett a rövi73
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BARBARITS 1929/b, 219.
Zalai Közlöny, 1916. január 23.
Zala, 1919. március 8.
Zala, 1919. március 7.
Zala, 1914. július 29.
BARBARITS 1929/b, 222–223.
Lásd: MNL ZML IV. 404. e. Zala vm. alispánjának iratai. Tárgyi csomók. 27436/1917. Az irat a helyi
szociáldemokraták tüntetésére vonatkozik.
PAKSY 2014, 55.
Mindez kiderül a korabeli újságokból is, ahol a nevezetesebb eseményeket az erős cenzúra mellett
közölték.
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debb-hosszabb ideig a városban tartózkodó katonatisztek elszállásolásáról. Mivel
a városban a fontosabb és szebb épületek hamar megteltek, ezért nagy problémát
jelentett, hogy a tiszteket csak közepes vagy gyenge minőségű lakásokba tudták
elhelyezni.82
Foglalkoznia kellett a városnak az iskolákkal is. A háborús hatások a hazai
gazdaság és társadalom minden területét érintették, s a hatalom az iskolaügyet is a
háborús célok alá rendelte. A sebesültek iskolai elhelyezése miatt már az 1914–15ös tanév félévkéséssel kezdődött.83 A háború kitörése után a tanárok, tanítók sem
voltak kedvezményezettek. Sokan kerültek közülük a frontra, s az elhúzódó háború
alatt az újabb és újabb hadseregfeltöltés és frontszolgálat miatt sokan vesztették életüket. A 17-18 éves gimnazista diákok közül is kerültek frontokra, közülük többen
életüket vesztették.84 Felmerült az iskolák teljes bezárásának is a lehetősége, de végül is erre nem került sor. Viszont a tanítást a tanárhiány miatt át kellett szervezni.
Egyes iskolákban felére fogyott le a tanárok száma, ezért osztályokat kellett összevonni, egyszerűsíteni kellett az oktatás tartalmát. A szorgalmi időszak is rövidült:
1917-ben már három hónapos volt a nyári szünet.85
Nagy probléma volt az iskolaépületek katonai célra történő igénybevétele.
Szinte mindegyik épületben valamilyen katonai jellegű tevékenységet folytattak.
Legtöbbször kórháznak rendezték be az iskolát, de szükség volt raktárakra, tárolókra stb. is. Nemcsak a sebesült magyar katonákat, hanem hadifoglyokat is ápoltak az iskolakórházakban. A Rozgonyi utcai iskolában már 1914. szeptember elején
orosz sebesülteket helyeztek el.86 A gimnázium osztályait például a Polgári Egylet
és a Társaskör épületébe vitték át.87 Az iskolák gyerekseregét ki- vagy széttelepítették. A legegyszerűbb megoldás az volt, ha összezsúfolták valamelyik iskolában az
évfolyamokat, osztályokat. De a legkülönfélébb helyekre is kerültek diákok: voltak
osztályok a városházán, a biztosító- és banki épületekben, üzlethelyiségekben, a
kistemplomban, kocsmában stb. Ez már önmagában is nagy színvonalcsökkenéssel
járt, sokszor petróleumlámpa mellett kellett tanítani. Az elemi iskolák 30 osztályát
13 szükséghelyiségben helyezték el.88 Sokszor társadalmi vagy gazdasági szervezetek ajánlották fel ingatlanaik egy részét iskolai célokra, így például 1916-ban az
Izraelita Jótékony Nőegylet engedte át bérházának egy részét tanításra.89 A kanizsai iskolaépületek, az addig beszerzett felszerelések (szertárak, eszközök stb.) is
megszenvedték a háborút, e téren jelentős pusztulás ment végbe. Az is tény, hogy
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Egy eset erre: RIVÁLISOK POLGÁROSODÁSA 2011, 379–380.
Lásd például: JESZENŐI 2011, 24. leírását a Rozgonyi utcai iskolára.
Lásd például: HORVÁTH 1916, 9–10. adatait.
Zalai Közlöny, 1917. március 29., illetve 1917. április 10. 1917-ben május 26-án véget ért a tanév.
Zalai Közlöny, 1914. szeptember 14.
HORVÁTH 1916, 3.
BARBARITS 1929/c, 271.
Zalai Közlöny, 1916. április 3.
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a folyamatos kérvényezések után a hadsereg visszaadott néhány épületet, így 1917
tavaszán például a polgári iskola visszaköltözhetett korábbi helyére.90
A militáns közhangulatban számos új, sokszor „nemzeti” -nek jelzett kötelezettség is terhelte az iskolákat.91 Már 1914 szeptemberében központilag elrendelték,
hogy az iskolásoknak a fronton harcolók hideg elleni védekezése miatti teapótlására szedercserje (földiszeder) leveleket kellett gyűjteniük.92 A polgári iskola tanulói
1914 őszén 83 kg-ot gyűjtöttek.93 1915-ben a hadsereg bőrellátására hivatkozva a hazai
cserzőanyag biztosítása miatt rendelték el a diákok általi gubacsgyűjtést.94 Ez Nagykanizsa környékén különösen fontos volt, hiszen a város határában hatalmas erdőségek voltak. Még ugyanebben az évben jött a csalángyűjtésről szóló utasítás is.95 Új
volt a hadikölcsön-jegyzésbe való bekapcsolódás is, hiszen a tanároknak lakossági
kölcsönjegyzéseket kellett szervezni és lebonyolítani. Végigkísérte a négy és fél évet
az adományok állandó gyűjtése, a segélyprogramokban való aktív részvétel, sőt 1916ban a tanítóknak már a rekvirálásokban is dolgozni kellett.96 1917 tavaszán a miniszter utasította a középiskolai igazgatókat, hogy indítsanak mozgalmat cipőjavító
műhelyek felállítására, illetve hogy propagálják a fatalpú cipők használatát. Felhívta
a figyelmet a ruhával való takarékosságra, miszerint most nem szabad a divatnak hódolni, a gyerekek járhatnak régi ruhákban is, amit foltozással vagy kifordítással kell
használhatóvá tenni.97
Bár katonai események Nagykanizsán nem történtek, de a barakk-kórház kiépítése, a laktanyák, a hadsereg jelenléte mellett a militarizmusról szólt a rövid ideig
a városba szervezett katonaiskola is. A honvédelmi miniszter 1916-ban a marosvásárhelyi katonai alreáliskolát Nagykanizsára helyezte át, ahol az 1922-ig működött,
majd elköltözött Pécsre, s beolvadt az ottani főreáliskolába. Csak epizódszerep jutott
a katonaiskolának Nagykanizsán, ittléte alatt az iskolának mintegy 400 növendéke
volt, magát az iskolát a Teleki úti laktanyában helyezték el.98

Az uradalom helyzetének változása
Említettük már, hogy Nagykanizsa gazdasági működésében nagy szerepet játszott
a hg. Batthyány-uradalom. Csak véletlenszerű egybeesés a háború kezdetével, hogy
90
91
92
93
94
95
96
97
98

68

Zalai Közlöny, 1917. január 19.
Természetesen ezek az érdekek a mindenkori politikai hatalomgyakorlók csoportérdekei voltak,
amit előszeretettel definiáltak nemzeti érdeknek.
Zalai Közlöny, 1914. szeptember 21.
KOTNYEK 1997, 13.
Zalamegye, 1915. szeptember 26.
KOTNYEK 1978, 197.
Ugyanott.
Zalai Közlöny, 1917. március 24.
BARBARITS 1929/c, 286.
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éppen 1914-ben történt változás a hitbizományi tulajdonost illetően. Batthyány Ödön
herceg halála után unokaöccse, Batthyány-Strattmann László, a híres szemorvos vette át a majorátust, s viselte a hercegi címet. Batthyány herceg életében egyszer járt
csak Nagykanizsán, mégpedig 1914-ben, amikor átvette a hitbizományi birtokot.99
A tulajdonosváltás a birtokkezelésben változást nem hozott. A mezőgazdasági termelésre alkalmas területeket hat kerületbe szervezve bérbe adva működtették, míg az
erdőgazdálkodás megmaradt saját kézben.
A nagykanizsai uradalom területe 1917-ben (holdban)100
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A háború kikezdte a Batthyány-uradalom megszokott működését is. A nagykanizsai uradalom nehézségeit egyrészt az okozta, hogy a nagy infláció miatt a lakossági
reáljövedelmek csökkentek, következésképpen az erdészeti bevételek és a házbérek
is csak lassan csordogáltak. Ráadásul az erdőhivatal dolgozóinak egy részét behívták katonának, amit az orosz hadifoglyok érkezése és munkaerőként való használata csak részben kompenzált.101 (Központi rendelkezések szerint hadifoglyokat
kizárólag szerződésben kikötött mezőgazdasági vagy földmunkák végzésére alkalmazhattak.)102 A hat-nyolc fővel működő erdőhivatalban már pár ember kiesése is
működési problémákat okozott. Így például egy 1917. évi jelentésből tudjuk, hogy az
egyik körvadászt behívták katonának, a kocsis eltörte a lábát, s kiesett a munkából,
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Zalai Közlöny, 1931. január 25.
MNL VaML VII. 1. BLHI. 66. kötet. 1915. No. 80–81.
BLA. AB. LFA. HK. Nagykanizsa. Gazdatiszti számadások, 1875–1918. 1916. január 31.
VÁRHIDY 1915, 258.
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s már csak egy orosz fogoly maradt arra, hogy kisöpörje az irodát és befűtsön.103
A munkaerőhiány a mezőgazdasági munkák akadályát jelentette, 1917-ben például
a szőlők alá nem tudtak trágyát hordani; a fuvarosok és az állathiány miatt a favágás és fahordás is késett.104 De az is probléma volt, hogy az emelkedő agrárárakat
nem lehetett kihasználni, hiszen az uradalom hosszú távú bérletben működött, így
a bevételek növekedése nem a tulajdonost gazdagította.105 A háború persze nem
akadályozhatta meg teljesen a működést, így a vezetésnek maradt energiája néhány
fejlesztő lépésre, például a szőlők felújítására.106 Fontos ugyanakkor, hogy az uradalom pontosan teljesítette korábban vállalt szociális kötelezettségeit, így például
a városi szegényeknek a háború előtt és alatt is juttatott térítésmentesen tűzifát.107
A háború alatt megnehezültek a szállítási lehetőségek, hiszen nagyobb tömegű mezőgazdasági terméket csak külön a minisztériumtól beszerzett engedéllyel lehetett
szállítani.108 Jellemző eset erre, amikor 1918 elején a nagykanizsai uradalomból a
köpcsényi kórház betegeinek táplálását szolgáló sertések hízlalásához szükséges 40
q kukoricát akarták elszállítani, külön igazoló levelekre volt szükség, hogy a tengeri
biztosan e célt fogja szolgálja.109
Az uradalom a kiadásokat a háború alatt nagyon visszafogta. Az is előfordult,
hogy a megkezdett épületek tatarozásának felfüggesztését javasolta az erdőhivatal vezetője.110 Természetesen az uradalom működése érdekében messzemenően
kihasználta informális kapcsolatait a központi kormányszerveknél. Erre jó példa
Pálffy Alajos főerdész levele, amelyben arra kérte a főtitkárt, hogy mivel Kaán Károly miniszteri tanácsos Kanizsára jön két napra, engedjék át neki a Fő utcai kastélyépület urasági szobáit, „evvel némileg viszonozva lesz az a sok szívesség, melyet
miniszteri tanácsos Úr a földművelésügyi minisztériumban hathatós befolyással az
uradalom érdekeit sokszor támogatni szíveskedik” .111 Azzal is szembe kellett nézni,
hogy a nagyobb bérletek mellett mindig maradtak olyan kisebb területek, amelyekkel nem tudtak mit kezdeni. Erre tekintettel Pálffy 1918 áprilisában összeírta azokat az uradalmi falvakban lévő telkeket, amelyeket szerinte el kellene adni, hiszen
bérbe adásuk nem nagyon lehetséges. Úgy számolta, hogy ezzel mintegy 145 000
korona bevételre lehetne szert tenni.112
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A háború és a helyi ipar
Nagy nehézséget okozott a háború a helyi nagy- és kisiparnak is. A nagykanizsai
gyáripar, amely a boldog békeidőkben döntően könnyű- és élelmiszeripari termelést
folytatott, nem nagyon volt alkalmas arra, hogy az állami hadikereslet kihasználásával jelentősebb megrendelésekhez jusson. Az állami megrendelések elsődlegesen a
jelentős kapacitásokkal rendelkező budapesti vagy Budapest környéki vállalatoknak,
illetve a nagy mennyiségű nyersanyagot kitermelő, főleg hegyvidékeken lévő üzemeknek jutottak. A kanizsai gyáripar nagy nehézsége volt a kötelező bevonultatás,
hiszen sok száz munkást vittek ki a frontra. Adatainkból úgy tűnik, hogy néhány
hónapig a korábban beszerzett nyersanyagból még eléltek a vállalatok, ám ahogyan a
harcok elhúzódtak, szembe kellett nézni a lakossági kereslet csökkenésével, a szállítási nehézségek erősödésével, a korábbi piacok elvesztésével. Különösen rossz helyzetbe jutottak azok a cégek, akik korábban a Monarchián kívüli területekre exportáltak.
Jutott némi állami megrendelés a város északi részén lévő Weiser-gépgyárnak, avagy
a déli területen, az állomás mellett lévő Franck-pótkávégyárnak, de a többiek számára
sanyarú évek következtek. A szolgáltató vállalatok sem jártak jobban, hiszen az áram
és egyebek árával nagyon sokan tartoztak a vállalatoknak. Volt néhány üzem, amelynek működése szigorú keretek közé került, de ez legalább a működést biztosította, így
például a Franz-malom nagy szerepet játszott a lisztőrléssel és elosztással (igazodva a
Haditermény Rt-hez) a térség ellátásában.
Nem járt jobban a kisipar sem, ahonnan szintén nagy számban vittek el embereket. Az Ipartestület panaszai szerint a bevonultatás nagymértékben sújtotta a
kisüzemi tulajdonosokat. A frontra vezényelt vállalkozó nem tudta üzletét, cégét irányítani. Ilyen esetekben az otthon maradt feleségek szokták a cégvezetést átvenni.
Gyakori módszer volt, hogy a legképzettebb dolgozót maguk mellé vették, s ketten
irányították a műhelyt, a vállalkozást.113 Közismert, hogy a kisiparosokat – országos
mértékben is – viszonylag nagy számban hívták be katonának, ami ugyanakkor katasztrofális következményekkel járt családjukra. Sokan meghaltak a frontokon, ami
a kisiparos famíliájának éhezést, kiszolgáltatottságot eredményezett. Hatalmas probléma volt a kisiparosok számára, hogy az állami központosítás miatt nem jutottak
nyers- vagy félkészanyagokhoz, így munkájuk akadozott. A gyárosokkal, uradalmi
vezetőkkel szemben a kisiparosoknak nem voltak felsőbb kapcsolataik, összeköttetéseik, amivel az ellenőrzést megkerülve szert tehettek volna nyersanyagra. Egyedül
az Ipartestületnek nyílt arra lehetősége, hogy csekély befolyását latba vetve biztosítson valami minimális anyagellátást a város iparosainak.114 Tilos volt tengerit és más
mezőgazdasági alapanyagot ipari célra vásárolni, hiszen azt csak a Haditermény Rt
113
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Ilyen esetekben többször közjegyző előtt rendelkeztek a vállalkozók, hogy feleségük mit tehet meg.
A zalai levéltárban viszonylag sok ilyen közjegyzői irat maradt meg. Lásd: MNL ZML VII. 168.
Nagykanizsai közjegyzői okiratok. 1913–1940.
A kisipari következményekhez lásd: KAPOSI 2015 tanulmányát.
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tehette meg.115 Ha valaki pénzhez jutott, igyekezett gyorsan elvásárolni, hiszen állandóan romlott az értéke.116
A városi mesterségbeli struktúrának ugyan voltak olyan elemei, amelyekkel
bekapcsolódhattak a haditermelésbe, de a többségnek ez nem adatott meg. A hadseregnek szüksége volt a gépiparban, kovácsiparban, lakatos, fémmunkás és egyéb
fémipari szakmákban hozzáértőkre, szakemberekre, akárcsak bőripari szakmunkásokra, nyergesekre, szíjgyártókra. A háború elején még találkozhatunk a helyi sajtóban olyan iparos hirdetésekkel, ahol vagy tanoncokat keresnek, vagy a háborúnak
megfelelő portékát kínálnak. Samu József a Deák tér 12. szám alatti rézműves műhelyébe megbízható, jó házból származó tanoncot keresett.117 A Miltényi és Fiai cég hadicipőket, bakancsokat, hócipőket kínált a boltjában.118 Az állam megpróbálta a katonának alkalmatlanokat a haditermelés szolgálatába állítani. 1915 márciusában az ipari
és kereskedelmi miniszter elrendelte, hogy a fentebb felsorolt szakmákban össze kell
írni a szolgálatra alkalmatlanokat, akiket máshol bevontak a termelésbe.119 Ugyanezen a tavaszon a minisztérium közölte, hogy a közös hadsereg cipő, lábbeli és egyéb
szükségleteinek jelentős részét a városban élő iparosoktól akarja megrendelni. Az
Ipartestület épületében kifüggesztették a terméklistát, amelyre lehetett jelentkezni.120
A helyi Ipartestület lehetőségei is csökkentek. A háború kitörésétől kezdve a testület legfontosabb funkciója a bevonult iparosok családjainak támogatása lett. Mivel a hadisegély összege nagyon csekély volt, az iparosok családjai sokat szenvedtek.
A háború előtt az új ipartestületi székház felépítésére összegyűjtött 14 000 korona tőkéből mintegy 4000 koronát a hadbavonultak családjainak segélyezésére fordítottak,
10 000 koronáért pedig – egy szebb jövő reményében – hadikötvényeket vásároltak,
„abban a hitben, hogy ezeknek kamatai még nagyon sok könnyet fognak letörölni” .121
Szintén fontos feladat volt a már említett, a románok elől ide menekülő erdélyiek
segélyezése, szálláshoz juttatása. A menekültek egy részét az Ipartestület székházában szállásolták el. A menekülteknek fehérneműről, ágyneműről a kocsigyártó Bazsó József, az Ipartestület későbbi elnöke, saját vagyonából áldozva gondoskodott.
Az Ipartestület adományokat hajtott fel, eszközöket szerzett a menekült iparosoknak,
sőt más városban betölthető ipari állásra is felhívta a figyelmüket.122 Az Ipartestület
1916 októberére 1090 koronát gyűjtött össze, amit különböző szervezeteken keresztül
használt fel a menekültek istápolására.123
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Nagy problémát jelentett az iparos cégek és mesterek számára a tanoncok számának csökkenése. Ennek persze több oka volt. A háború előtt az iparostanonc-oktatásban már több mint 700-an vettek részt. A háborúval azonban a mesterek és a
diákok száma is alaposan lecsökkent. A háború elszólította a férfiakat, amivel viszont
felborult az addigi családi munkamegosztás, s ez a munkaképes diákság otthoni nagyobb igénybevételével járt. Ráadásul a lecsökkent lakossági reáljövedelmek nem is
tették lehetővé a korábbi létszámú beiskolázást. A csökkenést mutatja, hogy a nagykanizsai tanonciskolába az 1913/14-es tanévre még 719-en iratkoztak be, de a következő évre már csak 473-an.124 Mivel az iparosok száma is csökkent, ezért jóval kevesebb
helyre tudták a tanoncokat felvenni.

Nagykanizsa a háború végén
Amikor vége lett a háborúnak, Nagykanizsa egy kivérzett, lerobbant város volt. Ismereteink szerint a városi lakosságot illetően mintegy 1100 fős veszteséggel számolhatunk. Egy 1919. eleji adat szerint a nagykanizsai illetőségű elesettek és eltűntek között 870 közlegény, 160 altiszt, 7 tiszthelyettes, 11 hadapród, 21 zászlós, 20 hadnagy,
8 főhadnagy, 3 százados és 2 alezredes volt.125 Az elesettek döntő többsége az orosz
fronton lelte halálát. E létszámon belül tudjuk pontosan, hogy a nagykanizsai zsidóságból 549-en voltak katonák, s közülük 79-en haltak meg a harcokban.126 Az összes
veszteséghez későbbi sajtóadatok alapján még mintegy 450-500 háborús sebesültet,
rokkantat, tartós munkanélkülit hozzá kell adnunk, s így azt kapjuk, hogy a korábbi
mintegy 8000 fős munkaképes férfi lakosból csaknem 20%-nyi vált közvetlen áldozatává a háborúnak.127 Az elesettek, eltűntek után 800 árva, a rokkantak után mintegy
500 gyermek maradt.128
A területi elcsatolások és az ebből következő nagymértékű piacvesztés a kanizsai
gazdaságot is visszavetette. Joggal írhatta egy korabeli ipari szakember, hogy az 1920as években „[…] Nagykanizsától 25 km-nyire már osztrák és cseh gépeket adnak el és
vesznek meg a nagykanizsai gyáripar volt vevői” .129 Korábban a kanizsai ipar termékeinek jelentős részét (sör, liszt, tégla stb.) a helyi vagy regionális szinten jelentkező kereslet kielégítésére termelték, azonban a háború utáni bizonytalan pénzügyi helyzet, a
reáljövedelmek csaknem egy évtizedig tartó csökkenése visszafogta a vásárlási kedvet.
Az ipar problémái tartósak maradtak. Sokat szenvedett a helyi kisipar is: a háború alatt
és az azt követő időkben sokan zárták be műhelyüket, úgy érezvén, hogy nem kedvez124
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nek az idők a kisüzemi iparnak. Volt olyan régi iparos a városban, aki a cége bezárása
után Budapestre költözött, mert ott sikerült egy nagyobb bérházban házmesteri állást
szereznie.130 Egyes források szerint 1920 után alig 200–300 kisüzem tudott normálisan
működni, a többi, mintegy 500 vállalkozás nagy problémákkal küszködött. Ebből következett a jelentős munkanélküliség, s a jövedelmek csökkenése.
A katasztrofális körülmények között erős társadalmi érdekek artikulálódtak egy
lehetséges földosztás irányába. Az 1919. évi 18. néptörvény végrehajtására földosztó
bizottságokat küldtek szét az országban; de erős volt a helyi akarat is. Nagykanizsán
a hg. Batthyány-Strattmann birtokokból az 1008 holdas Pongrácz-féle bérgazdaságot
szerették volna a helyi, főleg kiskanizsai gazdák és a hadirokkantak egy tejtermelő szövetkezet létrehozására megszerezni, ám ezt a helyszínre érkező miniszteri biztos nem
támogatta. Az indokok között szerepelt, hogy a város tejellátása a nagyrécsei uradalom tehenészete révén megoldódni látszik, illetve nem tanácsos a város határában az
egyetlen rétgazdaságot más célra fordítani.131 A hadirokkantak ragaszkodtak a szövetkezethez, míg a kiskanizsai gazdák már a birtok parcellázását szerették volna elérni,
sőt a vasutasok is bekapcsolódtak a folyamatba, ők a birtok szántóiból szerettek volna
háztelket és kertgazdaság céljára még egy jó darabot. 1919. március elején befejezték a
földre várók összeírását. Összesen 95 nagykanizsai és 338 kiskanizsai polgár jelentkezett földért, messze alulmúlva az előzetes elvárásokat.132 A földosztás azonban egyelőre
megakadt.
Látható, hogy a háború és az azt követő hónapok nagy megpróbáltatásokat hoztak Nagykanizsa társadalmának. A város négy és fél év alatt katonai központtá vált.
A korábbi két laktanya mellett felépült a Teleki úton egy újabb hatalmas laktanya
komplexum, a Csengery út végén egy óriási barakk-kórház, a belvárosban minden
harmadik-negyedik házban katonatisztek laktak, az iskolák alig működtek, a hagyományos polgári városirányítás erőteljesen korlátozottá vált. A vesztes háború miatt
Nagykanizsa addigi regionális funkcióinak jelentős része megsemmisült. Az új országhatárok a nagykereskedőket kemény korlátok közé zárták. Mivel a vállalkozók a
háború alatt nagy részben elvesztették megtakarításaikat, s kereslet sem volt, ezért a
város gazdasági felemelkedésére nem nagyon lehetett számítani. Szinte alig volt az
1920-as évek elején új beruházás. A helyi gazdaság a maga erejéből nem igen tudott
előbbre lépni, így egyre nagyobb szerepe lett a város, mint önálló entitás oldaláról kiinduló fejlesztéseknek, valamint később a külső források bevonásának.133 Nagykanizsa
gazdasági visszaesése, valamint az azt követő lassú reorganizáció (ismereteink szerint)
modellje nagyjából megfelel az általunk ismert dél-dunántúli városok mintájának.
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Bősz Attila

A közúti mobilitás eszközei, erőforrásai és ezek mozgósítása a
hadsereg számára az első világháborúban
„Már régi keletű a harczoló katonák ama szavajárása:
»A vonat még csatát nem nyert,
de elveszteni már sokat elvesztett«” 1

Bevezető: mobilitás a 20. század elején, a vasút szerepe
Az újkor története (itt elsősorban az ipari forradalom hatásaira gondolva) az erőforrások és az ezekre épülő, illetve ezeket használó eszközök története is. Az első
világháború kitörése után hamarosan az erőforrások háborújává változott, mely
során elsősorban a gazdasági és természeti erőforrások folyamatos beszűkülése
végül összeroppantotta a központi hatalmakat. Ennek a háborúnak véleményem
szerint fontos eleme a közúti (nem kötött pályás) mobilitás, illetve a megfelelő
ütemű helyváltoztatás képességének hiánya. Ez a háború a statikus frontvonalak
háborúja, amely sem azelőtt, sem azután nem volt ennyire jellemző egyetlen háborúban sem. Az első világháború előtt a még közvetlen irányzású tüzérség kisebb
hatékonysága, a géppuska hiánya, a gyors mozgású lovasság nagy számaránya lehetővé tette a gyors, mobil hadviselést. Utána pedig már a második világháborúban megváltozott a helyzet az önálló páncélos hadosztályok felállításával, melyek a
fejlett tüzérségi és gyalogsági fegyverek ellenére is lehetővé tették a mobil háborút,
a nagy hatótávolságú stratégiai (nehéz) bombázók (a légierő a háború második
felére talán a legfontosabb fegyvernemmé nőtte ki magát) számára pedig könnyen
átrepülhetővé vált a klasszikus szárazföldi frontvonal.
Tanulmányomban elsősorban az MNL Baranya Megyei Levéltárában őrzött
iratokra alapozva kísérlem meg körüljárni a kérdést: milyen technikával rendelkeztek az egyes, Baranya megyében is használatos közúti járművek a hadviselésben, ezek erőforrásait, eszközeit, szabályozó hátterét is tekintve a háború előtt, illetve alatt és hogyan viszonyult e tekintetben a hátország – különösen a kisipar – a
kialakult háborús helyzethez?
A fronton bevetett állatok, szállító és vontató eszközök technikai értelemben
nem különíthetők el élesen a hátországiaktól, mivel a hadsereg nagyrészt a polgári
lakosság tulajdonát vette igénybe. Így tehát szót kell ejteni a hátországi, a frontvo-

1

DANCZER 1889, 495.
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nalbeli, vagy az ellátmányt a frontra szállító, illetve futárszolgálatot teljesítő, a két
helyszín között mozgó fogatokról és a kisszámú automobilról egyaránt.
Először is szólni kell a vasútról és szerepét legalábbis alapjaiban össze kell vetni a közúti járműhasználat szerepével, hiszen a vasút volt a mozgósítás és a frontra
jutás elsőszámú eszköze. A 19. század második fele, a 20. század eleje a „térlegyőzési technikák” 2 szempontjából egyértelműen a gőzgép, a gőzmozdony virágkora
volt. Az évezredek óta használt lónál hatékonyabb gőzerő csak hatalmas építményben tudott hatékonyan működni, akkorában, amely alá már vasból készült külön
utat kellett építeni. (Léteztek közúti gőzgépek is, de ezek jóval kevésbé hatékonyan
üzemeltek, mint a kőolajszármazékkal működő automobilok.) A háború kezdetére
már vasútvonalak mellékvágányokkal kiépült szövevényes hálózata fonta be a majdani hadviselő országok területét. Mindegyik állam ezen keresztül tudta csak kellő
hatékonysággal mobilizálni hadseregét, hiszen a motorizáció még gyerekcipőben
járt, és a közúti infrastruktúra is hiányzott. A vasút kisebb méretekben közvetlenül
a fronton is jelen volt: külön tábori vasutakat építettek a szállítás megkönnyítésére,
de sokszor a központi hatalmak óriási nehéztüzérségi lövegeit is vasúton vontatták
tüzelőállásba. Példa a hátországból is van: a komolyabb nagykereskedő, vagy gyáros saját telephelyére bevezető, az országos hálózathoz csatlakozó iparvágánnyal
rendelkezett. A közúti járművek és állatok nem versenyezhettek sem gyorsaságban, sem teherbíró képességben, sem anyagi megtérülés tekintetében a vasúttal.
Ezeknek a szállítóeszközöknek és málhás állatoknak a szerepe a hátországban, valamint a fronton, illetve a közvetlen odajutásban, és a harcoló alakulatok ellátásában értékelődött fel.
A háború elején senki sem számított rá, hogy milyen messze ható és gyökeres
változások elindítója lesz ez a konfliktus. Az Osztrák–Magyar Monarchia hadserege 19. századi szemlélettel és járműtechnikával (kevés motoros járművet kivéve), de több szempontból 20. századi haditechnikával – bár elégtelen felkészültséggel – vágott bele a harcba. Véleményem szerint lényeges kérdés, hogy a nem
kötöttpályás mobilitás még a múlt századi alapokon állt, hiszen így nagy szerepe
volt a frontvonalak megmerevedésében. Bár a hadseregek rendelkeztek a közvetett irányzású, nagy tűzerejű tüzérségi rendszerekkel, azok előremozgatása terepen
igen lassú és körülményes volt, a gyalogság fedezetét, a front gyors áttörését és az
áttörés kiszélesítését elősegítő páncélozott harcjárművek pedig 1916-ig még nem
álltak rendelkezésre (néhány páncélautót kivéve, ám ezeknek jelentéktelen szerep
jutott). Másrészt az utánpótlás előrejuttatása is mind nagyobb nehézségekbe ütközött a kiépítetlen, vagy lerombolt közúti infrastruktúrán, ami szintén lassította,
végül kifullaszthatta az előrenyomulást. Már a háború első hónapjaiban kiderült,
hogy gyors győzelemben egyik fél sem reménykedhet, ám az elhúzódó konfliktusra igen kevéssé voltak felkészülve, ami megmutatkozott a szállítóeszközök és
ezek erőforrásainak jelentős és hirtelen fogyatkozásában is, de főként abban, hogy
2
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a hiányt nem tudták pótolni. A Monarchia katonai közúti járműhasználata szemléletében a múltból indult ki és csak a merőben új viszonyokat látva kezdték azt
fejleszteni és modernizálni, kevés sikerrel.

A mozgósítás és az állásháború kialakulásának következményei
A háború kitörésekor a központi hatalmak haditervei nagy jelentőséget tulajdonítottak a mozgósítás, vagy más szóval mobilizálás gyors lezajlásának. A „hadilétszámra történő kiegészítésben” , illetve a csapatok mielőbbi frontra jutásában tehát
a vasútnak jutott a főszerep. A motorizált közúti jármű – a következő háború egyik
kulcs eszköze – és két fő infrastrukturális bázisa, a töltőállomás és a kövezett út
csak az 1920-as évek második felétől vált jelentős tényezővé világszerte. A közúti járműveket, de még a lovasságot is vagonírozva szállították a frontra (ahogy
egyébként már a 19. század második felében is tették).3 A katonák, járművek,
lovak, felszerelés, utánpótlás mind vasúton érkezett ide.
A háború előtt a honvédelmi miniszter által a törvényhatóságok számára
készített, a hadi szolgáltatások végrehajtásának mikéntjéről szóló eljárási szabályokban így fogalmaz: „a lófogatú gazdasági szekereknek könnyűeknek és szétszedhetőknek kell lenniök” 4 – azért, hogy több beférjen a vasúti kocsiba – tehetjük
hozzá, hiszen „az átvevő póttest biztosítja az elszállításhoz szükséges megfelelő számú nyitott vasúti kocsit, ellenőrizteti a járóműveknek szétszedett állapotban való
kifogástalan berakását és gondoskodik a szállítmánynak katonai teheráruként való
feladásáról […]” . „A vasúti berakodásnál különös figyelem fordítandó arra, hogy
kisebb alkatrészek elveszése meggátoltassék. E célból ilyenek megfelelően nagyobb
cikkekhez odakötözendők.” 5
Az első világháború hadseregei az általános hadkötelezettség alapján szervezett tömeghadseregek voltak, közlekedési és szállító eszközeiket nem teljes
egészében kincstári, hanem nagyrészt a civil lakosságtól igénybe vett járművek,
málhás- és igavonó állatok alkották. A háború kezdetén Magyarországon az 1912.
évi LXVIII. és LXIX. tc. értelmében minden ló- és járműtulajdonos köteles volt
hozzájárulni a háború terheihez saját tulajdonának a hadsereg részére történő át-,
vagy bérbe adásával. Ez azt jelentette, hogy ahány vidék, annyi féle kocsit, illetve
szekeret kapott a hadsereg (a kincstári állományon felül természetesen), ezek a

3
4
5

DANCZER 1889, 71.
MNL BaML IV. 1406. k. Pécs város katonai és illetőségi iratai. Lad. 10.
MNL BaML IV. 1401. b. Pécs város főisp. ált. ir. 470/1915.
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járművek pedig csak többé-kevésbé feleltek meg a célnak.6 Volt, aki erre így emlékezett: „a mozgósítási terv szerint a negyedik napon kellett a fogatokat útba indítani a mozgó hadsereg részére, hogy a hadseregnek rendelkezésre álljanak az élelem
és a hadiszerek szállítására. Tehát szállításra képes kocsik hibátlan állapotban, jó
lószerszámmal és jó kerekekkel kellettek. És amikor ezeket a gyülekező helyen szemrevételezték, akkor egyik sem volt kifogástalan, sőt a fogattulajdonosok némelyike
olyan arcátlan volt, hogy azt állította, hogy a teljes érték akkor is megjár neki, ha a
fogat csak a falu végéig tart ki.” 7 Egy másik példa a nehézségekre: a cs. és kir. 6.
gyalogezred tisztje így írt a pécsi polgármesterhez 1914. szeptember 14-én: „Hivatalos tisztelettel értesítem, hogy a rendelkezésemre bocsájtott 50 kocsiból csak 9 kocsi
felelt meg országos fogatozásra, miért is kérem hogy a hátralevő 13 fogatról holnap
reggel 9 óráig gondoskodni szíveskedjék.” 8
A helyzet orvoslásával – a szükség növekedésével egyenes arányban – rövid pár
hónap múltán meg kellett próbálkozni. Az állam már ekkor (1915 elején) az ország
kisiparossága felé fordult egyre szorongatóbb helyzetében és ettől (is) várta új kocsik és egyéb felszerelés szállítását a hadsereg számára. A szállítóeszközök esetében
szabványoknak nem kellett megfelelni, csak a teherbíró képesség, a tengely fajtája
(perselyes) és a szügyhámos fogatolás megléte volt követelmény, a jármű hosszának
is csak a minimuma volt megadva: „a m. kir. honvédelmi minister úr a honvédség új és
pótalakulásait az eddigi gyakorlattól eltérően a jövőben feltéve, hogy ez a katonai kincstárnak az eddiginél lényegesen nagyobb megterhelésével nem járna, kizárólag új járművekkel szándékozik ellátni egyrészt, hogy a csapatokat jobb és tartósabb vonatanyaggal
lássa el, másrészt, hogy a gazdasági munkálatok akadálytalan lebonyolítását a kocsik
és hámszerszámok folytonos beszolgáltatása ne késleltesse. A honvédelmi minister úr
egyelőre havonként 300 drb. helyi szokásos teljesen felszerelt 2 méternél nem rövidebb,
perselyes (zsíros) tengelyű, 12 métermázsa teherbíró képességű parasztkocsit (szekeret)
ezenkívül havonként 300 pár kétfogatú szügyhámos hámszerszámot óhajtana beszerezÉrdemes egy kicsit áttekinteni a korabeli két legfőbb közúti közlekedési eszköz, a szekér és a kocsi
fogalmát és különbségeit, hogy jobban érzékelhessük a korabeli viszonyokat és a szabvány hiányát.
A szekér „igaerővel, fogatokkal vontatott és teherszállításra használt, fából készült, négykerekű
jármű. A szekér nagyon gondosan szerkesztett szállító eszköz; semmi fölösleges nincs rajta, mégis
mintegy 110–120 főbb alkatrészből áll. Az egyes alkatrészeknek táji elnevezései nagyon változatosak
és emellett különbség mutatkozik a paraszti és a mesteremberek által használt alkatrész-elnevezések
között is […]. Ezeken, az önmagukban is sok részből álló, főbb alkatrészeken kívül a szekér sokféle
rendeltetéséből kifolyólag még egy sereg kisegítő, kiegészítő alkatrész, szerelék is tartozik a szekérhez. A
helyi viszonyoknak megfelelően a szekérnek számtalan táji változata alakult ki, mind méretre, mind
formára […]” . N. L. 4. 1987, 610–613.
A kocsi „könnyű, négykerekű jármű, melyet minden esetben ló húz. Az ökör által húzott járművet általában
szekérnek nevezik, jeléül annak, hogy nehéz terhek szállítására rendelt eszköz. A teherszállításra
szánt járművet akkor is szekérnek nevezik, ha azt ló húzza. A kocsi szerkezetileg azonos a szekérrel,
csak könnyebb, finomabb kidolgozású. A paraszti kocsi alváza éppen úgy két részből: kocsielőből és
kocsiutóból áll, mint a szekér szekérelőből és szekérutóból” . N. L. 3. 1987, 228–231.
7
ETE ms., é. n.
8
MNL BaML IV. 1406. e. Pécs Város Tan. ir. C-7778/1916. (2).
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ni. […] A katonai kincstár csakis olyan kocsikat és szerszámokat fog átvenni, amelyek
a helyi szokásoknak úgy minőséget, mint kivitelt tekintve mindenben megfelelnek, mely
körülmény megítélésében polgári szakértőket fognak igénybe venni.” 9
A kereskedelemügyi miniszter mindezek folyományaképpen 1915. augusztus
2-án kelt levelében kérte a vármegye főispánját, hogy „egy-egy megbízható kocsigyártó-bognár és szíjgyártó iparost kijelölni” szíveskedjék, akik a késztermék átvételekor az
átvételi bizottságban részt vesznek polgári szakértőként. A kirendelt iparosok félnapi
munkáért 6, egész napi munkáért 10 korona díjazásban részesültek, ha a munkát a
lakóhelyüktől távol kellett elvégezni, ennek kétszerese lehetett a díjazás összege. Az
átvételeket úgy kellett szervezni a rendelet értelmében, hogy lehetőleg havonta csak
egyszer kerüljön rá sor.
A miniszteri rendelet bizottsági tagnak olyan személyeket kért, akik az „országos járóművek és hámszerszámok átvételénél résztvevő polgári bizalmi férfiak” . Ez a
feladat tehát bizalmi jellegű volt, ami két jelentéssel is bírt. Egyrészt elismert, köztiszteletben álló, szakmailag megbízható iparosokat jelöltek erre a pozícióra, másrészt a „megbízható” ebben az esetben azt is jelentette, hogy a hadsereg nem fog
benne csalódni, munkájára és annak minőségére mindig számíthat. 1915 augusztusában Pécsett a két jelölt kocsigyártó Varga Gyula, a későbbi neves autóépítő és Virágh
József (mindkettő működött, mint Ipartestületi elöljárósági tag), a két jelölt szíjgyártó Schmidt József és Lemper József voltak. A rendelet (ez esetben is) kimondja, hogy
lehetőleg helyi iparosoktól kell a szükséges eszközöket beszerezni. „A járóművek beszerzésénél elvül tekintendő, hogy azok a »Szállítási és átvételi feltételekben« felsorolt
követelményekhez minél közelebb állóan, lehetőleg a póttest állomáshelyén vagy annak
40 kilométer környezetén belül, leginkább kisiparosoknál (esetleg többeknél szétosztva)
biztosíttassanak.” 10 A hámszerszámokra már nincs ilyen előírás, a hadkiegészítés
belátására bízták, hogy honnan szerzi azokat be. A feltételeknek megfelelő országos
járműért 400, egy tartalék kerékért (persely nélkül) 30, egy tartalék kocsirúdért 10,
egy kétfogatú, jó minőségű, erős, középnehéz szügyhámos hámszerszámért pedig
250 korona fizethető.
Természetesen a kor ismerte a sorozatgyártás fogalmát és léteztek is nagy
kocsigyárak, amelyek hatalmas hadi megrendeléseket kaptak, és azonos anyagból
azonos szerkezetű járművek sorát gyártották a hadseregnek. Fentiekkel csupán a
kisiparnak a hadi potenciál szempontjából sem elhanyagolható szerepét kívánjuk
demonstrálni.
Meg kell jegyeznünk, hogy a szakirodalomban ebben a tekintetben gyakran
helytelenül használt fogalom, az úgynevezett „országos jármű” , szerkezeti felépítését
tekintve, szabvány szerint a fentiek alapján nem létezett, megépítésénél a „helyi szokás” volt a mérce. Az „országos jármű” kifejezés inkább a fogalomra utalhatott: orszá9
10

Figyelmet érdemel az idézetben többször szereplő „helyi szokásos” kifejezés. MNL BaML IV. 1406.
e. Pécs Város Tan. ir. C-12736/1915.
MNL BaML IV. 1401. b. Pécs város főisp. ált. ir. 470/1915.
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gos fuvarra igénybe vett járművet jelentett (az 1912. LXVIII. és LXIX. tc. értelmében).
Nevezték még „előfogatnak” is, ami annyit tett, mint „fogatolt jármű” .11 Ha nem lenne anakronizmus, azt is mondhatnánk, hogy a korábbi forspontra hasonlított, vagyis magánszemélyek által állami, vagy vármegyei fuvarok érdekében kiállított fogat,
amivel meghatározott célt teljesítettek ellenszolgáltatás fejében. További hasonlóság a
két fogalomban, hogy a Nagy Háborúban is megköveteltek a dologi szolgáltatásokon
kívül személyi szolgáltatást is, vagyis sok esetben polgári kocsis hajtotta a katonai
használatra átvett szekeret, „országos járművet” .

1. kép: Pécsi járműgyártó iparosok névjegyzéke.
Forrás: MNL BaML IV. 1406. e. C-12736/1915
11

84

MNL BaML IV. 1406. e. Pécs Város Tan. ir. C-35665/1915.

Bősz Attila: A közúti mobilitás eszközei, erőforrásai és ezek mozgósítása a hadsereg számára …

Nem szabad azonban saját agyonszabályozott, mindent többszörösen adminisztráló korunkból kiindulni, a társadalom szövete sokkal „sűrűbb” volt, még nem
atomizálódott, ha a helyi viszonyok közt megfelelt a közismert helybéli iparos munkája, akkor a közösség elismerése volt a garancia arra, hogy az minőségi termék.
A hadvezetőség szempontjából megnőtt a helyi kisipar jelentősége (alább még lesz
erről szó), összeszedték azokat a „megbízható parasztkocsikat és szerszámokat készítő
iparosokat” , akik a hadsereg számára dolgozhattak. Pécsett 15 kovács (kocsigyártó),
bognár és szíjgyártó jelentkezett árajánlattal a feladatra.
Vállalták, hogy havonta 1, vagy 2, a feltételeknek megfelelő kocsit (380 korona/
darab), illetve szügyhámot (300 korona/darab) szállítanak a hadseregnek.12 1915-ből
rendelkezünk olyan dokumentummal is, amely ebből az évből tartalmazza az összes
jelentősebb hámszerszámot és kocsit készítő pécsi bognár, kovács, kocsigyártó és szíjgyártó iparos nevét, még a bevonultak neveit is és azokét is, akik épp szüneteltetik az
iparukat. Ez összesen kerek 50 iparost jelentett a Pécsi Ipartestület területén.13

A kocsik felszerelése és az átadás-átvétel
Nézzük meg, hogyan is kellett felszerelni egy mozgósított katonai fogatot, hátaslovat,
vagy teherhordó állatot. Egy 1915-ös adat szerint a kocsik felszerelése a következő:
megfelelő kocsiponyva tartólécezet, vagy ponyva ívek, 2 db lámpa, 1 db csákány, vagy
ásó, 1 db fejsze, vagy balta, 4 db 3-8 méter hosszú kötél, 4 db istráng (tartalék), 1 db
kocsikenőcs tartály (doboz) kenőccsel, 2 db felirati tábla. A ponyvatartó szerkezet felerősítése, az átvett járművek fa alkatrészeinek „karbolineummal” (karbololaj, egyfajta
impregnáló szer), a vasalkatrészeknek pedig megfelelő vaslakkal való befestése házilag „eszközlendő” . Minden harmadik kocsihoz be kell szerezni 1 db tartalék rudat, 1
db első és 1 db hátsó kereket. A járművekhez 1 db impregnált kocsiponyvát a honvéd
központi ruhatár szállít. Minden hámszerszámhoz be kell szerezni 2 db 3-4 kg nehéz
lópokrócot, 1 db lókefét, 1 db lóvakarót, 2 db abrakos tarisznyát, 2 db itatóvedret, 1 db
zabos zsákot, 2 db kenderkötőféket, 1 db ostort.14 Egy 1916-os adat szerint a szükséges
tartozékok a következők (érdekesség a szánná alakítható szekér-megoldás): „minden
járműnek felszerelve kell lennie: fékkel (kerékkötővel), lámpával, a kocsikenőcs számára való tartállyal, zabzsákkal, etető és itató edénnyel (itatóvödörrel, zabtarisznyával),
azon kívül a nem fedeles járművek ponyva abronccsal, ponyvával, vagy gyékénnyel,
továbbá a rakomány körülzárására alkalmas és helyben szokásos berendezéssel (kassal,
deszkákkal). Azon kívül az egy községből kiállítandó járműveknek legalább a fele lehetőleg kapával és ásóval legyen ellátva. A hátas lovak, ha lehet, felnyergelve, de minden
esetre felkantározva állítandók ki. Minden ló kötőfékkel, lánccal, vagy kötéllel és lópok12
13
14

MNL BaML IV. 1406. e. Pécs Város Tan. ir. C-12736/1915.
MNL BaML IX. 251. Pécsi Ipartestület iratai. 258/1915.
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róccal, minden hátasló, valamint minden járműnél kiállított igásló azon kívül zabtarisznyával, minden málhásállat málhanyereggel, pokróccal és kantárral (ha nincs más,
az illető vidéken szokásos málharakodó felszereléssel és kötőfékkel) legyen felszerelve.
Ha a málhásállat fölszerelés nem áll rendelkezésre, a málhásállat legalább kötőfékkel
és pokróccal szerelendő fel. Minden ló (málhásállat) számára az első szükséglet esetére lehetőleg néhány patkót, patkósarkot és patkószeget kell elvinni. Ha a járművek oly
időben állítandók ki, amikor a hó miatt a közlekedés kerekes járművekkel nehéz vagy
lehetetlen, akkor, ha a járművek olyanok, hogy a kerekek és a szántalpak kicserélhetők,
úgy a kerekek, mint a szántalpak is elviendők.” 15
A kocsi egyik legfontosabb és legbonyolultabb alkatrésze a kerékagy. Ez a fődarab azon ritka alkatrészek közé tartozott, amiket „mozgó alkatrészeknek” nevezünk
a kocsin. Ami mozog, az súrlódik, ami súrlódik, az kopik. A persely vassal bélelt
nyílás a kerék agyán, mely befelé szűkül és állandó kenést igényel, ezért kellett a perselyes kerekekkel szerelt kocsik mellé kocsikenőcs-tartályt rendszeresíteni. Hátránya
a gördülőcsapággyal szemben, hogy mivel a csúszó súrlódás nagyobb, mint a gördülő
súrlódás, a persely kevésbé tartós, gyakran kell cserélni, a gördülőcsapágy viszont
tartósabb és kevés odafigyelést igényel, cserébe drágább. Az első világháború előtt
már sok fajta gördülőcsapágyat ismertek, a katonai járművekbe mégsem ilyeneket
építettek, ugyanis ez a megoldás akár több száz koronával is megnövelhette volna
egyetlen kocsi árát.16
Fent már említettük, hogy az átadás-átvétel lebonyolításához bizottságokat állítottak fel, melyeknek a törvényhatóság vezető tisztségviselői mellett voltak iparosszakember tagjai is.17 Ebben a munkában ezen kívül természetesen katonák vettek
részt. Az átvételi bizottságokat minden esetben, tehát havonta meg kellett alakítani,
vagyis nem volt bizonyos, hogy ugyanazok az emberek kerülnek be. A bizottság elnöke a „póttest” (hadkiegészítés) parancsnoka, vagy helyettese volt, rajta kívül a gazdasági hivatal főnöke, és „a törvényhatóság által kirendelt bizalmi ember /: kocsigyártó és
szíjgyártó szakértők:/” 18 valamint becsüsök és az állatorvos voltak a tagjai. A becsüsök azért voltak jelen, mert a fent már leírt átvételi árakat tulajdonképpen csak irányadónak tekintették, vagyis a helyszínen, az adott eszköz/állat tüzetes vizsgálata után
állapították meg a tényleges vételi, vagy bérleti árat. „A becslésnek a mozgósítás […]
következtében esetleg beálló áremelkedésre való tekintet nélkül […]” , de a megállapított
hatósági árakra tekintettel kell történnie. Véleménykülönbség esetén a becslések átlagát vették alapul, jogorvoslatnak a döntéssel szemben helye nem volt.19
15
16

17
18
19
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Pécs közönségének járművei és hadicélokra igénybe vehető állatai általában az
Irányi Dániel téri rendőrőrszoba előtt kerültek átvételre, de más helyszín is szerepel
az iratokban, mint például az Ágoston téri népiskola előtti terület, vagy az Irgalmasok
temploma előtti tér. Aki a lovát nem vezette elő a megjelölt helyre és időpontban a
„lóavatásra” , az 20-200 korona bírságot kapott. Ún. kalauzokat és kovácsokat is kijelöltek. A kalauzoknak (akik kvázi altisztként működtek – lehetőleg kiszolgált altiszteket választottak erre a feladatra – és a rájuk bízott járműveket, eszközöket és az ezekhez tartozó személyzetet kellett vezetniük) írás-olvasáshoz, a lóápoláshoz, hajtáshoz
és lovagláshoz is kellett érteniük. A kovácsok a patkoláshoz és a kocsi javításához
szükséges kézi szerszámokat is magukkal vitték. A nem fegyveres szolgálatot teljesítők, a kovácsok, kalauzok, fuvarosok, málhásállat vezetők az évszaknak megfelelő
ruházattal rendelkeztek előírás szerint, és vinniük kellett kenyérzsákot, evőeszközt
és 5 napi élelmet is magukkal. „Az illetőnek érdekében áll kényelmes cipőt /:csizmát,
bocskort:/ azután szeptember 1-je és március 31-ike közötti időben gyapju, vagy gyapót
ujjast, harisnyát, kesztyüt, sapkát és lehetőleg másfél kilónál nem nehezebb takarót magukkal vinni.” 20 A hozott lábbeli – ha az a kincstárival legalábbis egyenlő értékű –
árát a katonai igazgatás megtérítette, ahogyan a többi hozott ruházat árát is, ha azok
tábori használatra alkalmasnak bizonyultak.
Szükség volt mind személy-, mind teherszállító alkalmatosságokra is. A személyszállító kocsiknak 4-5 ember befogadására kellett alkalmasnak lenniük. Ha nem
állt rendelkezésre személyszállító kocsi, erre a célra berendezett más járművet állítottak ki. A szállítást, tehermozgatást fogattal és erre alkalmas állatokkal oldották meg.
„Társzekér alatt oldalfal nélküli, vagy csak alacsony oldalfallal ellátott lapos nyitott szekerek, szállítókocsi alatt zártkocsi értendő […] Málhásállatokul elsősorban ilyenekül
használt lovak vagy öszvérek és öszvérszamarak és csak azután egyéb málhaszállításra
alkalmas, tehát erőshátú, jóindulatú és csekély magasságú lovak és erős szamarak szolgáltatandók.” 21 Az öszvéreket, szamarakat elsősorban a hegyi akadályok leküzdésére,
szűk utánpótlási útvonalakon használták, tehát a hegyvidékek harcterein, elsősorban
az Alpokban.

A hadi szolgáltatások, a mobilizáció törvényi háttere
„A hadi készültség tekintetében a legutóbbi évtizedek előtt történt nagyarányú fejlődés
figyelembe vételével, a szerzett tapasztalatok szerint a lószükséglet beszerzéséről mozgósítás esetére intézkedő 1873: XX. t-cz. többé nem felel meg a mai követelményeknek. A
nagy tömegekből alkotott hadseregnek hadi készültsége, menetkészenléte és képessége,
gyors mozgósítás esetén, csak akkor van biztosítva, ha a lovaknak (málhásállatok) és a
szállítási eszközöknek kiegészítése, beszerzése, a legénység kiegészítésével párhuzamo20
21
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san és megegyező gyorsasággal történik.” 22 Meg kellett adni tehát a hatékony mozgósítás törvényi hátterét, mely kényszer életre hívta az 1912: LXVIII. és az 1912: LXIX.
törvénycikket a hadiszolgáltatásokról, illetve a lovak és járművek szolgáltatásáról.
Ezek már kellő alapot biztosítottak a felkészüléshez, és a hadsereg megnövekedett
szükségleteinek remélhető kielégítéséhez. Fenti idézetből már az is kiviláglik, hogy
a vasút mellett a közúti szállítás is nagy jelentőséggel bírt, eszközeinek kiegészítésére
igyekeztek hangsúlyt fektetni.
A hadsereg nem ingyen kívánta a számára szükséges felszerelést, „a nagy teher
lényegesen enyhíttetik az által, hogy a szolgáltatások térítés, illetve kártérítés ellenében
vétetnek igénybe” .23 A honvédelmi miniszter 1914. július 24-én írt levelében felhívta
a pécsi polgármestert, hogy tegye közzé, miszerint az 1912. LXVIII. tc. 2. §-a24 értelmében a hadiszolgáltatások iránti kötelezettség a folyó évi július hó 26-án kezdődik,
július 28-án küldött táviratában pedig közölte a beszolgáltatott eszközök után fizetendő árjegyzéket: „a szállítóeszközök átengedésénél szabványosnak tekintendő árak a következők: 1. egy kétfogatú, négy vagy többüléses személyszállító fogatért 1950-k[orona]
és pedig a járműért 550-k, mindegyik lóért 600-k, mindegyik szerszámért 100-k. 2. Egy
kettős lófogatú gazdasági szekérért 1700-k, éspedig a járműért 300-k, mindegyik lóért
600-k, mindegyik szerszámért 100-k. 3. Egy egyfogatú kétkerekű keskeny nyomtávolságú lófogatért 820-k, éspedig a járműért 120-k, a lóért 600-k, a szerszámért 100-k.,
egy kétfogatú négykerekű keskeny nyomtávolságú lófogatért 1580-k éspedig a járműért
180-k, mindegyik lóért 600-k, mindegyik szerszámért 100-k, öszvér fogatú járműveknél
minden öszvérért 1000-k [!], marha fogatú járműveknél minden marháért 350-k számítandó. 4. Minden erősebb fajú hámos lóért szerszám nélkül 1100-k.” 25
Ha polgári kocsist, vezetőt, vagy lóápolót is kellett adni a járművek mellé, az ő
felszerelését és napi bérét is biztosítani kellett. (2. kép)
Dr. Piacsek Zoltán pécsi ügyvéd képviseltjei nevében benyújtott folyamodványa
szerint a kocsival átadott felszerelési tárgyak a következők voltak: „nagy meleg kabát”
16 korona, abroncs, ponyva, kocsitető 20, öt napi eledel a lovaknak (zab, széna) 25,
lámpa 1, ásó, lapát, csákány 5, itatóedény 3, két istráng 3, egy pár csizma 20, egy „trico”
3, sapka 4, kesztyű 1, öt napi ellátás a kocsisnak 10, öt napi fizetés a kocsisnak 15, és
téli nadrág 6 korona értékben.26 A hadrakelt sereg által igénybe vett személyi szolgáltatások után a következő napidíjat fizették: az orvos, az okl. technikus (mérnök), az
állatorvos és betegápoló 8, a betegápoló segéd 5, a „chauffeur (mechanikus gépész)” 5,
a kalauz (szállítási eszközöknél) 5, a kovács (szállítási eszközöknél) 5, a fuvaros vagy
22
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málhás állatvezető 3, a csoportvezető (vágómarha-szállítmányoknál) 5, a vágómarha
hajcsár 3, és a napszámos lóvezető is 3 koronában részesült. A fogatolt járművek és
állatok napidíjai így alakultak: kétfogatú lófogatért 6, egyfogatúért 4, kétfogatú ökörfogatért 5, két felszerszámozott hámos lóért 4, egy málhásállatért 2, egy hátas lóért
pedig 3 korona járt.27

2. kép: Lóápoló behívó. Forrás: MNL BaML IV.1406. f. D-28916/1914
27
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Az említett honvédelmi miniszteri táviratban közölt katonai célra átadott lovak
és szállítási eszközök után járó kárpótlás összegét a pénzügyminiszter rendelete szerint azonnal, vagy postatakarékpénztár útján 6 héten belül ki kellett fizetni, azonban
már augusztus 5-én maga Tisza István kénytelen volt rendelettel fellépni a visszaélések ellen: „egyes lelketlen üzérek azt a hitet terjesztik el a nép között, miszerint a mozgósítás céljaira átvett lovak ára fejében adott utalványt nem fogja az állam beváltani.
Egyes helyeken meg éppen a papírpénz elértéktelenedését híresztelik, s úgy a lóár-utalványokat, mint itt-ott a papírpénzt is az így tévútra vezetett egyénektől potom áron
vásárolják össze.” 28 Augusztus 18-án már megtiltották az utalvány átruházását.
Két nappal később a földművelésügyi miniszter megírta Baranya vármegye alispánjának, hogy a besorozott lovak után az állam 200 millió koronánál is többet fizetett ki a gazdáknak kárpótlásul. A kormány részéről ezért az a kérés fogalmazódott
meg az illetékes hatóságok felé, hogy lehetőleg hassanak a gazdákra olyan irányban,
hogy ezt a pénzt helyesen költsék el, fordítsák a kiesett igavonók pótlására. Evégett
megküldi azoknak a járásoknak a listáját is, amelyekben eddig nem tartottak lósorozást. Baranyában a pécsváradi és a mohácsi járás voltak ekkor ilyenek. A miniszter ezt
állami érdeknek tartja és szükséges a gazdaság zavartalan működéséhez. „Ösmeretös
Czím előtt is, hogy a hadsereg által fizetett vételárak jóval felülhaladták a besorozott lovak forgalmi értékét és így a gazdaközönség nagy része a pótláshoz szükséges összegeken
felül forgótőkéhez jut, amelynek okos felhasználásával nagyot lendíthet közgazdasági
helyzetünkön és ezzel egyúttal megkönnyíti a háború sikerdús befejezését.” Ha lehet,
elsősorban mindenki adót fizessen belőle és a hiteleit törlessze, a maradékot pedig
helyezze takarékpénztárba, szól a jó tanács.29
Külön figyelmet kell szentelnünk a fent említett eljárási szabályoknak,30 hiszen
ezek intézkednek a beszolgáltatandó fogat kivetésének, kiállításának, és átadásának
mikéntjéről. Ezek a szabályok már a háború előtt készen voltak (nem feledhetjük,
hogy a háború és béke kérdése már a megelőző években többször is pengeélen táncolt Ausztria–Magyarország és Szerbia között), a kiállítási járások hatóságai már
1914. március 24-én megkapták azokat, a forrás szövegéből pedig kiérződik, hogy ez
a részletes, kidolgozott rendelkezés azért szükséges, mert bármikor számítani lehet
fegyveres konfliktus kirobbanására. A jelzett napon a honvédelmi miniszter értesíti
Pécs sz. kir. város és Baranya vármegye közönségét az 1912. LXIX. tc. 14. §-a és az 1912.
LXVIII. tc. 10. §-a alapján átadandó járművek, állatok és kísérőszemélyzet kiállításának mikéntjéről: „Mozgósítás /:hadi állományra való kiegészítés:/ esetében az 1912.
LXIX. tc. 14. §-a alapján átengedendő szállítási eszközök a kincstári vonat kiegészítésére, az 1912. LXVIII. tc. 10. §-a alapján rendelkezésre bocsátandó járművek és állatok
vonatosztagok alakítására tartós használatra vétetnek igénybe. […] Az alábbiakban az
1912. LXIX. tc. 14. §-a alapján átengedendő járművek és állatok »szállítási eszközök«,
28
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az 1912. LXVIII. tc. 10. §-a alapján rendelkezésre bocsátandó járművek és állatok valamint a kísérő személyzet »hadi szolgáltatások« elnevezés alatt fordulnak elő.” 31 Az 1912.
LXIX. tc. 14. §-a alapján a hadsereg tehát megvásárolta, míg az 1912. LXVIII. tc. 10. §-a
alapján csak tartósan bérbe vette a szükséges eszközöket.32 A megvásárolt, mondjuk
így: szolgáltatások időben és térben is messzebb kerültek felhasználásra, míg az ideiglenesen bérbe vett szolgáltatásokkal helyi szinten rendelkezett a katonaság, a frontra
ezek nem kerültek ki.

A mobilitás erőforrásai / állati erőforrások
Tudjuk, hogy a világháború egy sor diplomáciai, külpolitikai, gazdasági együttható
következménye volt, és már évek óta a levegőben lógott a konfliktus. Így nem meglepő, hogy jóval a háború előtt sor került a gazdasági erőforrások megóvására és a
katonai közlekedés műtárgyainak védelmére tett óvintézkedésekre: „[…] a súlyos külpolitikai viszonyok és a folyamatban lévő katonai intézkedések szükségessé teszik, hogy
a katonai berendezések és a katonai szempontból fontos műtárgyak fokozott mértékben
felügyeltessenek” , valamint „a m. kir. ministerium a lókivitelt a Monarchia területéről
megtiltotta, s így az megakadályozandó”. 33 Egy másik forrás szerint közvetlenül a
háború előtt, június 7-én a belügyminiszter utasítja a vármegye alispánját, hogy az
„Oroszország, Románia és Szerbia felé irányuló lószállítások ellenőrzésére különös figyelmet fordítsanak […]” és a nagyobb ló vásárlásokról azonnal tegyenek jelentést.
A törvényhatóság különös figyelmet fordított arra, hogy mi a megvásárolt lovak rendeltetési helye, milyen célból történt a vásárlás és mennyi a lovakért kifizetett átlagos vételár.34 Az erről tudósító irat hátoldalán található válasz-fogalmazvány szerint
1914. év első félévében a vármegye területéről 2676 db lovat szállítottak el Ausztriába,
Németországba és Olaszországba, egy keveset pedig Horvátországba, vagyis a leendő
ellenségek ekkor sem kaphattak lovakat a Monarchiából.
A szarajevói merénylet után, de a háború kitörése előtt újból foglalkoznak a
lovak kivitelével, ami mutatja a kérdés fontosságát. A belügyminiszter július 19-én
leiratot intézett a főispánhoz, melyben közli, hogy „vett értesülés szerint” a román és
MNL BaML IV. 410. a. Baranya vm. alisp. eln. ir. Lad. 5. Mozgósítási utasítások; MNL BaML IV.
1406. k. Pécs város katonai és illetőségi iratai. Lad. 10.
32
1912. évi LXIX. törvénycikk a lovak és járművek szolgáltatásáról: „14. § Az 1. §-ban emlitett czélokra
a szállitási eszközök birtokosai is kötelesek, ezeket a közigazgatási hatóságok felhivására (felhivás a
szállitási eszközök átengedésére) megfelelő kárpótlás ellenében az állam tulajdonába átengedni […]”
CORPUS JURIS HUNGARICI 1913, 890–891.
1912. évi LXVIII. törvénycikk a hadiszolgáltatásokról: „10. § Minden fogatos jármű vagy személy-, illetőleg
teherszállitásra alkalmas állat birtokosa kötelezhető, hogy azt megfelelően felszerelve, fuvarozásra
(teherhordásra) átengedje […]” CORPUS JURIS HUNGARICI 1913, 875.
33
MNL BaML IV. 410. a. Baranya vm. alisp. eln. ir. 81/1912.
34
MNL BaML IV. 410. a. Baranya vm. alisp. eln. ir. 75/1914.
31
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szerb kormány a közeljövőben nagyobb mennyiségű lovat szándékozik az országban vásárolni és mivel éppen Baranyában lesznek mostanában nagyobb vásárok,
így „[…] felkérem Méltóságodat, hogy megfelelő alkalmas módon lehetőleg odahatni
szíveskedjék, hogy a szóbanforgó lóvásárok (állategészségügyi-, állatforgalmi-, vásártartási stb.) rendszabályok igénybe vételével megakadályoztassanak vagy legalább is
megnehezíttessenek” .35
A korszak mobilitásának fő erőforrásai, az állatok és az állati erővel vont fogatok,
de a beszolgáltatott gépjárművek is nagyrészt a polgári lakosság tulajdonát képezték,
ami aztán átment hadi tulajdonba, nagy hiányt okozva ezzel a hátország gazdaságában. Nem csak a fiatal férfiak, de a bevonult lovak munkaereje is kiesett négy teljes
évre, ami természetesen hozzájárult a gazdaság nagyarányú hanyatlásához, majd a
katonai vereséghez. De nem csak makrogazdasági szinten okozott ez károkat, egyéni
egzisztenciák is tönkre mentek miatta. Így járt például Engel Hermann pécsi tűzifa
kereskedő is, akinek beadványa szerint a hadsereg 1914. augusztus 29-én hadiszolgáltatás címén átvette (vagyis lefoglalta) 2 lovát és kocsiját, minek következtében üzlete
tönkrement. Ügyvédje útján fordult a polgármesterhez: „Habár az 1912 évi LXVIII
t. cz. 33§-a értelmében jogosítva lennék kártérítési igényemet is érvényesíteni, mert a
kocsimnak és lovaimnak requvirálása folytán már évek óta fennálló tüzifaüzletemet
kénytelen voltam teljesen feladni, mert tudvalevő dolog, hogy ló nélkül ily üzletet folytatni nem lehet, a fát a vevőknek el kell szállítani, más fuvarost kapnom nem sikerült,
illetve oly horribilis fuvart akartak, hogy tényleg rá kellett volna fizetnem és a többi
fakereskedő – kiknek jószáguk volt – a dolog természete szerint jóval olcsóbban adhatta,
tehát teljes existentiám tönkre ment, ámde az esetre, ha a most kimutatott 900 koronát
30 nap alatt kézhez kapom, így a további kártérítési igényemről lemondok […]” 36 Sok
rekvirált fogat és ló is sérülten érkezett vissza a frontról, aminek kapcsán a tulajdonosok kártérítési igénnyel élhettek. A visszavételt is egy becslő bizottság hajtotta végre
megállapítva a kártérítés összegét, melyet a katonai költségvetésből kellett kifizetni.
A kártérítéssel kapcsolatban miniszteri rendelet is született, de az 1912. LXVIII. tc. is
kimondja, hogy ha a tulajdonos, vagy helyettese hibáján kívül keletkezett a kár, akkor
kártérítés jár neki. A kifizetéssel azonban akadtak problémák, így többen is kénytelenek voltak jogi útra terelni a kérdést és ügyvédhez fordultak.37

A mobilitás erőforrásai / gépi erőforrások
Ebben a háborúban a lovak mellett már a kőolaj, illetve annak üzemanyaggá desztillált részei is szerepet kaptak a járművek mozgatásában. A ló és az automobil más-más
35
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természeti, illetve humánerőforrást feltételez, így más jellegű és másként fenntartható
gazdasági erőforrást képeznek. A gépjárművek gyártásához, illetve fenntartásához a
központi hatalmaknak nem állt rendelkezésére a megfelelő mennyiségű természeti
erőforrás (még a pótanyagok sem segítettek érdemben), többek között ezért is nagyon kevéssé alkalmazták őket.
Már volt szó a megvásárolt fogatok és állatok térítési díjairól, ugyanígy a „géperejű járóművek” után is fizettek térítést. Sándor Károly pécsi gépjármű tulajdonos
illetmény kimutatása szerint 1914. augusztus 9. és december 20. között összesen 2680
korona díjazásban részesült járműve 134 szolgálatban töltött napja után. Ez 1915. január 20-ig összesen 3300 koronára emelkedett. Az automobil teljes értékét egyébként 12
000 koronára becsülték.38 Összehasonlításul ugyanekkor, tehát 1915 januárjában egy
liter tehéntej 0,25; egy kg cukor 1,7; 1 hl bor 45; 1 mázsa búza 40, 5 koronába került.39
Pécs város katonaügyi és illetőségi irataiból kiderül a motoros járművek igénybevétele után meghatározott díjak mértéke is: „a gépjárművekért a következő napi
térítések fizettetnek: egy motoroskerékért mellékkocsi nélkül 4k, mellékkocsival 5k, egy
kétüléses (beleértve a vezető ülését) személyszállító automobilért 15k, egy többüléses személyszállító automobilért 20k, egy autobuszért 30k, egy teherszállító automobilért, és
pedig 1500-kg-ig terjedő raksúllyal 25k, 1500 kg-tól 3000 kg-ig terjedő raksúllyal 30k,
3000 kg-nyi raksúlyon felül 35k, szántó vagy útimozdonyért, vagy más vontatógépért
40k, egy kétkerekű pótkocsiért 5k, egy négykerekű pótkocsiért 10k.” 40 Jól látható, hogy
a legtöbbet a vontatójárművekért fizették, ami nem véletlen. A Monarchia hadvezetősége idegenkedett a motoros járművek használatától, mégis kénytelen volt belátni, hogy alkalmazásuk elkerülhetetlen, hiszen a nehéztüzérség új fejlesztésű lövegeit máshogy nem lehetett terepen mozgatni. 1905-ben rendelte meg a hadsereg a
Škodától a 305 mm-es ostrommozsarat, amihez már elengedhetetlen volt a motoros
vontatójármű alkalmazása, hiszen a fegyver önsúlya közel 21 tonna volt. Ez eleinte
az USA-ból 1911-ben behozott Holt-Caterpillar szántótraktor volt, később gyártottak
hozzá saját vontatót. A Monarchia hadseregének voltak magas színvonalú járművei
is. Világszínvonalú fejlesztést jelentett a motoros trén, az országúti vonat, melynek
pótkocsijai nyomon fordultak, 150 lóerős soros 6 hengeres benzinmotorja elektromos
generátort hajtott, ami a 9 db pótkocsiján tengelyenként felszerelt elektromotoroknak
adta át az energiát. Ennek a hajtásláncnak köszönhetően nehéz terepen is képes volt a
teherszállításra. A fejlesztésében részt vett a híressé vált „Porsche” márkanév és a világon azóta az egyik legnagyobb példányszámban gyártott autójának, a bogárhátúnak
az atyja, Ferdinand Porsche is. De más híres mérnök, így Paul Daimler (a modern
benzinmotorok ősét feltaláló mérnök, Gottlieb Daimler fia) is dolgozott a Monarchia
hadiiparában, például ő tervezte az „Austro-Daimler Panzerkraftwagen” nevű páncélautót, amely egy igen modern 4×4 meghajtással, forgó lövegtoronnyal és ebbe épített
38
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géppuskával rendelkezett. A szellemi potenciál tehát magas, de a legyártott mennyiség, a megjelenő termék már jelentéktelen volt.41
Hasonló az eset a harckocsival is, mert bár a Monarchiában nyújtották be
a világ első harckocsi szabadalmát jóval a háborút megelőzően, abból mégsem
lett semmi. Günther Burstyn harckocsiját a Holt-Caterpillar traktor ihlette, neve
„Panzerkraftwagen Österreische-Ungarn” volt. 1912-ben elutasították, először is, mert
a hadvezetés technikai ismeretei igen csekélyek voltak, valamint idegenkedtek az efféle fejlesztésektől, mert felborította volna az addigi szárazföldi harcászatot és egy ilyen
horderejű lépést senki sem mert felvállalni, végül pedig azért, mert Burstyn csak egy
ismeretlen főhadnagy volt magasabb kapcsolatok nélkül. Találmányát ezután elvitte
Berlinbe, de ott is elutasították. A központi hatalmak így mindennemű közúti páncélozott jármű nélkül vágtak neki a háborúnak. „Ausztria-Magyarország hadserege
világelső volt a mai harckocsik elődeinek tervezésében, de szemléletbeli és ipari korlátok
miatt nem tudta ezt kihasználni.” 42

Milyen típusú járműveket használtak?
Erre vonatkozóan Pécs város katonai ügyeinek iratai között található egy igen töredékes járműösszeírás, amelyből azonban kiderül, hogy milyen közúti szállítóeszközök
jöhettek szóba hadi célokra. A „Járműkimutatás” című nyilvántartó lap az 1916. évre
(ami az 1912. évi LXIX. tc. V. u. 15. §-ához készült) a következő rubrikákat tartalmazza
(18 oszlop): járműbirtokos családi és utóneve (1), lakhelye (2), „kétfogatú, négy- vagy
többüléses személyszállító kocsi (3), kétfogatú városi – társzekér (4) – szállítókocsi (5),
egyes lófogatú gazdasági szekér (6), kettős ÷ (7), kettős marhafogatú gazdasági szekér
(ökrös szekér) (8), két vagy négykerekű keskeny nyomtávolságú ló- vagy marhafogatú
jármű (9), kordélyok (kétkerekű kocsik) (10), kutya-kordélyok (11) – ezen belül: egyfogatos kutyával, kutya nélkül, kétfogatos kutyával, kutya nélkül, szánkók (12), kézi
szánkók (ródli) (13), bivalyszánkók (14), bivalyszekerek (15)” , a 3-15. rovatban feltüntetett járművek közül az átengedés alól fel van mentve (16), a járművek tartási helye (kerület, utca, házszám) (17), megjegyzés (18).43 Az irat nem tartalmaz motoros
jármű-összeírást.
A felsoroltak közül mai szemmel a legérdekesebb talán a kutyafogat, melynek
több változatát is használta a hadsereg.

41
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3. kép: Katonai kutyafogat. Forrás: MNL BaML XV. 34. Fotótár

Igen értékes szolgálatot tehettek ezek a fronton, például, ha gyorsan tüzelőállásba kellett juttatni egy géppuskát, de kisebb terhek gyors mozgatására is alkalmasak
voltak. A vontatókutyákat használhatták hármas fogatolásban is, maximum 250 kg
teher mozgatására, számukra külön kutyavonat-telephelyeket építettek.44 Más hadseregek is alkalmazták őket.
A többitől eltérő, különleges eszköz volt az a mentőkocsi is, amit Pécsett 1915. január 1-étől használtak a vasútállomásra érkező súlyos sebesültek mielőbbi szakszerű
kórházba szállításához. A Pécsi Napló így számol be a fent már említett kocsigyártó,
Varga Gyula által a város közönsége adakozásának jóvoltából 2100 (a lószerszámokkal együtt, melyet a szintén fent említett Schmidt József szíjgyártó mester készített,
összesen 2420) koronáért épített mentőkocsi átadásáról: „Végre van mentőkocsink!
Amikor megkezdődött Pécsett a sebesült katonák fiákeren és fuvarozó kocsikon való
beszállítása a városba, egyszerre fakadt ezerek ajakán a kívánság, hogy lehetséges ez,
hogy Pécsett, ahol most már villamos vasút is jár, még nincsen mentőkocsi […] Vasárnap délelőtt 11 óra után a pécsi tűzoltóság lovai a városház épülete elé hozták a kiválóan
sikerült mentőkocsit, mely teljességében a pécsi ipart dicséri […]” 45 A budapesti mentőkocsik mintájára elkészített pécsi jármű érdekes leírását találjuk a Pécsi Naplóban:
„A város színeinek megfelelően kékre fényezett, sárga kerekü, gummitalpas kocsi, da44
45

SZIJJ 2000, 399.
Pécsi Napló, 1915. január 5. 5.
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cára annak, hogy a baleseteknél két fekvő, vagy egy fekvő és öt ülő sebesült szállítására
van berendezve, rendkívül könnyű jármű, mely a hegyen fekvő utcákba is felmehet.
Belső berendezése igen elmés. A hátsó kocsioldal teljesen kinyitható és azon egy pillanat
alatt hordágyként gördíthető ki az egyik fekvőhely, mely mellett ugyancsak kiemelhető,
gazdagon felszerelt mentőszekrény van. Ennek berendezését a Geltch és Graef cég ajándékozta, míg az asztalos munkát Kövécs József műasztalos készítette. A beteg mellett ülő
orvos, vagy mentő szolga telefonon érintkezik a kocsissal, aki lapdás autókürttel figyelmezteti a közönséget a mentőkocsi közeledésére. Ugy a kocsi belsejében, mint künn erős,
fényszóró lámpák vannak alkalmazva. A lovak szerszámait, amint a kocsit is rézvereték
díszíti. Előbbieket az Egyesült réz-, fém- és lakatosáru gyár ajándékozta.” 46 Meg kell
jegyeznünk ennek a járműnek a kapcsán, hogy az teljes egészében pécsi termék volt
és a pécsi kisipar teljesítőképességét dicséri. Nemhogy külföldi, de állami támogatás
sem játszott szerepet az elkészültében. Az alapot a pécsi harctéri kiállítás rendezősége
fektette le 200 koronával, melyhez a város közönsége nagy lendülettel csatlakozott és
pár hét alatt összeadta a kb. 6 tonna búza árának megfelelő összeget, amiből a kocsi és
annak magas színvonalú felszerelése elkészülhetett. Az iparosok sem külföldiek, nem
is fővárosiak, hanem elismert helyi mesteremberek, kereskedők, cégek voltak. Varga
Gyula (a könnyű szerkezetű, mégis strapabíró kocsik mestere) akkor már két évtizedes kocsigyártó múlttal rendelkezett, mint ahogy Kövécs József asztalos és a Geltsch
és Graef drogériát üzemeltető cég is régóta bizonyítottak már a saját szakmájukban.

A kisipar szerepe a háborús erőfeszítésekben
Ahogy arra már fentebb utaltam, érdemes néhány mondatban megemlékeznünk a
pécsi kisipar háborús logisztikai szerepvállalásáról is. A baranyai megyeszékhely nem
rendelkezett számottevő nagyiparral – a Zsolnay-gyárat és a bányászatot leszámítva –
iparossága mégis hozzájárult (hozzá is kellett, hogy járuljon) a háborús erőfeszítésekhez.47 Az iparosság országos érdekvédelmi szervezete (Ipartestületek Országos
Szövetsége) ezt így fogalmazta meg: „a háború eleje óta egyre növekvő fontosságú lett
az az eleinte nem eléggé méltatott erőkifejtés, amelyet a főváros és a vidék kisiparos-osztálya annak érdekében fejtett ki, hogy a katonai ruházatban, anyagban és felszerelésben mutatkozó szükségleteknek minél nagyobb részét kisipari vállalatok útján fedezze
a hadügyi igazgatás.” Az országos szinten támogatott kisipar egyrészt bebizonyította,
hogy „a mindennapi szükségletet messze felülmúló termelésre is képes […]” , másrészt
a hadsereg ellátásában vállalt nagy munkájával az eddiginél nagyobb méltánylásra is
rászolgált.48
46
47
48
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Pécsi Napló, 1915. január 1. 8–9.
A kisiparosságot már jóval a világháborút megelőzően is bevonták a hadsereg ellátásába. Lásd:
MNL BaML IX. 251. Pécsi Ipartestület iratai. Nem iktatott iratok: 1888, 1890, 1892.
MNL BaML IX. 251. Pécsi Ipartestület iratai. 416/1915.
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A hadseregnek mindenképpen szüksége volt a kisipar (vagy kézműipar) teljesítményére, hiszen Magyarország korabeli iparszerkezetét például olyan piramiséhoz
hasonlíthatjuk, melynek alapját a kisipar képezte, még akkor is, ha az ipari forradalom néhány évtizede alatt veszített pozíciókat a gyáriparral szemben. Ennek az
iparszerkezetnek jó példáját adja Pécs is. Nem meglepő tehát, ha a kereskedelemügyi
miniszter levelében így ír az ipartestülethez 1914. december 4-én: „az általam megrendelendő ezen iparcikkeket [szíjgyártó termékek és lábbelik] kizárólag kisiparosok
kötelesek elkészíteni, miért is az ipari érdekeltség ezen szállítások tekintetében »Vállalkozókkal« összeköttetésbe ne álljon, nehogy ennek következtében a vállalkozói nyereség levonása folytán kisebb szállítási árakkal kénytelen legyen megelégedni, különben
minden pályázó iparos teljesítőképességéhez mérten részesülhet megrendelésben.” 49
A miniszter felhívja továbbá az ipartestületet, hogy a megbízható és komolyabb iparosokból igyekezzék nagyobb alkalmi társulatokat szervezni, melyekre aztán lehet
számítani a hadi megrendeléseket illetően.
Persze a frontszolgálat a kisiparosság tagjait sem hagyta érintetlenül, nekik is
be kellett vonulniuk, így a megrendelések teljesítése nem ment zökkenőmentesen.
A hadsereg által 1915-ban igényelt 2500 zubbony és 2500 nadrág elkészítését például
Steiner Simon vállalta egyedül, mert a többi szóba jöhető szabó bevonult. Később
csatlakozott hozzá még Schlag István is, de mivel a megrendelés nem lehetett ok a
bevonulás alóli felmentésre, így időközben mind a két szabómester frontszolgálatra
kényszerült, a kért 5000 db katonai ruhát pedig munkásaik fejezték be és szállították
le 1916 folyamán.50
Az ipartestületek a központi megrendelések kapcsán egymással is kapcsolatban álltak, érdeklődtek az esetleges megrendelések felől. A pécsi ipartestület 1915.
szeptember 22-én így válaszolt a győri megkeresésre: „[…] a kereskedelem ügyi mkir.
miniszterium által katonai felső ruhák és lábbelik szállítása iránt kiadott felhívásra
megalakult egy kis iparosokból álló szabó, cipész és kocsigyártó alkalmi szövetkezet,
mely szövetkezetek ajánlataikat már be is nyújtották, azonban megrendelésben még
ez ideig nem részesültek.” Az iratból az is kiderül, hogy a kocsigyártóknak is alakult
ideiglenes beszállítói szövetkezete Pécsett.51

A szállító-vontató erőforrások növekvő hiánya
A Monarchia már a háború első felében igen érzékeny veszteségeket szenvedett mind
a katonák, mind a mobilizáció erőforrásai terén. A háború alatt a Monarchia mintegy
másfélmillió lovat veszített.52
49
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MNL BaML IX. 251. Pécsi Ipartestület iratai. 790/1914.
MNL BaML IX. 251. Pécsi Ipartestület iratai. 477/1916.
MNL BaML IX. 251. Pécsi Ipartestület iratai. 432/1915.
http://mek.oszk.hu/02100/02185/html/53.html (2016. 10. 20.)
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Egy 1918-ból származó ügyirat a Pécs városában található vontatókutyák ös�szeírását tartalmazza. Az irat szerint a kutyák bevetése „a lóállomány lehető kímélése érdekében” vált szükségessé. Az összeírásra először 1915 novemberében érkezett
utasítás a honvédelmi minisztertől, mert eddigre vált drasztikussá a kiképzett katonalovak és általában a lóállománynak a fogyása.53
Több ügyirat is arról tanúskodik, hogy a megfelelő állati munkaerő, vagy erőforrás hiánycikké vált. A honvédelmi miniszter rendelete szerint, mely „végrehajtási utasítás a lovak és járművek szolgáltatásáról szóló 1912: LXIX. törvénycikkhez” ,
első igénybevétel alkalmával a magyar Szent Korona országainak összes lóállományából 50%-nál többet nem szabad elvonni.54 Véleményem szerint ez a rendelkezés
is egy rövid lezajlású háború képéhez igazodik, annak elhúzódása esetére nem állít
pontos tervet. Ezt igazolja a miniszternek már 1915 februárjában (fél évvel a háború
kitörését követően) a törvényhatóságokhoz írott levele, melyben kijelenti, hogy az
eredeti kivetésben (beszolgáltatási követelmény) szereplő ló mennyiséget sokhelyütt már aligha lehet kiállítani.55
Nem egy korabeli dokumentum vetíti elénk azt a súlyos helyzetet, mely arra
készteti a hadvezetést, hogy a lehetetlent is követelje, a törvényhatóságokat pedig
arra, hogy a még lehetségest megmentse a maga számára. Már a háború első hónapjaiban elkezdődött ez a huzavona a hadsereg és a törvényhatóságok között, amire álljon itt néhány példa.
Pécs városa 1914. október 20-ig 83 országos járművet és 187 lovat volt kénytelen kiszolgáltatni. A polgármester már ekkor levélben kérte a honvédelmi minisztert, hogy mentse fel a várost a további szolgáltatás alól, mert az már annak
teljesítőképességét veszélyeztetné: „[…] a város területén a mozgósítás elrendelése
óta állandóan nagyobb katonai átvonulások és összpontosítások vannak, és előreláthatólag még a jövőben is lesznek, amelyek temérdek helyi fuvart igényelnek és mint
hogy Nagyméltóságod már idézett rendelete is éppen ezen helyi fuvarok kiállítását teszi feladatunkká, ennélfogva szükséges volna, hogy országos fuvar e város lakosságától egyáltalán ne igényeltessék, mert ezek igénybevétele esetén a kívánt helyi fuvarok
kiállítása nehézségekbe ütköznék […]” 56
1915. szeptember 29-én a polgármester így írt a honvédelmi miniszterhez: „Kérem katonai érdekből városunkat fogatkiállítástól táviratilag felmenteni, mert már
eddig átadott fogatokon felül további fogatok elvitele katonaság helyi fuvarszükség53
54
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MNL BaML IV. 1406. e. Pécs város Tan. ir. C-4428/1918.
MRT 1914, 170/1914. H. M. eln. sz.
„A háború eddigi tartama alatt eszközölt újabb lóbehívás, valamint a járműveknek és lovaknak a
csapatok és parancsnokságok által a hadszolgáltatási törvény alapján történt közvetlen igénylések
következtében a 3100/eln. 20-b.-1914 szám alatt kiadott rendeletemhez csatolt kivetés-kimutatásban
még béke idejében biztosított járművek és lovak kiállítása a megküldött kivetés-kimutatásban foglalt
terjedelemben sokhelyütt már aligha történhetik meg.” MNL BaML IV. 1406. f. Pécs város Tan. ir.
D-685/1915.
MNL BaML IV. 1406. e. Pécs város Tan. ir. C-19054/1916.
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letének kielégítését, különösen vasúton érkező nagyszámú sebesültek beszállítását lehetetlenné teszi. Újabb járóművek Baranyavármegyétől volnának igényelhetők.” Az
újabb 17 db igényelt fogatot azonban a vármegye sem állította ki, ez derül ki az
alispán leveléből, melyet október 1-jén írt a cs. és kir. 6. gyalogezred pótzászlóalj
parancsnokságának. A kért fogatokat Pécs városa október 3-án végül mégis kiállította és átadta.
1917 februárjában a polgármester segítséget kért a pécsi állomásparancsnokságtól, ugyanis a városnak nem voltak felesleges fogatai (még ideiglenesen sem),
hogy a nagy havazás és fagy következtében a közterületeken keletkezett nagy men�nyiségű havat ki tudná velük szállítani a városból. Ezért megkereste az állomásparancsnokságot, hogy bocsássanak fogatokat a város rendelkezésére, a válasz azonban az volt, hogy a nélkülözhető lovak mezőgazdasági munkákra lettek kiadva, így
nem nyújthatnak segítséget a városnak.57
Ifj. Fürst Gyula cége a honvédség szerződéses szállítójaként tevékenykedett a
háború alatt. A pécsi polgármester rendeletére 1918 nyarán kavicsot kellett volna
szállítania a pécs–miholjaci műútra, ám a rendelkezésnek nem tudott megfelelni:
„összes fogataim a pécsi honvéd helyőrség hadi szempontból fontos, tehát mindent
megelőző fuvarozásaira vannak szerződésileg lekötve. Ezen szállítások oly sürgösek és
annyira lekötnek, hogy teljesen lehetetlen a kavics szállítására fogatokat adnom.” 58
De nem csak a háború végén okozott gondot a fuvarok polgári célokra történő
igénybevétele. Az 1915. június 15-én kelt 95. számú polgármesteri jelentés szerint: „a
háborus viszonyok következtében előállott fuvaros mizéria miatt a közutaink javítására szükséges anyagszállítás csak igen szerény keretekben volt eszközölhető […]” 59
A sorra következő jelentések mind hasonló helyzetről számolnak be, vagyis az áldatlan állapotok tulajdonképpen az egész háborút végigkísérték.
Próbálkozások történtek persze a kiesett lóállomány pótolására, így a földművelésügyi miniszter rendelete alapján Pécsett is sor került már az 1915-ös fedeztetési idényre vonatkozóan egy ménállomás felállítására 2 ménnel (melyeket 1919ben Nikolics Tihamér kapitány a szerb megszállók parancsnokságára hivatkozva
elvitt). Minden évben működtek ilyen ménállomások nem csak a megyeszékhelyen, hanem több községben is. Az 1917-ben felállított telepek Baranyában: Bellye,
Baranyabán, Csuza, Hercegszőlős, Vörösmart, Mohács, Németbóly, Rácpetre, Máriakéménd, Siklós, Szentlőrinc, Pécs.60 Az óriási veszteségeket hiánytalanul azonban sosem sikerült pótolni, mint ahogyan a szállítóeszközökét sem.
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MNL BaML IV. 1406. e. Pécs város Tan. ir. C-3420/1917.
MNL BaML XV. 25. e. Cégjelzéses iratok.
MNL BaML IV. 1407. l. Pécs város polg. ir. Polgármesteri jelentések, 93. 1914. november 7.
MNL BaML IV. 1406. e. Pécs város Tan. ir. C-16208/1926.
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Zárszó
A közúton a fogatolt járművek használata még a második világháborúban is meghatározta a magyar hadsereg mozgását, a Nagy Háború alatt pedig egyeduralkodó
volt. Feltehetjük persze a kérdést, hogy ha a Monarchia katonai vezetése előbb reagál
a motorizáció kihívásaira, akkor talán másképp alakul a történelem, de valószínűleg
a háború akkor is elveszett volna. Sem a szövetséges német, sem más nyugati hadseregek nem használtak olyan mennyiségű motorizált járművet, ami önmagában döntőnek bizonyult volna. Nem az utolsó csatákban alkalmazott nagy mennyiségű tank
fordította meg a háború menetét, hanem a két fél között mutatkozó egyre nagyobb
szakadék a bevethető anyagmennyiséget illetően.
Dolgozatomban megkíséreltem rávilágítani arra a korszakban létrejött határvonalra, ami egyre élesebben kezdte szétválasztani a hagyományos, gépeket nélkülöző közlekedést és a motoros járművek korszakát. Az első világháború katalizálta a
folyamatot.
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Borsy Judit

Az első világháború a baranyai katolikus plébániák életében

A plébánosok által vezetett plébániatörténetek, Historia Domusok a plébánia fontosabb eseményeit örökítik meg naplószerű formában. Terjedelme, részletessége,
hangneme természetesen nagyban függ a plébános személyétől. A Magyar Nemzeti
Levéltár Baranya Megyei Levéltárába több plébániatörténet került be fénymásolatban, közülük két plébánia, a garéi és a kővágószőlősi esetében igen tartalmas
a világháborús évekről való beszámoló.1 Mindkét plébániatörténetben szó van a
háború kitöréséről, a háborús évekről, és az egyház, illetve a plébános háborús évek
alatti szerepéről. A két plébániatörténet formájában és hangnemében azonban különböző, így jól kiegészítik egymást. Kővágószőlős a pécsi, Garé a németi esperesi
kerületben van, de közel fekszenek egymáshoz. A két plébánia területén megközelítőleg ugyanannyi volt a katolikus lakos: Kővágószőlősön 1559, Garéban 1622. A más
vallásúak száma Kővágószőlősön 9, Garéban 1359.2
A garéi plébános, Németh Pál (1868. április 19.–1939. október 11.) a háború
kitörésekor, 1914-ben 46 éves volt, már három éve vezette a plébániát. 1893-ban
szentelték pappá, 18 éven át káplánként szolgált különböző plébániákon a pécsi
egyházmegyében. A plébánosi vizsgát 1910-ben tette le, egy év múlva, 1911-ben kapta meg kinevezését a garéi plébániára, ahol 28 évig, halála napjáig szolgált.3
A garéi plébániatörténet (Historia Parochiae Garéensis) egy 23 oldalas gépelt bevezetővel kezdődik, amelyet 1914. szeptember havában „Németh Pál s.k.” írt.
A bevezető első fele Brüsztle József latin nyelvű egyházmegye történetének a garéi
plébániára vonatkozó részével egyezik meg.4 Brüsztle József munkáját Németh
Pál kiegészítette a megjelenés éve (1876) utáni adatokkal, így magáról is, és Garé
patrónusáról is írt. A bevezető második felében magyar nyelven a plébánia adatairól számolt be. A templom és plébániaház állapotával kapcsolatban, a kegyúr
által végzett javítások mellett saját érdemeit is megörökítette: „Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a jelenlegi plébános, Németh Pál és nővére özv. Anzenberger
Antalné buzgósága folytán a templom szentélye némely felesleges fafülke eltávolítása
által kissé tágasabb lett, és a főoltár két oldalán két csinos szoborral, Jézus Szt. Szíve
és Sz. József szobraival díszesítette, ezek fenntartási alapjáról is gondoskodván.” 5
1
2
3
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A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola forráskiadványában 52 Historia Domust tettek közzé,
melyek között a kővágószőlősi is megtalálható. CSIBI–VÉRTESI 2016, 308–318.
SCHEMATISMUS 1914, 38., 41.
SCHEMATISMUS 1917, 138.; MNL BaML XII. 16. 3. Garé plébániatörténete.
BRÜSZTLE II., 670–685.
MNL BaML XII. 16. 3. Garé plébániatörténete. 19.
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Németh Pál pontos kimutatást készített a plébánia vagyonáról, a plébániához
tartozó iskolákról és tanítókról, keresztekről, temetőkről. A plébánia népéről röviden emlékezik meg: „A lakosság nyelve magyar, erkölcsi élete kielégítő, foglalkozása
földmíves.” A szent gyónások száma évente 1365, az áldozásé 1500.6 A bevezetőt követően Németh Pál rátért a világháború eseményeire. A naplót időrendben vezette,
a jobb áttekinthetőség érdekében a margón összegezte az eseményeket. A püspöktől jött utasításokat a körlevélre vonatkozó hivatkozással hűen lejegyezte.
A kővágószőlősi plébános Gaál János (Dunaföldvár, 1881. augusztus 13.–1956.
június 8.) tanulmányait Baján és Pécsett végezte, 1905. június 26-án szentelték pappá. Káplánként Magyarszéken, Kisasszonyfán, Szakcson, Püspöknádasdon, 1907
májusától Pakson, majd 1910-től Pécsett a Székesegyházban működött. 1910-ben
a papi szeminárium vicerektora lett. A kővágószőlősi plébánián 15 évig szolgált,
1930-tól a paksi, 1939-től a szekszárdi plébániát vezette. 1936-ban Szent Salvador
szekszárdi címzetes apáti címet kapott.7 1948-ban nyugdíjasként Pécsett, a Janus
Pannonius u. 8. sz. alatt lakott. A kővágószőlősi plébániára 1915. szeptember 1-én
került: „Plébániámat a világháború forgatagában foglaltam el. Abban az időben,
amikor az oroszt már kiszorították hazánk földjéről, amikor az orosz-lengyelországi
várak gyűrűje teljesen összeroppant, amikor még mindenki jogosan bizakodott teljes
győzelmünkben. A kifáradásnak, a szenvedésekkel járó csüggedésnek jelei akkor még
nem mutatkoztak sem itthon, sem a frontokon. Távollevő híveimmel azonnal megindított levelezésem hozott ugyan haza fájdalmas hangokat, itthon egy-egy özvegynek
gyászruhája már komoran tűnt elő a régi gondtalanságnak tarka színei közül, a távollévőket bánatos édesanyáknak, aggódó hitveseknek és gyermekeknek imádságos
sóhaja kísérte, de akkor még úgy gondoltuk, hogy egy diadalmas győzelemmel, áldozatainknak megfelelő, tartós, boldog békével vissza lesz fizetve minden, amit e háborúban szenvedtünk és elvesztettünk.” 8
A kővágószőlősi plébános a világháború alatt készített feljegyzéseit utólag tematikusan csoportosította. A Historia Domusa személyes hangnemű, és inkább a
rendeletek megvalósulását, a helyi eseményeket helyezte előtérbe.
A háború összeegyeztethetetlen a katolikus vallás tanításával, a háború kitörésekor Németh Pál garéi plébános az igazságos és igazságtalan háború megkülönböztetésével próbált magyarázatot találni a katolikus egyház vezetőinek intézkedéseire: „A katolikus hit homlokegyenest ellenkezik a háborúval. S mégis azt látjuk,
hogy a katolikus hit apostolai az Anyaszentegyház püspökei a most megindult háborút helyeslik, a híveket részvételre buzdítják, a háborúba induló katonákat megáldják, fegyvereik győzelméért szentmiséket mondanak, és elrendelik, hogy a háború
gyors és szerencsés befejezéséért minden ünnep és vasárnap szentségkitétellel közájtatosságokat végezzünk.
6
7
8
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A katolikus erkölcstan az igazságos háborút megengedi, az igazságtalan háborút
égbekiáltó bűnnek bélyegzi.” 9
A pécsi egyházmegye püspöke, gróf Zichy Gyula 1914-ben (XII. körlevelében)
hozta meg az első háborús rendeleteit. A püspöki intézkedések a papoknak, híveknek és iskoláknak szóltak.10
A papságot érintő intézkedések voltak például a misékre, ájtatosságokra vonatkozó
pontos utasítások:
1. „A háborús idők megszüntéig minden vasár- és ünnepnapon egyházmegyém
minden plébániai s szerzetesi templomában az Oltáriszentség kitételével végeztessék a plébániai szentmise.
2. A miséző papok ugyanezen idő tartamára s rubrikák által megengedett napokon
a háborúról szóló kollektát – Deus, qui conteris bella […] ex illissa tempore belli – vegyék a szentmisében.
3. Minden plébániai szentmise után a néppel együtt a Segítő Szüz Mária s Magyarok Nagyasszonya tiszteletére egy Miatyánk s Üdvözlégy, valamint a nyilvános
ájtatosságok imádságos könyvéből „Imádság a közjóért” mondandó.
4. Vasár- és ünnepnapokon szokásos délutáni ájtatosság helyett szentségkitétellel
Jézus szent nevéről szóló litánia végzendő, melyet az egyes lelkészek által meghatározandó szentségimádás kövessen, s áldás fejezzen be.” 11
Ezen kívül délutáni ájtatosság végzését is előírta, legalább hetente néhányszor.
A lelkészkedéssel nem foglalkozó, illetve szabadságon lévő papoknak szolgálatba
kellett állni, mivel a fiatal papok többségét tábori lelkészi szolgálatra osztották be.
A szolgálatot teljesítő plébánosok hatásköre kibővült, a kisebb problémás eseteket önállóan megoldhatták. Felmentést adhattak a bevonuló, illetve bevonult híveik házasságkötés előtti háromszori kihirdetése alól.
Az intézkedésekből világosan látszik, hogy rövid háborúra számítottak.
A szentségkitételről szóló rendelkezést 1916-ban már nem lehetett betartani: „Az
1914-ben kiadott rendeletet, mely szerint minden vasár- és ünnepnapon délelőtt és
délután az istentiszteletek szentségkitétellel legyenek, visszavonta a püspök, a nagy
gyertyahiány miatt.” 12
A püspök közvetítette a kormánytól, illetve minisztériumoktól jött rendeleteket is. 1917-ben még szigorúbban hívta fel a figyelmet a gyertyával való takarékosságra a püspök: „Gróf Zichy Gyula megyéspüspök a gyertyák használatára vonatkozólag a következőket adja a papok tudomására, illetőleg miheztartására: ››A
9
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MNL BaML XII. 16. 3. Garé plébániatörténete 23.
Gróf Zichy Gyula megyéspüspök a XII. körlevelében 3156/1914. szám alatti intézkedései. MNL
BaML XII. 16. 3. Garé plébániatörténete 25.
MNL BaML XII. 16. 3. Garé plébániatörténete 26.
MNL BaML XII. 16. 3. Garé plébániatörténete 35.
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gyertyafogyasztás – a cs. és kir. közös hadügyminisztérium értesítése szerint – többfelé
úgy a magánosoknál, mint a templomokban és kápolnákban igen jelentékeny, sőt nem
egyszer teljesen felesleges. Emiatt viszont a hadsereg számára szükséges gyertyakészletet nem lehetett biztosítani. Ezúttal tehát újból felhívom egyházmegyém tiszt. lelkészkedő papságát, hogy a templomokban és a kápolnákban csak olyan mennyiségű
gyertyát vegyenek igénybe, amennyi az oltárok kivilágításához elengedhetetlen, a búcsújáró helyeken pedig az illetékes lelkészek mindenképpen odahatni igyekezzenek,
hogy a felesleges gyertyafogyasztás teljesen mellőztessék.‹‹ ” 13
A plébánosokra vonatkozott az az utasítás, hogy az elesett katonák temetését
a lelkészi hivatalnak meg kellett küldeni és a halottat a temető díszhelyén kellett
eltemetni.
Akár püspöki utasítás, akár kormány rendelete volt, mindenképp a plébánosokon keresztül jutott el a hívekhez. A püspöki körlevelekben lévő buzdítást a katolikus karitász támogatására, a felszólítást, hogy az ércpénzeket ne tartsák vissza, a
takarékosságra való ösztönzést mind a plébánosok közvetítették a hívek felé.
A püspök körlevelében felkérte az egyházmegyei papságot, „hogy úgy a szószékről, mint magánúton figyelmeztessék híveiket, hogy úgy az ércpénz visszatartásától, mint a lovak, kocsik és termények eladása révén a katonai hatóságoktól nyert
utalványok idő előtti és potom áron való eladásától saját jól felfogott érdekökben tartózkodjanak. A papírpénz ugyanis nálunk törvényes ércfedezettel bír, s épp olyan értékű, mint maga az ezüst vagy nickel pénz. Semmi ok sincs tehát arra, hogy ezeket a
forgalomból kivonják, s ezzel a kereskedelmet megkárosítsák, ami által végeredményben maguknak okoznak kellemetlenséget és károsodást” .14
A kormány utasítására a híveket a zöldség, gyümölcs konzerválására, az élelmiszerrel való takarékoskodásra, a húsfogyasztás korlátozására kellett buzdítani,
valamint a gazdasági munkára ösztönözni. A kővágószőlősi plébánián a plébános
szerint erre nem volt szükség: „Évenként többször megújultak a felszólalások illetékes helyekről, hogy minden talpalatnyi földet be kell vetni, hogy a hadsereg élelmezése
fennakadást ne szenvedjen. Nálunk ezen felhívás tárgytalan volt, mert a teljes fizikai lehetetlenséget leszámítva, szinte erejüket meghaladó módon igyekeztek minden
gazdasági munkát elvégezni. Asszonyokat, sőt 16-17 éves leányokat lehetett látni az
ekeszarva mellett, gyenge nők végezték a legerősebb férfimunkákat a mezőn és otthon
7-8-10 db lábasjószág mellett. Kaszáltak, takarodtak, ment a munka, akár csak a régi
békeidőben, amikor a férfi fogta kezébe a kaszát és villát. Az öregekre, sőt aggokra is
sokkal jobban nehezedett a munka súlya, mint más vidéken, mert itt az átkos »egyke«
következtében a legtöbb család fiatal férfierő nélkül maradt. Ki is dőltek az öregek a
háború alatt feltűnő nagy számban.” 15 A megalakult munkabizottságok ellenőrizték, hogy mindenkinek a földje meg legyen munkálva.
13
14
15
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A minél nagyobb földterület megművelésére való ösztönzéshez kapcsolódik az
a püspöki intézkedés, mely feloldja a vasárnapi munkavégzés tilalmát. A hívek ezzel
engedélyt kaptak arra, hogy vasárnap is elvégezhessék azokat a köznapi munkákat, „melyek szántóföldeken, kertekben, réteken és szőlőkben égetően szükségesek” .16
Csak a szentmise és prédikáció alatt volt továbbra is tilos a munka.
A férfiak nélkül maradt gazdaságokban 1916-tól orosz hadifoglyokkal igyekeztek biztosítani a munkaerőt. A kővágószőlősi plébános meghatottan emlékezik
meg róluk: „A gazdasági munkában némileg segítségünkre voltak az orosz foglyok.
1916. február 18-án kapott a község 10 földmunkához értő foglyot, kik itt voltak egyes
gazdáknál egyfolytában 1918. november 5-ig. Valamennyien szolid, szorgalmas, becsületes emberek voltak. Nálam is volt az egész fent jelzett idő alatt egy, aki páratlan szorgalmával és lelkiismeretességével megérdemli, hogy e lapokon emlékét megörökítsem. Neve Rudenko Mihály, nosoukai lakos, Csernihonskoj kormányzóságból.
1918. november hó 5-én este búcsúzott el sírva, az egész ház, szüleim és magam is
megkönnyeztük.” 17
Az iskolákra vonatkozó rendelkezéseket is a plébánosok továbbították. Ilyen
püspöki intézkedés volt 1914-ben, hogy az iskolaszéket ne újítsák meg, amíg tart
a háború. Rövid háborúra számítottak, mikor a püspök úgy rendelkezett, hogy az
ismétlőiskola szüneteljen, valamint a 4-6. osztályosok „a háborús idő tartamára”
felmentést kaptak az iskolába járás alól. A püspök engedélyt adott arra, hogy szükség esetén kórház céljára átadhatók legyenek az iskolaépületek. A tanítók, papok
feladata volt, hogy az iskolásoknak a háborúról lelkesítően beszéljenek.18
A plébánost terhelte az iskolákban jelentkező tanító hiány is. A kővágótöttösi
iskola tanítója Kata Lajos 1914. novemberben bevonult. A kővágószőlősi plébános
beszámolt a tanító sorsáról: „Többszöri hirdetés és utánjárás mellett sem sikerült helyettest kapni, az 1914/15-i, sőt az 1915/16-i tanévre sem. Ezen idő alatt a plébános járt
át hetenkint, hogy a gyermekeket legalább hittanra oktassa. […] Az egész háború
alatt mindent elkövetett az iskolaszék, hogy tanítóját felmenthesse a katonai szolgálat
alól. Sikerült is annyit elérni, hogy a Külügyminisztérium felmentette bizonytalan
időre, de oly feltétel alatt, ha nem tartozik hadrakelt sereghez és arcvonalszolgálatra
nem alkalmas. Tanítónk azonban, aki 8 hónapot töltött Albániában, a szerzett maláriája mellett is oly erős szervezetű volt, hogy segélyszolgálatosnak nem minősítették,
különösen, mióta zászlóssá léptették elő. Így tehát felmentését nem vehette igénybe.
Kitüntetéshez, vagy sebesüléshez jutni alkalma nem volt, mert mint hadtápszolgálatos szenvedte végig a háborút.” 19
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A háború éveit végigkísérték az adománygyűjtések, formájuk és céljuk igen
változatos volt. Készpénzen kívül természetben is gyűjtöttek adományt: élelmet,
ruhát, növényeket, fémet, valamint vásárlással, hadikölcsön jegyzéssel is hozzájárultak a hadiköltségekhez. Mindkét plébános rögzítette az adományok fajtáit,
összegét.
„[…] pár hét múlva […] megindult az első segélyakció is. Ki gondolta volna
akkor, hogy száz meg száz kérés fogja az elsőt követni. De plebániánk jólelkű híveinek igaz dícséretére szolgáljon, hogy ha az elsőhöz képest csappant is az adományok
összege, szenvedő katonáink iránt érzett részvéte nem csappant meg soha, egyetlen
alkalommal sem lehetett hallani, hogy türelmetlenkedtek volna katonáink részére
hirdetett gyűjtés miatt. Pedig sokszor hetenkint, kéthetenkint megismétlődtek ezen
kérések!” 20 – írta a kővágószőlősi plébános.
A hadi kiadások fedezésére különféle tárgyakat árusítottak. A plébánosok
igyekeztek jó példával élen járni, erről írt a garéi plébános: „Az Országos Hadsegélyező Bizottság jelvény osztálya egyebek közt művészi kivitelű bronzból készült Hadi
Zászlószöget hozott forgalomba, amely díszes tokkal együtt 15 koronába kerül. Egy
ilyen hadiszászlószöget a garéi templom részére is beszereztem.” 21
A plébános terjesztette a hívek körében a szentképeket, imákat. „A budapesti
»Élet« Irod. Nyomda R.T. kiadta XV. Benedek pápa Őszentségének ima és egyéb könyvekben célszerűen alkalmazható sikerült képecskéit, melyek a hívek körében való széleskörű terjesztésre felette alkalmasak. A kép hátlapján a pápáért mondandó imádság található, melyeknek minél gyakrabbi végzése főleg a jelen háborús bonyodalmak
között sokszorosan kívánatos. Ára 2 fillér. A garéi plebánia hívei részére 500 darab
rendeltetett meg.” 22 – írta a garéi plébános. (1. táblázat)
1. táblázat. Vásárlásokból befolyt pénzadomány a garéi és a
Kővágószőlősi plébánián 1914 és 1918 között
Vásárlások

Garé

Kővágószőlős

Hadsegélyező bizottság hadi zászlószög

15 korona

15 korona

Képecske

10 korona

Nemzeti áldozatkészség szobrára pikkely

2 korona

Gyűrűk, jelvények

50 korona

A háborús kiadásokat hadikölcsönnel is lehetett támogatni. A hadikölcsönök jegyzését nagyrészt a plébános végezte, összegéről is pontos kimutatást készített. A garéi
20
21
22
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plébánosnál a négy év alatt 802 450 koronát jegyeztek a hívek. A kővágószőlősi
plébános félmillióra becsülte a plébániája által jegyzett összeget, és mentegetőzve
tette hozzá, hogy ő maga csak 6500 koronát jegyezhetett: „Az állam óriási gépezetét
hadikölcsön jegyzésekkel iparkodtak üzemben tartani. Egészen pontos értesüléseim
nincsenek, mert nem voltam itt a háború eleje óta, különösen pedig, mert nem csak
a körjegyző, az igazgatótanító és plébános útján, hanem közvetlenül is jegyeztek, de
kb. ½ millió az az összeg, amelyről van tudomásom. Eleinte az első kibocsájtásoknál
sokkal többet jegyeztek, aminek oka, hogy már meglévő pénzüknek jó részét hadikölcsönbe fektették. Később a magas állatárak mellett szerzett pénzüket jórészben meghagyták forgótőkének. A bizalom a kötvények iránt kielégítő volt.” 23
Több évre szólt az a gyűjtés, amelyből egy nemzeti fogadalmi templomot
készültek építeni. „A nemzet fiainak adományaiból Nemzeti Fogadalmi Templom
építése iránt országos mozgalom indult meg, hogy a dúló világháborút Isten irgalma
mielőbb szerencsés befejezéshez juttassa, és hogy a fővárosunkban építendő fogadalmi
templom elesett hőseink emlékét méltó kegyelettel őrizze. Garéban néhány hívő
fogadalomból erre a célra bizonyos összeget felajánlott. Az összeg körülbelül 30
korona. És ezt, míg a templom fel nem épül évenként fizetik” 24 – elevenítette fel a
garéi plébános.
1918-ban a pécsi püspök nagy tőkével támogatta a „katolikus sajtó erősítésére
részvénytársaság” megalakulását, „a világháború nyomán várható és máris jelentkező
társadalmi válságok” enyhítésére. A katolikus sajtóra szintén folytak gyűjtések.25
A Vöröskereszt Egylet kezdte meg legkorábban a természetbeni gyűjtést, a
sebesülteknek, betegeknek lepedőkre, törölközőkre, kötszerekre sürgős szükségük
volt, de a katonák meleg ruhával való ellátását is folyamatosan biztosítani kellett.
Az asszonyok, lányok kötött holmikat készítettek. A garéi plébános megörökítette
a kézimunkázók nevét is, és hogy ki hány darabot kötött. 1914-ben a 8 leány és
6 asszony összesen 17 pár érmelegítőt, 7 pár térdmelegítőt, 5 hósapkát készített
el a katonáknak. A katonák élelmezésére a falvakból tojás, bab, burgonya, kenyér,
szalonna, hagyma, paprika, tej érkezett. A garéi plébános a női kézimunkákról,
a kővágószőlősi plébános az élelmiszer adományokról számolt be aprólékosan:
„Minden háborús év karácsonyára a pécsi beteg katonáknak ruhaneműek, vásznak,
szappan stb. és oly mennyiségű húsféle, sütemények és bor, hogy az ápolók bizonysága
szerint az összes Pécs körül fekvő falvak adományát plébániánk ajándéka egymaga
nagyban felülmúlta. Érdemes megemlíteni, hogy még 1918 karácsonyára is, a még itt
sinylődők részére kb. 25 liter bort és sok ételneműt adtak össze.” 26 (2. táblázat)

23
24
25
26

MNL BaML XII. 16. 4. Kővágószőlős plébániatörténete 60.
MNL BaML XII. 16. 3. Garé plébániatörténete 33.
MNL BaML XII. 16. 3. Garé plébániatörténete 39.
MNL BaML XII. 16. 4. Kővágószőlős plébániatörténete 57.

111

Borsy Judit: Az első világháború a baranyai katolikus plébániák életében

2. táblázat. Természetbeni adományok a garéi és a kővágószőlősi
plébánián 1914 és 1918 között
Természetbeni adományok

Garé

Kővágószőlős

Hósapka

5 darab

Térdmelegítő

7 pár

Érmelegítő

17 pár

Lepedő

11 darab

48 darab

Törölköző

101 darab

31 darab

Ing

142 darab

118 darab

Alsónadrág

159 darab

150 darab

Kötszer

53 darab

Bab

5 zsák

Krumpli

3 zsák

Szalonna

162 kg

Kenyér

161 darab

Hagyma, paprika

nagy mennyiség

Tej

4×20 liter

Tojás

845 darab

410 darab

A gyűjtésekbe az iskolásokat is be kellett vonni. Szedercserje levelet, különféle gyógynövények szedését, majd fémgyűjtést rendeltek el. A gyűjtések eredményei is olvashatók a garéi plébános feljegyzéseiben. 1914-ben 16 kg, 1915-ben 9,55 kg szederlevelet
gyűjtöttek a katonák teájához a garéi gyerekek.
Karácsonykor az iskolások karácsonyi pásztorjátékokat rendeztek, az ebből
származó jövedelemmel gyarapították az adományokat. A kővágószőlősi plébánián a
pásztorjátékból származó 60 koronát a vak katonáknak jutatták el. A garéi plébánián
igen különböző célokra adakoztak a pásztorjátékok bevételéből, ez az összeg a négy
év alatt befolyt összes adomány közel egy ötödét jelentette. (3. táblázat)
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3. táblázat. Iskolások karácsonyi pásztorjátékából származó adományok
a garéi plébánián
Adomány célja

Összeg

Katonák karácsonyfájára

51 korona 51 fillér

Vöröskereszt Egyletnek

42 korona

Katolikus gyermekvédelemnek

24 korona

Tanítók özvegyei, árváinak

24 korona

Vak katonáknak

10 korona

Hadifoglyok javára

5 korona

Máriafalvára

10 korona

Nemzeti Fogadalmi Templom

10 korona

A katonák karácsonyfájához pénzzel járultak hozzá a hívek, a betegeknek süteményt,
húst, szappant küldtek.
Pénzadományok is mentek a vak, rokkant, tüdőbeteg katonáknak. A Győrött
létesítendő rokkant menhely részére szintén pénzt gyűjtöttek. A rokkant katonák
kapták a „nemzeti áldozatkészség szobrára” vásárolható pikkelyből befolyt összeget is:
„A nemzeti áldozatkészség szobrának létesítése is egyike azoknak a műveknek, amelyek
rokkanttá lett hőseink szánalmas sorsának enyhítését célozzák. A szobor beborítására
szolgáló fémpikkelyek darabja 2 K. Egyet a garéi plébános is vett.” 27
Adakoztak a hadifoglyoknak, a lengyel testvéreknek, a kárpáti falvak újjáépítésére, az erdélyi menekülteknek, az elpusztult otthonok felépítésére. „A háborúban feldúlt tűzhelyeket újra felépítő Országos Bizottság kitűzött hazafias és magasztos céljának
elérésére lelkes szózatot intézett a magyar nemzethez. Több mint 5000 ház semmisült
meg. E célra a garéi templomban gyűjtött eredmény 30 K.” 28
1916-tól a hadiözvegyeknek, hadiárváknak, elesett hősök sírjainak gondozására
is folyt a gyűjtés. Alapítványokat hoztak létre gyermekvédelem, árvaotthon céljára.
Ilyen volt például a Hohenberger Zsófia gyermekvédelmi alap, a balatonszabadi árva
szanatórium, a Zita otthon stb. „Nem volt olyan gyűjtés az országban, amelyre kisebbnagyobb összeget ne adtunk volna” – írta a kővágószőlősi plébános. 29
A Szent István napi templomi gyűjtés során befolyt összeget gróf Zichy Gyula megyés püspök rendeletére az Izabella főhercegasszony védnöksége alatt létesített
hadiárvaháznak adták át. Erről írt a garéi plébános: „Izabella főhercegasszony Ő Fenségnek legmagasabb védnöksége alatt az Orsz. Kath. Hadiözvegy és árva Bizottság már
27
28
29

MNL BaML XII. 16. 3. Garé plébániatörténete 33.
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a háború kitörése óta folytatott működésével az egész országra kiterjedően szervezi a
kath. társadalomnak jelzett irányú hadijótékonysági tevékenységet. A Bizottság a közel
múltban Budapesten II. Lövőház utca 20. sz. a. megnyitotta első hadiárvaházát, ezenkívül pedig most készül Körmöcbányán s a Sáros vármegyei hertneki uradalom területén
hasonló intézményeinek berendezésére. E mind nagyobb arányokat öltő tevékenység fokozódó anyagi áldozatokat követel, és ezért a Bizottság állandóan ébren kívánja tartani
a mozgalmát, mely a kath. társadalom áldozatkézségének számtalan alkalommal látott
megnyilvánulására vezetett.” 30
A gyűjtések többségét a plébánosok bonyolították le. A hívek adakozásáról így
írt a kővágószőlősi plébános. „Úgy a természetbeli, mint a pénzbeli adományok gyűjtésénél azt a szép vonást fedeztem fel bennük, hogy szegény szenvedő embertársainkon
szívesen segítenek. Isten fizesse nekik vissza! Mindezek csak plébániai gyűjtések voltak,
a plébános által hirdetve és összegyűjtve. Híveink ezen kívül még mint a körjegyzőség
polgárai is több ízben adakoztak háborús célokra.” 31
A gyűjtések során befolyt adományok mennyisége, fajtái a két plébánián hasonlóak
voltak, néhány eltérést leszámítva. A Vöröskereszt Egyletnek Kővágószőlősről ötször
annyi pénzadomány gyűlt össze, mint Garéból. A garéi plébánián viszont többféle
intézmény, alapítvány céljaira gyűjtöttek. (4. táblázat)32
4. táblázat. A garéi és a kővágószőlősi plébánián különböző célokra
összegyűjtött pénzadományok kimutatása 1914–1918
Adomány célja

Garéi plébánia

Kővágószőlősi
plébánia

Vöröskereszt Egylet

165 korona 63 fillér

803 korona 23 fillér

Katonák karácsonyfájára hívek

39 korona 10 fillér

160 korona

Rokkant katonák

246 korona 72 fillér

Házak újjáépítésére

30 korona

Kárpátokban elesettek sírgondozása

21 korona

Hohenberg Zsófia gyermekvédelmi alap

7 korona

Nemzeti Fogadalmi Templom

110 korona

10 korona

Lengyel testvéreknek

20 korona

53 korona

Harctéren tüdőbetegséget szerzetteknek

15 korona 10 fillér

132 korona 48 fillér

Tüdőbeteg tanítóknak

5 korona

40 korona 40 fillér

30
31
32
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Kővágószőlősi
plébánia

Adomány célja

Garéi plébánia

Hadiárvák

22 korona 63 fillér

Hadi özvegyek és árvák

17 korona 70 fillér

350 korona

Balatonszabadi hadiárva szanatórium

28 korona

81 korona

Kárpáti falvak újjáépítésére

38 korona

50 korona

Győrött létesítendő rokkant menhely

8 korona

Hadisírgondozó alap (iskolai)

17 korona

32 korona 62 fillér

Pro Transsilvánia

10 korona

10 korona

Fronton küzdő katonáknak (iskolai)

7 korona 20 fillér

Gyöngyösi tűzvészben elpusztult főtemp
14 korona
lom
19. honvéd pótzászlóalj honvédnapi ren
dező bizottságnak

9 korona

Zita otthonra (iskolai)

7 korona

Izabella fővédnöksége alatti Országos
Katolikus Hadiözvegy és árva bizottság

10 korona

József kir. herceg Szanatórium

8 korona

Katolikus sajtó

27 korona 76 fillér

Erdélyi menekültek

68 korona

Vörös félhold

45 korona

Livland részére

10 korona

A Károly-féle gyermeknyaraltatásban szintén kivették a részüket a plébánosok. Az
ausztriai gyermekek két hónapot töltöttek falusi környezetben. A nyaraltatásban
résztvevő plébániákon 25-25 gyermek nyaralt. A garéi plébános részletesen beszámolt
a gyermekek fogadásáról, mivel ő volt a fogadó bizottság elnöke: „Felséges királyunk
nemesen érző szíve megesett a sok éhező és szenvedő gyermeken, akik főleg a háború
viszontagságos éveiben soha nem sejtett bajoknak és nélkülözéseknek vannak kitéve.
Az ő legmagasabb kezdeményezésére és az ő legfelsőbb védnöksége alatt nagyarányú
mozgalom indult meg tehát, hogy a monarchia mindkét részéből minél több arra rászoruló gyermek nyerhessen legalább hat heti nyári tartózkodásra elhelyezést megfelelő
vidékeken.
A magyar gyermekek lehetőleg az ausztriai tengerparton és a fenyves vidékeken,
mintegy százezer osztrák gyermek pedig magyar falvakban volnának elhelyezendők.
Gyermekvédelmi szempontból valóban kiszámíthatatlan előnyökkel kecsegtet, ha a
gyermekeket a testet-lelket üdítő, erősítő és fejlesztő hely-, levegő- és környezetváltozás
áldásaihoz segítjük.
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A magyar királyi kormány felhívása alapján a közigazgatási hatóság feladata lesz,
hogy azokat a helyeket kiszemelje és kijelölje, amelyeken az osztrák gyermekek nyaraltatása lehetségesnek és előnyösnek mutatkozik.
A mintegy százezer osztrák gyermekből Garéba is jutott 25 gyermek egy nevelőnővel, akik különböző házakban lettek elszállásolva. 1918. augusztus 6-án este külön
vonaton érkeztek Ócsárd-Vaskapu állomásra, honnét kocsikon vonultak be a faluba. A
gyermekeket fogadó bizottság tagjai a baranya megyei főispán, gróf Benyovszky Móric
által lettek kinevezve. Ezek: Németh Pál plébános, mint elnök és Saághy Gyula ig. tanító,
valamint Tóth János m. kir. postamester, nyug. garéi kántortanító.” 33
A kővágószőlősi plébános rövidebben számolt be a gyerekek nyaraltatásáról.
„1918 év nyarán 25 Graslitz környékéről való osztrák gyermek élvezte két hónapon át
a község vendégszeretetét. Nálam is volt egy. Négy-öt, sőt 8 kilót is hízva tértek vissza
szeptemberben. Mint írták, nem feledik el, hogy Károly király gyermeknyaraltatásának
ők is részesei voltak.” 34
A kormány rendeletére a plébánosoknak már 1915 nyarán jelentést kellett tenni
a hadicélra felajánlható harangokról, hogy azokból ágyúkat öntsenek. A garéi harangok leszerelésére 1917 elején került sor: „1917. febr. 3-án leszerelték harangjainkat,
hogy összetörve hadi célokra fordítsák, és pedig Garéból elvittek kettőt, a nagy és a kis
harangot 226 kg súlyban, a templomnak kártérítés fejében kg-ként 4 K-t, összesen 852
koronát fizetett a kormány. Bostáról elvitték a nagyharangot (100 kg súlyú) érte fizettek
400 K-t. Szilvásról pedig a kis harangot (28 kg) szerelték le, adtak érte 112 K-t. Ezen
harangok ára az alapítványi hivatalban kezeltetik gyümölcsöztetés végett. Betétkönyvek
vannak róla.” 35
A leszerelt harangokért tehát a plébániák kaptak bizonyos térítést, mégis a
kővágószőlősi plébános minden adomány közül ezt tekintette a legnagyobb áldozatnak: „Minden áldozatunknál talán legnehezebb volt kedves harangjainktól megválni.
1917. év február 7-én du 4 óra tájban, zimankós hóviharban hirtelen harangzúgás riasztja fel a falu nyugalmát. A következő percben sírva rohan be az orosz fogságban lévő
harangozó felesége: Elviszik a harangokat, itt vannak a katonák, most harangoznak utoljára! Tényleg, néhány perc múlva belép egy őrmester (mérnök) és jelenti, hogy leszerelik
a harangokat. A szomorú aktus másnap február 8-án reggel történt. Ott volt a község
apraja-nagyja. Mindenki könnyes szemekkel tekintett fel a toronyba, ahol a katonák már
megkezdték pusztító munkájukat. Sok könnyet sajtolt már ki e világháború szemünkből,
mikor szeretteinktől megváltunk, a megszentelt szeretetnek sok szálát tépte szét, amikor
hősi halált haltakról kaptunk jelentést, már szinte belefásultunk a szenvedésekbe és íme,
most, hogy megszentelt harangjainkat is a háború förgetegébe viszik, hogy az önvédelem
belőlük gyilkos ágyúkat öntsön, szemünk most újra könnytől ázik és minden kalapácsütése úgy érezzük, mintha legszentebb érzelmeinket törnék össze. Szentelt hangotokra
33
34
35
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hányszor emeltünk kalapot, vetettünk keresztet, hányszor nyíltak imára ajkaink! Ha
majd a borzalmak hazájába érkeztek és – mint ágyúkon – gyilkos lövedékek futnak keresztül. Óh akkor is imádságra szólítsátok fel haldokló testvéreinket, hogy ha már embert
öltök, csak a testét öljétek meg, lelkét pedig vigyétek harang hangjának szárnyain az örök
hazába. Isten veletek, szépszavú hívói Istennek! Itthon maradt testvéretek síró szava és a
mi legszentebb érzelmeink kísérjenek!
Elvitték Kővágószőllősről a 667 kg-os nagyharangot és 92 kg-os legkisebbet,
Kővágótöttösről a 112 kg-os és 58,5 kg-os kisebb harangokat, Cserkútról pedig a nagyobbik 159 kg-os harangot. A kővágószőllősi és kővágótöttösi kisebb harangokért térítést nem
kaptunk, mivel ezeket már előbb ingyen ajánlták fel a községek, a többiért kg-onkint 4
korona térítést fizetett a katonaság. Hogy Kővágószőllősön két harang maradt meg (a két
középső) az egy szerencsés véletlennek köszönhető. 1915. év augusztusában ugyanis, amidőn a harangokat plébániánkint össze kellett írni, Hardy Ernő, az itteni adminisztrátor
tévedésből három harangot jelentett Kővágószőllősről 4 helyett és így a katonai hatóság
csak két harang leszerelését rendelte el.” 36
Az elvitt harangok pótlására a háború után a hívek adakozásából került sor.
A kővágótöttösi lakosok 6 millió koronából egy 103 kg-os, a cserkúti lakosok 6 és fél
millió koronából egy 112 kg-os harangot szereztek be, melyeknek ünnepélyes felszentelése 1924 húsvétján volt. 37 1928 májusában még egy 514 kg-os harangot szenteltek a
kővágótöttösi templomban. 38
A kővágószőlősi lakosok „áldozatkészségéből beszerzett négy új harangot” Hanuy
Ferenc apátkanonok szentelte fel 1927. november 6-án. A harangok súlya 984 kg, 415
kg, 255,5 kg és 135 kg volt, egy 1459 kg súlyú vasállvánnyal együtt 12 103,60 pengőbe
kerültek.39
A harangok leszerelését a harangkötél begyűjtése követte, amelyről így számolt be
a garéi plébános: „A közös hadügyminiszter úr 46784-1917 sz. rendeletével felhívta a katonai állomásparancsnokságokat, hogy a harangleszerelés folytán felszabaduló harangköteleket - a hadiigazgatásnak kender anyagokban való nagy szükségletére való tekintettel – vásárolja meg. Térítési összegül a helyszínen kg-ként 75 fillér lett megállapítva.” 40
Egy év múlva a templomi orgonák ónsípjait szerelték le: „1918. március 21-én
Angster pécsi orgonagyárosnak egy megbizottja a garéi templom orgonájából 23 drb
ónsipot kiszerelt 29 kiló és 20 deka súlyban. Az összezúzott sípok bérmentetlenül a »Magyar Szent Korona Országainak Fémközpontja Részvénytársaság« címére: Budapest-Kőbánya alsó pályaudvarra küldettek. Sípok után kg-onként 15 kor. szállításiköltségekre
36
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kg.ja után 4 K ellenértéket fizetnek. Kiszerelt sípok helyébe Angster orgonagyárosnál
aluminiumozott horgany sípok lettek rendelve kg-ja 15 koronába fog kerülni.” 41
A leszerelt orgonasípok pótolására megrendelt horgany sípok 3 hónap múlva készültek el. A garéi plébános pontos adatai szerint a sípok cseréje 17,7%-os maradványt
eredményezett: „1918. június hó 28-án Angster József és fia orgonagyárában készült új
horgany (aluminiumozott) sípok beszerelve lettek. A régi sípokért (ón) a magyar szent
korona országainak fémközpontjától kapott a garéi egyház 554 korona 30 fillért. Az
új horganysípokért fizetett beszereléssel együtt 456 koronát. Eszerint bevétel: 554,30 K,
kiadás: 456,00 K, maradvány: 98,30 K. E 98,30 K tiszta maradvány beküldetett a főt.
Egyházmegyei Hatósághoz orgonaalapnak.” 42
A plébánosokra hivatalból is igen sok feladat hárult a háború alatt. A háború
borzalmai mindenkit érintettek, a plébánosok vigaszt, lelkesítést nyújthattak a nehéz időkben. Egyéniségük, személyiségük befolyásolta a szorosan vett kötelességük
teljesítését.
A kővágószőlősi plébános, Gaál János a kormány, illetve a megyéspüspök által
előírt feladatokon kívül is sokat tett a híveiért. Saját döntése volt, hogy a hadbavonultak után nem szedett párbért. Ez igen nagy áldozatnak tekinthető a részéről, hiszen a
fő jövedelemforrása a plébánosoknak a párbérből származott. A kővágószőlősi plébániatörténetben olvasható: „A plébános oly módon vette ki részét a karitatív munkából,
hogy a fentemlített gyűjtéshez való hozzájáruláson kívül a háború egész tartama alatt
elengedte a hadban levők után járó párbért és ezzel is igazolta hívei előtt, hogy a háborús áldozatok elöl ő sem vonja ki magát. Jótékony hatása nem csak abban mutatkozott, hogy a háború alatt semmi kellemetlensége nem volt híveivel a párbérszedés körül,
hanem abban is, hogy hazatérő hívei közül senkinek még csak eszébe sem jutott, hogy
lelkipásztorát illetéktelen gazdagodás miatt, vagy más valami címen megszólja, vagy
pláne izgasson ellene. Mint a hadisegélyt megállapító bizottság elnöke is mindig azon
fáradozott, hogy minden igényjogosult megkaphassa az őt és családját megillető segélyt.
A szegények részére rendelkezésre álló alapokat és az évenkint kb. 1500 koronára gyűlt
Szent Antal persely pénzeket a legjobban rászorultak közt osztotta ki, részint készpénzben, részint természetben. Híveivel együtt gondosan őrködött, hogy a háború alatt a
plebánia területén zajos mulatságok ne tartassanak.” 43
Rendszeresen „állandóan, bizonyos meghatározott időben, minden nap, télennyáron” a gyóntatószékben várta a híveit.44 Az otthonlévő, aggódó családtagokat
vigasztalta, buzdította, akik a legkisebb hírnek is örültek, ami a harctérről érkezett.
A katonák viszonylag sok képeslapot küldtek a családtagoknak, barátoknak. Készültek képeslapok fényképekből, ezek segítettek elképzelni mit is csinálnak a katonák a messzi távolban.
41
42
43
44

118

MNL BaML XII. 16. 3. Garé plébániatörténete 40.
MNL BaML XII. 16. 3. Garé plébániatörténete 43.
MNL BaML XII. 16. 4. Kővágószőlős plébániatörténete 58.
MNL BaML XII. 16. 4. Kővágószőlős plébániatörténete 65.

Borsy Judit: Az első világháború a baranyai katolikus plébániák életében

Olyan levelezőlapokat is használtak azonban, amelyekre csak a címzést volt szabad
írni, és több nyelven nyomtatták rá, hogy „egészséges vagyok, jól érzem magamat” . 45
A plébánosok helyzetükből adódóan nemcsak az otthon maradó, hanem az otthonuktól távol harcoló híveikre is hatással tudtak lenni. A harctéren lévő katonák az
otthoniakhoz hasonlóan várták a postát, a híreket.
1918 őszén a pécsi püspök körlevelében a hadifogoly hívek lelki támogatására
szólította fel a papságot: „Hadifogságban levő római katolikus katonáink erkölcsi támogatása céljából országos akció indult meg azzal, hogy a hazai lelkészek a templomban
kifüggesztendő felhívás, avagy a híveknek szószékről való megkérdezése útján tudomást
szerezve a plébániájuk területéről hadifogságba jutottakról, azokat lelki támogatásban
részesítsék, olyképp, hogy időnként őket levelező lapokkal felkeresve, a buzdítás és vigasz szavait intézzék hozzájuk. Bár meg vagyok győződve, hogy t. papságom ezideig is
ezen szellemben járt el, mégis tekintve azt a nagy jelentőséget, ami a hazai lelkészkedő
papságnak a hadifogságba jutott híveikre gyakorolt közvetlen befolyása révén elérhető,
hadifogoly katonáink ezen üdvös pasztorálását ezúttal külön is a t. lelkészkedő papság
figyelmébe ajánlom.” 46
Gál János plébános már 1915-től folytatott levelezést a hadba vonultakkal, amelyről így tudósított: „Az első hetekben mindjárt felkértem híveimet arra, hogy hadban
lévő hozzátartozóik címeit tudassák, mert meg akarom kezdeni a levelezéseket velük.
Tudatni akarom velük, hogy itthon új lelkipásztoruk van, aki szívesen gondol rájuk,
felajánlja segítségét és közbenjárását minden ügyükben. Másrészt még felajánlottam az
itthonlevőknek, hogy minden levelezésüket, különösen a hadifoglyokkal, Vöröskereszttel
szívesen vállalom. Erre aztán megindult az ismerkedés, a levelezés annál is inkább, mert
senki sem volt a községben, aki a fogságból érkezett német leveleket el tudta volna nekik
olvasni, és azokra válaszolni. A frontokon és fogságban kb. 400 levelet írtam, és kb. 150et kaptam. Szép, megható ragaszkodó, hálás levelek, legszebb háborús emlékeim!” 47
A leveleket, képeslapokat azért kellett németre fordítani, mivel a hadifogságban nem kézbesítették az érthetetlen magyar nyelvű lapokat, amelyeket nem tudtak
cenzúrázni.
A hazalátogató katonák felkeresték a plébánost. A plébános beszámolója szerint:
„Ha egy pár hetet sikerült nekik itthon szabadságon tölteni, ellátogattak hozzám, és akik
soha sem látták még egymást, mint ismerősök találkoztunk mégis. Hogy felmelegedtek,
mikor családjukról beszámoltam nekik, és érdeklődtem minden szenvedésük, megpróbáltatásuk iránt. Lélekemelő volt látni, mint térdel a frontra visszainduló férj neje oldalán az Úr asztalánál. Ilyenkor lettek pótolva az elveszett érmek, rózsafűzérek.” 48
A plébános nagyra becsülte a katonák hősies harcát, és az otthonmaradt hívek
szenvedését: „[…] a végetérni nem akaró megpróbáltatások között a fásultság, sőt a
45
46
47
48

MNL BaML XV. 42. Borsy Károly képeslapgyűjteménye.
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csüggedés is erősödött a lelkekben, de oly fokot nem ért el soha sem, hogy akár a katonákat, akár az itthonlevőket megtántorította volna kötelességük teljesítésében. Sem
levélben, sem a szabadságra hazatérőkkel való magánbeszélgetésben nem lehetett a lelki
megroppanásnak ily fokát felfedezni.” 49
A háború után a hazatért katonákat egy összejövetel keretében megvendégelte,
szivart, cigarettát, bort osztott szét közöttük. „[…] Amikorra katonáink már legnagyobb részben hazakerültek, Töttösön és Szőllősön is külön, összehívtam őket az iskolába, ahol ünnepélyes fogadtatás keretében üdvözöltem a háborúból visszatért híveimet,
köszönetet mondtam az egész község nevében értünk kiállott 4 ½ évi szenvedésükért és
szeretetem, hálám jeléül Töttösön 100 db szivart és 100 db cigarettát, Szőllősön 200 db
szivart, 200 db cigarettát és 37 liter bort bocsájtottam rendelkezésükre. A késő délutáni
órákig maradtunk együtt barátságos hangulatban. Nagyon jól esett nekik figyelmességem, de nekem is jól esett látni a szeretetet és ragaszkodást részükről” 50 – olvashatjuk
beszámolójában.
A kővágószőlősi plébánia 1568 lakosa közül 225-en vettek részt a háborúban.
„Ezek közül megsebesültek kb. hatvanan, fogságba jutottak 45-en, eltűntek 10-en, rokkant lett 16. Elestek hazánk védelmében 24-en […] Emléküket hálás kegyelettel őrizzük,
hisz érettünk és helyettünk hozták meg a legnagyobb áldozatot! Áldva legyen emlékük!
R. i. p.! Ifj. Soós József és Oláh Ferenc kivételével a messze távolban, sokan idegen földben pihennek. E kettőt hozzátartozói hazahozatták […] kiknek sírhalmai itthon lesznek példaképei az önfeláldozó hazaszeretetnek. Kitűntetést 25-en kaptak, közülök 8-an
többszöröset.
Hősi halált halt testvéreinkről évenkint megemlékeztünk szentmise áldozatok bemutatásával, 1918. évnek Halottak estéjén pedig a templomban gyászbeszédben méltattam érdemeiket és róttuk le hálánkat. Hiszem, hogy szentmise alapítvány is létesül
lelkük üdvére!” 51
A világháború eseményeit a plébániatörténetek a plébánosok és a hívek szemszögéből mutatják be. Azt láttatják meg, milyen mértékben hatotta át a háború a civil
lakosság életét. A mindennapi életet befolyásolta a takarékoskodás, az adománygyűjtések, a rekvirálások. „Itthon mi is, ha nem is megjegyzés nélkül, de szent kötelességünk
tudatában álltuk ki a mind gyakoribb rekvirálások zaklatásait és szorítottuk a legszűkebbre igényeinket.” 52
A szentmisék, a szentbeszédek, a szertartások szakadatlanul a háborúra emlékeztették a híveket. A plébános közvetítette a püspök és a kormány utasításait, ugyanakkor jelentős szerepe volt a hívek szenvedéseinek enyhítésében. A katonáskodókért,
a sebesült, hadifogoly családtagokért való folytonos aggódásban a plébános támasza
volt a híveknek. A legnagyobb tragédia, a családtag elvesztése feldolgozásában pedig
49
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vigaszt nyújtott a szenvedő családnak. A távollévő katonákkal kapcsolatba lépve, a
rendelkezésére álló eszközökkel iparkodott segíteni. A plébániatörténetek így egyedülálló forrásai a civil lakosság „hadviselésének” , világháborúban való részvételének.
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Ernyes Mihály

Pécs-Baranya rendvédelme1 az első világháború kezdetekor

Az 1910. évi népszámlálás adatai szerint Magyarország területe Horvátország nélkül 282 870 km2, lakossága 18 246 533 fő. Baranyában 1 törvényhatósági jogú város,
20 nagyközség, 337 kisközség és 413 puszta, telep illetőleg egyéb lakhely volt, ös�szesen 352 478 lakossal. A megyeszékhelyen kívül 302 656 fő élt, egy km2-re 59 fő
esett. A megye 7 szolgabírói járásra – pécsi, baranyavári (dárdai székhely), mohácsi, pécsváradi, hegyháti (sásdi székhely), siklósi, szentlőrinci – tagozódott, 82
körjegyzőséggel. Pécs törvényhatósági jogú város 49 822 lelket számlált, egy km2re 701 fő jutott.2
A Magyar Statisztikai Évkönyv adataitól némiképpen eltérnek a polgármesteri hivatal iratállományában fellelhető számok, melyek szerint 1910. december 31én, éjjeli 12 órai állapotnak megfelelő adatok rögzítésére népszámlálást tartottak,
1911. január 1-jétől 10-éig. A helyszíni népszámlálás a rendőrfőkapitány felügyelete
alatt, Kenedi Géza tiszteletbeli rendőrfogalmazó vezetésével zajlott le. Az összeírást 60 számlálóbiztos végezte, amit 13 népszámlálási felülvizsgáló ellenőrzött.
A város lakossága 51 129 fő volt, aminek megoszlása: jelen volt egyének 48 027,
távollevők 1361, elszállásolt katonák 1605, ügyészségi fogházban 136 fő.3 A lakott
magánlakások száma 12 792. Nem lakott magánlakások száma 1035, melyek számottevő része présház. 24 éven felüli férfi 12 249 volt. A belvárosban 9272, a budai

1
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Az ország belső rendjéről van szó, melynek biztosítására, védelmére a karhatalommal történő
kényszerítő fellépés is lehetőség. Az ország biztonságának oltalmazása a honvédelem területére esik.
Magyarország rendvédelmi szervei az I. világháború kezdetén:
Állami szervek: Büntetés-végrehajtási őrség, csendőrség, erdőőrség, folyamőrség, fővárosi
rendőrség, gátrendőrség, határrendőrség, képviselőházi őrség, koronaőrség, pénzügyőrség,
testőrség, vámőrség, vasúti pálya- és posta-távírda őrség.
Önkormányzati szervek: Gátrendőrség, hegyrendőrség, mezőrendőrség, rendőrség, tűzoltóság.
Társadalmi szervezetek: Gátrendőrség, nemzetőrség, polgárőrség, tűzoltóság.
Magánszervezetek: Magánkutatás (magánnyomozás), posta-távírda őrség, testőrség, vagyonőrség,
vasúti pályaőrség.
MSÉ 1912, 11. 444.; MSÉ 1916, 515.
Az ügyészségi fogházban tartózkodók létszámáról havi rendszerességgel tett közzé adatokat a
Dunántúl és a Pécsi Napló. Utóbbi 1914. október 9-én, a 2. oldalon hozta a szeptemberi állapotot.
E szerint letartóztatva volt 52 férfi és 4 nő. Fellebbezés alatt állt 10 fő, jogerősen elítélt volt 20 fő,
fiatalkorú pedig 12 fő. Rabmunkából befolyt 620 korona 34 fillér, amelyből 57 korona 88 fillér a
raboké, 562 korona 46 fillér a kincstáré lett. Élelmezésre a bűnügyi átalányból 568 korona 86 fillért
költöttek. A börtönök felügyelete a királyi ügyészségről szóló 1871. évi XXXIII. törvénycikk szerint
az ügyész hatáskörébe tartozott. (Bővebben: POLGÁR 2004)

Ernyes Mihály: Pécs-Baranya rendvédelme az első világháború kezdetekor

külvárosban 16 590, a szigeti külvárosban 12 124, a siklósi külvárosban 778, a külterületen 2537, Pécs-bányatelepen 3726 jelen volt személyt regisztráltak.4
Hazánkban az 1910-es évek első harmadában folyamatosan nőtt a bűncselekmények száma, melynek oka „a gazdasági élet megrendülése – mely, mint szeizmográf jelezte már a feltartóztathatatlanul közeledő háborút – volt. Rossz termés,
hosszú nehéz tél, munkanélküliség voltak az eredői a bűnözés emelkedésének” – adta
közre 1912-re emlékezve a rendőrségi almanach.5
Az 1914. július végén megindult háború kezdeti időszakában a lakosság hangulata nem tükrözte annak a veszélynek a felismerését, ami reális és erőteljes fenyegetést jelentett a települések nyugalmára, pedig a hatályba lépett jogszabályok
és a nyomukban járó intézkedések komoly figyelemfelhívást is jelentettek. A városi
és a községi rendőrségek állományából sokan kaptak katonai behívót, melynek következtében a felnőtt férfilakosság és a települési rendvédelemmel foglalkozók száma is jelentősen csökkent.6
Az addig, vagy kezdetben megfelelő közrend/közbiztonság az ország jelentős
részén fokozatosan rosszabbodott. A rendvédelemre hivatott szervek gyakran nem
voltak képesek a gyors reagálásra és a helyzet megoldására.

A kivételes hatalomról
1912. december 31-én került kihirdetésre a többször módosított 1912. évi LXIII. törvénycikk „a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről” . Rendelkezései szerint
háború idején, szükség esetén már fenyegető veszélyének okán elrendelt katonai
előkészületek során, igénybe lehetett venni a kivételes hatalmat. A közigazgatási
feladatok végrehajtására a kormány biztosokat nevezhetett ki, akik többek között
gondoskodtak a közrend és a közbiztonság fenntartásáról. Ebben a kivételes hatáskörükben a megyei, a városi és a községi alkalmazottakkal és közegekkel; a csendőrség, az államrendőrség, a határrendőrség és a pénzügyőrség alkalmazottaival és
közegeivel; valamint az állami erdészet személyzetével közvetlenül rendelkezhettek (4. §). Az önkormányzati szabályrendeletek rendőri természetű rendelkezéseit
ideiglenesen hatályon kívül helyezhették, megtilthatták a közbiztonságra veszélyes
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MNL BaML IV. 1407. a. Pécs város polg. eln. ir. 197/1911.
R. alm. 1923, 122.
A fővárosi államrendőrség állományából a háború első napján mintegy 300 fő vonult be.
A sepsiszentgyörgyi önkormányzati rendőrség létszáma nagymértékben csökkent. „Csaknem összes
rendőrközegeink hadi szolgálatra behívattak. Csupán három szál emberem maradt” – kesergett a
város rendőrkapitánya az alispánnak szóló feliratában. (NAGY 2011, 353.) A polgármester jelentései
szerint Vásárhelyről a mozgósítással a tisztviselők, szolgák, rendőrök és egyéb városi alkalmazottak
közel egynegyede, 45 személy vonult be katonai szolgálatra, a rendkívüli takarékossági előírások
ugyanakkor nem tették lehetővé a megüresedett állások betöltését. DÖMÖTÖR–GAÁL 1993, 866.
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tárgyak viselését, ellenőrzés alá vonhatták a sajtótermékek terjesztését, bevezethették a rögtönbíráskodást.
A kormány 1914. július 27-én 33 rendeletet adott ki a kivételes hatalomra vonatkozóan. Felhatalmazta a belügyminisztert arra, hogy az ország déli, délkeleti
területén fekvő 21 vármegye (benne Baranya) és az illetékességükbe tartozó községek valamint 10 törvényhatósági jogú város (benne Pécs), továbbá Fiume város és
kerülete szabályrendeleteinek rendőri természetű rendelkezéseit felfüggeszthesse
és helyükbe saját rendelkezéseit léptethesse.7
A belügyminiszter elrendelte július 27-én, ugyanezen városok – Pécs, Zombor, Baja, Szabadka, Újvidék, Pancsova, Temesvár, Versecz, Kolozsvár és Marosvásárhely – bel- és külterületén a közbiztonsági szolgálat ellátására a csendőrség
igénybevételét is.8
Kormányrendelet szólt az állami, a törvényhatósági és a községi hatóságok
ellenséges megszállás esetén tanúsítandó magatartásáról.9 „Az elsőfokú rendőrhatóságok tagjainak és a közrendet fenntartó közegeknek székhelyüket mindaddig
nem szabad elhagyniuk, amíg az ellenség ott tényleg meg nem jelent és a rendőri
igazgatást tőlük esetleg át nem vette. Ezután ők is visszavonulhatnak.” Decemberi
módosítás szerint senki sem volt kényszeríthető a község vagy város belterületén
való maradásra olyan időben, amidőn e terület valamely csata színhelyévé vált.10
A kivételes hatalom gyakorlásával kapcsolatos intézkedésekről Pécs-Baranya
sajtótermékei folyamatosan tájékoztatták a közönséget.

A vidéki rendvédelem pilléreiről
A háború kitörésekor – a fővároson kívül eső területeken – a rendvédelem alapvetően a következő pilléreken nyugodott: csendőrség; határrendőrség; községi (autonóm) rendőrségek; önkormányzati (városi) rendőrségek; pénzügyőrség; polgárőrségek; véderő, hozzá soroltan a honvédség és a népfölkelés is.

7
8
9
10
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1912:LXIII. tc. 5. § alapján 5470/1914.(VII.27) M. E. sz.
5469/1914.(VII.27.) M. E. sz. alapján 5110/1914. B. M. eln.
7364/1914.(X.3.) M. E. sz. (2. §)
9103/1914.(XII.18) M. E. sz.

Ernyes Mihály: Pécs-Baranya rendvédelme az első világháború kezdetekor

Pécs-Baranya vizsgált időszakának rendvédelmében nem töltött be érdemi szerepet a
határrendőrség11 és a pénzügyőrség.12 Alapvetően a duális rendvédelem – csendőrség
és rendőrség(ek) – érvényesült.
A február 15-én kihirdetett 12 szakaszból álló, „a közbiztonsági szolgálat szervezéséről” szóló 1881. évi III. törvénycikk alapján megszületett katonailag szervezett őrtestület,13 a Magyar Királyi Csendőrség létrehozásakor állt csendőrkerületekből, egyegy kerület 2 vagy több szárnyból, aminek volt legalább 2 szakasza, amelyekhez őrsök
tartoztak 5-8 fős legénységgel. Ez utóbbiak élén az őrsvezető állt, a szakasz parancsnoka főhadnagy vagy hadnagy volt, a szárnyat százados vezette. A kerület első embere a csendőrkerületi parancsnok volt. Ahol nem működött őrs, ott szükség esetén
a belügyminiszter különítményt állíthatott fel. Ez 2-4 csendőr vezénylését jelentette,
11

12

13

A ténylegesen is működő második magyar állami rendőrség, a határrendőrség felállítására
1903-ban született törvény, 1906. január 15-én lépett hatályba. A polgári fegyveres testület 15
pontos feladatkörében szerepeltek többek között a következők. Kitiltott, rendőrileg kifogás
alá eső és magukat igazolni nem tudó gyanús egyéneknek az állam területére belépésben való
megakadályozása. Nyomozott vagy valamely büntetendő cselekménnyel gyanúsított, s a törvények
vagy a fennálló szabályok értelmében előzetesen letartóztatható egyéneknek a határszélen való
letartóztatása. Kiemelt feladat a körözött személyek elfogása, illetőleg annak megakadályozása,
hogy érintettek a büntető igazságszolgáltatás elől külföldre meneküljenek. A határszéli vasúti
és gőzhajó állomásokon az államrendőri és közbiztonsági teendők ellátása. Utóbbihoz tartozott
a személy- és vagyonbiztonság megóvása, az ellenük elkövetett bűncselekmények nyomozása.
A határrendőrség illetékessége a határ menti településekre terjedt ki, általánosságban mintegy 40
kilométeres mélységi sávot érintően. A testület szolgálati tekintetben közvetlenül a belügyminiszter
rendelkezése alatt állt, de tartozott eleget tenni az illetékes főispán felhívásának, illetőleg más
hatóság megkeresésének. A rendes közigazgatási elsőfokú rendőrhatóságokkal (főszolgabíró,
városi rendőrkapitány) mellérendelt viszonyban állt és köteles volt kölcsönösen együttműködni.
(1903:VIII. tc., 5692/1905. (XII.29.) M. E. rendelet, 91000/1905. (XII.29.) B. M. körrendelet.)
A pénzügyminiszter 1867. március 10-én az 1. számú körrendeletében rendelkezett a Magyar
Királyi Pénzügyőrség megalakításáról. Feladatait az 1868. november 26-án megjelent, a pénzügyi
jogszabályokból elkészített összeállításban határozta meg. Ezek: megakadályozni a csempészetet;
a pénzügyi törvények és szabályok megszegését; a szabályok megszegőinek felderítése; a pénzügyi
tisztviselők támogatása eljárásuk során; részvétel közrendvédelmi járőrözésben.
A magyar–román és a szerb–osztrák–magyar közös vámhatárszakaszok – vámköteles határok
őrizete az ott felállított pénzügyőri szakaszok feladata volt.
A pénzügyőri szakaszok élén szemlészek vagy fővigyázók álltak. Több szakasz pénzügyi biztosi
kerületet alkotott, élén biztossal, vagy biztos helyettessel. A kerületekből pénzügyigazgatóságok
jöttek létre, ügyeit, mint pénzügyőri előadó, pénzügyőri biztos, esetleg pénzügyőri felügyelő
vitte. A központi szerv a pénzügyminisztérium illetékes osztálya volt, központi pénzügyőri
főfelügyelőkkel. A testület tiszti (biztos, főbiztos, felügyelő, főfelügyelő) és legénységi (vigyázó,
fővigyázó, szemlész) állományból állt. A pénzügyőrség létszáma 1885-ben 3670 fő volt. Rendőri/
közbiztonság-védelmi feladatokat a közrendvédelmi járőrözésben, a rablóbandák üldözésében való
részvétellel teljesített. 1896-tól karhatalmi testületként is elfogadták. E funkcióját 1922-ben törölték.
(113754/XIV.-1922. P. M. r.)
A csendőrség „a közbiztonsági szolgálat teljesítésére rendelt, katonailag szervezett őrtestület” . E
kitételnek a fegyverhasználat szempontjából volt jelentősége, ugyanis a csendőr nem mérlegelhette,
hogy használja-e fegyverét adott esetben, hanem számára az kötelező volt, akár a felállított katonai
őrnek. SZAKÁLY 1990, 39.
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például nyaralóhelyre, kiránduló helyre. Kettős alárendeltség kimondására került sor,
azaz: „A csendőrségi tisztek és összes csendőrök személyi, előléptetési és fegyelmi ügyekben
a honvédelmi miniszter alá helyeztetvén […] a közigazgatási és rendőri szolgálati viszony
tekintetében a csendőrség a belügyminiszter hatósága alatt áll.” 14 A csendőrség megszervezésének befejezésekor 104 tiszt és 4916 legénységi állományú beosztottból állt. Egy
csendőrre 2598 lakos és 53 km2 terület jutott.15 A csendőrség szervezete és területi beosztása többször változott.
A csendőrség, a felállításáról szóló törvényben tervezetten a törvényhatósági joggal felruházott városokon kívüli területeken látta el feladatát. Az államháztartás pénzügyi nehézségei miatt azonban a rendezett tanácsú városokban sem került sor a csendőrség államilag szervezett szolgálatteljesítésére. Ugyanakkor a törvényhatósági jogú városok, majd a rendezett tanácsú városok is, a csendőrség segédkezését jogosultak voltak
igénybe venni, továbbá e településeken szerződés alapján el is láthatta a csendőrség a
rendőri teendők végrehajtását, amennyiben a költségeket a város felvállalta.16
A testület tevékenységének hatékonyságát jól demonstrálják az 1910–1914 közötti, 95,997%-os nyomozati eredményességek.17
A községi (autonóm) rendőrségek olyan települések rendőrségei, amelyek területén más típusú rendvédelmi testület is működik (csendőrség, állami rendőrség). A kis
létszámú egységek költségeit a település fedezi, létrehozását felsőbb jóváhagyás előzi
meg. A magyarországi községi rendőrségek történelmi időszaka a kiegyezéstől a második világháborúig terjed, szervezési területei a vármegyék, települései a nagyközségek és a kisközségek voltak.18 A vonatkozó statútumok felölelték a községi rendőrség
és 1894-től együttesen a mezőrendőrség célját, hivatását, hatáskörét; az állományba
kerülés feltételeit és körülményeit; a létszámot és a szolgálati viszonyból folyó különös kötelességeket; a fizetést, a ruházatot, a fegyverzetet és a felszerelést. A községi és
mezei rendőrség egysége azt jelentette, hogy a rendőrként felfogadott közbiztonsági
közegek szolgálatukat részben, mint belrendőrök/közrendőrök, részben, mint mezőrendőrök teljesítették. Az arányt a költségek fedezetéből számították ki. A széleskörű
feladat meghatározások magukba foglalták többek között a személy és vagyonbiztonság
megóvását; a közrend fenntartását; a büntető törvényekbe és a különböző rendelkezésekbe ütköző cselekmények, a bekövetkezhető károk és veszélyek megakadályozását; a
megzavart béke és rend helyreállítását; az elkövetők kipuhatolását; orvosrendőri vizsgálatoknál történő közreműködést; tolonckíséret teljesítését. Továbbá a tűzrendészeti
szabályok és a kocsmai zárórák szigorú betartatását; a községbe érkezők feletti kellő fel14
15
16
17
18
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1881:III. tc. 8. §.
REKTOR 1980, 93., 96–97.
1882. évi X. törvénycikk „a magyar királyi csendőrség által, a törvényhatósági joggal felruházott
városok kül- és belterületein való teljesítendőkről” .
MSÉ 1916, 320.; MSÉ 1918, 320. (Bővebben: PARÁDI 2012)
Ugyan a községekről szóló törvények, az 1871:XVIII. tc. és az 1886:XXII. tc., a rendezett tanáccsal
bíró városokat is a községek közé sorolták, rendőrségeik azonban a városi rendőrségek közé
tartozóak. (Bővebben: ERNYES 2013)
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ügyelet gyakorlását; valamint a Magyar Királyi Csendőrség működésbeli támogatását.
A községi rendőr és mezőrendőr csak rendőri szolgálatra volt alkalmazható és szolgálata közben hatósági személy jellegével bírt. A községi elöljáróság, a bíró és a jegyző/körjegyző alárendeltségében dolgozott, de bármely meghagyást, utasítást vagy rendeletet a
jogosultak az egység vezetőjén keresztül juttattak el hozzá. A rendőri személyzet tagjai
állandóan és folytonosan szolgálatban álltak. A testületi létszámok és a megnevezések
változóak voltak. A rendőr megnevezéssel illetettek létszáma általában nem érte el a
tízet, a szolgaszemélyzet – akik nem képeztek kifejezetten községi rendőrséget – többi
tagjával együtt viszont többnyire meghaladta azt.19
Az önkormányzati rendőrségek a helyi – általában városi – önkormányzat irányítása alatt, annak részeként működő polgári fegyveres szervek, terjedelmes és szerteágazó feladatkörrel, a szabályrendeletekre vonatkozó jóváhagyási kötelezettséggel. Hazánkban a törvényhatósági jogú és a rendezett tanácsú városokban a rendfenntartást az
önkormányzati rendőrségek látták el, az 1919-ben – néhány területen katonai megszállás miatt 1921-ben – bekövetkezett államosításig.20
A belügyminiszter 1914. szeptember 16-án kelt rendeletével kiadta „a polgári őrség
szervezési szabályzatát” szigorú feltételeket szabva annak tagjai számára, egyúttal engedélyezve a szolgálatban történő fegyverviselést. A rendőri létszám apadása miatt és ott,
ahol helyi rendőrség nem volt szervezve, a közrend és a közbiztonság megóvása, valamint a közegészségügyi egyéb rendészeti feladatok teljesítése céljából, belügyminiszteri
engedéllyel, polgári őrséget lehetett szervezni. A polgári őrség – mint a helyi közrend
és közbiztonság fenntartására és fontos rendészeti feladatok teljesítésére alakult őrtestület – közvetlenül az elsőfokú rendőrhatóságnak volt alárendelve és mindenben annak
utasításai szerint volt köteles eljárni.21
A kivételes hatalom idején működő városi és községi rendőrségek hatékonysága,
eredményessége változó volt és nem állt tőlük távol a lakossági részvétel sem, bár sok
helyen segítő szervezet – polgári őrség – létrehozására nem is került sor.
19

20

21

Rendőr megnevezésű beosztások voltak: rendőrbiztos, rendőrőrmester, rendőrtizedes, rendőrkáplár,
rendőrőrvezető, rendőrvezető, gyalogrendőr, községi rendőr, közrendőr, lovas rendőr, mezőrendőr,
hegyrendőr. A közbiztonsági/közrendészeti feladatokat teljesítő szolgaszemélyzethez tartozó
további megnevezések: bakter, csozlató, csősz, erdőőr, éjjeli őr (tülkös), felelős őr, gyepmester,
hadnagy (közrendőr), hajdú, határkerülő, hegycsősz, hegyőr, káplár, kisbíró, körjegyzői irodaszolga,
lándzsás, levélhordó, mezei csősz, mezőcsősz, mezőőr, mezőpásztor, nappali őr, pandúr, szőlőcsősz,
szőlőpásztor, toronyőr, utcakapitány.)
Az 1918. november 13-án Belgrádban aláírt, a háborút lezáró fegyverszüneti egyezmény értelmében,
a polgári közigazgatás a magyar kormány kezében marad, de a szövetségeseknek jogukban áll a
stratégiailag fontosabb területeket – a fővárost is – megszállni. 1919. április 16-án megkezdődött
a román hadjárat Magyarországon, amely szeptember 23-án az észak-dunántúli előrenyomulást
követően ért véget. A román hadsereg kivonulása 1920. március 30-án fejeződött be. A Somogy
megyei Babócsától induló, a baranyai hegyháton, Baja fölött és Szeged alatt áthúzódó és Marosleléig
tartó demarkációs vonalon kívül eső területek 1921 augusztusában szabadultak fel a szerb impérium
alól. (Bővebben: ERNYES 2008, ERNYES 2009. A rendőrségekről bővebben: ERNYES 2002)
4.220/1914.(IX.16) B. M. sz. Polgári őrségek/polgárőrségek egyébként korábban és később is
működtek.
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A véderőről szóló 1912. évi XXX. törvénycikk több helyen is felhozza, hogy a közös
haderő és a honvédség feladatkörébe tartozik a belső rend és biztonság fenntartása. „A
közös haderő hivatása az osztrák-magyar monarchiának, vagyis az Ő császári és apostoli királyi Felsége uralkodása alatt álló összes országok területének külső ellenségek ellen
való megvédése és a belső rend és biztosság fenntartása.” 22 A honvédségről szóló 1912.
évi XXXI. törvénycikk kimondja, hogy: „A honvédség a fegyveres erő egyik része, háború idejében a közös haderő támogatására és a belvédelemre, béke idejében pedig a belső
rend és biztosság fenntartására is van hivatva.” 23 E területen figyelembe veendők még a
népfölkelésről szóló 1886. évi XX. törvénycikk rendelkezései is.24 A katonai karhatalom
kirendelése a polgári közigazgatás vezetőjének hatáskörébe tartozott, a felmerülő költségek biztosítása mellett.
A bűnvádi perrendtartásról szóló 1896. évi XXXIII. törvénycikk 85. szakasza a
következőket rögzítette: „Rendőri hatóságok alatt értendők: az államnak, a törvényhatóságoknak, rendezett tanácsú városoknak és a községeknek rendőri hatáskörrel bíró
hatóságai és hivatalai, valamint ezeknek vezetői és önálló intézkedésre jogosított tagjai,
nevezetesen az elöljáróságok is. Rendőri közegek: a felsorolt hatóságoknak alárendelt hivatalnokok, az állami, törvényhatósági, városi és községi rendőrök, valamint a rendőrségnek
altisztjei és legénysége.” Később a rendőrhatóságokat nevezi intéző, a rendőrközegeket
végrehajtó rendőrségnek. Megjegyzendő, hogy a községi elöljáróság saját kezdeményezéséből bűnügyi nyomozást csak akkor teljesíthetett, ha veszély volt a késedelemben, a
csendőrség nem volt jelen, s kellő időben értesíteni sem lehetett. Bűnügyi nyomozásokat, illetve egyes nyomozó cselekményeket rendszerint csak akkor végezhetett, ha erre
a királyi ügyész, a vizsgálóbíró, a járásbíró vagy az illetékes főszolgabíró utasítást adott.
A belügyminiszter 1914. augusztus elején körrendeleteket bocsátott ki a vármegye
háztartásában a hadiállapot idején a legmesszebb menő takarékosság megvalósítására,
valamint a városok és a községek fizetőképességének fenntartására vonatkozóan. Ezek
szerint a fejlesztési terveket félre kellett tenni; a beruházásokat el kellett halasztani; a
megkezdetteket, ha jelentős károkozással nem jártak, félbe kellett szakítani; a mozgósí-

22
23
24
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1912:XXX. tc. 3–4. §.
1912:XXXI. tc. 1. §.
A népfölkelésről szóló 1886. évi XX. törvénycikk 2. § szerint: „A népfölkelés kötelezettsége alá
esik minden honpolgár, ki akár az általános, akár csak a népfölkelési szolgálathoz szükséges véd
képességgel bír, és sem a hadsereg (hadi tengerészet vagy póttartalék), sem a honvédség állományához
nem tartozik, azon év elejétől fogva, a melyben 19-ik életévét betölti, azon év végéig, a melyben
42-életévét meghaladta. […] A népfölkelés kötelezettségében áll továbbá, véd képességéhez mérten
s 60-ik életévének betöltéséig, a hadsereg (hadi tengerészet) és honvédség nyugállományához vagy
»szolgálaton kívüli« viszonyához tartozó minden egyén, a mennyiben a fegyveres erő egyéb részénél
nem alkalmaztatik.
A csendőrség, pénzügyőrség és állami erdészet személyzete azon esetben, ha a hadi események miatt,
saját területén működését megszüntetni kénytelen, a népfölkeléshez tartozik csatalakozni.
Azon népfölkelésre kötelezettek, akik a közszolgálat teljesítésére vagy annak érdekében
nélkülözhetetlenek, a népfölkelési szolgálat alól felmenthetők.”
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tás során behívottak munkáját az otthon maradottak tevékenységével kellett pótolni.25
A takarékosság szem előtt tartása a rendvédelemben résztvevő testületek számára is
evidens elvárás volt.

Baranya vármegye rendvédelméről
Baranyában 1884. január 1-jén kezdte meg működését a Magyar Királyi Csendőrség,
mellyel egy időben felszámolásra került a pandúrság. A VI. kerületi csendőrparancsnokság székhelye Székesfehérvárott volt, melyhez tartozott a III. szárny pécsi elhelyezéssel. 1911-ben a pécsi szárnyhoz tartozott a pécsi és a mohácsi szakasz, összesen 33
őrssel, 1 törzsőrmester, 7 járásőrmester, 5 őrmester, 25 őrsvezető, 129 csendőr szolgálatteljesítésével. A szárny parancsnoka Palszter Kálmán százados, a pécsi szakaszé Kenedi
Nándor főhadnagy, a mohácsié Mallár Béla hadnagy volt. Az őrsökön általában 1 őrmester vagy őrsvezető alárendeltségében 4-5 csendőr teljesített szolgálatot. A testület
illetékes parancsnoka, az elhelyezésről és működésről táblázatokban és rövid jelentésekben rendszeresen tájékoztatta az alispánt. 1916-ban már 34 őrs és 173 fős legénységi
beosztású, közöttük 35 lovas csendőr teljesített szolgálatot. Ekkor egy csendőrre jutott
26,71 km2 terület és 1717 lakos.26
A vármegye községeit érintően, mind a községi rendőrségek, mind a polgári őrségek tekintetében, a teljességet nélkülöző példálózó bemutatás tehető.27 Nagyobb községekben általában 1 őrvezető és 4 közrendőr, kisebbekben 1 őrvezető és 2 közrendőr
teljesített szolgálatot.
Mágocs nagyközség területén 1914-ben gyalogos csendőrőrs működött 1 címzetes őrmester és 4 beosztott csendőr létszámmal, ami négy év elteltével 10 főre növekedett.28 Szolgálatot teljesített még 1 éjjeli őr és 4 mezőőr. 1914. augusztus 12-i dátummal
az alispán a főszolgabírók számára felhívást tett közzé a polgárőrség megalakítására, a
falu közössége azonban, a jó közbiztonsági viszonyokra hivatkozással elállt a testület
felállításától.29
Az 1905-ben nagyközséggé alakult, mintegy másfélezres lélekszámú dél-baranyai
Nagyharsányban, az 1912. április 19-én jóváhagyott (kelt 1911. november 26-án, jóváhagyva a következő év április 19-én 535 kgy/239 alisp. szám alatt), a községi rendőrség
szervezetéről szóló szabályrendelet szerint 1 őrvezető és 5 gyalogrendőr teljesített szolgálatot, akik számára a háború első évében rendőrőrs épületet emeltek.30
25
26
27
28
29
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146413/1914. (VIII.4.) B. M. sz. és 147500/III/c/1914. (VIII.7.) B. M. sz.
MNL BaML IV. 410. b. Baranya vm. alisp. közig. ir. Elhelyezési kimutatások és Elhelyezési táblázatok.
(Bővebben: ERNYES 1996–1997)
MNL BaML IV. 433. Baranya vármegye községi szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye alapján
több, mint kéttucat település községi rendőrsége került behatóbb tanulmányozás alá.
MNL BaML IV. 410. b. Baranya vm. alisp. közig. ir. 800/1918.
MNL BaML IV. 410. b. Baranya vm. alisp. közig. ir. 13457/1914.
MNL BaML IV. 433. Baranya vm. községi szabályrend. gyűjt. Nagyharsány
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Szintén a Dráva-szögben fekvő 1871-től nagyközséggé lett járási székhely, Siklós, jó
példázata az olyan autonóm rendőrséggel bíró településnek, amelynek illetékességi területén egyidejűleg több rendvédelmi szerv is működött. 1884. január 1-jétől csendőrőrs
működött 1 őrsvezetővel és 4 csendőrrel.31 Az 1902-ben hatályos községi szabályrendelet XVIII. fejezete szólt „a községi rendőrségről” . 1911-ben 1 rendőrbiztos, 1 rendőrkáplár,
6 rendőr (akiknek száma később 12-re növekedett), s további községi közegekként 1 erdőőr, 2 bába, 1 gyepmester, 1 hivatalszolga, 4 fizetett tűzoltó, 1 éjjeli őr, 1 dobos, 1 községi
erdész valamint 10 hegy- és mezőőr szerepelt.32
Az 1914 nyarán kitört háború alatt a községi rendőrség több tagját behívták katonai szolgálatra, mely oknál fogva 2 fő rendes állományú és 3 fő kisegítő állományú
rendőrt vettek fel állásba. Utóbbiak fehér karszalaggal teljesítettek szolgálatot s velük
kapcsolatban felhívták a közönség figyelmét arra, hogy ők is ugyanolyan rendőri minőséggel bírnak, mint a többi rendőr.
1914. október 1-jén 149 fővel megszületett az alispáni elrendelésre, de önkéntesen
szerveződött polgári őrség, melynek fő feladatát képezte az élet- és a vagyonbiztonság
védelme, valamint a hatóságok segítése a közrend fenntartásában. Tisztségviselők voltak: 1 főparancsnok, 1 másodparancsnok, 1 segédtiszt és 4 ellenőr. Őket maguk közül
választották. A testület a csendőrség rendelkezése alatt állt, bár tagjainak alapvetően a
saját parancsnoksága adott utasításokat. Lőfegyvert csak az arra szóló engedéllyel rendelkező polgárőr tarthatott magánál. A nagyszámú bevonultatás miatt 1916. február 20án a polgári őrség feloszlott és az éjjeli őri szolgálat visszaszállt a községi rendőrségre.
A kétezret éppen meghaladó lélekszámú Majson az 1901-ben készült és a megye
közönsége által a következő év április 14-én jóváhagyott szabályrendelet (kelt 1901. november 8-án, jóváhagyva 196.kgy/1902. április 14.) kiegészítésével megszületett a községi
közrendőrség és mezőrendőrség 1 őrvezetővel és 4 gyalogrendőrrel. A háború kitörését
követően a település 1 fővel csökkentette a létszámot.33
A Dunaszekcső történetéről szóló tanulmány szerzője választékosan utalt a község
területén működő rendvédelmi szervekre, amikor a következőképpen fogalmazott: „A
közbiztonságra a községi rendőrök, az életbiztonságra a csendőrök, a vagyonbiztonságra
a mezőrendőrök ügyelnek.” 34
A Pécsi Napló 1914. augusztus 12-i számában „a hadiállapot és a közbiztonság” alcímmel közreadta, hogy Mándy Sámuel országgyűlési képviselő, közigazgatási bizottsági tag, kérdést intézett a vármegye alispánjához arra vonatkozóan, hogy a kivételes
állapotban a személy és vagyonbiztonság érdekében rendelkezésre áll-e megfelelő karhatalmi erő. Nem kellene-e a közigazgatási bizottságnak felírni a belügyminiszterhez
azért, hogy nagyobb karhatalmi erőt bocsásson a vármegye rendelkezésére? Stenge Fe31
32
33
34
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MNL BaML IV. 410. b. Baranya vm. alisp. közig. ir. 3541/1884.
MNL BaML IV. 433. Baranya vm. községi szabályrend. gyűjt. Siklós
MNL BaML IV. 402. Baranya vm. Törv. hat. Biz. ir. 628.kgy./1915. és MNL BaML IV. 410. b. Baranya
vm. alisp. közig. ir. 15584/1914.
HALÁSZ 2000, 205.
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renc alispán válaszában kifejtette, hogy nagyobb csendőri erőt vontak el a vármegyéből,
amely által megcsappant a karhatalmi erő. Egyszerre harminc csendőrt vezényeltek el,
melyet követően azonnal távirati jelentést tett a belügyminiszterhez. „A bajon úgy segítettek, hogy minden csendőr mellé a felfegyverzett népfölkelők közül egy-egy katonát
állítottak s ezzel megerősítették a csendőrség létszámát.” 35

Pécs törvényhatósági jogú város rendvédelméről
Korabeli elemzők szerint a századelőn Pécs szabad királyi város rendőrsége jól működő, szépen fejlődő testület. Az eredményes tevékenység zálogául nemegyszer – nehéz
körülmények ellenére – az egységek élén álló szakképzett, széles látókörű vezetőket jelölték meg.36
A belügyminiszter által 1899. december 26-án jóváhagyott „Pécs szab. királyi város
törvényhatósági szervezete” (önkormányzati szabályrendelet) VIII. részében tételesen
rendelkezett a rendőrségről. Felsorolásra került a hivatali személyzet, az őrszemélyzet, az egyéb alárendelt személyzet a részükre folyósított javadalmazással, és bizonyos
feladatkörökkel.
A rendőrfőkapitány 48 pontban rögzített szerteágazó feladatkörébe tartoztak többek között a közrendészet teendői; a rend- és csend, a személy- és vagyonbiztonság
fenntartása; a bűntettek megakadályozása, nyomozása, feljelentése; útlevél, cseléd- és
toloncügyek; rendezvények engedélyezése és felügyelete; az egyleti, az építési, a közlekedési, az út-, hegy-, mező- és vízrendészet gyakorlása; veszélyes tevékenységek, anyagok és állatok felügyelete; árvaügyek; különféle egészségügyi intézkedések; piacfelügyelet; tűzrendészet; köztisztaság, közvilágítás és közterület felügyelet; mértékfelügyelet;
tankötelezettség betartásának ellenőrzése; iparhatósági teendők; bordélyok felügyelete; a rendőri legénységi közegek egyen ruházatára, fegyverzetére és felszerelésére való
felügyelet, s a fegyelmi büntetési jog gyakorlása a rendőri szolgálati szabályzat értelmében; erkölcsi, vagyoni és szegénységi bizonyítványok kiadása; ítélethozatal a hatáskörébe utalt kihágási ügyekben. Az előadottakon kívül kötelessége mindazt teljesíteni,
amit törvény, miniszteri rendelet, törvényhatósági szabályrendelet, valamint gyakorlat
és szokás a hatáskörébe utalnak.
A közgyűlés 1911. november 7-én, a szabályrendelet módosításával, a következő
rendőrségi állományt hagyta jóvá: rendőrfőkapitány; 1 első osztályú, 2 másodosztályú
rendőrkapitány; 2 első osztályú, 1 másodosztályú rendőrfogalmazó; 1 iktató és nyilvántartó; 1 kiadó és irattáros; 1 írnok; 1 személyügyi előadó; 1 kézbesítő; 1 rendőrkapitányi
nyilvántartó; 3 rendőrbiztos; 1 hegybiztos; megfelelő számú napidíjas. Őrszemélyzet:
1 rendőrőrmester, 2 rendőr-szakaszvezető, 4 rendőrbiztos, 61 gyalogrendőr, 4 lovas
rendőr, 2 gyalogos mezőőr, 2 lovas mezőőr, 12 hegyőr. A rendőrkapitánynak alárendelt
35
36

Pécsi Napló, 1914. augusztus 12. 5.
A 60 é. m. rendőrség 1942, 394.
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egyéb személyzet: 1 börtönőr, hivatásos tűzoltók, 1 dobos, 2 toronyőr, 2 fertőtlenítő, temetőőrök. 1913-ban létrehoztak 4 polgári biztosi (detektív), 1 fogalmazói és 3 új rendőri
állást, a következő évben pedig szintén 3 új rendőri állást. A rendőrség személyi állománya a városháza épületében, a bányatelepi kapitányságon és 5 őrtanyán valamint 1
őrszobán került elhelyezésre.37
1911-ben a polgármesterhez írt rendőr-főkapitányi jelentések a következő ügyforgalmi adatokat tartalmazták.38 Beérkezett rendőri ügydarab volt 21 300. Ebből
bűnügyi ügydarab 1585, kihágási ügydarab 3066. Pécs-bányatelepi ügydarab 1207. Letartóztatva bűnügyben 34 fő, kihágási ügyben 1126 fő. Öngyilkosság 15 alkalommal
történt, tűzeset 8 volt. Feljelentés érkezett 482, melyből eredményes nyomozás volt 427
(88,6%). Befizetett pénzbüntetések összege 8894 K. Kiadtak 629 cselédkönyvet, 947
munkakönyvet, 176 igazolási jegyet, 225 iparigazolványt, 44 iparengedélyt, 276 külföldi
útlevelet, 622 szegénységi bizonyítványt. Közsegélyes volt havi átlagban 193 fő, menhelyen elhelyezett 111 fő, elmebeteg osztályra beszállítva 6 férfi és 6 nő. Kiadtak továbbá
809 kávéházi zeneengedélyt, 637 tánc és mutatványos engedélyt. 289 ipari baleset történt. A bárcával ellátott kéjnők száma 20 volt.
A költségvetési lehetőségeket esetenként bővítették az államsegélyek, melyeket
törvény39 alapján a belügyminiszter utalt ki. 1914 tavaszán 36 000 K államsegélyt kapott a város,40 amelyet elsősorban a rendőri állomány fizetésének emelésére és munkakörülményeinek javítására, fejlesztésére fordított.
A tanács a következő javaslatot tette:
• a 4 polgári biztos (azok a detektívállások, amelyek felállítását Vaszary Gyula rendőrfőkapitány már a századfordulón szorgalmazott) illetménye, akiket tavaly állítottak munkába, 8360 K;
• a tavaly felvett 3 új rendőr illetménye 3640 K;
• az 1914-ben felvett 3 új rendőr illetménye 3643 K 96 fillér;
• az 1913-ban rendszeresített fogalmazói állás 1195 K különbözet;
• a rendőrírnoki állás 794 K 50 fillér különbözet;
• a külteleki kézbesítések alól a rendőri állományt mentesítendő, 1 kézbesítői állás
rendszeresítését évi 600 K alapfizetéssel – 4 évenként 3 ízben 100-100 koronával
emelkedik – és 320 K lakbérrel;
37
38
39

40
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MNL BaML IV. 1413. Pécs város Rkp. Hiv. ir. 370/1919. (Bővebben: ERNYES 2002/I.)
MNL BaML IV. 1413. Pécs város Rkp. Hiv. ir. 2026/1911.
1912:LVIII. törvénycikk a városok fejlesztéséről. Az 1. §-ban rögzítetteknek megfelelően az 1914re kiutalt 6 millió koronából 2 millió koronát alapvetően a városi rendőrségek fejlesztésére kellett
fordítani.
14000/XIII/5/1914. B. M. sz. rendeletben Pécs a 14. sorszám alatt szerepel 36 000 koronával.
A felosztási irányelvek között a belügyminiszter a következőket határozta meg: a rendőraltisztek
és a rendőrlegénység illetményének fokozatos emelése; kifogástalan egyenruha és felszerelés;
rendőrségi hivatalszolgai állás rendszeresítése; hivatali helyiségben teljesített állandó éjjeli felügyelet
díjazásának rendezése. Ha ennek már eleget tettek, a város dönthette el, hogy a rendőrség mely
területét fejleszti. Erre vonatkozóan a főszámvevőt és a rendőrfőkapitányt meg kellett hallgatni.
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•

9 hónapra egy napidíjas felvétele 2 K 10 filléres napidíjjal;
a rendőrlegénységet 4 év alatt elhasználható posztógallérral látják el 3 részletben;
a Pécs–Bátaszék vasútvonal alatti iparterület miatt Gyárvárosra 1 új rendőri fióklaktanya létrehozása, évi 400 K bérleti díjjal;
a rendőrszakoktatásra a múlt évihez hasonlóan ismét 800 K;
javaslat: az őrtanyák vezetői legyenek – lovas, gyárvárosi – rendőrtizedesek, ez évi
100-100 K többletkiadás;
30 rendőrnek fizetés pótlás fejében 2495 K.

A többi pénzt – 11 689 K 71 fillért – javasolta a tanács városfejlesztési célra felhasználni. A közgyűlés a javaslatokat egyhangúan elfogadta.41 1914. július 26-án a belügyminisztertől rendelkezés érkezett, melynek alapján az első fokú közigazgatási hatóságoknál éjjeli felügyeleti szolgálatot kellett tartani.42 A polgármester intézkedésében
jelezte, hogy a rendőrkapitányságon van éjszakai ügyelet, ahol nincs, ott este 7 órától
reggel 7 óráig szervezni kell, és a neveket előre jelentsék. A felügyeleti szolgálatot egy
szeptember 9-én keltezett leirat alapján szüntették meg.
Július 27-én a kormány hirdetményt tett közzé, mely szerint szigorították az
útlevél kiadását; a külföldiek bejelentését; elrendelték a fegyverek, robbanóanyagok
beszolgáltatását; a postagalambok engedéllyel történő alkalmazhatóságát vezették be;
megtiltották új egyesület alakítását; szigorították a sajtótermékek esetleges ellenőrzését; korlátozták a dunai, tiszai vízi forgalmat; rendőri természetű szabályrendeleteket
függesztettek fel.43
A polgármester is hirdetményben tette közzé azt, hogy a város bel- és külterületén a közbiztonsági szolgálat ellátására a csendőrség is igénybe vehető.44
A Pécsi Napló július 28-án „a pécsi rendőrség és a mozgósítás” cím alatt a főkapitánytól kapott értesülés alapján arról számolt be, hogy a pécsi rendőrlegénység jelentős
hányada tartalékos és népfelkelő és ők már be is vonultak. Bevonult a hegyőrök háromnegyede is. A főkapitány egyelőre nem kér csendőri segítséget a belügyminisztertől, de
a szabadnapos engedélyeket bizonytalan ideig felfüggesztette.45 A Dunántúl július 30-i
számában rövid hír adott tájékoztatást arról, hogy a rendőrlegénység számos tagjának
mozgósítás folytán történő behívása következtében előállt létszámhiány miatt, ha az
szükségesnek mutatkozik a rendőrség kisegítése képpen, Pécs város kül- és belterületén a közbiztonsági szolgálat ellátására csendőröket is igénybe fognak venni. A megjelenés napján „már a ló osztályozásnál nyolc csendőr segédkezett a rendőröknek” .46
Szintén a Pécsi Napló írt arról, hogy a mozgósítás miatt égnek az összes gázlámpák
41
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Jóváhagyva 41500/1913. B. M. és MNL BaML IV. 1402. Pécs város Törv. hat. Biz. ir. 80/1913. jkv.
A Dunántúl 1914. szeptember 5-i számának 3. oldalán kitért az utóbbi két év államsegélyeire.
MNL BaML IV. 1407. a. Pécs város polg. eln. ir. 932/1914.
MNL BaML IV. 1407. a. Pécs város polg. eln. ir. 500/1914.
MNL BaML IV. 1407. a. Pécs város polg. eln. ir. 937/1914.
Pécsi Napló, 1914. július 28. 5.
Dunántúl, 1914. július 30. 3.
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és így lesz, amíg a háborús idők tartanak. A közbiztonsági állapotok zavartalansága is
megkívánja a jó éjjeli világítást.47
A háborús tennivalókról a polgármester 1914. november 7-én számolt be időszakos jelentésében.48 Először az ügyeleti és a mozgósítási feladatokról szólt. Külön jelezte a hadbavonult városi alkalmazottakat, akik között rendőrök is voltak. Komáromy
József rendőrbiztos, Külley Zoltán helyettes rendőrbiztos, Gyurka József és Somogyi
Lajos polgári biztosok, rajtuk kívül 33 rendőr, 2 mezőőr, 5 hegyőr; összesen 109 alkalmazott. A közbiztonság, közrendészet cím alatt azt rögzítette, hogy a rendőrség – jelentős létszámcsökkenése ellenére – komoly erőfeszítéseket tett, aminek nagy szerepe
volt abban, hogy a közrend kielégítő maradt. 1914-ben 24 692 rendőri akta keletkezett
a főkapitányi hivatalnál. Bűnügyi irat volt 1937, kihágási ügydarab 2460. Bűnügyben
került letartóztatásra 61 fő, kihágás miatt 1068 fő.
1915. március 5-én ismét számot adott a háború kapcsán megtett intézkedésekről. Többek között arról, hogy a segélyalap meghaladta a 90 000 koronát, amiből 1-1 fő 5-20 koronát kaphatott. Ingyen kapott kenyeret és tejet naponta 5-600
gyermek. Államsegélyre jogosult volt 2749 fő. Katonai szolgálatra bevonult Schmidt
Boldizsár rendőrkapitány, továbbá a segéd- és kezelőszemélyzet több tagja. Ennek
következtében a hatalmas munkamennyiséget rendkívüli nehézségekkel voltak képesek feldolgozni. A közrend a súlyos helyzet ellenére kielégítő maradt. A felderített
bűnelkövetők zömmel a fiatalkorúak köréből kerültek ki, az általuk elkövetett bűncselekmények pedig lopások és betöréses lopások voltak. A polgármesteri jelentés az
okot pedig alapvetően a családfők hadba vonulásával magyarázta, ami által a szülői
felügyelet nagymértékben meglazult. A fiatalkorú elkövetőket csaknem teljes egészében felderítették és felelősségre vonták. A közrend fenntartása a megcsappant
rendőri létszám minden egyes itthon maradt tagjának a legvégső fokig megfeszített tevékenységét vette igénybe.49 A Pécsi Napló betörők elfogásáról szóló cikkében
jelezte, hogy a 3 fős banda a „Zigomár-társaság” nevet viselte. Jelvényük fekete fakockába vésett „Z” betű volt. A mozik detektívregényei nagy hatással voltak rájuk.
A „Z” betűt vagy a présház falára pingálták vagy papíron hagyták hátra. Az ellopott
holmikat nem értékesítették, ezért hónapokig nem fogták el őket. A 21 éves cserepes
segéd mellett 2 fiatalkorú tettes volt. Az egyik szintén cserepes segéd, a másik nyomdász tanuló. 18 bűncselekmény nyert bizonyítást. Sok munkát adtak az ügyeletes
rendőrbiztosnak és a detektíveknek.50 A fiatalkorú elkövetők többször felemlítésre
kerültek, az ok pedig azzal bővült, hogy a csökkent tanerő miatt a diákoknak több
szabadidejük maradt. A polgármester eljárt illetékes helyen azért, hogy a bevonult
tisztviselőket szereljék le.
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A háború okozta drágaság a ruhaellátmány terén is jelentkezett. 1915. június 21én a tanács jelentette, hogy a rendőri és szolgaszemélyzet ruha és lábbeli beszerzése
ügyében nehézségek léptek fel, mivel a drágaság miatt csak áremeléssel hajlandók
szállítani. A közgyűlés a ruházat vonatkozásában 20% áremelést elfogadott, a lábbelik vonatkozásában pedig felhatalmazta a tanácsot, hogy akár természetben, akár
pénzben saját hatáskörében rendezze a beszerzést.51
A közrendre nagyon kedvezőtlen hatással volt a városban megnövekedett idegenforgalom, ami a bevonulásokkal és a katonák kocsmai mulatozásaival állt ös�szefüggésben. Olyannyira, hogy a rendőrfőkapitány a kávéházi és a kocsmai zárórák
megszigorítását rendelte el.52
Polgárőrséget a városban nem szerveztek, a főkapitány nem látta értelmét.
A Pécsi Napló közreadta, hogy a be nem hívott fiatalok Kassán és Miskolcon polgárőrséget szerveztek és rendőrség feliratú piros-sárga karszalagot viselnek. Pécsett
az utcai rend fenntartására egyelőre a katonaság ügyel.53 A sajtó érdeklődésére
Oberhammer Antal rendőrfőkapitány azt válaszolta, hogy új rendőröket fog felvenni s majd ők végzik az utcai szolgálatot. Elmondta azt is, hogy a mozgósítás óta a
város területén semmiféle komoly rendzavarás vagy bűneset nem fordult elő, ami a
rendőri sajtóiroda fehér lapjaiból is kitűnik.54 Később, amikor arról adtak hírt, hogy
a Kaposváron megalakult polgárőrség tagjainak fele bevonult katonának, kifejtették
azt, hogy most már belátható a pécsi rendőrfőkapitány cselekedetének helyessége,
amikor feleslegesnek mondta a polgárőrséget. A cikk szerzője szerint szakmailag
sem indokolt és hamarosan ráunnak a polgárőrök Budapesten és vidéken egyaránt.
„Nálunk elvoltunk eddig polgárőrség nélkül és remélhetőleg elleszünk nélküle továbbra
is.” 55
A véderő igénybevételét részben a kibontakozó munkásmozgalomból, részben
a közrend-közbiztonság alakulásából fakadó állapotok tették indokolttá. Előbbiek
többnyire a bányaüzemekhez, ritkábban a bányász kolóniákhoz kötődtek. A katonai karhatalom kirendelésére a polgármester, esetenként a közgyűlés felhatalmazása
alapján a rendőrfőkapitány, levélben történő megkeresés útján intézkedett. A költségeket a tanács a rendkívüli kiadások terhére folyósította. 1912 tavaszán, egynapos
városi tüntetés miatt, kérte a rendőrfőkapitány a polgármestertől 2 gyalogsági századból álló karhatalom kirendelését. Májusban a várható tüntetések miatt már egy
lovasszázadból és egy gyalogzászlóaljból álló katonai kontingensre tartott igényt.
Akkor a karhatalmat a zavaros állapotok megszűntéig kívánta készenlétben tartani.
Egy évvel később már a csendőrség megerősítését, illetőleg kivezénylését kérték, mivel az kifejezetten közrendészeti feladatokra „van kreálva és beoktatva” , tag51
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jai képesek önállóan intézkedni, könnyen elhelyezhetők, hiszen ahol korábban 3
századnyi katonaságot vettek igénybe, ott 30 fő csendőrt is elégségesnek tartottak.
1914 tavaszán is csendőrségi karhatalom kirendelését igényelte a főkapitány. Nem
volt ritka, hogy a rend védelmét, helyreállítását maga a polgármester vezette. 1913-ban
Drasenovich rendőrfogalmazó jelentésében azt kérte, hogy a jobban képzett és a feladatra alkalmasabb csendőrökből 30 főt vezényeljenek a bányatelepre, ha sztrájk tör
ki.56

A közönség szemei előtt
A közigazgatási szervek s bennük a rendvédelmi testületek tevékenységéről, a közrend/
közbiztonság helyzetéről a helyi sajtó tevékenységéből fakadóan meglehetősen széles
körűen tájékozódhatott Pécs város és Baranya vármegye közönsége. Az előzőekben
már érintetteken túl megemlítendő, hogy a Pécsi Napló és a Dunántúl 1914. második
félévében szinte minden lapszámban tett közzé a rendvédelmi szerveket érintő cikkeket, melyekben gyakori volt az azonos téma illetőleg esemény feldolgozás. A testületekre vonatkozó információk mellett helyet kaptak konkrét rendőri intézkedésekről
szóló tudósítások és bűncselekményeket felölelő írások is. Olvashattak orvosrendőri
(öngyilkosság, baleset) esetekről, közlekedési balesetekről (villamos és lovas kocsi ütközése, gyalogos elgázolása), tűzesetekről és a Dunántúl hasábjain Törvényszék címmel a bírósági tárgyalóteremben történtekről. Néhány példatárszerű kiemelés kellően
demonstrálja a híranyagokat.
A július 4-én éjszaka Pécsett tartott razzia történéseiről vasárnapi kiadásában
mindkét napilap beszámol. A Dunántúl kiküldött tudósítója azzal a dicsérő értékeléssel kezdte terjedelmes írását, hogy „Pécs város közbiztonsági viszonyai rendezettek,
a belvárosban épp úgy, mint a külvárosokban. A rendőrség, amely a szétszórt rendőrlaktanyák segítségével a legsötétebb külvárosi részeket is bármikor ellenőriztetheti, lelkiismeretesen teljesíti kötelességét, hogy a város lakói nyugodtan hajthassák álomra fejeiket,
s hogy az ingó vagyonban emberkéz okozta károsodás ne történhessék” . A kipusztíthatatlan kétes egzisztenciákat – akik, nem zavarják ugyan a közbiztonságot oly mértékben, mint a világvárosokban, de jelenlétük, magatartásuk intézkedést igényel – a
rendőrség alkalmanként ellenőrzés alá vonja és számon kéri viselt dolgaikat. A razzia
lefolytatásáról szóló tudósítás érzékletesen nyújtja át egy erőteljes szeletét a korabeli
élethelyzeteknek. Az ellenőrzést végrehajtó 5 csoport tagjai között vannak detektívek,
rendőrtizedesek és közrendőrök, valamint a parancsnoklást ellátó rendőrbiztos által
magával hozott 2 rendőrkutya is. A Pécsi Napló saját tudósítója azzal fejezi be cikkét,
hogy „Pécsett kifogástalanok a közbiztonsági viszonyok: a rendőrség évek szívós munkájával elüldözte a gyanús elemeket” .57
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Egy pogányi házaspár februárban 2 darab hamis 5 koronást szerzett be, amelynek
egyikét a feleség egy szatócsboltban kívánta eladni. Őt átadták a körzeti rendőrnek.
A férjet pénzhamisítás miatt 1 hónap fogságra és 21 korona pénzbüntetésre, a feleséget
hamis pénz csalárd forgalomba hozatala miatt 2 heti fogházra és 20 korona pénzbüntetésre ítélte a bíróság.58
Az üszögi villamos telepre betörtek, csavarokat és szerszámokat loptak el 500
korona értékben. Egy fiatalkorú lakatos segédet gyanúsítanak, akinél 12 szerszámot
megtaláltak.59
Kocsiról romlott gyümölcsöt árult L. M. pécsi gyümölcskereskedő. A tiszti főorvos a termény elkobzását javasolta. Az árus a végrehajtó rendőrt szidalmazta, sértegette, botrányt idézet elő. Két rendbeli kihágás miatt eljárás indult ellene.60
Deák utcai ház ablakán bemászva egy címfestő segéd délután 2 órakor pénztárcából ellopott 32 koronát. A rendőrség őrizetbe vette és a királyi ügyészségnek adja át.61
A gyermekekkel történt szívszorító események egyike volt az az eset, amikor egy
négy és fél éves kisfiú revolverrel magára lőtt és a kórházban meghalt. Két testvér elkóborolt otthonról. Késő este egy asszony bevitte őket a lakásába és lefektette azzal, hogy
reggel értesíti a rendőrséget. A nagyobbik fiú, amikor felébredt észrevette a konyhaasztalon, a ház férfi tagja által otthagyott fegyvert. Játszott vele és véletlenül magára lőtt.
A felelősség megállapítása végett folyik a vizsgálat.62
„Agyonszúrt pécsi pénzügyőr” című írásában arról számolt be az újságíró, hogy
október 16-án éjfélkor az Adria mulatóba betért 2 pénzügyőr egyike sört vett elő. A tulajdonos figyelmeztette, hogy az üzleti szabályzat szerint a helyiségben szeszesital nem
fogyasztható. A vendég durváskodott, közben azt kiabálta, hogy a finánc azt csinál,
amit akar. A lármára rendőr érkezett, a pénzügyőr neki is ellenszegült, sőt a mulatóban
szórakozó katonák is a rendőr ellen akartak támadni. Az értesített majd a helyszínen
megjelent 5 fős és 6 fős katonai készültségeknek sem fogadott szót. Az intézkedő rendőr kardját megfogta és össze akarta hajlítani. Az egyik katonai járőr szúrásától összeesett, majd rövid idő múlva meghalt. A vizsgálat folyik.63

Zárógondolatképpen
Az I. világháború előszele számos olyan történést, rendelkezést hozott, amelyek a kitörést megelőző időszak mellett, a világégés kezdetekor, sőt annak tartama alatt is éreztették hatásukat. A körülmények alakulása nem egyszer erőteljesen rányomta bélyegét
a rendvédelemre, különösen az anyagi lehetőségeket és a személyi állományt érintő58
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en. A kivételes helyzetben számtalan olyan nehézség került felszínre, amelyek ellen a
rendvédelmi testületek mozgósítással nem érintett tagjai Pécs-Baranyában esküjükhöz
híven, becsületes helytállással, tisztességes munkavégzéssel, nagyfokú erőfeszítéssel,
gyakran erejükön felüli teljesítménnyel küzdöttek.
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Nagy Imre Gábor

Pécsi tisztviselők az első világháborúban

A kortársak által Nagy Háborúnak, Nagy Világháborúnak nevezett első világháború kitörésekor a honvédelmi miniszter 1914. július 26-án elrendelte a részleges mozgósítást. A július 28-i részleges mozgósítás hírére Nendtvich Andor pécsi polgármester visszatért évi szabadságáról, és berendelte a szabadságon lévő tisztviselőket.
A mozgósítás idejére a polgármester, megelőzve az azt elrendelő belügyminiszteri
rendeletet, állandó éjjel-nappali ügyeletet szervezett.1
A háború idején kibocsátott törvények és rendeletek alapján magától értetődően csökkent az önkormányzatiság szerepe, és megnövekedett a polgármester,
illetve a városi tanács hatásköre.2 Az első világháború kitörése utáni első, 1914.
november 10-i Pécs városi közgyűlésen az elnöklő Visy László főispán azt mondta,
hogy a „legutóbbi közgyűlés óta a törvényhatósági bizottság részint azért nem volt
egybehívható, mert a hadbavonulás folytán jelentékenyen megfogyatkozott tisztikarnak a rendesnél is fokozottabb tevékenységét a mozgósítással és háborúval kapcsolatos segélyezési akciókkal járó feladatok megoldása vették a legteljesebb mértékben
igénybe, részint pedig azért nem, mert a jelen viszonyok közt jóval kevesebb és kevésbé sürgős tárgy merült csak fel, mely közgyűlési intézkedést igényelt” . A háború miatt
Visy főispán felhatalmazást kért és kapott arra, hogy a jövőben a város közgyűlését
kizárólag sürgős esetekben hívja össze.3
A belügyminiszter a városok és községek fizetőképességének fenntartásáról
szóló, 1914. augusztus 7-i 147.000/1914. III. c. számú körrendeletében a háborús
helyzet miatt fokozott takarékosságot rendelt el. Figyelmeztetett a közjövedelmek
csökkenésére. Többek között megtiltotta a kölcsönök felvételét és a beruházásokat,
csak az elengedhetetlen beszerzéseket engedélyezte, nem járult hozzá a fizetések
emeléséhez, a bevonulások következtében megüresedett állások betöltéséhez.4
A fenti körrendelet tárgyalása során Pécs város közgyűlése a háború idejére a hatáskörébe tartozó ügyekben intézkedési joggal ruházta fel Nendtvich pol-

1
2

3
4
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A város közösségét a törvényhatósági bizottság közgyűlése képviselte. A város végrehajtó szerve a
városi tanács volt, amely kisebb jelentőségű ügyekben a törvényhatósági bizottság megkérdezése
nélkül önállóan intézkedhetett, és előkészítette a közgyűlés elé kerülő ügyeket. A városi tanács
intézte a város gazdasági ügyeit, gondoskodott a városi vagyon hasznosításáról és a közüzemek
működtetéséről is.
MNL BaML IV. 1402. a. Pécs város kgy. jkv. 181/1914. (nov. 10.)
Magyarországi Rendeletek Tára 1914, 1533–1537.
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gármestert és a város tanácsát, az intézkedéseket utólag kellett jóváhagyatni a
közgyűléssel.5
A lecsökkent létszámú városi alkalmazottakkal megnövekedett feladatokat
kellett ellátni. Deutsch Kornél főszámvevő 1915 és 1925 közötti zárszámadásokat
megvizsgáló jelentésében így jellemezte a városi tisztviselők háború alatti teljesítményét: „A nagyháború éveiben tisztviselőink létszáma nagyon megfogyatkozott. Az
erők utánpótlására alig lehetett gondolni, mert hiszen az emberek legjavát a háború szólította el békés foglalkozásától; ezzel szemben a háború alatt a hivataloknál a
forgalom óriási volt, amelynek lebonyolítására a nagyon megtizedelt személyzet alig
volt képes; a viharzó élet új és új feladatokat vetett felszínre s ezeknek megoldásában
jelentékeny szerep jutott a városnak is, úgy hogy nagyon lecsökkent tisztikar valóban emberfeletti munkát volt kénytelen végezni, hogy csak a sürgős folyó ügyeket is
elláthassa.” 6
A városi alkalmazottak a szorosan vett közigazgatási alkalmazottakból (tisztviselők, kezelő és segédszemélyzet, szolgák) és az egyéb alkalmazottakból (gazdasági, útfenntartási, közvágóhídi, vízmű, közüzemi, hegy- és mezőőri, községi iskolai) álltak. 1912-ben a város 355 közigazgatási alkalmazottal rendelkezett.7 1920.
szeptember elsején a városnak 481 közigazgatási és közüzemi alkalmazottja, 108
nyugdíjasa, 20 kegydíjasa volt, és 581 családtag után fizetett családi pótlékot, vagyis
ekkor 1190 személy közvetlen ellátásáról gondoskodott.8
1914 novemberéig a városi alkalmazottak közül 109 fő vonult be katonai szolgálatra, közülük 38 fő a rendőrségtől.9 A városi tisztikar első hősi halottja az 1915ben elhunyt Hegyessy József számtiszt lett.10
1915 végén a város alkalmazásában 95 közigazgatási tisztviselő és kezelő, 78
rendőrségi altiszt és szolga, 35 közigazgatási altiszt és szolga állt. A közigazgatási
tisztviselőknek 285 000, a rendőröknek 69 330, a közigazgatási altiszteknek és szolgáknak 29 350 korona fizetést folyósítottak.11
Egy másik kimutatás szerint 1914 és 1915 között a város közigazgatási és közüzemi személyzete 101 fővel, 429 főről 328 főre karcsúsodott. (1. táblázat)

5
6
7
8
9
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MNL BaML IV. 1402. a. Pécs város kgy. jkv. 184/1914. (nov. 10.)
MNL BaML IV. 1412. a. Pécs Város Számv. Hiv. ir. Pécs szab. kir. város 1915-1925-ik évi házipénztári
számadásának kivonata. Pécs, 1927. 4.
MNL BaML IV. 1402. a. Pécs város kgy. jkv. 136.f/1931. (nov. 10.)
MNL BaML IV. 1412. a. Pécs Város Számv. Hiv. ir. Költségvetések 1921–1922.
MNL BaML IV. 1407. l. Pécs város polg. ir. 1914. november 7-i polgármesteri jelentés.
MNL BaML IV. 1407. l. Pécs város polg. ir. 1915. június 15-i polgármesteri jelentés.
MNL BaML IV. 1406. g. Pécs Város Tan. ir. E-30354/1915.
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1. táblázat. Pécs város közigazgatási és közüzemi személyzete
(1915. november 23.)12
1914 (fő)

1915 (fő)

Csökkenés (fő)

Tisztviselő

36

31

5

Kezelő személyzet

75

47

28

Napidíjas

55

46

9

Rendőr, mezőőr, hegyőr

96

53

43

Szolga

81

74

7

Közüzemi tisztviselő

3

2

1

Közüzemi kezelő és gépész

12

12

0

Közüzemi szolga és szerelő

71

63

8

Összesen

429

328

101

Egy 1918. évi katonai felmentési kimutatás szerint a városi törvényhatóságnak a
háború előtti közigazgatási és üzemi személyzete 80,3%-ra (411 főről 330 főre) csökkent. Ezen belül a tisztviselők száma 52 főről 44 főre fogyatkozott ugyan, ám arányuk
kicsit, 12,6%-ról 13,3%-ra növekedett. A szolgaszemélyzet száma és aránya viszont
egyaránt jelentősen megfogyatkozott, 230 főről 152 főre, illetve 56,0%-ról 46,1%-ra
kisebbedett.
Mindent összevetve a városi tisztviselőket a katonai bevonulás kevésbé sújtotta, mint az alacsonyabb beosztású szolgaszemélyzetet (hivatalszolgákat, rendőröket,
hegypásztorokat, mezei őröket, erdőőröket stb.). A 119 bevonult városi alkalmazott
közül a tisztviselők aránya 5,04%-ot, a szolgaszemélyzet aránya ellenben 69,8%-ot
tett ki.
1918 áprilisában a városi közigazgatás 330 fős személyzetéből 129 fő volt a katonai szolgálat alól felmentett, tehát 1918-ra már nagy lett a nem hadköteles idős férfiak
és a nők száma.
A háború egyik következményeként megnövekedett a női munkaerő létszáma.
A háború előtt a város hivatali személyzetében mindössze 5 nő dolgozott. 1918-ban
már 24 női munkaerő szerepelt a kimutatásokban, vagyis az arányuk 1,5%-ról 7,3%-ra
ugrott. (2. táblázat)

12
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2. táblázat. Pécs város törvényhatósága személyzeti kimutatása (1918.
április 5.)13
Háború előtti állomány (fő)
Létszáma

1918. évi állomány (fő)

Ebből
Ebből Ebből csökkenés Létszáma Ebből katonai
szolgál bevonult (elbocsátás stb.)
szolgálat alól
felmentett

Tisztviselő

52

41

6

5

44

24

Kezelő- és napidíjas

120

78

30

12

104

34

Mű- (részleg) vezető

3

3

-

-

6

6

Munkás

-

-

-

-

5

5

230*

125

83

22

152

60

6

5

-

1

24

-

411*

252

119

40

330

129

Szolgaszemélyzet, rendőr
Női alkalmazott
Összesen

* A kimutatásban 2 fővel kevesebbet összegeztek.
Háború előtti állomány (%)

1918. évi állomány (%)

Létszáma Ebből Ebből Ebből csökkenés Létszáma
szolgál bevonult (elbocsátás stb.)

Ebből katonai
szolgálat alól
felmentett

Tisztviselő

12,6

16,3

5,0

12,5

13,3

18,6

Kezelő- és napidíjas

29,2

30,9

25,2

30,0

31,5

26,4

Mű- (részleg) vezető

0,7

1,2

-

-

1,8

4,6

-

-

-

-

1,5

3,9

Szolgaszemélyzet,
rendőr

56,0

49,6

69,8

55,0

46,1

46,5

Női alkalmazott

1,5

2,0

-

2,5

7,3

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Munkás

Összesen

A megfogyatkozott hivatali létszám és megsokasodott feladatok miatt Nendtvich
polgármester a katonai felmentési kérelmek sokaságát terjesztette elő. A katonai felmentéseket a főispán javaslatára a belügyminiszter, illetve a honvédelmi miniszter
engedélyezte. Az eljárás során nyilvánvalóan a katonai érdekek élveztek elsőbbséget
és nem a városi közigazgatásé. A felmentési kérelmek állandó érvei között szerepelt
egyebek mellett a katonai (katonai behívások, beszállásolások, rekvirálások, sebesült
katonák elhelyezése stb.), a hadsegélyezési, a közélelmezési és közellátási, a közjótékonysági, a városigazgatási feladatok megnövekedése.
13

MNL BaML IV. 1406. k. Pécs Város Tan. katonai ir. Katonai felmentések 1. sz.
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A katonai felmentési kérelmek közül dr. Köberling Nándor aljegyző 1915. októberi sikertelen felmentési kérelméből idézünk:
„Az általános mozgósítás elrendelése, és az újabb korosztályok folytatólagos behívása következtében a városi előadó tisztviselők és kezelőszemélyzet egy része hadbavonult.
Az itthon maradott alkalmazottakra nehezedik ennélfogva a munkának az a része
is, melyet korábban a hadbavonultak láttak el és pedig azon okból, mert új munkaerők
beállítása a speciális és hosszabb gyakorlattal szerzett tudást igénylő előadói ügyköröknél lehetetlen és amennyiben a kezelő teendőknél esetleg mégis megtörténhetik, az
a szorgalmas tisztviselő helyzetét alig javítja, mert a gyakorlatlan és kezdő munkaerő
betanítása, állandó útbaigazítása, felügyelete és ellenőrzése, az előadó tisztviselő idejének nagy részét leköti.
Ez a helyzet állandóan súlyosbodik, mert, míg egy részről folyton újabb és újabb
korosztályok behívása várható, másrészről a város hatóságra nehezedő munka nemhogy csökkenne, ellenkezőleg, a háborús helyzet soha előre nem látott feladatok oly
folyton szaporodó mennyisége elé állította a városi hatóságot, mely feladatoknak gyors,
mégis körültekintő és gyökeres megoldására a megmaradt előadó tisztviselők ereje elégtelennek bizonyult.
A hadi helyzet következtében és pedig a hadműveletekkel szoros kapcsolatban a
városi hatóságra hárul a Pécsett állandóan összpontosított s jelenleg is már hosszabb
idő óta mintegy 24 000 főnyi egészséges és beteg katonaság, a Pécsett átvonuló különböző katonai parancsnokságok, hivatalok, raktárak stb. elhelyezésének, egyszóval mindennemű katonaság átvonuló elszállásolásának intézése, továbbá a szálláshelyiségek
fenntartásával, üzemben- és tisztántartásával járó teendők, a katonai igazgatás által
igényelt dolgi hadiszolgáltatások /:élelmiszerek, takarmány, országos járművek és állatok, ingatlanok stb. stb./ kiállításáról való gondoskodás, a katonaság és polgári lakósság
közegészségügye érdekében szükséges óvóintézkedések, újabb és újabb szemlék és behívások folytán a népfölkelők összeírása és bemutatása stb.
Ezen teendők, különösen az átvonuló katonaság szünet nélküli hullámzása folytán szinte egymást űző katonai teendők, természetüknél fogva, semminemű késedelmet
nem tűrnek, hanem úgyszólván kivétel nélkül azonnali intézkedést követelnek.
A háborús helyzet folytán szükséges folyton szaporodó és állandó hadsegélyezés, a
hadsegélyre való igény megállapítása, a segély folyósítása és beszüntetése jelentékenyen
emeli az elődadói teendők mennyiségét.
Meg kell még külön említeni azt is, amit föntebb is már érintettem, hogy a város
igazgatásának a békeidőben megszokott rendes menete nem csökkent, és alig van a városigazgatásnak egy ágazata, mely a háborús helyzet következtében ne súlyosbodna,
pl. a közjótékonyság, iskolaügy, az utóbbi különösen az iskolaépületeknek kórházak,
üdülőházak céljaira való felhasználása következtében. […]
A vázolt feladatokon kívül a legsúlyosabbak azok a feladatok, melyek a háborús
helyzet következtében ezen, a katonaság leszámításával, 50.00 főnyi lakósságú város
szükség parancsolta közélelmezése körül csoportosulnak.
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Ezek a közélelmezési problémák napról-napra súlyosbodnak és szaporodnak. A
folyton fokozódó s már elviselhetetlen drágaság arra kényszerít, hogy egyre újabb és
újabb élelmiszerekre tegye reá kezét a város hatósága, emellett köztudomású, hogy az
élelmiszerek beszerzése a városi lakósság számára az elégségesnek látszó termés dacára,
mindig nagyobb és nagyobb nehézségekkel jár […]” 14
Magától értetődően a város polgármestere a polgári közigazgatásban meghagyandók közé tartozott. Jellemző Nendtvich Andor polgármester személyiségére és
emberi nagyságára, hogy azt kérte, ne mentsék fel a katonai szolgálat alól. 1915. novemberi, Visy László főispánhoz írt levelében meglepőnek tűnő kérését azzal indokolta, hogy már megtette a szükséges háborús intézkedéseket, és nem igényel kivételes
bánásmódot, hiszen mások felmentési javaslataiban ő is szigorúan járt el:
„Felmentésem iránt azonban az előterjesztés megtételét mellőzhetőnek tartom s
kérem is Méltóságodat, hogy a személyemre vonatkozólag esetleg szándékolt felmentési
javaslat megtételétől eltekinteni méltóztassék.
Teszem ezt abban a meggyőződésemben, hogy polgári alkalmazásban való meghagyásomat a háborús helyzet mai előrehaladott stadiumában feltétlenül szükségesnek
nem tartom, legalább is nem abban a mértékben a mely a haza iránt a másik téren is
fennálló törvényszerű kötelességeim teljesítését mellőzését reám nézve kellőképen indokolttá tenné. […]
Kötelességeimet, mint mindenkor úgy a háború eddig lefolyt nehéz időszaka alatt
és odaadással és készséggel igyekeztem teljesíteni, s távol áll tőlem, mintha ezek elől
akarnék ezzel kitérni, de más részről ép oly készséggel óhajtanám kivenni részemet kötelességeim teljesítésében most már a másik téren is, a haza fegyveres szolgálatában, ahol
erőmhöz képest kész vagyok bármely feladat vállalására, mire alkalmasnak találtatom
és úgy érzem, hogy mint volt tartalékos tiszt ott is még némi szolgálatot tehetnék a
hazának.
Végül még erkölcsi szempontok is szólnak a mellett, hogy felmentésem mellőzését
kérjem. Tárgyilagos szigorral, mely sokszor érzékenységet keltett az érdekelt oldalról,
s minden melléktekintetet félretéve, első sorban a most mindenek fölött álló fegyveres
érdekek szem előtt tartásával tettem meg mindenkor felmentési javaslataimat úgy a városi közigazgatás kebelében, mint az azon kívül is nagy számmal felmerült esetekben s
kímélet nélkül törtem pálczát a magam hatáskörében mindazon törekvésekkel szemben,
a melyek nyíltan, vagy burkoltan a legszentebb hazafiúi kötelesség teljesítése elől való
kitérésre irányultak, úgy vélem tehát, hogy személyes reputatiom szenvedne sokat, ha
most, amikor reám is sor kerül, a mentesség immunitását venném igénybe. Ennek még
látszatát is elkerülni óhajtanám.” 15

14
15

MNL BaML IV. 1406. f. Pécs Város Tan. ir. D-565/1918. (3344/1916.)
MNL BaML IV. 1401. b. Pécs város főisp. ált. ir. 653/1915. Nendtvich Andor polgármester kérelme
Visy László főispánhoz. Pécs, 1915. november 14.
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Nendtvich polgármestert azonban nélkülözhetetlennek tartotta a katonai felmentéseket véleményező Visy László főispán, és nem terjesztette fel a kérelmet a
belügyminisztériumba.
„Polgármester mint ilyen a város első tisztviselője, a tanács elnöke, s hivatott
mindazon közigazgatási teendők ellátására, melyek az 1886. évi XXI. tc. 73. §-ának b-p.
pontjaiban, továbbá a törvények egész sorozatában előírva vannak. Ezen, de különösen
a háború folytán előállott, népfelkelésre kötelezettek összeírása, előállítása, bemutatása,
a katonaság beszállásolása, a hadtáp biztosítása, valamint az 50 000-nél több lakóval
bíró város polgárai élelmezésével járó sokoldalú, kiváló ismereteket, gyakorlatot és rátermettséget feltételező teendők ellátása miatt nem nélkülözhető” – szerepel a felmentési táblázat indoklásában.16
A polgármester a városi tanács segítségével kormányozta a várost. A városi
tanács valamennyi tagja (rendőrfőkapitány, tanácsnokok, főjegyző, tiszti főügyész)
évtizedek óta a város szolgálatában állt és lényegében ugyanahhoz a generációhoz
tartozott. A vezető tisztviselők, Tróber Aladár főjegyző kivételével mind Nendtvich
Andor polgármestersége elején került abba a vezető tisztségbe, amelyet évtizedekig,
minimálisan az első világháború végéig betöltött. (3. táblázat)
3. táblázat. Pécsi városi tanács tagjai (1914–1918)
Tisztségviselő neve

Tisztségének
kezdete

Szolgálatának
kezdete

Nendtvich Andor

1906. jún. 18.

1891. febr. 3.

Oberhammer Antal

1908. júl. 10.

1893. nov. 1.

Katonai és illetőségi tanácsnok

Reeh György

1908. dec. 1.

1889. ápr. 15.

Jogügyi tanácsnok és árvaszéki
elnök

Pintér Ferenc

1906. jún. 18.

1893. jún. 19.

Gazdasági és építési tanácsnok

Makay István

1908. dec. 1.

1898. dec. 1.

Adóügyi tanácsnok

Tichy Ferenc

1908. dec. 1.

1898. márc. 1.

Főjegyző

Tróber Aladár

1897. jún. 3.

1884. máj. 14.

Nick Alajos

1908. jún. 18.

1899. okt. 16.

Tisztség
Polgármester
Rendőrfőkapitány

Tiszti főügyész

Pécs város szűkebb vezetőtestülete tehát egyértelműen Nendtvich Andor személyéhez kötődött. Nendtvich Andor 1906-tól 1936-ig állt Pécs város élén, és ezt

16
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nemcsak vezetői képességének köszönhette, hanem annak is, hogy jó képességű tisztviselői gárda tömörült köré.
A csökkent létszámú városi rendőrségnek megnövekedett bűnözéssel – főként a
fiatalkorúak által elkövetett lopásokkal és az idegenek (katonák) közrend elleni cselekményeivel – kellett szembenéznie.17 A városi rendőrség élén ekkor Oberhammer
Antal rendőrfőkapitány állt.
A közélelmezés megszervezésével Nendtvich Andor polgármester Tichy Ferenc
adóügyi (pénzügyi) tanácsnokot bízta meg.
A közszükségleti cikkek (petróleum, ruházat stb.) beszerzését és kiosztását Makay István tanácsnok irányította. A kortárs újságíró, Lenkei Lajos azt írta róla visszaemlékezésében, hogy „tudomásunk van arról is, mint kellett egyes szükségleti cikkeket
egyes miniszteriumoknál és központoknál a pécsi fogyasztók részére kiverekednie és mily
jó hatással volt a meghunyászkodáshoz, kunyoráláshoz szokva volt hivatali vezetőkre a
pécsi Makay öntudatos, energikus és okos föllépése, mely később már várakozásnélküli
bemenetelt biztosított az illetékes osztályvezetőknél Makay István részére” .18
Pécs város pénzügyeit Deutsch Kornél főszámvevő irányította, akit Lenkei Lajos
pénzügyi zseninek tartott.19
A polgármester Pintér Ferenc árvaszéki elnököt bízta meg, hogy a hadbavonultak családtagjait támogassa és tanácsaival segítse őket.20 Pintér Ferenc tanácsnok
gondoskodott a világháború alatt a hadiárvákról. A városi lakáshivatalt Nick Alajos
tiszti főügyész szervezte meg, amelynek vezetését később Pintér Ferenc tanácsnok
vette át.21
A városi tisztviselők és a katonaság közötti összeütközésre több példa is említhető. 1914 végén, a cs. és kir. 6. gyalogezred pécsi pótzászlóalja parancsnoksága a beszállásolások miatt bepanaszolta a város hatóságát Visy főispánnál. Nendtvich Andor
a kivizsgálás eredményét jelentette a főispánnak, és egy másik levélben öntudatosan
válaszolt a parancsnokságnak: „Nem hallgathatom el azonban, hogy a tek[intetes] Cím
részéről tanúsított az az eljárás, hogy személyem mellőzésével s anélkül, hogy nekem,
mint a városi adminisztratio vezetőjének előzőleg módot nyújtott volna vélt sérelmének
orvoslására, egy magasabb ellenőrző fórumhoz fordult a városi hatóság elleni panaszával, a legkevésbé alkalmas arra, hogy a katonai és a városi polgári hatóság közti
jó viszonyt, amelyre részemről eddig mindig nagy súlyt helyeztem, s amely a sikeres
együttműködés alapja, ápolja és fejlessze – amire pedig ép a mai nehéz viszonyok közt
oly nagy szükség van – s megnehezíti azt a törekvésemet, hogy a katonai igények ki-

17
18
19
20
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ERNYES 1999, 281–285.
LENKEI 1922, 70.
LENKEI 1922, 72–73.
MNL BaML IV. 1407. l. Pécs város polg. ir. 1914. november 7-i polgármesteri jelentés.
LENKEI 1922, 62, 72.
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elégítésénél a város részéről a törvény rideg betűin túl menő áldozatkész előzékenység
érvényesüljön.” 22
A városi tisztviselők egyrészt katonai szolgálat alól felmentett civilként őszintén,
becsületesen és igaz hittel mindent megtettek a fronton szolgáló katonák és az itthon
maradottak ellátása érdekében. Másrészt maguk is a háború kiszolgáltatottjai lettek,
akiket az áremelkedések és ellátási nehézségek fokozottan sújtottak.
Az állam és a város különböző címeken – háborús, egyszeri, beszerzési, drágasági, ruházati segélyek, előlegek – folyamatosan segélyeket adott a fokozatosan romló
életszínvonalú városi alkalmazottaknak.23
A város tisztviselőinek, kezelő- és segédszemélyzetének számos tagja kért fizetésemelést, ún. 20%-os drágasági pótlékot a közgyűléstől az 1915. évi költségvetés
beterjesztése előtt. Arra hivatkoztak, hogy a háború miatt az élelmiszerek és ruházati cikkek ára 100-200%-kal emelkedett, és a háború miatti óriási munkatöbbletet
megcsappant létszámmal látják el. A közgyűlés méltányosnak tartotta ugyan az alkalmazottak kérését, ennek ellenére a fenti 147.500/1914. belügyminiszteri körrendelet
alapján nem teljesíthette azt.24
A város tanácsa a belügyminiszteri tilalom ellenére mégis segélyt szavazott meg
a városi alkalmazottaknak. 1915. április 1-től drágasági segélyt folyósítottak a kisebb
javadalmazású, IX–XI. díjosztályba sorolt 3600 korona fizetés alatti alkalmazottaknak és díjosztályba nem sorolt városi alkalmazottaknak, valamit a javadalmi hivatal
(fogyasztási adóhivatal) alkalmazottainak és szegődményeseinek.25 Ugyanennyi drágasági segélyt kaptak a kórházi tisztviselők is.26 Az alacsonyabb fizetésű alkalmazottaknak az 1915 áprilisa és decembere közötti hónapokra beosztásuk és gyermekeik
száma alapján havi 15–35, illetve 10–30 korona – összesen 18 655 korona – segélyt
fizettek ki.27
A kormány 1916-tól egyre nagyobb mértékű évi egyszeri háborús segélyt biztosított a közszolgálati alkalmazottaknak (1915. évi XXII. tc., 1916. évi XXV. tc., 1917. évi
XV. tc.).
A kormány 1916-ban egyszeri évi 20%-os segélyként 5 millió koronát adott a
városok közigazgatási alkalmazottainak. A segélyek szétosztásának irányelveit a
153374/1915. számú belügyminiszteri körrendelet tartalmazta.28 A közgyűlés a városi
tanács javaslatára méltányosságból nemcsak a közigazgatási, hanem a többi városi
alkalmazottat is segélyben részesítette. Ezen kívül a közigazgatási alkalmazottaknak
az állami segélyen felül a városi korpótlék, illetve személyi pótlék után is segélyt fo22
23
24
25
26
27
28
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lyósított. 1916-ban az állam 78 272 korona 66 fillért, a városi pénztár 37 632 korona
segélyt juttatott a városi alkalmazottaknak.29
A közgyűlés mindvégig ragaszkodott ahhoz az álláspontjához, hogy segélyezésnél nem tesz különbséget a közigazgatási és nem közigazgatási alkalmazottak között. Az 1917. évi költségvetés szerint az állam 155 074 korona egyszeri évi 25-35%-os
háborús segélyt szánt a város közigazgatási alkalmazottainak. A nem közigazgatási
(üzemi, iskolai stb.) alkalmazottak 44 962 korona háborús segélyt kaptak a városi
közélelmezés rovatból.30
IV. Károly koronázása emlékére Birisits Géza törvényhatósági bizottsági tag javasolta, hogy a város fennhatósága alá tartozó tisztviselők, tanerők, altisztek és szolgák koronázási jutalomként 1917 februárjában kapjanak plusz egy havi fizetést. Az
indítvány érvei szerint „a háború okozta súlyos megélhetési viszonyok a tisztviselőket
sújtják leginkább, akik éppen a háború következtében erejüket meghaladó munkásság
kifejtésére vannak kényszerítve” . A tanács nem tartotta végrehajthatónak a javaslatot,
mert a belügyminiszter háborús segélyeknél azt az elvi kijelentést tette, hogy az állami alkalmazottakénál nagyobb segélyeket semmi esetre sem hagyja jóvá. Ennek ellenére a közgyűlés a közélelmezési üzem jövedelméből megszavazta az indítványt.31
1917-ben Lieber György ügyvéd és társai törvényhatósági bizottsági tagok indítványára a közgyűlés támogatásban részesítette a Városi Alkalmazottak, Nyugdíjasok
és Özvegyeik Beszerzési Csoportját. Az indoklásuk szerint: „A háború okozta megélhetési nehézségek talán egyik társadalmi osztályban sem nehezednek oly súlyosan mint
az állandó javadalmazású tisztviselőkre és közalkalmazottakra, akik az életszükségleti
cikkeknek rohamos, soha nem sejtett méretű és még mindig emelkedőben levő megdrágulásával szemben tekintve, hogy náluk áthárításról szó sem lehet, teljesen tehetetlenek.”
A közgyűlés 50 000 korona hitelt nyújtott a beszerzési csoportnak, és ingyen átadta nekik a színház melletti városi bérház bolthelyiségét. A beszerzési csoport tagjai
önköltségi áron vásárolhatták meg a városi üzemek közszükségleti cikkeit, tűzifát,
szenet, húst, zsírt stb.32
A kormány 1917-ben ruhabeszerzési segélyt adott a közszolgálati alkalmazottaknak. E címen a városi közigazgatási alkalmazottaknak összesen 141 600 korona,
a közkórházi alkalmazottaknak 16 600 korona járt. A közgyűlés méltányosságból a
városi jövedelmekből 36 050 koronát utalt ki a többi városi alkalmazottnak és 10 500
koronát a javadalmi hivatal alkalmazottainak.33
1918-ban a kormány újabb egyszeri évi 50-70%-os háborús segélyben részesítette
a közigazgatási alkalmazottakat. 1917 novemberétől 1918 végéig – 14 hónapra – újabb
háborús segélyeket állapított meg a közgyűlés. (4. táblázat) Állami hozzájárulásból
29
30
31
32
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MNL BaML IV. 1402. a. Pécs város kgy. jkv. 4/1916. (jan. 24.)
MNL BaML IV. 1412. a. Pécs Város Számv. Hiv. ir. Költségvetések 1917.
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MNL BaML IV. 1402. a. Pécs város kgy. jkv. 82/1917. (jún. 8.)
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fizették a városi és közkórházi alkalmazottakat, napidíjasokat és városi, illetve kórházi
pénztárból a többi segélyeket.34
4. táblázat. Pécs városi alkalmazottak 1918. évi háborús segélye
Segélyezettek

Segélyek összege
korona

fillér

1. városi közigazgatási alkalmazottak

359 576

48

2. közigazgatási díjnokok, napidíjasok

79 520

00

3. városi alkalmazottak nyugdíjba számító pótlékai után

21 116

49

4. városi üzemi alkalmazottak

126 373

16

5. javadalmi hivatali alkalmazottak

48 043

04

6. városi közkórházi alkalmazottak

39 098

76

7. városi közkórházi napidíjasok

5880

00

8. városi közkórházi szolgák

4316

64

A közalkalmazottak anyagi helyzetének romlása 1918-ra érte el azt a fokot, hogy
szervezkedni kezdtek. Az akció az 1918. március 25-i szegedi nagygyűléssel indult.
A szegedi felhívásra 1918. április 16-án a pécsi állami, törvényhatósági tényleges és
nyugdíjas közalkalmazottak a városháza közgyűlési termében nagygyűlést tartottak.
A pécsi értekezlet csatlakozott a szegedi felhíváshoz. A közalkalmazottak emlékiratát
felsőbb helyen átnyújtó országos küldöttségbe Peitler Imre királyi ítélőtáblai bírót, a
Pécs és Baranya Vármegyei Állami Törvényhatósági stb. Közszolgálati Alkalmazottak
Beszerzési Csoportja alelnökét, Stenge Ferenc alispánt és Nendtvich Andor polgármestert küldték ki. Elhatározták, hogy Stenge Ferenc és Nendtvich Andor felkérik
saját közgyűlésüket, hogy támogassák a mozgalmat és a közalkalmazottak érdekeinek védelmére helyi szervezetet alakítanak. Az értekezlet elfogadta az előterjesztett
határozati javaslatot.35
A városi közgyűlési vitában Nendtvich Andor hangsúlyozta, hogy „a törvényhatóságnak az állami alkalmazottokén túlmenő segítsége tárgyában hozandó határozata
a kormánynak ismert elvi állás foglalása folytán jóváhagyásra alig számíthatna, […] ez
okból s mivel voltaképen nem csak városi, hanem az összes minden rangú és rendű közszolgálati alkalmazottak és nyugdíjasok mozgalmának pártolásáról van jelenleg szó” .
A közgyűlés az április 16-i értekezlet memorandumát elfogadta. Támogatásul feliratot
intéztek a kormányhoz és a képviselőházhoz.36

34
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A szegedi mozgalom időközben kizárólag a városi alkalmazottak külön szervezetbe tömörítését tűzte ki célul. Nendtvich Andort aggodalommal és elkeseredéssel
töltötte el a külön szervezkedés és ragaszkodott a közös fellépéshez:
„Mi magunk szintén ily véleményben voltunk s ugyancsak az erők szétforgácsoltságában láttuk az eddigi sikertelenségek főokát, éppen ezért foglaltunk a külön szervezkedés helyett, az összes, minden ágazatbeli közalkalmazottaknak egy szervezetbe leendő
tömörítése mellett állást.” 37
Az 1915. évi költségvetés a háborús viszonyok miatt késve, 1915 februárjára készült el.38 Az 1916. évre egyáltalán nem készült költségvetés, hanem a közgyűlés felhatalmazta a város tanácsát (indemnitás), hogy „a város 1916. évi háztartását az 1915.
évi költségvetés határai között tovább vezethesse, a törvény és jog szerint megillető jövedelmeket beszedhesse s a normális háztartás keretébe tartozó kiadásokat, mégis a lehető
takarékosság alkalmazásaival teljesíthesse” .39
Az 1915. évi költségvetés szerint a háború hatására a város jövedelmei főként
három területen apadtak jelentősen, a magán szállítások lecsökkenése miatt a kövezetvámnál és a vasúti kövezetvámnál, valamint az ingatlanforgalom szinte teljes
megszűnése miatt a birtokváltozási díjaknál. A katonaság húsfogyasztásának növekedése miatt viszont időlegesen emelkedett a fogyasztási adópótlék és a vágóhíd
jövedelme.40
1916-ra tovább csökkent a városi jövedékek, a fogyasztási és italadó jövedelme.41
1917-re viszont az ingatlanforgalom fellendülése és az árak 50-100%-os emelkedése
miatt a birtokváltozási díjak bevétele megnőtt.42
Az 1917. évi költségvetés részben az átfutó tételek miatt lett magasabb, amelyek
a bevételben és kiadásban egyaránt szerepelnek, mint például a városi alkalmazottak háborús segélye (155 074 korona), a városi középületek hivatalos bére (100 370
korona), a városi kórház vízhasználati támogatása (17 139 korona), a hadikölcsönök
kamata (73 000 korona). A költségvetési kiadások összege alapvetően az áremelkedés
miatt haladta meg az 5 millió koronát.
A helypénz, kövezetvám stb. csökkenő bevételeit elsősorban a városi üzemek
(villamos telep, villamosvasút) és az adójellegű bevételek ellensúlyozták. A város vezetését dicséri, hogy a 64%-os városi pótadó más városokkal szemben a világháború
éveiben sem emelkedett. A fenti tényeket Deutsch Kornél főszámvevő is hangsúlyozta 1917. évi költségvetési jelentésében:
„Hála a város gondos és előrelátó vezetőségének, mely kellő időben felismerte azt,
hogy a városnak gyorsabb ütemben megindult fejlődése nagy szükségleteket is fog tá37
38
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MNL BaML IV. 1406. g. E-607/120. Pécs város tanácsa levele Szeged sz. kir. város Hivatalnokainak
Egyesületéhez. Pécs, 1918. június 12.
MNL BaML IV. 1402. a. Pécs város kgy. jkv. 227/1914. (dec. 30.); 39/1915. (márc. 8.)
MNL BaML IV. 1402. a. Pécs város kgy. jkv. 6/1916. (jan. 24.)
MNL BaML IV. 1412. a. Pécs Város Számv. Hiv. ir. Költségvetések 1915.
MNL BaML IV. 1407. l. Pécs város polg. ir. 1916. szeptember 1-i polgármesteri jelentés.
MNL BaML IV. 1407. l. Pécs város polg. ir. 1917. február 23-i polgármesteri jelentés.

151

Nagy Imre Gábor: Pécsi tisztviselők az első világháborúban

masztani s ettől áthatva beható és szívós munkával és kitartással azon fáradozott, hogy
a városra terheket rovó és pénzügyi szempontból közvetlenül nem jövedelmező befektetések mellett – a milyenek egy város életében a köz érdekében el nem kerülhetők –
olyan üzemeket is hozzon létre és városítson, amelyek jól jövedelmező vállalkozásoknak
bizonyulnak, – hála – mondom – ezen előrelátó munkásságnak a város valóban jutott
olyan intézmények birtokába, amelyek fölös jövedelmeikkel, ma ellensúlyozzák a netáni
csökkenő jövedelmeket és legalább nagy részben fedik a megnövekedett kiadásokat.
Mert egyes jövedelmeink, különösen az úgynevezett közhatalmi bevételeink (helypénz, kövezetvám) a háború behatása folytán nálunk is megapadtak, de szereztünk
egészséges vállalkozásokat (villamos telep, villamos vasút), amelyek nagy összegekre
menő fölös jövedelmeket hajtanak; biztosítottunk magunknak a mozgó színház részéről
elég tekintélyes részesedést, a városi erdő is jelentékenyebb tiszta jövedelmet hoz, mint
eddig, a birtokváltozási díjak is emelkedtek a mai kivételesen nagy ingatlanforgalom és
magas vételárak mellett, a városi bérházak is mind el vannak foglalva s a saját költségeiken túl is hoznak jövedelmet.
Segítségünkre van a községi pótadó alapjául szolgáló állami adóalap megnövekedése, amelynek visszaesése ezen évben még semmiképp sem várható.” 43
Az 1917–1918-as években 30-60%-os pénzromlás következett be, és a költségvetésen kívüli kezelés a háborús szükségletekkel együtt elérte az éves költségvetés
összegét.44 (5. táblázat)
5. táblázat. Pécs város költségvetése (1913–1918)
1913
korona

1914
korona

1915
korona

1917
korona

1918
korona

I. Igazgatás

648 600

713 861

741 018

943 586

1 277 013

II. Vagyon

430 140

434 282

457 644

723 645

1 160 675

Kiadások

III. Tartozás

478 400

838 100

738 280

834 281

884 822

IV. Vízvezeték

170 840

175 300

190 400

203 110

245 000

V. Közegészségügy

69 800

74 049

77 134

98 285

166 800

VI. Rendőrség

240 800

260 080

294 071

407 688

607 581

VII. Kegyuraság, jótékonyság

80 740

83 882

86 220

117 749

142 209

VIII. Iskola- és közművelődésügy

364 355

402 785

399 954

500 514

562 545

IX. Katonaügy

99 700

100 350

101 050

139 650

124 450

X. Különfélék

328 600

724 910

892 169

1 051 372

1 645 989

Rendkívüliek

277 910

2953

3 300

5 535

-

43
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MNL BaML IV. 1412. a. Pécs Város Számv. Hiv. ir. Költségvetések 1917.
MNL BaML IV. 1412. a. Pécs Város Számv. Hiv. ir. Zárszámadások 1915–1925.
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Összes kiadás

1913
korona

1914
korona

1915
korona

1917
korona

1918
korona

3 189 885

3 810 552

3 981 240

5 025 415

6 817 084

166 720

173 800

186 790

377 924

673 285

Bevételek
I. Igazgatás
II. Vagyon

1 046 824

1 132 708

1 197 474

1 580 055

2 142 959

III. Tartozás

271 085

589 236

371 054

343 226

334 257

IV. Vízvezeték

170 840

175 300

190 400

245 000

286 400

V. Közegészségügy

48 700

50 500

50 400

61 000

72 400

VI. Rendőrség

1 100

19 200

900

800

800

VII. Kegyuraság, jótékonyság

10 000

12 000

11 300

9 800

10 000

VIII. Iskola- és közművelődésügy

122 551

144 078

136 685

184 871

216 446

IX. Katonaügy

127 000

128 800

129 700

127 600

126 600

X. Különfélék

342 935

811 567

1 110 587

1 372 124

2 122 073

Rendkívüliek

307 200

-

-

-

-

Összes bevétel

2 614 955

3 237 189

3 385 290

4 302 400

5 985 220

Hiány

574 930

573 363

595 950

723 015

831 864

Az első világháború alatt a pécsi beruházások is szüneteltek. Az 1915. évi márciusi közgyűlés még reménykedett abban, hogy a munkaalkalmak biztosítása érdekében
még 1915-ben beindulhatnak a felfüggesztett állami beruházások, a MÁV üzletvezetőség, Fémipari szakiskola, Irányi Dániel téri és Gyárvárosi népiskola, igazságügyi
palota építése.45
A város közgyűlése 1916-ban bízta meg Nendtvich polgármestert, hogy az átmeneti (függő) kölcsönök visszafizetésére mintegy 7 millió koronás hosszúlejáratú
kölcsön felvételéről tárgyaljon a pénzintézetekkel.46 1916–1917-ben a város három
nagyobb hosszúlejáratú kölcsönt vett fel összesen 8 194 000 korona értékben. Az
ötven éves törlesztésű kölcsönöket a helyi pénzintézetek folyósították. A kedvező
kölcsön felvételében szerepet játszott, hogy a város pénze főként a Pécsi Takarékpénztárban feküdt, illetve Nendtvich Andor polgármester vezetőségi tagja volt több
pécsi részvénytársaságnak. A városi tisztviselők a pénzintézetek és az ipari vállalatok
igazgatóságának és felügyelő bizottságának a közgyűlés engedélyével lehettek tagjai.
Nendtvich Andor polgármesternek három intézet vezetőségi tagságát is engedélyezte a közgyűlés. Felügyelő bizottsági tagjává választotta a Pécsi Takarékpénztár
Részvénytársaság, igazgatósági bizottsági tagjává a Pécsi Kereskedelmi és Iparbank

45
46

MNL BaML IV. 1402. a. Pécs város kgy. jkv. 41/1915. (márc. 8.)
MNL BaML IV. 1402. a. Pécs város kgy. jkv. 64/1916. (szept. 11.)
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Részvénytársaság és igazgatósági tagjává a Baranyai és Pécsi Gazdák Szeszfőző Szövetkezete Gyümölcsértékesítő Részvénytársaság.47
A Pécsi Takarékpénztár Rt.-től, illetve részben a Pécs-baranyai Központi Takarékpénztár Rt.-től 4 355 000 korona jelzálogkölcsönt és 2 891 000 korona kötvénykölcsönt, összesen 7 246 000 korona kölcsönt vett fel a város.48 A Pécsi Takarékpénztár
Rt. 948 000 korona jelzálogkölcsönt adott.49 A kölcsönökből 5 303 000 koronát az
adósságok konvertálására, vagyis az átmeneti kölcsönök visszafizetésére és a város
déli részén vásárolt telkek árának kifizetésére, 2 891 000 koronát a villamos telep
megváltására fordítottak. 50
A nyolc alkalomból kibocsátott hadikölcsönökből az alapítványi, letéti vagyonból és kölcsönökből a város 1917-ig mintegy 3 410 000 korona hadikölcsönt jegyzett:
• 1914-ben 430 000 koronát,
• 1915-ben 314 000, illetve 366 000 koronát,
• 1916-ban 1 000 000, illetve 300 000 koronát,
• 1917-ben 500 000, illetve 500 000 koronát.
• Majd 1918-ban újabb 100 000 korona hadikölcsön kötvény vásárlását határozta el a közgyűlés.51
A városi tisztviselők háború alatti két legfontosabb feladatát a közélelmezés-közellátás és a hadsegélyezés megszervezése jelentette.52 A közellátási feladatok igen széles
kört öleltek fel:
• Az Országos Közélelmezési Hivatal elnöke által elrendelt élelmiszer készletek összeírása és ezek arányos elosztása;
• Az elsőrendű élelmiszerek fejadagjának megállapítása;
• Az élelmiszerkészletek rendszeres és állandó ellenőrzése;
• A megélhetéshez szükséges cikkek utalványrendszer alapján történő forgalomba hozatalával járó munkálatok;
• A terményrekvirálás és az ezzel járó számtalan panasz elbírálása;
• A város lakosságának liszttel, zsírral, burgonyával és egyéb elsőrendű közélelmezési és közellátási cikkekkel való ellátásának számos teendői;
• A város lakosságának ellátására létesített házi kezelésű üzemek, sertéshizlaló, sertésvágó és élelmiszerüzemek vezetése és irányítása.53
47
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MNL BaML IV. 1402. a. Pécs város kgy. jkv. 105/1912. (ápr. 15.); 94/1915. (jún. 21.); 9/1918. (febr.
18.)
MNL BaML IV. 1402. a. Pécs város kgy. jkv. 114/1916. (nov. 17.); 6/1917. (febr. 26.)
MNL BaML IV. 1402. a. Pécs város kgy. jkv. 7/1917. (febr. 26.)
MNL BaML IV. 1412. a. Pécs Város Számv. Hiv. ir. Zárszámadások 1915–1925.
MNL BaML IV. 1402. a. Pécs város kgy. jkv. 226/1914. (nov. 22.); 74/1915. (jún. 21.); 146/1915. (nov.
19.); 53/1916. (máj. 23.); 5/1917. (febr. 26.); 85/1917. (jún. 8.); 5/1918. (febr. 18.); 157/1918. (okt.
21-22.)
MNL BaML IV. 1407. l. Pécs város polg. ir. 1917. február 23-i polgármesteri jelentés.
MNL BaML IV. 1406. g. Pécs Város Tan. ir. E-4073/1917.
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A közélelmezés megszervezésének előfeltétele volt, hogy a város élén álló polgármester, a városi tanács, az élelmezéssel foglalkozó ügyosztály, a gazdasági hivatal,
a számvevőség és a városi pénztár minden energiáját e cél megvalósítására fordítsa.
A közélelmezésben magától értetően a helyi malmok és a kereskedelmi cégek is hathatósan közreműködtek.54
Nendtvich Andor polgármesterként befolyását és személyes kapcsolatait is felhasználta, hogy segítse a város közellátását, amire számtalan példa hozható. 1915-ben
fölterjesztésével elérte azt, hogy az Országos Gazdasági Bizottság gabona készleteiből
utaljanak ki a városnak.55 1917-ben a Közélelmezési Hivatal a Baranya megyei községek tejtermelését Budapestnek rekvirálta. Nendtvich Andor tiltakozására a véméndi
és fekedi tejszövetkezetek mégis szállíthattak tejet Pécsre. Közbenjárására a Cukorközpont havi 50 mázsával felemelte a város cukorjárandóságát.56
A város maga vásárolta meg és hozta forgalomba mérsékelt áron az alapvető
élelmiszereket: lisztet, sertészsírt, burgonyát, rizst, cukrot, vajat, vadhúst, kávét, teát,
rumot, zöldségeket, takarmányféléket stb. Az 1915 és 1918 közötti években a közélelmezési áruk beszerzésére a városi pénztárból 16 197 679,66 koronát fizettek ki, és az
eladásokból 16 579 458,30 korona jött be. A közélelmezés népjóléti jellegét az is tanúsítja, hogy a jövedelem (381 778,64 korona) alig haladta meg a 2%-ot.
Nendtvich Andor 1929-ben – amikor visszatekintett a törvényhatósági bizottság elmúlt 15 éves működésére – így emlékezett vissza az első világháborús évekre:
„Mindjárt a megalakulása után kitört a nagy világháború és eddig soha nem ismert
feladatokat vetett felszínre. Minden erejét oda kellett koncentrálni, hogy teljesítse azokat a háborús feladatokat, amelyek rá háramlottak az itthon maradottak érdekében. A
javak, ingóságok, különösen az élelmi cikkek legnagyobb része le volt foglalva. Ezekre
a lefoglalt élelmi cikkekre meg kellett szervezni a közélelmezést és ki kell emelni a város
háborús éveiből azt a körülményt, hogy háborús közélelmezésünk akkor országszerte
az első volt, amelyről illetékes kormányhatóságok a legnagyobb elismeréssel nyilatkoztak, és amelynek tanulmányozására az ország különböző részeiből ismételten jöttek ide
szakférfiak.” 57
A város hatósága a közélelmezésen kívül az élet más területein is nagy szervező
munkát végzett. Többek között szeszt vásárolt a patikáknak; bőrt, varrószereket, szövött és kötött árut, tűzifát szerzett be, népjóléti intézményeket és üzemeket létesített,
cipészműhelyt, lábbeli és ruhajavító üzemet szervezett.
A háborús kiadásokhoz tartoztak még a mozgósítások, az isztriai evakuáltak
és az erdélyi menekültek segítése, az Ágoston-téri kórház felállítása, a hadifoglyok
ellátása.58
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MNL BaML IV. 1412. a. Pécs Város Számv. Hiv. ir. Zárszámadások 1915–1925.
MNL BaML IV. 1402. a. Pécs város kgy. jkv. 40/1915. (márc. 8.) TEGZES 1999, 141.
MNL BaML IV. 1407. l. Pécs város polg. ir. 1917. június 4-i polgármesteri jelentés. TEGZES 1999,
147.
MNL BaML IV. 1402. a. Pécs város kgy. jkv. 274/1929. (okt. 2.)
MNL BaML IV. 1412. a. Pécs Város Számv. Hiv. ir. Zárszámadások 1915–1925.
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A háború kitörése után a hadbavonultak társadalmi segélyezését Visy László
főispán szervezte, aki egy segélyezési nagybizottságot alakított. A nagybizottságon
belül Nendtvich polgármester elnökletével egy szűkebb bizottság alakult, amely a segélyek összegyűjtését és kiosztását végezte.59
Pécs város lakossága a város vezetésének és Nendtvich Andor polgármester
egyéni képességeinek köszönhette, hogy a világháború éveiben elkerülte az éhínség.60
A közigazgatási tisztviselők munkáját a kitüntetéseik is szemléltetik. 1917-ben
Benyovszky Móric gróf főispán – az uralkodó születésnapjára – a városvezetés, illetve
alkalmazottak közül az alábbiakat terjesztette fel kitüntetésre:
• Nendtvich Andor polgármestert a vaskorona rend III. osztályára,
• Oberhammer Antal rendőrfőkapitányt a II. osztályú polgári hadi
érdemkeresztre,
• Tichy Ferenc tanácsnokot a Ferenc József rend lovagkeresztjére,
• Makay István tanácsnokot a Ferenc József rend lovagkeresztjére,
• Deutsch Kornél főszámvevőt a Ferenc József rend lovagkeresztjére,
• Honthy István szegényügyi kezelőt a III. osztályú hadi érdemkeresztre,
• Kovács György rendőrőrmestert az ezüst érdemkeresztre,
• Gulyás József polgármesteri ajtónállót az ezüst érdemkeresztre.61
Bár a kitüntetéseket az érdekeltek nem kapták meg, Benyovszky főispán javaslatában
nyilván szerepet játszott a javasolt személyek háborús teljesítménye.
Az elhúzódó háború, a megszakítás nélküli munka megviselte a városi tisztviselőket. Reeh György tanácsnok is azért mondott le 1918-ban, mert nem engedélyezték,
hogy szabadságra menjen.62
Nendtvich Andor polgármester helyettese, Tróber Aladár főjegyző a szerb megszállás alatt vonult vissza. Tróber Aladár „hüséges és odaadó második tisztviselője maradt a városnak, amig csak a háborus évek fokozott feladatai ki nem meritették és amikor Nendtvich Andort a szerb hatóság magyarságához és a magyar autonomiához való
megingadhatlan ragaszkodása miatt egy időre eltávolitotta a megszállt pécs-baranyai
területről, a polgármestert annak távollétében előre nem látható időpontig, az elképzelhető legkellemetlenebb állapotok közepette természetszerüen Tróber Aladárnak kellett
volna helyettesitenie, ezen sulyos feladatra nem rendelkezett már a szükséges egészség-
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A segélyalap 1915 márciusában mintegy 90 000 koronát, 1915 augusztusában több mint 139 000
koronát, 1916 szeptemberében 189 353 korona 38 fillért, 1917 októberében 236 867 korona 7 fillért,
1918 októberében 283 546 korona 16 fillért tett ki. 1915 és 1918 között naponta átlagban 500-600
gyermek kapott ingyen tejet és kenyeret. 1916 áprilisára az államsegélyre jogosultak száma elérte az
5000-et. MNL BaML IV. 1407. l. Pécs város polg. ir. 1914–1918. évi polgármesteri jelentések.
TEGZES 1999, 149.
MNL BaML IV. 1401. a. Pécs város főisp. biz. ir. 78/1917.
SZIRTES 1998, 58.; LENKEI 1922, 213.
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gel és idegekkel és letelvén a szolgálati évei, nyugalomba vonult” – írta róla Lenkei
Lajos.63
Lenkei Lajos visszaemlékezésében felidézte a város vezetősége és Nendtvich polgármester átlagon felüli háborús munkateljesítményét: „Alkotásokról most már szó
sem lehetett. A háborus szükségletek kielégitése, a közélelmezés, katonaállitás, fölmentések, háborus közjótékonyság, a leszerelés előkészitése, mely sajnos, ugyancsak máskép
ütött ki, semmint azt tervezték, az árak maximálása, hogy csak némikép is utját lehessen állni az árusitók elképzelhetetlen volt pénzéhségének, a másokra szorultak lelketlen
kiuzsorázásának, a rohamosan megnövekedett kiadások fedezetének előteremtése, a
rekvirálások és más ezer fajtája a háborus tevékenységnek, kemény próbatétele volt a
polgármester és tanács, nem kevésbé a rendőrség rátermettségének. Minden resszort
élén a legmegfelelőbb erő müködött, ámde a polgármester gondoskodása kiterjedt valamennyi hivatalra és az ő idegei kiállták a legkeményebb próbatételeket, még csak
szabadságra se ment el ezen idő alatt. Bebizonyosodott, hogy nehéz és sulyos időkben
munkaereje teljében lévő polgármesterre van a városnak szüksége. Ezen világfordulás
közepette is maradt a polgármesternek érkezése a rendes városi adminisztrativ teendők
ellátására.” 64
FORRÁSOK
Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára (MNL BaML)
IV. 1401. a. Pécs város főisp. biz. ir. = Pécs város főispánjának bizalmas iratai.
IV. 1401. b. Pécs város főisp. ált. ir. = Pécs város főispánjának általános iratai.
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IV. 1406. f. Pécs Város Tan. ir. = Pécs Város Tanácsának iratai. „D” ügyosztály iratai.
IV. 1406. g. Pécs Város Tan. ir. = Pécs Város Tanácsának iratai. „E” ügyosztály iratai.
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Radó Bálint

„Ajtóm mindenki előtt nyitva áll”
Nagyatádi dr. Visy László, Pécs szabad királyi város főispánja
és a hátország
A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 1996 májusa óta letétként őriz
egy kincset, a város főispáni méltóságát 1911. június 30. és 1917. június 14. között1
betöltő Visy Lászlónak 1914 és 1917 között vezetett naplóját. A napló összesen hat
kötetből áll, a főispán saját maga gépelte kiváló minőségű diósgyőri papírra. Igazi
értékét mindenekelőtt az adja, hogy éppen az első nagy világégés kitörésétől indít,
igaz, miként a szerző megjegyzi, „a jó gondolatok és a fecskendők legtöbbször későn érkeznek. Én is csak augusztus hó 23-án határoztam el, hogy a mozgósításról, a csapatok
hadra keléséről, sebesültek érkezéséről, szóval mindarról, ami a világháborút illetőleg
itt Pécsett történik, s amit én állásomnál fogva megtudok, rendes Naplót vezetek.” 2
Igen, felettébb fontos az „állásomnál fogva megtudok” szófordulat. Első gondolatunk
az volna, hogy egy törvényhatósági joggal felruházott város főispánja, aki tényleg legalábbis a pécsi ügyek „sűrűjében” volt, továbbá személyes barátság, mi több, lelkesedés fűzte gróf Tisza István magyar királyi miniszterelnökhöz is, egészen pontos képet
rajzol naplójában a maga háború alatti főispáni tevékenységéről. Nem erről van szó,
annál az egyszerű oknál fogva, hogy kötötte főispáni esküje, amelyben hangsúlyozottan szerepel a hivatali titok megőrzésére vonatkozó kitétel. Dr. Visy László ehhez következetesen tartotta is magát mindvégig. A legszerencsésebb talán az az értelmezés,
hogy nagyatádi dr. Visy László főispáni ténykedése ezekben az esztendőkben magukra a világháború előidézte helyzetből fakadó feladatokra összpontosítva vizsgálható
és vizsgálandó.
Pécs törvényhatósági jogú város első embere, az említett hivatali titoktartáshoz
való hű ragaszkodás mellett is magától értetődő módon egyedülálló információkkal
szolgál a napló olvasója számára. Igaz ez akkor is, ha azt nem általában az utókor,
hanem elsődlegesen saját családja, széleskörű rokonsága, esetlegesen szűkebb baráti
köre3 számára írta, amint ez családias, kedélyes stílusából, becéző szavaiból, szófordulataiból, de elsősorban, amikor felmenői ismertetésére sort kerít, saját kinyilvánított akaratából is egyértelműen kiviláglik: „életrajzi adataimat röviden feljegyzem.
Nem a történelem részére – ez nevetséges volna. Gyermekeimet érdekelhetik, ezeknek
1
2
3

NAGY 2007, 158.
NAPLÓ I. 3.
„Délután feljöttek irodámba Kardoss Kálmán, Stenge s Krasznay Miklós. Naplómból olvastam nekik
részleteket. Tetszett nekik a dolog. Különösen a háborúval összefüggő adomákon nevettek.” Uo. 309.
Arról, hogy a városi főispán a háború ideje alatt naplót vezet, többen tudtak tehát már kortársai és
kifejezetten barátai közül is.
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okulására.” 4 Itt jegyzem meg Visy főispánnak a napló egésze során szembeötlő szerénységét, egyszerűségét, természetességét, amit nyilvánvalóan nem tévesztett össze
valamiféle relativista nihilizmussal, a tekintélyelv modernista felrúgásával. (1. kép)

1. kép: Dr. Visy László Pécs szab. kir. város főispánja.
Forrás: MNL BaML XIV. 60. 1914. I. kötet. 1 b.

A főispán Jobst (Jobszt) János gyógyszerész és a Sopron környéki kisnemes családból származó Visy Josefa fiaként, legidősebb gyermekeként látta meg a napvilágot
1854. október 17-én. 1905. február 7-én kapott nemességet és az ezzel együtt járó címert
a család anyai ága, tehát jóval édesapja 1872-ben bekövetkezett halála után.5 Előtte
három elemi népiskolát Nagyatádon, majd a negyedik osztályt Kaposvárott végezte el,
az utóbbit a korban és még jóval azután is gyakori módon kosztos diákként, miként
immár nagybátyja, dr. Visy Pál vármegyei tiszti főorvos házában lakván a gimnázium három alsó osztályát is. Miután saját kérésére a „dáridózó” háznál való tanulási
képtelenség okán édesapja Pécsre íratta be a ciszterciek főgimnáziumába, ott végezte a 4. osztályt, ezúttal már feltűnően jó eredménnyel. A nyolcadik osztályban már
évfolyamtársai közül a 4. helyre küzdötte fel magát. Pécsett másik nagybátyjánál, dr.
4
5
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Uo. 259.
„Atyám a Bodvicza felé vezető utcában villám által felgyújtott ház oltásánál meghűlt, s 5 napi betegség
után 1872. szeptember 19-én reggel 7 órakor 47 éves korában meghalt. Özvegy anyám megpróbálta
a gyógyszertárat provisorokkal vezetni. Lehetetlen volt. Nem maradt más hátra, eladtuk a gyógytárt
[…] 15,000 frtért, a házat […] 10,000 frtért, pénzünk is volt, s több mint 40,000 frttal bejöttünk
Pécsre lakni.” Uo. 261.
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Visy István törvényszéki orvosnál lakott az Apác(z)a utca 12. szám alatti házban.6
Érettségije évében hunyt el édesapja, aki orvosnak szánta, ám ő a jogi pályára érzett
hajlamot. Még édesapja tudtával és beleegyezésével született meg a pályaválasztás ezen
irányának gondolata. Ennek megvalósítása Pécsett kezdődött, 1872 és 1876 között a pécsi püspöki jogakadémián, ezután pedig a pesti egyetemen folytatta jogi tanulmányait.
Államvizsgáján kitűnő eredményt hozott.
1876/77-ben a cs. és kir. 10. huszárezrednél Tolnán szolgált önkéntesként, őrmesterként szerelt le.7 Ezt követően Danicz Antal uradalmi ügyvédi irodájában ügyvédbojtárkodott, majd doktorátust szerzett jogtudományból a budapesti egyetemen.
A Budapesti Ügyvédvizsgáló Bizottságtól ügyvédi oklevelet szerezvén 1881. július 1-én
Pécsett önálló ügyvédi irodát nyitott. „1882-ben megvettem az Inczédy Dénes utca 5.
szám alatti házat […] s október elején anyámmal együtt beleköltöztem. 1883. október 24én nőül vettem Ferenczy Ilonát, Ferenczy István és neje, Jäger Ilka leányát […] Harmincz
évi ügyvédkedésem komoly munkában telt el […] Fiatal éveimben vadásztam, de ezzel
felhagytam […] Az a legolcsóbb nyúl, melyet az ember az íróasztalnál lő meg. Csak
foglalkozásomnak s szűk baráti és társaskörnek éltem. Pécs sz. kir. Város községi életében
élénken résztvettem, már 1887-ben beválasztattam a törvényhatósági bizottságba, s azóta folyton választott tagja vagyok a testületnek. Az ügyvédi kamara alelnökévé, majd
Erreth János lemondása után elnökévé választott.” 8 Nagy Imre Gábor – részben Visy
Zoltánra támaszkodva – kiemeli, hogy Visy László fiatalkorától kezdve a Függetlenségi
Párt híve volt, annak színeiben választották be Pécs város törvényhatósági bizottságába (csaknem 48 évig, egészen haláláig a város közgyűlésének tagja maradt), ellenzéki
meggyőződését elsősorban báró Fejérváry Imre főispán hatására adta fel, akinek szűkebb baráti köréhez tartozott.9 Visy maga természetesen leírja az általam fent említett
nemesítést, az ezzel együtt járó névváltoztatást, miként azt is, hogy jogtanácsos ügyvédje volt a somogytarnóczai (Széchenyi) és a siklósi (Benyovszky) uradalmaknak, a
Pécsi Sertéshizlaló és Áruraktár Rt.-nek, a Fekete Pécsi és Egerszegi Vízlecsapoló Társulatnak.10 Egyáltalában nem tesz viszont említést politikai pálfordulásáról, pártváltásáról, csak imígyen vezeti fel főispáni méltóságra való kinevezését: „A coalitio csúfos
bukása után azonnal felszólíttattam, hogy legyek Pécs sz. kir. Város főispánja. Halasztást
kértem, míg Imre fiam átveheti irodámat. Ezért történt, hogy csak 1911. június hó 30-án
nevezett ki Ő Felsége Pécs sz. kir. Város főispánjává. Július hó 22-én, szombati napon
nagy ünnepségek között iktattak be a város főispáni székébe […] este a Pécsi Nemzeti
Casinó kertjében fényes Gárden partit adtam. Több mint 500 vendéget láttam szívesen
[…] Gyönyörű nyári este volt, akik jelen voltak, egy végtelen kellemes, feledhetetlen est
6
7
8

9
10

Uo. 261-262.
NAGY 2007, 158.
NAPLÓ I. 262–263. Megjegyzendő, hogy említett, hőn szeretett felesége, akitől kilenc, közülük
hét, a felnőttkort megért gyermeke született, Jäger János, köztiszteletben álló pécsi kereskedő és
Amtmann Anna, Amtmann Prosper fuvolaművész testvérének unokája volt. Vö.: VISY Z 2004, 22.
NAGY 2007, 158.
NAPLÓ I. 263.
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emlékével távoztak, a 69-esek zenekara, azonkívül cigány is játszott. Szóval sikerült mulatsággal végződött a mozgalmas nap.” 11 Ezen nap délelőttjén a Városházán elmondott
székfoglaló beszédét eredeti kézírásával naplójába iktatta. Ebben az uralkodó kegye
miatti háláján túl a város és annak intézményei iránti rajongását hangsúlyozza. Talán
legfontosabb mondata ez: „A város kulturális fejlődése, ipari, kereskedelmi és gazdasági
előrehaladásának hű és odaadó támogatója leszek.” 12
Teljességgel egyet kell értenem Visy Zoltánnal, aki szerint a főispán nem a napi
politikai kérdéseket kívánta előtérbe helyezni, távlati céljai voltak, ám „tervei megvalósítását az I. világháború tette lehetetlenné.” 13 Nagy Imre Gábor is megjegyzi: „A
székfoglaló beszédében elmondott gazdasági programját elsöpörte az első világháború
kitörése. Főispáni ténykedésére a háború nyomta rá a bélyegét.” 14
Jelen tanulmányomnak nincs is más célja, mint a lehető legrészletesebb betekintést nyújtani a főispán által vezetett napló első három kötete alapján abba a rendkívül
széleskörű és szerteágazó tevékenységbe, amelyet nagyatádi dr. Visy László városunk,
annak lakossága, közkeletű korabeli nevén inkább közönsége, továbbá természetszerűleg a város házi ezredeinek hadra kelt katonasága, illetve a Pécsre szállított sebesültek, betegek érdekében a Nagy Háború kitörésétől kezdődő és 1915. óév napjáig terjedő
időszakban kifejtett. A hat kötetből jelen tanulmányomban az első hármat veszem tehát górcső alá. Feltétlenül indokoltnak érzem ezt a korszakhatárt, mégpedig két okból.
Egyrészt az elsődleges feladatkörök egyikében, a segélyezés szervezési módjában bizonyos fokú változás már 1915 legvégén jól kitapinthatóan jelentkezett. Másrészt Visy
László naplója, nem bőbeszédűsége, hanem a ténylegesen elvégzett heroikus munka
mennyisége folytán, oly bőséges anyagot szolgáltat a kérdéskör tárgyalásához, hogy
annak egyetlen tanulmány keretébe való beszorítása méltatlanul sok, rendkívül értékes és érdekes adatot egyszerűen kiszorítana. Márpedig ha egyszer belefogunk Pécs
városa ezen, a kerek évforduló révén végképp aktuális s eleddig legalábbis a Visy-napló
alapján csak röviden, esetleges utalás szintjén emlegetett történetének vizsgálatába,
akkor járunk el helyesen, ha azt lehetőség szerint részletesen tesszük. Ezt helytörténetírásunk, Pécs városa, maga a napló és – mondanom sem kell – Visy László egyaránt
„megérdemlik” .
Háborús napló ez a javából, a maga minden elképzelhető vonatkozásában és ízében. Elsődlegesen a hadsegélyezésről ír a főispán. Erre predesztinálta emberi tartása,
vallásossága, ezzel is összefüggő mély humánuma, a szenvedőkkel való együttérzése éppen úgy, mint hivatali kötelessége, amelynek lényege békeidőben voltaképpen a
kormányzat és a helyi, úgymond községi, pécsi törvényhatóság közötti kapcsolattartás
volt, de ez lett más értelemben a világháború alatt is. Ám szükségszerűen ír, véleményt

11
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alkot, sokszor magánvéleményt fogalmaz meg a hadi helyzet, a háború alakulásáról, a
hadjáratokról.
Visy főispán báró Fejérváry Imre hatására, tudjuk, a Tisza-féle Nemzeti Munkapárthoz csatlakozott.15 Nem mondhatjuk, hogy kesztyűs kézzel bánt egykori pártbéli
híveivel, a világháború alatt Tisza István miniszterelnökkel már régóta javában szembenálló ellenzékkel, annak emblematikus figuráival. Gyakorta előfordul, hogy a magyar katonaság több tekintetben hiányos, rossz, de legalábbis nem kielégítő felszerelését éppenséggel az ellenzék korábbi folyamatos obstrukciójának tudja be. Visy László
politikai nézeteihez, meggyőződéséhez, amelyen ezután már haláláig többet nem változtatott, szükséges egy szembeszökő példát idéznem, mert hátországi tevékenységét,
szolgálatát is így érthetjük csak meg igazán: „Úgy voltunk a békével, mint az egészséggel.
Amíg megvolt, nem becsültük. Féltünk a sok adótól – nem fejlesztettük a hadsereget. Ha
ezt tettük volna, az orosz, a franczia meggondolta volna magát, hogy vajon kikössön-e
a szerb végett a hatalmas, erős Monarchiával. De hát mi a ’beteg nemzet’ benyomását
keltettük. Vázsonyiék, Barabásék, Károlyi Mihály, de még Andrássy, Apponyi is urbi et
orbi hirdették, hogy a nemzet züllik, hogy itt mindenki corrupt, hogy a nemzet megérett
a halálra. Ausztriát, az uralkodóházat szidták, piszkolták, amikor arról volt szó, hogy
fejlesszük a hadsereget, obstruáltak, s évtizedeken át megakadályozták azt, hogy a többi
nemzetekkel lépést tartsunk. Kicsinyes engedmény-követelésekkel hozakodtak elő, melyek a magyar nemzet szempontjából lényegtelenek, de alkalmasak másrészt a hadsereg
egységének s Ausztriában a német elem hegemóniájának megdöntésére. Mindezzel kifelé
a züllés, a gyengeség bizonyítékait szolgáltatták. Szóval lovat adtak ellenségeink alá.” 16
Annál mélyebb szeretettel, tisztelettel, nagyrabecsüléssel, szinte áhítattal ír Tisza Istvánról! A Monarchiának Szerbiához intézett demarsát 1914. július 24-én reggel
közölték a lapok. „Maga a Miniszterelnök, Tisza kérette magához a lapok tudósítóit, s
ő adta át nekik a demarch szövegét. Ennek a közönségre gyakorolt hatása egyszerűen
leírhatatlan volt. Ezt Tisza fogalmazta. Ez beszéd. Egy önérzetes, élni akaró nemzet nem
is beszélhet másképp. Csodálatos. Nem volt ellennézet, nem volt gáncsoskodás. Mindenkinek az volt a véleménye: Ennek jönni kellett, s jobb, hogy most jött, mint később.” 17
Visy László elégedetlen volt a Monarchia hadseregében a magyar katonatisztek
arányával, ezzel párhuzamosan különösen a csehek és általában a szlávok magas számát
helytelenítette. A cseheket mint katonákat le is nézte. Legfiatalabb fiát, Zoltit, azaz Zoltánt18 a marosvásárhelyi cs. és kir. Katonai Alreáliskolába íratta be. Ki is fejtette, hogy
katonát akar belőle faragni, mert csak a hadseregen belüli magyar elem és a magyar
vitézség, virtus, katonai szellem és fegyelem lehet záloga a jövő Magyarországának.
A főispán különösen büszke volt a tőle hivatali kinevezésekor az ügyvédi irodát átvevő
15
16
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MÁRFI 2000, 157.
NAPLÓ I. 285.
Uo. 4–5.
A későbbi híres pécsi építész rövid életű volt, 1903-ban látta meg a napvilágot és már 1938-ban
elhalálozott.
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Imre nevű fiára, aki a háború miatt azt természetesen bezárta, ügyvédi tevékenységét
felfüggesztette, s 1915-ben már a 69-esekkel a Kárpátokban harcolt, méghozzá nem kis
hősi érdemeket szerezve. Visy hazafias, magyar meggyőződésben nevelte többi gyermekét is, lelkesedésében odáig is elment, hogy akár – ha életkora engedné – maga is
frontszolgálatra jelentkeznék. Nem habozott gyermekeit, a józanész határain belül, a
harctérre engedni, meg sem fordult fejében, hogy bármelyikük felmentése érdekében
lépéseket tegyen! Rövidesen egyszerre négy fia teljesített frontszolgálatot.
Mindezek tisztázása után térhetek rá annak tüzetes vizsgálatára, mit tett nagyatádi dr. Visy László, Pécs szabad királyi város, tehát törvényhatósági jogkörrel felruházott város főispánja a Nagy Háború legelejétől kezdve a közjóért, városáért, hazájáért,
a hivatalánál fogva reá bízottakért. Mélységes emberszeretet és fáradhatatlan munkabírás jellemezte. A főispán háború alatti pécsi, tehát hátországi tevékenységét – sok
egyéb vonatkozáson túl – alapvetően három fő csoportba foglalhatjuk. Ezek a következők: a Pécsre – szinte kivétel nélkül vonaton – szállított sebesültek és betegek ellátása, gyógyítása; a Pécsi Vörös Keresztes Osztag frontra menetelének megszervezése; a
hadiözvegyek, hadiárvák és a családfenntartó katonai szolgálatteljesítése miatt nehéz
anyagi helyzetbe került szegény sorsú családok szervezett megsegítése jótékonysági
akciók révén, amelyek kiterjedtek a fronton harcoló honvédeknek juttatott segélyszállítmányokra is.
Rendkívül fontos, sürgősséget igénylő feladat volt az Indóház mellett, a vasútállomáson egy ún. Betegnyugvó Állomás mihamarabbi felállítása. Ez elsődlegesen azt a
nemes, hazafias és emberbaráti célt volt hivatott szolgálni, hogy mihelyt egy-egy vasúti szerelvény sebesültekkel befut Pécs állomásra, máris elláthassák őket, hogy azután
szükség esetén a többi pécsi kórházba átszállíthatóak legyenek további gyógykezelésre.
Legelőször tehát erről kellett döntést hozni. „[1914.] aug.2-án vasárnap, a Vörös Kereszt
Pécsi Fiókja19 vál. ülést tartott, s kimondta, hogy a Betegnyugvót felállítja – azon felül
egész vagyonát a sebesültek ápolásának céljaira felajánlja.” 20 Augusztus 23-án érkeztek az első sebesült és beteg katonák, akik a Vörös Kereszt Betegnyugvó Állomásán
nyertek elhelyezést. Onnan másnap, augusztus 24-én a cs. és kir. Csapatkórházba, a
Katolikus Körbe, a Ferencz József laktanyába és a Pécs Városi Közkórházba osztották szét őket.21 „Ma d.e. 10 óra 45 perckor érkezett ide a Szuverén Máltai Lovagrend
19
20
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Teljes, hivatalos nevén: A Magyar Szent Korona Országai Vörös Kereszt Egylet Pécsi Fiókja
Uo. 10.
Uo. 10. A Császári és Királyi Csapatkórház – a későbbi Bőrklinika – kertje majdnem egészen a
Makár (a II. világháború után Alkotmány) utcáig, részben az Attila utcáig lehúzódott. A Ferencz
József laktanya a Rókus utcában volt található, ma a PTE Történettudományi Intézete, a PTE
ÁOK Farmakológiai Tanszéke és más egyetemi intézetek, tanszékek, továbbá az immár a Baptista
Szeretetszolgálat által működtetett szociális otthon, valamint az Őzike játszótér osztozik épületein
és a kaszárnyaudvaron. A Belvárosi Katolikus Kör ma is egyházi, püspöki tulajdonú épület, a
Csontváry Múzeumnak ad most helyet. A később majd még felmerülő m. kir. Honvédkórházat ma
is Honvédkórháznak ismerjük, függetlenül attól, hogy hivatalos elnevezése pár éve már ez: PTE
ÁOK, sőt PTE KK Akác utcai Klinikai Tömb.
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betegszállító vonata […] Itt Pécsett a betegnyugvó hölgyei előzékenyen fogadták őket,
s frissítőkkel stb. elhalmozták a betegeket. Minthogy volt hely a kocsikban, a nyugvón
lévő betegeket felvette a vonat s elszállította Budapestre.” 22 „Vörösmart község egymaga
a Vörös Kereszt Egyesület Pécsi Fiókjának a vármegye alispánján keresztül 2086 korona
50 fillért küldött a hadrakelt sebesültek megsegítésére. […] a Vörös Kereszt Egyesület
helyiségébe Majsról 13 kocsi élelmiszert küldtek, továbbá Tolnából 2 waggon ruhanemű
van jelezve.” 23 Mindezeken felül azonnali hatállyal meg kellett szervezni az önkéntes
betegápolói tanfolyamot. Ennek kezdőnapja augusztus 5. volt, maga a főispán nyitotta
meg ezt is a Városi Közkórházban, azaz a mai egyetemi klinikai épületben, közkeletű
nevén a későbbi Megyei Kórházban, a Kórház téren. A képzésben – ez természetesnek
mondható – Visy László leányai, az idősebb Márta és a még hajadon Ilona is kezdettől
fogva részt vettek.
Visy László a leghatározottabban ellenezte a tanév megkezdését, mégpedig a
fentiekkel szorosan összefüggő megfontolásból. „Azt, hogy az iskolák megkezdik a
tanítást, nem tartom szerencsés gondolatnak. […] Én magam hívtam fel az iskolafenntartókat, hogy helyezzék a termeket olyan állapotba, hogy minden percben kórházi célokra igénybe vehetők legyenek.” 24 Veszélyeztetve érezte a szükség esetén való gyors
eljárást, amellyel kórházi termeket lehet a tantermekből kialakítani. Emellett a férfi
tanerő nagy része amúgy is frontszolgálatot teljesít.
Nagy sietséggel kellett megszervezni a gyermekek, a családok számára az ingyenes tejosztást is. Itt is az ésszerűséget hiányolta, az bosszantotta. „Most járt nálam Bodolay, a gyermekmenhely gondnoka. […] Ez a szerencsétlen bürokratizmus, ez
minden jónak a kerékkötője […] .az a gyerek, aki jelentkezik, mert éhes, az kell, hogy
megkapja a tejet és kenyeret […]. Én nem a városház II.ik emeletére citáltam volna azokat, akik ezt a segélyt igénybe venni óhajtják” 25 „Felhívtam Bodolayt, hogy a tejkiosztást liberálisan kezeljék.” 26 Visyt valósággal dühítette, hogy azoknak a gyermekeknek
nem akarnak tejet és kenyeret adni, akik otthon is kaphatnának. Minden gyermek,
aki éhes, annak jár az ingyenesség – ez volt határozott álláspontja, függetlenül attól,
hogy a szülő hibájából, például annak iszákosságából fakad-e a gyermek éhsége. Ez
nem az adott gyerekek hibája és bűne!

22
23

24
25
26

Uo. 10.
Uo. 3. Megjegyzendő, hogy a Vörös Kereszt Egylet központi, belvárosi helyisége egy városi
bérházban volt, a Színházzal átellenben, a Betegnyugvót orvosként vezető dr. Johan Béla vármegyei
tiszti főorvos háza mellett. A vasútállomási Betegnyugvó állomást az Indóház főépületétől, ha a
sínekre előre tekintünk, jobbra, a mai rakodó-rámpás raktárak helyén kell elképzelni. Az említett
Vörösmart község a Drávaszögben, elcsatolt, 1941-ben visszafoglalt dél-baranyai település.
Vármegyénk felemlített alispánja a korban Stenge Ferenc volt, míg a vármegyei főispán Szily Tamás,
akivel Visy László többször utazott fel Budapestre a különböző m. kir. minisztériumokba és az
Országos Hadsegélyező Bizottsághoz a Várba.
Uo. 49.
Uo. 49–50.
Uo. 51.
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Mindeközben futottak be a sebesülteket szállító vonatok, immáron az északi
hadszíntérről, az oroszok elleni csatahelyekről is. „Most értesített Littke Jenő, hogy
ma délelőtt ¾ 11 órakor az északi harctérről 280 sebesült érkezik Pécsre. Nyomban telefonáltam a Betegnyugvó állomásra, s onnét közölték, hogy tudnak a szállítmányról,
s már intézkedtek, hogy a betegeket jó bornyúbecsinált s más tápláló s betegeknek való
étel várja.” 27 Láthattuk az imént, Visy főispán idejében számolt azzal, hogy az iskolákat kénytelenek lesznek megnyitni kórházi célokra: „Mi is tele leszünk betegekkel,
hát még Eperjes, Kassa, Máramarossziget, Debreczen stb.” 28 Visy jelen volt a beérkező
280 sebesült katona fogadásánál a Betegnyugvó állomáson. Megemlíti, hogy Herbert
Hanesz, a Pécsi Vörös Kereszt Egylet részéről a Betegnyugvó nem orvos-igazgatója, a
főispán egyik bizalmasa, tényleg jó ebéddel várta őket, s a hölgyeket, azaz az önkéntes ápolónőket miként „pincéreket” osztották be, egy ápolónőre 10 betegágy jutott.29
Már szeptember 7-én érkezett a hír, hogy újabb 400 betegre kell számítani. „A polgármesterrel egyetértőleg a Makár utcai […] népiskolát jelöltük ki. Legalkalmasabb.” 30 Az
iskolából lett kórház céljaira Pécs város közönsége szalmazsákokat, vánkosokat, ágyneműt ajánlott fel, ezeknek odaszállítását, elosztását maga a városi főispán végezte.31
Ám már szeptember 9-én „nagyon sok sebesülttel új sebesültszállítmány érkezett Pécsre. […] Mama is lejött velem a vasútra, s ott maradt ½ 2-ig. Amint mondja, szánandó
állapotban lévő sebsültek érkeztek. Közülük 3-an útközben meghaltak, ezeket Eszéken
kirakták, s tegnap itt Pécsett is meghalt egy szegény sebsült. Orvosoktól hallottam, hogy
különösen a srapnel darabok rémes sebeket okoztak, s igen sokaknak végtagjait amputálni kellett. Szóval a háború borzalmai egész valóságukban és rettenetességükben
jelennek meg szemeink előtt.” 32
Dr. Visy főispán a leghatározottabban ellenezte a Nemzeti Casinó igazgatóságának döntését, miszerint a Casinó nyári helyiségét adnák át a Vörös Kereszt által
berendezendő kórház céljából, ahol nincs fűtés, mellékhelyiség, nem lenne hely a
27

28
29
30

31
32
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Uo. 75. A Budapestről érkezett, az újonnan épített Pécsi Vasútigazgatóságot 1913. augusztus elsején
átvevő lőrinczbányai Littke Jenő, Visy főispán közeli barátja, a Littke Pezsgőgyárt vezető neves
család közvetlen rokona. A háború alatt érthetően kiemelten fontos szerepkör jutott neki, miként
korábban is láthattuk, a vasút révén számos első kézbeli információval látta el Visyt és Nendtvichet
is. Ez nem csupán a harctéri hírekre terjedt ki, hanem a katonai és polgári vasúti menetrendben
beálló folyamatos változásokra és azok okaira is, de a sebesültek szállítását is előre tudta jelezni a
város vezetőinek, ezáltal a kórházaknak és természetesen a Betegnyugvónak is.
Uo. 75.
Uo. 77.
Uo. 87. A Makár utcai (szigeti külvárosi) népiskola, amely a két világháború között a Fiúkereskedelmi
Iskola egyes osztályainak is állandó otthont adott, nem más, mint a mai Alkotmány utcai I. sz.
Gyakorló Általános Iskola, azaz a PTE egyik gyakorlóiskolája. Az iskolát leginkább alkalmasnak
minősítette Visy és Nendtvich Andor, mert – ahogy Visy megjegyzi – a cs. és kir. Csapatkórház, más
kórházak és a Ferencz József laktanya között fekszik, tantermei pedig elegendően tágasak.
Uo. 87.
Uo. 100. A rettegett srapnelgránát fémdarabokkal, apró szegekkel, kis golyókkal és természetesen
lőporral töltött volt, amely szilánkosra repedt, iszonyatos sebeket okozva. 1784. évi angol találmány,
először a hollandok ellen vetették be Suriname-ban a britek, majd minden hadsereg átvette.
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konyhának Ezért ezt a polgármesternél megvétózta.33 De peregtek tovább az események. „A polgármester jelenti, hogy nála járt Dr. Binder főtörzsorvos a hadügyminisztérium rendeletével, hogy készüljön, mert nagy betegszállítmányok fognak érkezni.
Binder a Makár utcai már igénybe vett népiskola mellett elsősorban a Pius internátus
helyiségeit szeretné e célra felhasználni. Mondtam Bandinak, ezt csak utolsó sorban és
végszükségben jelöljék ki. […] Képtelen helyzet. […] Ez az ország a hülék múzeuma! Az
iskola kórház, a tanító harczos, a szülő koldus, de azért a gyerek járjon iskolába, mert
egy agglegény Ministeri tanácsos mindezzel nem számol.” 34
Visy László a sürgős, halaszthatatlan feladatok közepette, 1914. augusztus utolsó
napján jegyezte meg a következőket: „A Vaszaryné által adott szőnyegeknek kisorsolását a pénzügyminisztérium engedélyezte. 1000 db. 1 koronás sorsjegyet bocsájtunk ki.
A sorsjegyek szövegét most állapítottam meg, s Taizs Józsefet kértem meg a kiállítással.
Szeptember 8-án d.e. 11 órakor sorsoljuk ki itt, a Társalgóban. Az egész akció az én
nyakamba szakad. No de ez a legkisebb baj, minden nyugalmat, egészségemet, szóval
mindenemet szívesen áldozom, csak a Haza jóléte, dicsősége, boldogsága sarjadzzék ki
ezekből a fáradalmakból.” 35
Párhuzamosan országosan kezdetét vette az „Aranyat vasért” elnevezésű mozgalom. Ennek pécsi főkoordinátora megint csak a főispán lett, a főszervező pedig méltóságos neje, a főispánné. A lényege, hogy a felajánlók aranygyűrűiket, arany ékszereiket, de lehetett ezüst is, esetleg pénzösszeget szolgáltatnak, illetve fizetnek be, amiért
cserébe vasgyűrűt kapnak, amelynek bevésett felirata – „Pro Patria 1914.” – arról tanúskodik, hogy a magyar haza nemes céljait szolgálták, így ezeket a vasgyűrűket a továbbiakban indokolt büszkeséggel viselhetik. „Ma újból rendeltem mama részére 500
drb vasgyűrűt. A bevásárlás fényesen megy […] Sokan ezüstöt vagy kis pénzt hoznak,
de ők is kapnak érte vasgyűrűt, ha szegények, nagyobb áldozatot hoznak, mint a gazdagok. S ezeket ne engedjük az áldozat oltárához? A vasgyűrűt egész életükön át boldogan
és némi büszkeséggel hordják ujjukon, miért őket ezen örömtől megfosztani? Hálát kell
adni Istennek, hogy a nemzetből még nem halt ki az eszményekért való lelkesedés, s
hogy még kész áldozatot hozni a hazáért.” 36 Figyelemreméltó, hogy Visy László ezzel
kapcsolatosan milyen felháborodással szól Károlyiékról, akik csak a maguk tőkéjét

33
34
35
36

Uo. 101.
Uo. 107–108. „Bandi” nyilvánvalóan Dr. Nendtvich Andort, Pécs szabad királyi város tekintetes
polgármesterét, királyi tanácsost jelenti.
Uo. 48. Taizs József a hírneves pécsi Taizs Nyomda tulajdonosa volt. Épülete a Széchenyi tér sarkán
és a Mária utcában volt.
Uo. 137. 1914. szeptember 18-i bejegyzés. Szeptember 20-án viszont már egy felháborító esetre
derült fény. A főispán erről így ír. „Allaga most mutat nekem egy vasgyűrűt »Aranyat adtam,
vasat kaptam« felirattal. Amint mondja, »rám való hivatkozással Hell és Kemény aranymívesek
árulják«. Tehát az üzleti »élelmesség« mindenütt megnyilvánul. Becsapni a publikumot, annak
hazafias áldozatkészségét, felbuzdulását kihasználni, szóval könnyűszerrel pénzt szerezni, ez a jelszó.
Intézkedtem, hogy az illetők elvegyék jutalmukat, s jövőre elmenjen a kedvük a hasonló fogásoktól.”
Uo. 148.
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kovácsolják „kötnivaló” módon, s pusztulniuk kell!37 Ezzel szemben a jóakaratú, becsületes emberek mindent megtesznek, hogy a nyomort enyhítsék. Megemlíti Visy
a legtöbb értékes és kevésbé értékes adományt, van, amelyiket egészen részletesen
leírja, mintegy elemzi. Ami az „Aranyat vasért” mozgalmat illeti, arról Visy főispán
elégedetten jegyzi meg, hogy nagyszerűen bevált. „Szegény Mama reggeltől estig fáradozik. Titkárom, Emil sem tesz egyebet, mint ezzel s a többi actióval vesződik. Szóval a
»Főispáni Vegyeskereskedés« kitűnően megy.” 38 (2. kép)

2. kép: „Főispáni vegyeskereskedés” Forrás: MNL BaML XIV. 60. 1914. I. kötet. 204.

Nagyon hamar óhatatlanul egy egészen újszerű, ámde teljesen természetes és
szükségszerű feladatkörrel bővült a hadsegélyezés. Már szeptemberben gondolni
kellett, mégpedig országosan, a hűvösre, esősre, majd – amivel sajnos már számolni
kellett – a háború elhúzódása esetén télen a hidegre, havasra forduló időjárásra, ami
a csapatok mozgását, életét, túl a háború őrjítő irtózatán, még inkább megnehezíti
37

38
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„Ez a sok kötni való sociálista, aki vörös /nemzetközi/ jelvény alatt vonult fel, aki éltette a világmegváltó
sociálismust, s akinek lelkesítő dala a Marseillaise volt, s ezt énekelte utca hosszat, mindent megtett
a hazafiság kiölésére és kigúnyolására. […] Mindez tetszett a mágnás Károlyinak. S ez s a többi
jeles ment Amerikába, belállapotainkat züllöttnek feltüntetni, s ami piszok van, mind ránk szórni.
Ezeket egytől egyig mind börtönbe kellene kergetni, mert gyalázatosabban még nem vétett nemzete
ellen senki, mint ez a vakdühében elvakult banda. Most tőkét gyűjtenek. A jövő népszerűségéhez.
[…] Az ilyen ember veszélyes a hazára, szembehelyezkedik egyéni hiúságból az ország lakosságának
felfogásával, és ezért pusztulnia kell.” Uo. 137-138.
Uo. 147–148. Dr. Piácsek Emil volt a főispáni titkár a Városházán lévő Főispáni Hivatalban. Ebben
a minőségében a jótékonysági gyűjtőakciók pénztárosi teendőit is ő végezte.
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és megkeseríti. Ez megint Visy főispán „nyakába szakadt” elsősorban. „Most írtam
Budapestre az Országos Hadsegélyező Bizottságnak, s rendeltem 120 korona értékű pamutot hósapkák, térd-és csuklóvédők készítéséhez. A Főispán most valóságos vegyeskereskedő. Hogy csak pár dolgot említsek: én vagyok a Hadrakelt sereg visszamaradottjainak segélyezésére alakult bizottság Elnöke. Én szervezem és vezetem a gyűjtést. Én
árulom a »Szövetségi Jelvényeket«. Énnálam kell megrendelni a pamutot. Hósapkák
stb. katonai felszerelésekhez. Aki látcsöveket ajándékoz a katonák részére, nálam adja
át és én küldöm fel […] Szóval van dolog. De mindent örömmel és készséggel teszünk
meg. Csak aztán mindez ne legyen hiába. Csak a miénk legyen a diadal. »A csatáknak
utolsóiban.«” 39
Szeptember derekán-végén tehát már javában zajlott a pamut gyűjtése, szétosztása a nagyszámú önkéntes vállalkozó között, akik mintegy ingyen bedolgozó rendszerben, – eszünkbe juthat a koraújkori Verlagsystem, a putting-out system, csak azért
fizetség járt – hazafias, honleányi felbuzdulásból, bizonyára legtöbbjük saját, a harcmezőn küzdő hős családtagjaikra gondolva feldolgozták az alapanyagot. Ebből érmelegítőket, térd-és csuklóvédőket, hósapkákat, mellényeket és egyéb hasznos ruhadarabokat készítettek, majd ezeket leadták a Főispáni Hivatalban. „A pamutkereskedés
óriási méreteket ölt. Hogy eleget tegyek a keresetnek, Alt és Böhmtől, Rheinfeldtől stb.
vettem meg a készletet. Az ingyen munkára vállalkozókat ezzel elégítem ki. A temesvári
gyárból rendelt, úgy látszik, soká várat magára.” 40 Visy ezen felül egy németbólyi fonálkészítőnél is rendelt gyapjúfonalat.
Párhuzamosan zajlottak, torlódtak a teendők tehát, mégpedig rendkívüli, halaszthatatlan sürgősséggel. Az „Aranyat vasért” mozgalom, a gyapjúfonál megrendelése,
beszerzése, az önkéntes házi feldolgozók közötti elosztása, az ingyenes tej- és kenyérosztás, mindezek a főispáni irodára terhelt ügyek voltak. „A Főispáni irodában úgy
felszaporodott a dolog, hogy a Vörös Kereszt pécsi fiókjától segéderőket kértünk. Ma
már az új erők dologba álltak, éspedig Füchsl Alfréd műegyetemi hallgató, a jeles rajzoló, Schlesinger Borsika és Weisz Karola. Lelkes honleányok, akik készséggel dolgoznak
és fáradnak a jó ügy érdekében.” 41 Ámde a két női segéderő már szeptember 28-án
befejezte működését, s átvette helyüket Fürst Stefi, Fürst bankár leánya, és Füchsl
Emmike. Visy módfelett meg volt elégedve szolgálatkész, szorgos, önzetlen munkájukkal, a Naplóba néhány fényképet is beragasztott róluk. Ezek közül a legteljesebb
az, amelyiken a két ifjú hölgy mellett Allaga Lajos, Füchsl Alfréd, aki Visy ajánlólevelével október 5-én távozott Budapestre, dr. Piácsek Emil és maga a főispán is megörökíttetett a Napló I. kötetének 204. oldalán.
Mialatt Visy főispán a Betegnyugvó állomást a vasúton, továbbá a Makár utcai
immár kórházzá alakított épületet rendre felkereste, ellenőrizte az ellátás színvonalát,
az élelem mennyiségét és minőségét, elbeszélgetett az ápoltakkal, akik között min39
40
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Uo. 125.
Uo. 170.
Uo. 154.
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dig cigarettát osztott szét, máris újabb veszedelem ütötte fel fejét: szeptember 21-én
Dunaszerdahelyről hat koleraesetet jelentettek. „Pécsett is nyomban kell intézkedni,
nehogy bennünket készületlenül találjon. Még ma megbeszéltem a dolgot Nendtvich
Andor polgármesterrel, s ha lehet, az Abbazia sörházat és mellékhelyiségeit jelöljük ki
e célra. Nem tudom, mit szól hozzá a Mezőgazdasági Sörgyár Rt.” 42 Ugyanakkor a
vérhas járványra is fel kellett készülni, miként Visy László megjegyzi, sok volt a gyümölcs, különösen a szigeti külvárosban, ezért nagyon olcsó volt. Annyi barack és
szilva termett, amennyi évek óta nem. S mivel a szállítás lehetetlen volt a háborús körülmények közepette, a helybélieknek kellett megenniük.43 Annál inkább drasztikus
és ijesztő mértékben emelkedett – teljesen érthetően a háború alatt, mint ilyenkor
mindig a világtörténelemben – a búza ára. Tíz évvel korábban 13 korona volt métermázsája, 1914 szeptemberében 34 korona!
Mindezek mellett egy, már a háború kitörése előtt, annak esetére elhatározott
akciósorozatot is le kellett bonyolítani, ami talán a legnagyobb erőfeszítést és kihívást jelentette 1914-ben a városi főispán számára. Eljött máris az ideje, hogy a Pécsi
Vöröskereszt Egylet a kiválóan, példásan működő pécsi vasútállomási Betegnyugvó
mellett másik nagy kitűzött feladatát elkezdje megvalósítani. Az oroszok elleni kárpáti frontszakaszon gyakorta kritikus volt a helyzet.44 Sürgősséggel ki kellett küldeni egy Betegápoló Osztagot, ahogy azt vállalta a Magyar Szent Korona Országainak
Pécsi Önkéntes Egészségügyi Osztaga. Most a Vörös Kereszt budapesti központjából
sürgető felhívás érkezett e tárgyban Pécsre. „A Központ leírt, hogy a pécsi fiók szervezzen egy betegápolási osztagot, amely mielőbb a harctérre menne. Ennek szervezését
annak idején a mi fiókunk kilátásba helyezte. Ennek az Osztagnak szervezete 2 orvos, 8
férfi, 20 nő ápoló, 2 szakácsné, és szolgák. Az első szervezési költség circa 7000 korona.
Feladata a harcztérre menni, s ott lehetőleg a hadműveletek közelében circa 200 beteg
részére kórházat berendezni s vezetni. Berendezést az állam ad, s az ellátási, fenntartási
költségeket is viseli.” 45 Visy László főispán megjegyzi, hogy a pécsi fiók összes vagyona 36 000 korona, ebből 10 000 korona értékpapír. „Kötelezettséget vállaltunk, hogy
Pécsett a Betegnyugvó állomást berendezzük és fenntartjuk. Itt 212 beteg nyer elhelye42
43

44

45
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Uo. 153.
Uo. 147. Pécsett a szigeti külvárosból, a frontról Nišből jelentettek vérhas megbetegedéseket az
ottani kolerajárvány mellett. Október 11-én a főispán már arról kénytelen beszámolni naplójában,
hogy a Betegnyugvó állomásra érkezett betegek közül kettő vérhasban szenved, egy pedig gyanús.
Őket a pályaudvar melletti házban elkülönítve kezelik. Egy, a Betegnyugvóhoz beosztott férfi ápoló
pedig sajnos meghalt, mégpedig tífuszban. Uo. 236.
Az oroszok Máramaros és Beszterce-Naszód vármegyékbe többször betörtek. Miközben a főispáni
irodában zsidó bankár leányával oly szívesen együttműködött Visy László, őt honleánynak
nevezve, nem állt távol tőle a később úri antiszemitizmusnak nevezett felfogás, amely különbséget
tett „hazafias és parazita zsidó” között. A főleg Máramarosból menekült zsidókkal kapcsolatban
megjegyzi: „Úgy hallom, hogy Siklósra vagy 30-an menekültek. Meggyőződésem, hogy ezek között
legtöbb a galicziai orthodox zsidó. Ha ezeket idejekorán ki nem piszkáljuk e vidékről, itt maradnak
örökké a nyakunkon, s kiszipolyozzák a szegény vidéki lakosságot.” Uo. 235.
Uo. 140.
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zést. Vasárnap este vál. ülés keretében foglalkoztunk a Központ leiratával. Azt határoztuk: Menjen fel Vasváry és jelentse be, hogy a mi fiókunk kész elmenni a legvégsőkig,
de épp az anyagi erők gyengeségére való tekintettel szükségesnek tartja, hogy a központ
jelentse ki, hogy amennyiben a mi erőnk gyenge lesz, ők fognak támogatni. […] De
megfelelő orvos nincs. A békés időkben Dr. Jahoda s Dr.Kaufmann voltak kijelölve. A
képzelhető legszerencsétlenebb választás.” 46 Végül a Betegnyugvó vezetője, a vármegye tiszti főorvosa, dr. Johan Béla, akivel Visy egyre kevésbé volt megelégedve, nem
vállalta a frontra való kimenetelt az Osztaggal, miként az említett két orvos sem. Végeredményben dr. Doktor Sándor, a pécsi Bábaképző Intézet alapító-igazgató főorvosa
vállalta el a küldetést, határozott időre. Október 15-én, közvetlenül a Hadapród Iskolában lezajlott ünnepélyes zászlóavatást követően Visy felment a Bábaképzőbe, hogy
ott Doktor Sándorral megbeszélje a részleteket. Nem találta ott, majd Doktor Sándor
kereste őt fel rövidesen a Városházán. „Fájdalom, neje és lányai nem mehetnek. Ezek
még gyermekek, az anya pedig nem hagyhat itthon 6 leányt.” 47 Rendkívül érdekes
és összetett a főispán és e szabadkőműves, balodali érzelmű, a nők emancipálásáért
küzdő, köztudottan saját korában sokakat szabados viselkedésével megbotránkoztató, majd a szocialistákhoz csatlakozó, s – míg Visyt Valjevóba internálták a megszálló
szerbek – Pécsett rendkívül dicstelen ténykedést folytató Doktor Sándor viszonya.
Nem volt véletlen, hogy amikor az 1941. évi délvidéki bevonuláskor Doktort a „tett
színhelyére” visszaszállították a magyar hatóságok, a pécsi hazaárulási per fővádlottja
volt. Mindez azonban – bár egyenesen következett Doktor Sándor politikai meggyőződéséből – még a jövő zenéje volt. Bár Visy haragudott rá nagyon, mint népvezérre,
akárcsak Hajdú Gyulára is, továbbá a világforradalmat éltető eszméit, no meg az általános, titkos választójog Doktor általi követelését és a nők szavazati jogának megadatását célul kitűző gondolatát elvetette és megvetette, naivnak és nevetségesnek nevezte,48 ellenszenvén túl tudott lépni a haza érdeke és a közvetlen feladat érdekében.
Orvosi felkészültségét készséggel elismerte. Sőt, még önmagát és családját is Doktor
Sándorral oltatta be vakcinával egy alkalommal!
Október 16-án már a Pécsi Vörös Kereszt Önkéntes Betegápoló Osztagának személyzete, továbbá a Választmány tagjai gyűltek össze a főispáni irodában, délután 4
órakor.49 Négy nappal később maga Visy László utazott fel a székesfővárosba, ahol
a Vörös Kereszt Budavári Központi Irodájában báró Failitsch Berthold központi főmegbízottal és főgondnokkal egyeztetett a Pécsről kiküldendő önkéntes betegápoló
osztag „mikénti szervezése és kiküldése tárgyában.” 50 Ami pedig a Visy család újabb
46
47
48

49
50

Uo. 141. Dr. Vasváry Ferenc jogakadémiai tanár, a Pécsi Vörös Kereszt Egylet (Fiók) titkára volt.
Uo. 252. Doktor Sándorral megállapodtak a Városházán a főispáni irodában, hogy dr. Kajtárt viszi
magával segédorvosként.
Uo. 301. „Doktor Sándor előttem és nőm előtt állította, hogy a folyó világháború csak azért tört ki,
mert a nőknek nincs beleszólásuk a politikába. Állítja, hogy amint ez meglesz, nem lesz háború, mert
a nők nem akarják. Ekkora naivság.”
Uo. 255.
Uo. 281.
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háborús személyes áldozatvállalását illeti, október 24-én, szombaton ezt írja Naplójába: „Délelőtt nálam járt Sógor. Közölte velem, hogy úgy ő, valamint Márta elmennének
az önkéntes betegápoló osztaggal. Nagyon örültem az eszmének.” 51 Sógorához és nővéréhez Ilona, a főispánék kisebbik, még hajadon leánya is készséggel csatlakozott!52
„Ma délelőtt Mamával együtt kimentem a Bábaképzőbe. A Vörös Kereszt Egylet által
rendezett Betegápolói tanfolyamot végzett hölgyek második csoportjának volt a bizonyítvány kiosztása. Márta és Ilonka is kinn voltak, mert ők is most kapták meg az elismerést, illetve az oklevelet.” 53 „A mai Pécsi Napló közli, hogy az Önkéntes Betegápoló
osztag kiből alakul meg. Doktor Sándor már telefonált, s örömének adott kifejezést, hogy
Sógor vállalkozott az adminisztratív teendők ellátására. -Az összes létszám 32, beleértve
a cselédséget is. Ehhez jön a kért 11 katona. Úgyhogy az egész osztag 43 személyből fog
állani. -Csak már látnám, hogy indulnak.” 54 Folyamatosan zajlott az egyeztetés, az
Osztag felkészítése, felszerelésének beszerzése. Ezekben a hetekben Visy gyakorlatilag naponta ír bejegyzéseket mindezekről. November 3-án Doktor Sándor bejelentette a Vörös Kereszt Budavári Központjának, hogy az osztag útra kész. Itt Visy megint
kissé megorrolt Doktorra, mivel nem neki, hanem a pécsi Egylet vezetőségének kellett volna a bejelentést megtennie.55 Közben megérkezett a főispán címére az alábbi
szövegű távirat: „Értesítést örömmel vettem, osztag hova rendelését hadügyminiszter
úrtól kértem, néhány nap múlva adok újabb hírt. Főgondnok.” 56 Végül az Osztag 1914.
november 7-én, szombaton délután 1 óra 22 perckor gördült ki a pécsi főpályaudvarról.57 „Még ezt az áldozatot is meghozzuk a köznek. Márta, Ilonka mint ápolónők,
Sógor mint az adminisztratív teendők ellátója indulnak Máramarosszigetre, tehát oly
területre, melyet pár hét előtt ellenséges katonák tartottak megszállva.” 58
Nem akarom terhelni az Olvasót a Pécsi Vörös Keresztes Önkénytes (sic!)
Egészségügyi Osztag további sorsával, annak részletezése rendkívül idő- és térigényes volna, emellett Visy Zoltán tollából hasonló címmel már 1999-ben napvilágot
51
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53
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58
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Uo. 284. A „Sógor” a neves, közismert és még oly sokra hivatott család fia, dr. Fischer Béla, Baranya
vármegye aljegyzője, tb. főjegyző, Visy László Márta nevű nagyobbik leányának férje.
„Ilonka is az Osztaggal akar menni, napokon át le akartam beszélni Ilonkát erről a vállalkozásról, de
nem sikerült. Most, hogy a jelentkezők közül ketten is visszamaradnak, hely is van, s Márta és Sógor
valósággal boldogok, hogy Ilonka velök megy.” Uo. 304.
Uo. 288. Visy 1914. október 25-én tett bejegyzése Naplójába.
Uo. 300.
Uo. 324.
Uo. 324.
Uo. 342. A Pécsi Napló főszerkesztője, a Visyvel jó viszonyt ápoló Lenkei Lajos másnap, a vasárnapi
számban beszámol az Osztag személyi összetételéről, indóházi búcsúztatásáról. Ezt Visy László dr.
a Naplóba beragasztotta.
Uo. 241. Visy leírja, hogy minden előzetes felkészülés dacára nagy volt a riadalom, amikor a
budai Központtól kapott távirat megérkezett. Márta és Ilonka győztek kapkodni. Ugyanakkor jó
keresztény nőkhöz illően aznap reggel meggyóntak és megáldoztak. Az útvonalat is közli a Napló:
Pécs–Bátaszék–Baja–Szabadka–Szeged–Debrecen–Máramarossziget. Fiai mellett immár leányaira
is teljes joggal büszke volt, ennek ugyanott Naplójában hangot is ad.
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látott egy tanulmány.59 Visy László főispán, aki az első világháború teljes időszaka
alatt az Osztag ügyvezető elnöke is volt egyben, mint aggódó családapa, naponkint
tett említést az Osztag helyzetéről, a kapott hírekről, beragasztva veje, azaz a „Sógor”
és természetesen szeretett leányai leveleit, képeslapjait a Naplóba. Ettől kezdve már
nemcsak a déli hadszíntér főbb eseményeiről értesült első kézből, dr. Nádor Lajosnak,
az ellenséges terület polgári biztosának értesítéseiből, hanem saját családtagjaitól is
képet kapott a keleti hadszíntér egy részén zajló folyamatokról is. Haragjának adott
hangot, amikor az Osztagot rossz szervezéssel vesztegelni hagyták, feltartóztatták,
ide-oda küldözgették, a Hadsereg nem volt képes felfogni, hogy nem annak szerves
kötelékébe tartoznak. Meg is tett mind Budára, a Várba felutazván, mind sürgönyileg
minden tőle telhetőt, hogy nemes emberbaráti vállalt feladatukat, szolgálatukat minél hatékonyabban, a Haza, a rászoruló, sebesült frontkatonaság javára és Pécs város
dicsőségére végezhessék.
November 25-i naplóbejegyzése szerint Visy László dr. teljesen meg volt elégedve a „Katonák Karácsonya” mozgalom előrehaladásával. „Megyés Püspök Úr Ő Méltósága 400 koronát, Zichy Lujza és Viktória grófnők pedig 300 koronát küldtek Mama
kezeihez ezen célra Egyesektől is szépen folynak az adakozások. Ma rendeltem Geltsch
és Greffnél 250 kilogramm csokoládét […] A Pécsi Jótékony Nőegylet tagjai 1584 koronát adtak össze […] Igazán szép eredmény. Meleg köszönetet mondtam Doroszlayné Ő
Nagyságának a buzgó közreműködésért […]” 60 Visy december 1-én megjegyzi, hogy
Bolgár Tivadarral, azaz a gyűjtőbizottság pénztárosával egyeztetnie kellett a „Katonák Karácsonya” rendezésének ügyében, hiszen a már a napokban Kassáról érkező
sebesültek, betegek száma felborítja előzetes számításait, ráadásul Somogy és Tolna
vármegyék alig adakoznak eddig.61 December 2-ról 3-ára virradó éjjel megérkeztek a
kassai katonák. 4600 emberről, köztük 140 tisztről, valamint 300 fogolyról kellett sürgősséggel gondoskodni, számukra elhelyezést találni. „Az egész kassai honvédkerületi
parancsnokság lejön Pécsre. S a cultus miniszter még resoníroz, hogy a Joglíceum helyiségeit miért vesszük igénybe. Hát ennyi embert hova lehet máshova elhelyezni, mint
iskolákba?” 62 A főispánt teljesen érthető módon legjobban a tűzveszély aggasztotta.
Földön, szalmán aludtak a frissen elhelyezettek, a dohányzást megakadályozni ilyen
körülmények között sem lehetett. Ez is sok újabb álmatlan éjszakát okozott számára.
Túl azon, hogy a fronton harcoló fiaiért és a háború kimeneteléért amúgy is rendkívül
aggódva sokszor rosszul aludt, amin csak kimerültsége segített valamelyest. December 4-én a Kassáról érkezett népfelkelők a Főgimnázium épületébe vonultak be. A tanítás ennek következtében csak a VII. és VIII. osztályok tantermeiben és az apátsági
szobákban folyhatott tovább, elképzelhető nagy zsúfoltsággal, az órarend kényszerű
59
60
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VISY Z 1999.
NAPLÓ I. 413–415. Ugyanezen cégnél Visy főispán november 28-án további 1 métermázsa
csokoládét rendelt, ezen felül pedig 1000 K értékben bajuszpedrőt, szappant és „gyújtókészüléket” .
Uo. 424.
Uo. 436.
Uo. 445.
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átalakításával. A szintén igénybe vett Joglíceum, Jogakadémia előadásai a Nemzeti
Casino igazgatói helyiségébe kerültek át.63
Figyelemreméltó a főispánnak – aki Nendtvich Andor polgármesterrel alapvetően jó viszonyt ápolt mindenkor – az a bejegyzése, amelyet 1914. december 6-án
tett Naplójába. Itt bizony élés kritikával illeti a Polgármesteri Hivatalt! „Most értesít
EXPRESS levélben a Belügyminiszter, hogy felhívta a Polgármestert, hogy 3 nap alatt
részletes jelentést tegyen, hogy a város a hadsegélyezés érdekében eddig milyen célokra
és milyen összeget fordított. A mi polgármesterünk erre könnyen felelhet. Pécs város egy
huncfut fillért sem adott e célra. Egész a smucigságig menő takarékosság, itt érte el a tetőpontját. Valóban kíváncsi vagyok a jelentésre. Levegőt adtak. Ezt fogják valószínűleg
pénzértékben kifejezni. No meg jó tanácsot!” 64
Szent Miklós napjától kezdve, ha lehet, még látványosabban felgyorsultak a
„Katonák Karácsonyára” való előkészületek. Másnap a honvédek számára Visy 100
ezer darab tábori levelezőlapot rendelt, valamint a már említett Geltsch és Greffnél
már korábban megrendelt 1 tonna (sic!) csokoládé mellé további 500 kg-ot kívánt a
magyarosan Meinl Gyula-féle csokoládé- és kávékereskedésben beszerezni, ám nem
volt ennyi náluk készleten.65 December 10-én délután 4 órakor „[…] meghívásomra
hivatali helyiségemben összejöttek azok, akiknek bevonásával annak idején a Katonák
Karácsonyára vonatkozó mozgalmat megindítottam.” 66 Fontos megemlítenem, kik
voltak ezek a személyek: Szily Tamás vármegyei főispán és neje, Doroszlayné a Pécsi Jótékony Nőegylet képviseletében, Stenge Ferenc, Baranya vármegye alispánja,
Nendtvich polgármester és neje, Lenkei, a Pécsi Napló szerkesztője, Vasváry Ferenc,
a Vörös Kereszt titkára, özv. Sipőcz Istvánné, ugyanannak alelnöke, Bolgár Tivadar,
a gyűjtőbizottság pénztárosa, dr. Rozs István főtörzsorvos, Schnitzler Károly, a 8-as
honvéd huszárezred parancsnoka, Tóth József m. kir. honvéd százados a 19. honvéd
gyalogezredtől és Jezevich főhadnagy az 52-es cs. és kir. gyalogezred képviseletében.
Az egész akció Visy ötlete volt ugyan, ám természetesen nem egymaga bonyolította
le. „Beszámoltam a Gyűjtés eredményéről. Ez reményen felül sikerült.” A város 13 ezer
koronát, a vármegye 17 ezer koronát adakozott. Ily módon tehát összesen 30 ezer
korona állt rendelkezésre, ehhez jött még a számtalan természetbeni adomány. Elhatározták az ülésen, hogy a városban és a vármegyében ápolt beteg és sebesült katonák
karácsonyfáját az egyes kórházparancsnokok és az ott működő főápolónők állítják
majd fel. Csak a 8-as huszárok esetében 1100 embert, a 19-es gyalogezrednél 7500 főt,
az 52-eseknél 8000 főt kellett megajándékozni. Ehhez a számhoz hozzá kellett természetesen venni a nagyszámú népfelkelőt is (így összesen mintegy 25 ezer fő!), s a helyben ápolt katonákat. Visy már december 5-én táviratban kérte a pénzügyminisztert a
„Katonák Karácsonyára” négyféle olcsóbb pipadohány 40%-os árengedménnyel való
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Uo. 448.
Uo. 458.
Uo. 460.
Uo. 468.
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küldésére. Mindeközben 2000 pipát is rendelt.67 December 10-én 6 mázsa koszorúfüge rendeléséről intézkedett Visy László, miképpen ládákat is megrendelt.68 „Ma
este 8 órakor adtuk át az első Karácsonyi ajándékot a 8.ik Pécsi M.Kir. Honvéd Huszár
Ezred táborban lévő katonái részére” – jegyezte fel Naplójába december hó 11-én.69
Csakhogy közben megérkezett a súlyos, megalázó vereség híre a szerb frontról.
Visy egészen elkeseredett és felháborodott a Potiorek-féle hadvezetés döbbenetes kudarcán. December 15-én így írt: „Ma lehangoltabbak vagyunk, mint a hadjárat elején,
a VIII. hadtest csúfos kudarca után voltunk. […] A szó szoros értelmében a szégyen
érzete tölt el. Egy ilyen semmi nép majd öt hónapnyi harcz után ilyen csapást képes
ránk mérni.” 70 Ugyanitt érzelmeinek akképp is hangot ad, hogy bizony felettébb nehéz ilyen letört hangulatban a karácsonyi ajándékokat készíteni, ám ennek ellenére
nagy a sürgés-forgás a Főispáni Hivatalban. December 17-én az 52-eseknek 21 láda
ajándékot adott fel a Visy vezette Hivatal. „Egyik ládában 40 üveg kitűnő Villányi Vörös bor volt. Erre a ládára azt írattam: »Az 52.ik gyalog ezred tisztikarának karácsonyi
asztalára.« Az ezredparancsnokhoz címezve meleg hangú levelet írtam, melyben azon
óhajomnak adtam kifejezést, »Vajha az ezred mielőbb diadalmasan, s boldogan vis�szatérne körünkbe.«” 71 Két nappal később, amikor a „Sógoréktól” , tehát vejétől és
leányaitól vett jelentés szerint – a levelek és tábori levelezőlapok, képeslapok, esetleg
sürgönyök rendre érkeztek mind tőlük, mind a fronton harcoló Visy-fiúktól, ha fennakadás volt, Visy nagyon aggódott nejével együtt – a Pécsi Vörös Kereszt Osztag már
Besztercén kezdte meg tevékenységét, a m. kir. Pécsi 19. számú Honvéd Gyalogezred
Baranya vármegye és Pécs sz. kir. város közönségének karácsonyi ajándékát kapta
meg, mégpedig 83 ládával. Három kocsi négyszer fordult a küldeménnyel az Indóházhoz. „Mondhatom, a vármegye és a város lakossága szeretetének és a katonák iránti
áldozatkészségének gyönyörű bizonyítéka. Nem lesz házi ezredünkből egy táborban lévő
katona, nem lesz egy beteg vagy sebesült, aki Karácsonykor ajándékot ne kapna.” 72
Már december 17-én eldöntötték, hogy a szomszédos Verőce vármegyéből,
Alsómiholyácról szerzik be a fenyőfákat, ezt a főispán gróf Majláth Lászlóval telefonon egyeztette, lévén az ő birtokairól származtak a kórházakban felállítandó fák.
December 21-én meg is érkezett tőle 13 darab nagy és 28 darab kisebb fenyő, amelyeket Hoffmann Károly gyártelepén leraktak, majd ott a lábazatokat is elkészítették.
Onnan szállították ki a karácsonyfákat a pécsi kórházakba.73 Ugyanezen a napon
Visy táviratot küldött Besztercére a „Sógornak” azzal a meghagyással, hogy az Osztag
tagjai és az általuk ott ápolt betegek részére a Pécsi Vörös Kereszt költségén karácsonyi ajándékokról ő gondoskodjék, mert ilyen nagy távolságból lehetetlenség volt
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Uo. 454.
Uo. 472.
Uo. 476.
Uo. 493.
Uo. 500.
Uo. 508.
Uo. 517.
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szállítmányozni. Bejegyzi e napon azt is a Naplóba, hogy Mérey őrnagy már meg is
köszönte a 8-as Honvéd Huszárezred Népfölkelő Osztagának küldött „fényes” karácsonyi ajándékot.74 December 23-án, miután az ajándékcsomagokat Sikorski Júlia
„flott” vezetésével összeállították, „délután 3 órakor osztottuk ki a hadjáratban elesett
katonák árváinak szánt adományokat. Ilyen szomorú dolgot még alig láttam. Fenn a
Városház II.ik emeletén a Társalgóban volt felállítva a fényes karácsonyfa, köröskörül
székeken, padokon, asztalokon a sok-sok ajándék – s körül az érdeklődők s a gyermekek, s az özvegy anyák. Magenheim apátplébános mondott alkalmi beszédet, utána a
kis Greff lány karácsonyi verset szavalt, mire kezdetét vette a kiosztás. Végül egyik árva
megköszönte a nyújtott szép ajándékot.” 75
Bőved napján, Szenteste előtt folytatódott az ajándékozás, a karácsonyi ünnepségsorozat. „Ma délelőtt […] amikor már az utolsó küldemény továbbítására került
sor, megjelent egy főorvos és jelentette, hogy a Pius Internátusban lévő Katonai Kórházban 300 beteg van s ezeknek is kér az ajándékokból. Mit volt mit tennem, azonnal intézkedtem, hogy még 300 emberre ajándék állíttassék össze […] Délután az ajándékok
kiosztásánál 4 helyen fordultam meg.” Ezek közül sorban az első volt a Makár utcai
népiskola, azaz akkor szükségkórház, ahol az ünnepség a Himnusszal vette kezdetét,
Visy mondott beszédet, majd a Szózatot énekelték el. Fél óra múlva már a Belvárosi
Katolikus Kör helyisége következett, ahol a megyéspüspök szólt, közben – amint Visy
érzékletesen leírja – egy beteg katonára rájött az epilepszia, borzalmas látvány volt,
ketten fogták le. Volt ott egy őrmester, akinek jobb lábát combja felénél levágták. Nős,
3 gyermek atyja. „Megígértem neki, hogy ha a gyermekek neveltetése körül segítségre, támaszra lesz szüksége, forduljon hozzám […] stipendium, tanmentesség ügyében.”
Újabb fél óra múlva a Városi Közkórházban tartottak ünnepséget, a polgármester is
megjelent. Ismét fél óra elteltével a cs. és kir. Csapatkórházban került sor karácsonyi
ajándékozásra. Noha itt nem volt beszéd, minden egyes szobában fényes karácsonyfa
állt, alatta a város ajándékai, déligyümölcsök, édességek sorakoztak.76
Az új esztendő beköszönte – amiről már a Napló II. kötete tudósít – egyáltalán
nem jelentette természetesen a teendők kisebbedését. Január 2-án Füchsl Emmika jelentkezett a Főispáni Hivatalban, s átvette a téli ruha felszerelés szakszerű kezelését és
vezetését. „Nemes Jolánka, aki őt több héten át helyettesíteni szíves volt, kilépett azzal,
hogy bármikor hívjuk, a legnagyobb örömmel rendelkezésre áll.” 77 Január 3-án a belügyminiszter táviratilag rendelte el a fertőző betegségek távol tartása céljából a Horvát
- Szlavón országokba, továbbá Bács-Bodrog, Temes és Torontál vármegyék fertőzött
régióiba való utazás megtiltását, amit Visy azonnal jelzett a Pécsi Napló szerkesztősé74
75
76
77

176

Uo. 516.
Uo. 524.
Uo. 528–530.
NAPLÓ II. 4. Fürst Stefi pedig február 1-én érkezett vissza Meránból, s újra megkezdte szolgálatát
a Hadsegélyző Hivatalban, azaz tulajdonképpen a Főispáni Irodában. „Kedves, víg leány, egész nap
kacaj s vígság hallatszik a szomszéd szobából.” Uo. 65.
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gének, Lenkeiéknek.78 Még ugyanazon napon, vasárnap, a 8-as Honvéd Huszárezred
250 embere mint „gyaloghuszár” indult a harctérre. Visy meg is jegyzi, sajnos, úgy
látszik, a modern hadviselés mellett befellegzett a huszáréletnek. Számukra összesen
250 hósapkát, 239 pár érmelegítőt és 81 pár érvédőt szolgáltatott ki.79 Amint az a lábjegyzetekben olvasható, újabb és újabb téli ruha csomagokat küldtek Visyék a fronton
harcoló vitéz, hős katonáinknak. Február 4-én a főispán megemlékezik arról, hogy
Szilassy Juliska és Sikorski Márta szorgoskodnak a téli alsó ruha kiszabásában, „míg
azok megvarrásában a Zárdaiskola növendékei s más úri nők egymást igyekeznek felülmúlni.” 80 A katonák téli ruha szükségletének fedezéséhez tartozik még, hogy a budapesti Hadsegélyező Hivatal jelezte, miszerint hósapkára már nincs szükség, de nagy
hiány mutatkozik alsónadrágokból s egyéb hasonló jellegű meleg ruhákból. A Városháza II. emeletén lévő Társalgóban szabóműhelyt alakítottak ki. „Soha magyar még
így össze nem tartott. Soha ennyien egyek még nem voltunk. A nemzet nemcsak, hogy
kész a legmesszebb menő áldozatokra, hanem tényleg meg is hozza azokat. A vármegye
közönsége mint ilyen, a hadsegélyezési kérdésekben teljesen összeolvadt a várossal. A
»testvér törvényhatóság« már nem frázis, ma tettekben nyilvánul meg. Dicsekvés nélkül
elmondhatom, hogy ezen viszony ekkénti alakulásában részem van.” 81
Még a Vízkereszt előtti napon Visy kiment a cs. és kir. Csapatkórházba, ahol arról értesült, hogy már megtörtént a katonai kezelés alatt álló kórházak ápolóira nézve
a felterjesztés a Vörös Kereszt tiszti jelvénnyel való kitüntetésekre. Mivel a cs. és kir.
Csapatkórház, a m. kir. Honvéd Csapatkórház, a Makár utcai népiskola, a Ferencz
József laktanya, a Belvárosi Katholikus Körben lévő tartalékkórház és a pályaudvaron
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Uo. 3.
Uo. 6. Már január 7-éről való bejegyzés: „A m. kir. pécsi 8.ik Honvédhuszár ezred 112 embere,
mint gyaloghuszár, csukaszürkében, szuronyos karabéllyal vonul be táborba. Schnitzler alezredes
kért, hogy szereljem fel őket kesztyűvel. Nyomban vettem 10 tucat kesztyűt s elküldtem a legényeknek.
Legalább a kezük ne fázzék, ha már lóra nem ülhetnek.” Uo. 14. Január 9-én ezt írta Visy lászló a
Napló II. kötetébe: „A m. kir. pécsi 19-ik.honvéd gyalogezred pótzsászlóaljának a mai napon átadtam
389 darab hósapkát, 10 pár térdemelegítőt, 22 pár érmelegítőt, 28 meleg inget, 3 alsó nadrágot és 10
darab testmelegítőt.” Uo.19. Január 12-én pedig ezt jegyezte be Naplójába: „Ma éjjel a 19.ik honvéd
gyalogezred két zászlóalja utazik át Pécsen. Intézkedtem, hogy jó meleg tea rummal, lágy kenyér és
cigaretta várja a hadfiakat.” Uo. 25.
Uo. 69–70.
Uo. 39. Ezen a helyen iktatja be Naplója II. kötetébe Visy a „Katonák Karácsonyára” eszközölt
gyűjtés végelszámolását. Eszerint a vármegyei gyűjtés 22 098 K 10 f, a városi gyűjtés 15 537 K
70 f volt. Összesen tehát 37 635 K 80 f, ebből a kiadott ajándékokra elment 23 785 K 70 f. Marad
így 13 850 K 10 f, amelyből a vármegyét illette 8137 K 17 f, Pécs városát 5717 K 93 f. „A városi
gyűjtésből fennmaradt összeget hadsegélyezési célra fogom fordítani, egyelőre az egész összeget a Pécsi
Takarékpénztárnál betétkönyvre helyeztem el.” Uo. 39. A beiktatott elszámolás a dohányáruktól az
öngyújtón, csokoládén, kockacukron, szappanon, zsebkésen, fésűn, fügén, aszalt szilván, kekszen,
tábori levelezőlapon, tintaceruzán, tűn, cérnán, bajuszpedrőn, zsebkendőn, harisnyán, levélpapíron,
házicipőn, süteményen, kalácson, boron és még oly sok mindenen át a karácsonyfákig mindent
darabszámra, „vétel útján” és „gyűjtés útján” kimutatással, fillérre pontosan jelzi, milyen cikkből
mennyit , melyik ezredhez, melyik pécsi kórházba juttattak el karácsonyi ajándék gyanánt.
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lévő Betegnyugvó Állomás ápolóinak már kitüntetéseket javasoltak, Visy már csak
a Városi Közkórház, az Ágoston téri iskolában lévő kórház, a Bábaképző Intézet, a
Betegápoló Irgalmasrend és a kiküldött Önkéntes Egészségügyi Osztag betegápolóira
tehetett előterjesztést.82
Évről évre január 20-án, Szent Fábián és Sebestyén napján az Irgalmas Rendházba voltak a városi elöljáróságok ebédre vagy vacsorára hivatalosak. „Ez évben – igen
helyesen – a lakomára szánt összeget a hadra keltek visszamaradottajainak adták.” 83
Ugyanazon a napon felmerült egy színházi hangverseny rendezésének terve hadsegélyezési célra. „Csak művészekkel és művésznőkkel ne kellene érintkezni. Mindegyik csupa szeszély” 84 – jegyzi meg nem kis iróniával és fáradtsággal Visy városi főispán. Kiemeli dr. Piácsek Emil főispáni titkár buzgó, lelkes szervezési munkálkodását: „ütjük
a nagydobot, hogy telt ház legyen.” 85 Eközben a Pécsi Nemzeti Casino nagytermében
a Pécsi Kamarazene Társaság adott hangversenyt a hadbavonultak családjai számára,
február 6-án. Ennek tiszta bevétele 474 K 80 f volt. „Annak, hogy előzőleg írtam az
állomásparancsnoknak s a Hadapródiskola parancsnokának, megvolt a látszata, mert
sok tiszt és hadapród volt jelen.” 86
Még január 27-én Nendtvich Andor polgármesterrel és annak nejével vasúton
felutazott Visy László Budapestre, ahol másnap a Belügyminisztériumban a gabonaés liszthiány megoldásáról tárgyaltak. Utána következett a Földmívelésügyi Minisztérium, ahol báró Ghillány Imre miniszterrel folytattak tárgyalásokat. A miniszterrel
megállapodtak, hogy a kenyérlisztet Pécsett is kukoricaliszttel kell keverni, takarékossági szempontból. Ez már az egyre nehezebb idők előszele volt. De a város ellátása, ha silányabb minőségű kenyérrel is, elsőrangúan kiemelt feladatot képezett.
Február 8-án Visy írt az Országos Hadsegélyező Hivatal elnökének, Kirchner
Hermann cs. és kir. altábornagynak, hogy a vörös- és sárgaréz edények is felajánlhatóak legyenek. Két napra rá a Mária utcai polgári leányiskolában, ahol a 9. sz.
honvéd gyalogezred újoncait szállásolták el, „kiüteges tífus” eset fordult elő. Ez rövid
idő leforgása alatt ugyanott 9 főt érintett már. A főispán azonnal együttműködéséről
biztosította Nendtvich polgármestert a teljes, legmesszebb menő fertőtlenítés megszervezésében. Dr. Czirer Elek városi tiszti főorvossal viszont nem volt megelégedve,
amint ennek több ízben is hangot adott.87 Eközben szorgosan készítették a hölgyek
a frontra a flanell alsónadrágokat, újra beindult az „Aranyat vasért” mozgalom vagy
más néven „Vasgyűrű” mozgalom, majd február 10-én ezt jegyezte fel a főispán: „A
jövő hét keddjén van a »húshagyó«.- Szóval vége annak a farsangnak, amelyen Pécsett
egyetlen bál vagy tánczos estély nem volt. Nem éreztük hiányát.” 88
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Február 19-én viszont megtartották az oly sok szervezést, a budapesti, „nem
egyszerű esetet jelentő” művészekkel való egyeztetést igénylő jótékonysági hangversenyt a Pécsi Nemzeti Színházban. A tiszta bevétel 1818 K 34 fillért tett ki, ezt a Vörös
Kereszt Pécsi Fiókja, a Török Vörös Félhold és a Hadra Keltek Visszamaradottjainak
Segédalapja között egyenlő arányban osztották szét. Visy természetesen itt is, miként
mindenkor, a műsorfüzetet-meghívót, a jegyek árát, a tiszteletjegyeket kapók és a
felülfizetők névsorát beiktatatta Háborús Naplójába, csakúgy, mint a fillérre pontos
elszámolást, a kiadást-bevételt egyaránt, a művésznők virágcsokraitól, a szállásköltségtől, vacsorától kezdve az utazási költségen, a terem fűtésén át a kocsikig.89
Egészen részletes, darabra, párra kitérő felsorolást olvashatunk a Napló II. kötetének 108. oldalán, amikor a 19. m. kir. Honvéd Gyalogezredet látta el a Főispáni Hivatal az alsónadrágoktól kezdve a kesztyűn, kapcán, esőköpenyen, csuklóvédőn át a
térdvédőig. A bejegyzés február 24-éről, Jégtörő Mátyás apostol ünnepnapjáról való.
Visy írja is örömét: „Hála Istennek, innen-onnan vége lesz a télnek, így a jövőben nem a
katonák téli ruha szükségletének kiegészítése, hanem a pécsi katonai kórházakban fekvő
betegek helyzetének javítása kell, hogy a hadsegélyező bizottság főcélját képezze.” 90 Másnap reggel Pécsre érkezett Dr. Miskolczy Imre, a Vörös Kereszt Egylet egészségügyi
biztosa.91 Február 27. két eseményt jelentett: 6-os , Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei
bakák mentek fel a Főispáni Hivatalba, magyar nemzeti zászlót kértek és kaptak Visy
főispántól, 3 ezer db cigaretta kíséretében.92 Ennél lényegesebb Pécs város szempontjából az ezen a napon természetesen a főispán által elnökölt Ármegállapító Bizottság
ülése. Jelen voltak a Városi Tanács tagjai, a Kereskedelmi- és Iparkamara, továbbá a
Gazdasági Egyesület küldöttei is mint szakértők. A kukoricaliszt árát métermázsánként nagybani eladásnál 38 K 45 fillérben állapították meg. Visy László Naplójában
panaszkodik a m. kir. Földmívelésügyi Minisztérium intézkedéseire, kapkodására,
tehetetlenségére, ahogy ő látta. Szerinte a kukoricára már rég állami monopóliumot
kellett volna bejelenteni. „Látszik, hogy nem Tisza csinálta!” – teszi hozzá a miniszterelnök lelkes tisztelőjeként, híveként.93 Március első napján Freiberger Miksa alezredes, parancsnok végigvezette előbb a Régi Vásártéren – Visy hozzáteszi, már akkor
új nevét, zárójelben: Irányi Dániel tér –, majd a Lakits laktanya körüli térségen épült
óriási barakktáboron.94 Március 3-án levelet kapott Tisza Istvántól, amelyben a had89
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Uo. A pesti művésznők Manheim Ila, Braun Gina és Murányi Erzsébet voltak. A Török Vörös
Félhold támogatása egyértelműen diplomáciai jelentőséggel is bírt, ez aligha igényel magyarázatot.
Uo. 108–109.
Uo. 111. „Miskolczy délben Kaposvárra utazott. Lementem vele a vasútra, s megmutatattam neki a
Betegnyugvó Állomást. Az ott tapasztalt tisztaság, rend, szóval a látottak felett teljes megelégedését s
elismerését nyilvánította.”
Uo. 116.
Uo. 120.
Uo. 121–122. A főispán megjegyzése a szemle után: „A katonák kenyere igazán jónak s kifogástalannak
tűnt fel. Jobb, mint a közönséges hadikenyér. Az ebédet is éppen tálalták. A marhahús jó volt és elég
nagy, a leves zsíros és tápláló.”
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ban elesettek hozzátartozói számára méltánylást érdemlő esetekben a törvényben biztosított 6 hónapon túlmenő segély folyósítását javasolta. Visy érdemben intézkedett,
hatásköre az ellenőrzésre terjedt ki e téren.95 Példátlannak nevezi március 8-án, hogy
az 1915. évi költségvetés letárgyalása során utólag senki nem szólt hozzá a tárgyhoz,
így a városi tisztségviselők nyugdíjszabályzatának megalkotásával együtt 2 óra alatt
végeztek az egész munkával.96 Háborús idők, teljesen más viszonyulás – teszem én
hozzá. Március 11-én közigazgatási bizottsági ülést tartottak, a háború tartama alatt
a nyolcadikat. „Amikor az elsőt tartottuk, ki hitte volna, hogy még a 8.-ik ülés is a háború jegyében folyik le?” – teszi fel a kérdést a főispán, nyilván sejtve már, hogy még
több ilyen ülés is lesz.97 Ugyanezen hó 14-én az Apollóban előadás volt a háborúban
mindkét szemükre megvakult, szerencsétlen katonák felsegélyezésére. Visy megborzong, azt írja, „érettünk lettek vakok” , s vázolja, hogy a segélyen túl valami foglakozásra is meg kell őket majd tanítani, no és írni-olvasni is!98 A nemzeti ünnepen a
főispán a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Női Kanonokrendjének
Zárdájához tartozó Felső Leányiskolában vett részt hazafias ünnepségen.99 Március
17-én este fél 9-kor a Pécsi Nemzeti Casinoban a Kamarazene Társaság a Hadrakeltek
visszamaradottjai javára rendezett zeneestélyt.100 Mindeközben újabb és újabb csapatokat búcsúztattak, napról napra. Visy örül, hogy szinte kifogyhatatlan az utánpótlás,
de előre aggódik honvédeinkért. Ekkor egyébként – magát átkérve – a Városi Közkórházban feküdt Laci fia, a család „fekete báránya” , atyja ott kereste fel, majd lábadozásra ki is engedték a fiút. Ugyanakkor mély részvéttel emlékezik meg a rácvárosi kis
hídnál szerencsétlenül lovával felbukott, majd rövidesen elhunyt Majorossy Viktor
8-as honvéd huszárezredbeli kapitányról, különösen annak tükrében, hogy a neves
közéleti családot oly sok gyász sújtotta egymás után.101
Ismét felmerült az elhelyezés állandósulni látszó problémája is, óhatatlanul érdeksérelmekkel. „A m. kir. Állami Reáliskolának katonai kórházi célokra le nem foglalt
részeit is veszély fenyegeti. A hadvezetőség elsősorban ezeket a helyiségeket igényli a tartalék kórház céljaira. Az irányzat az, hogy tekintettel az orvoshiányra s arra, hogy az adminisztráció könnyebb, nagy egységeket, szóval egyes nagyobb épületeket vesznek igénybe, ahol sok beteg elhelyezhető. Ilyen az új reáliskola. Csakhogy, ha ezt igénybe veszik,
nem tudom, mi lesz az előadásokkal. Tegnap táviratoztam a Cultusminiszteriumnak,
hogy a katonai parancsnokságnál vigye keresztül, hogy egyelőre ezen épület igénybevé95
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Uo. 126.
Uo. 140.
Uo. 147.
Uo. 156. A nettó bevétel 650 korona volt.
Uo. 160. Visy, aki a polgármesterrel és dr. Piácsek Emillel együtt ment el az iskolába, felemelőként,
vallásosként, erkölcsösként, honleányiként méltatta az ünnepélyt, amelynek programját csatolta,
szokása szerint.
Uo. 166. Dr. Jellachich Istvánné szül. Csurgay Adél énekelt koloratúr-szopránt. Visy megjegyzi,
korábban mily felháborodást váltott volna ki, hogy az egész est német nyelven szólt.
Uo. 168. Majorossy Imrénél ő maga és dr. Piácsek Emil tettek részvétlátogatást.
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telétől álljanak el. – Ma azt felelte az államtitkár, hogy a Honvédelmi Minisztériumhoz
fordult s várja az értesítést.” 102 Párhuzamosan egyre nagyobb lett a liszthiány országosan és a városban is. Március 24-én a Városi Tanács elrendelte a magánosok birtokában lévő liszt- és gabonakészletek pontos összeírását.103
Ekkortájt Visy már kifejezetten sürgette a Pécsi Vörös Kereszt Egészségügyi
Osztag felváltását, két leánya és fia hazajövetelét. Felment a Vörös Kereszt budavári
épületébe is, javasolván, most már egy másik város állítson ki hasonló egészségügyi
osztagot. De hallani sem akartak róla. A főispán egyszerűen elérkezettnek látta az időt
a felváltásra, az arányos teherviselés jegyében. Tudjuk, maga a Pécsi Osztag a háború
legvégéig szolgált, ám többek között családtagjai a tavasz folyamán hazatérhettek.
Április 1. Nagycsütörtök napja volt 1915-ben. „Itt a Húsvét, s nincs liszt, amiből Kalácsot süssünk. A város hatósága gondoskodott némi lisztről, s családonként kis
mennyiséget kioszt. Utalványokat állítunk ki, ezeket kiadják, s ezek ellenében bizonyos
helyeken, amelyek körzetenként állíttatnak fel, megkapja az ember a fehérlisztet, amelyből kalácsot süthet. Ki hitte volna, hogy Magyarországon a háború 9.-ik hónapjában
már gabona-és liszt ínségtől kell tartan?!” 104
Április 19-én kezdetét vette egy újabb, a hátország által a frontot segítendő akció, mégpedig a „Fémet a Hadseregnek” mozgalom, a főispán ötletére. „Az akciót úgy
szerveztem – írja Visy lászló –, hogy az Állami Fémipariskola igazgatóját és növendékeit bevontam a mozgalomba, a közönség érdeklődését hírlapi cikkekkel és plakátokkal
keltettük fel.” Az első napon a villamos vonaltól délre, a második napon attól északra
gyűjtötte a rezet, ólmot és egyéb fémeket a nevezett iskola 24 növendéke.105 Eközben
immár az Anyakönyvi Hivatalban is zajlott a fehérnemű szabás! A falusiak által adott
fehérneműt szabták ki.106
Április 15-i bejegyzése szerint a „Sógornak” , azaz vejének haza kell jönnie az
Önkéntes Osztagtól, mert népfölkelői osztályozás alá kerül. Nyilván ezen is felbuzdulva a Vörös Kereszt Egylet Pécsi és Baranyai Választmányát Visy egybehívta hivatali helyiségébe. Ezen a Választmány felkérte dr. Vasváry Ferenc titkárt, hogy pótlás
okából megfelelő erőkről gondoskodjék, s azokat személyesen vigye Kolomeába.107
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Uo. 165.
Uo. 179.
Uo. 193. „Hogy fogalma legyen az utókornak, hogy minő drágaság van, feljegyzem, hogy ma
személyesen győződtem meg, hogy a nyers sonka kilőja Geltsch és Greffnél 6 korona. Graumann
Gusztáv üzletében pedig 5 korona. Egy közepes nagyságú sonkáért 23 korona 60 fillért kellett volna
fizetnem. Nem vettem meg. Megleszünk enélkül is.”
Uo. 229. Az akció május 1-én fejeződött be, a diákság által gyűjtött fémek összesen 50 mázsát
nyomtak. Uo. 244.
Uo. 225. Visy főispán panaszkodik ugyanakkor, hogy sajnos sok a selejtes dolog, amiből szinte
lehetetlenség szabni.
Uo. 223. Azt is elhatározták, hogy a főispán két leánya, Márta és Ilonka is hazatérnek, amit – miként
láttuk – Visy már régen el szeretett volna érni. Április 27-én indult Vasváry az esti vonattal az
ekkor tehát már a galíciai Kolomeában szolgáló Önkéntes Egészségügyi Osztaghoz, vitt magával 6
ápolónőt és 2 ápolót. Uo. 240.
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Április 28-án délután 4 órakor a főispán meglátogatta az Állami Főreáliskolában s
a Felső Kereskedelmi Iskolában lévő katonai tartalékkórházakat. Ezt írja: „Ezek a
Halicsi Csapatkórház parancsnokságának vezetése alatt állanak. Amikor az oroszok
Kelet-Galíciába betörtek, a Halicsi kórházat Kassára helyezték át, onnan […] Pécsre
tették. Itt most 4 kórháza van. A fent jelzett kettő, s ezen kívül a Pius internátusban lévő
s a Mayer laktanyai fertőző betegek kórháza. Mindenütt példás tisztaságot és rendet
találtam, aminek kifejezést is adtam. Emil is velem volt. A Reáliskolai betegeknek 800
cigarettát vittem, s 22 vasgyűrűt. Sikorski Márta főápolónőt kértem meg, hogy ossza ki
a betegek közt.” 108 Másnap Klein szekerészhadnagy, a bécsi Volksoper tagja mennyasszonyával együtt felkereste Visy főispánt azzal, hogy jótékony célú hangversenyt
kíván rendezni. Állítása szerint már Sopronban is fellépett. „Már csak azért is vonzani
fog, mert hadnagyruhában éneklő tenoristát még nem láttunk” – jegyzi meg a minden
jótékonysági alkalmat megragadó Visy László.109
Május 6-án a város élelmezése szempontjából is nagy tragédia történt. Pellérden
leégett Hirsch bérlő tehénistállója, 110 tehén bennégett, négyet tudtak csak megmenteni, ezek is égési sérüléseket szenvedtek. Visy a sajnálaton túl érthető aggodalmának ad hangot Pécs élelmiszerellátása, a tejszállítás miatt.110 Ugyanígy aggodalommal
töltötte el május 18-án két kolerás katona Pécsre szállítása, akik közül az egyik máris
meghalt, s a másik is haldoklott. Ezután egy harmadikat is hoztak. „Északról ma egy
sebesültszállítmány érkezett, orosz sebesültek is voltak köztük. Az Ágoston téri megfigyelőbe vitettek.” 111 Másrészt viszont örömmel nyugtázta, hogy hadikölcsönre május
21-én a Pécsi Takarékpénztár immár másodszorra félmillió, azaz összesen egy millió
koronát jegyzett.112 Május 25-én dr. Erreth Lajos királyi tanácsos, nyugalmazott közkórházi igazgató most elhunyt testvére, Erreth János emlékére tízezer koronát adott
át a Főispáni hivatalban, amelyből kettő ezer a Pécsi Vörös Kereszt Egylethez került.
Nyolcezer pedig a Hadrakeltek Visszamaradottainak segélyezésére fordíttatott.113
Május 29-én este 8 órakor a Pécsi Nemzeti Színházban ismételten jótékonysági hangversenyt tartottak, Visy legnagyobb megelégedésére.114
Olaszország esküszegése következtében az itáliai területekhez közel lakó, ám
osztrák állampolgárságú, olasz nemzetiségű lakosokat, köztük sok gyermeket tele108
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Uo. 242.
Uo. 243.
Uo. 249-250.
Uo. 262-263. Visy május 18-án jegyezte be ezeket a Naplóba. Június 8. napján, Medárdkor már
ezt kell írnia: „Ami előrelátható volt, bekövetkezett. Egyik internált ma délelőtt koleragyanús tünetek
között rosszul lett és meghalt.” Hangsúlyozza, hogy azonnal intézkedett a fertőtlenítésről. Uo. 284.
Uo. 267. „Ma napibiztos voltam a pécsi Takarékpénztárnál. A hadikölcsön jegyzések gyönyörűen
folynak. Különösen örvendetes, hogy a falusi nép készpénzjegyzésekkel vesz-vett részt a
kölcsönműveletben.” – írja május 25-én. Uo. 271.
Uo. 271. „Köszönettel vettem a szép összeget, s a jelzett célra fordítottam.” Magáról az elhunytról
viszont, Pécs törvényhatósági város egykori főispánjáról és kétszeres országgyűlési képviselőjéről,
mint magának való, élhetetlen, kellemetlen emberről emlékezett meg Visy Naplója lapjain.
Uo. 275–276.
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pítettek át Pécsre, elsődlegesen az Isztriáról, Póla térségéből. Erre Visy szintén nagy
figyelmet fordított, mind naplóbejegyzései, mind hivatalos iratai felettébb érdekesek
e tárgyban.115 Június 12-én a Nemzeti Casino nyári helyiségében ő nyitotta meg a Baranya Vármegyei Gazdasági Egylet, a Pécs-Baranyai Kertész Egylet s a Mecsek Egylet
Park Osztálya által rendezett rózsa-, virág- és gyümölcskiállítást. A bevétel felét a
pécsi, másik felét a vármegyei hadra keltek visszamaradottai segélyezésére szánták.116
Az esztendő felénél, 1915. július 1-jén indítja Visy a Napló III. kötetét. Ezen a
napon bejegyzi: „Béla fiamnak f. hó 15-én be kell vonulnia […] Örömmel és lelkesedéssel vonul be.” 117 Július 3-án a termés miatti aggodalmának ad hangot a sok eső miatt,
no és dühös, hogy a teljesen kiszolgáltatott városi lakosságot kiuzsorázza a vidéki a
magasan tartott árakkal.118 Július 24-én a pécsi 19-es honvédek újoncai saját körükben
611 K 68 fillért gyűjtöttek a vak katonáknak.119 Augusztus 15-én Visy tudatosan meglepetésszerű ellenőrző látogatást tett a Betegnyugvó Állomáson, ahol mindent példás

Uo. 283. 1915. június 6-án írja: „Ma délután 2 órakor érkeztek meg a Póla melletti 3 községből
kitelepített, s ide, Pécsre internált legnagyobbrészt olasz nemzetiségű és nyelvű osztrák állampolgárok.
Lementem a vasútra s onnét kimentem velük együtt az Új Sörgyárba, ahol a Nyári teremben
elhelyezést nyertek. Összesen 1020-an voltak. Legtöbbje asszony és sok gyermek. Férfi kevés, az is öreg.
Sok cók-mókot hoztak magukkal. Érdekes, hogy sokan nagy üvegekben vörösbort hoztak. Voltak, akik
egész hordó borokat cipeltek. Nehézséget okoz a kisgyermekek élelmezése, mert tejhiány van. […] Az
osztrák menekültek közül, amint a főkapitány jelenti, több gyermek az éhség, hőség, kimerülés miatt
elájult. Telefonon megkértem Grósz Imrét, hogy küldjön azonnal át 20-30 liter tejet, hogy legalább
a 3 évnél fiatalabb gyermekek valami ehetőt kapjanak.–Egyszersmind Polgármesterrel egyetértőleg
intézkedtem, hogy holnaptól fogva megfelelő mennyiségű tej álljon rendelkezésre.”
Ehhez még: 1915. július 30-án a főispántól a Magyar–Belga Fémipargyár Rt. 10-15 kőművest és 1015 beton- és közmunkához értő szakembert a Pécsett elhelyezett osztrák illetőségű olaszok közül
„kikért” a liptóújvári mintegy 40 km hosszú erdei vasút építéséhez a m. kir. Földmívelésügyi
Minisztérium révén. Visy László augusztus 5-én ezt a hivatalos választ adta: „Az Isztriából (Rovigno
és Valle) kilakoltatott s itt, Pécsett elhelyezett olasz nemzetiségű osztrák honosok túlnyomó része 10
éven alóli gyermek és nő. A férfiak 50 éven felüliek. Aki azon alól van, beteg, nyomorék. Kőmíves,
beton-és közmunkás egy sincs közöttük.” Azt is megállapítja, hogy különben is, munkavégzésben
közelébe sem kerülnek a magyarnak. MNL BaML IV. 1401. b. Pécs város főisp. ált. ir. 445/1915.
Továbbá, amikor a nevezett menekültek lelki gondozása ügyében július 26-án megkeresés érkezett
Bécsből, Visy ezt jelenti: „Hochlöbliches Hilfskommittee! Bezüglich auf das Ansuchen vom 26.-ten Juli
sende ich beigeschlossen das Verzeichnis der in der König. Freistadt Pécs untergebrachten Flüchtlinge
des Südens mit der gewünschten Angabe der Namen […] zu. Betreff der Hygiene, Kost und Seelsorge
sind die Flüchtlinge, in anbetracht genommen die jetzigen Zustände, befriedigend versehen. Bezüglich
der Seelsorge erlaube ich mir dem hochlöblichen Kommittee mitzuteilen, daß unsere Flüchtlinge schon
unter der Führung des Hochwürdigen Herrn Johann Degobis, Dechant aus Valle (Istrien) nach Pécs
gekommen sind.” MNL BaML IV. 1401. b. Pécs város főisp. ált. ir. 448/1915.
116 NAPLÓ II. 287.
117 NAPLÓ III. 1. Béla frissen, júniusban érettségizett a Főgimnáziumban. Ezredéhez, a 69-esekhez
kellett indulnia Pilsenbe Budapest-Bécsen át.
118 Uo. 2–3. Július 12-én hozzáteszi: „Olyan drága a hús, hogy még a főispán sem ehetik minden nap
húst. A Kormány két húshagyó napot rendelt: kedd és péntek.” Uo. 6.
119 Uo. 13. „Ezen összeget azonnal átküldtem Bolgárnak, hogy gyümölcsözőleg kezeljék.”
115
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rendben talált.120 Az Őfelsége augusztus 18-ára eső születésnapja utáni napon a híres
mecseki barackosokat szemlélte meg délutáni séta keretében, figyelme mindenre kiterjedt!121 Még 18-án két orosz hadifogollyal is szembetalálta magát.122 Ide kívánkozik,
hogy ekkor már általános gyakorlat volt a hadifoglyok munkába fogása. A kérdést,
az ellenőrzést több ízben központilag felülvizsgálták, módosították.123 Kis(boldog)
asszony napján a főispán ismét a termés, ezúttal – bár ő maga gyakorlatilag absztinens volt – a szőlő, a bor miatt aggódik a tartósan hűvös időjárás következtében,
hiszen a szeszesital fontos bevétel a magyar államnak.124 Az olasz hadszíntérre induló
6-osoknak zászlót adott a főispán, s még augusztus 28-án, Szent Ágostonkor a Nemzeti Színházban megrendezték az „Első Hadi Estélyt” .125
Nagyatádi dr. Visy László főispán számára felemelő élmény volt, hogy Pécs sz.
kir. város törvényhatósága képviseletében Bécsben járhatott augusztus 31. és szeptember 2. között, ahol Schönbrunnban 500 fős, díszmagyarba öltözött, kardot felcsatolt
magyar küldöttség tagjaként Tisza István gróf miniszterelnökkel az élen köszönthette
az agg, ám jó állapotban lévő ember benyomását keltő szeretett uralkodóját, nemrég
tartott 85. születésnapja alkalmából. A Huldigung, a hódolat kifejezése és a császárvá120
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Uo. 39. Nagyboldogasszony napja vasárnapra esett. „Ma délután lementem a Betegnyugvóra.
Váratlanul toppantam be.”
Uo. 44. Ahogy Ferenc József születésnapján, Szent István király mennyei születésnapján is Zichy
megyéspüspök celebrálta a Székesegyházban a nagymisét. Visy Szent Istvánkor mérgelődött a
gregorián kizárólagos használata miatt, ahelyett, hogy magyar jellege lett volna a szentmisének.
Uo. 44. „Ma délután a Dr. Johann és Wertheimer féle szőlők között vezető úton sétáltam. Amint a volt
Adler, most Fürst féle szőlőt elkerültem, két orosz fogoly katona jött a meredek úton velem szemben
lefelé. Látszólag őrizet és kíséret nélkül. Megállítottam őket. Az egyik tudott németül. A városi erdőből
jöttek, s öreg kísérőjük elmaradt. Csakhamar jelentkezett. Műszereket vittek fel, és minthogy már
későre járt az idő, siettek haza.”
MNL BaML IV. 1401. b. Pécs város főisp. ált. ir. 465/1915. Egyetlen példát emelek ki, amelyet Visy
a „Bizalmas” jelzéssel láttatott el. Nendtvichnek írta augusztus 14-én: „Polgármester Úr! A m. kir.
Földmívelésügyi Min. Ő Nagyméltósága a mezőgazdasági munkára kiadott foglyok ellátásának,
elhelyezésének, egészségi állapotának, őrzésüknek s a velük való bánásmódnak ellenőrzése tekintetében
a cs. és kir. Hadügyminiszter Úrral akként állapodott meg, hogy mindezen ellenőrzést jövőben az
elsőfokú közigazgatási hatóságok gyakorolják. Az e tárgyban hozzám intézett bizalmas rendelet
egy másolati példányát azzal küldöm meg Polgármester Úrnak, hogy a Rendőrfőkapitány Urat
haladéktalanul utasítani méltóztassék, hogy a Pécs város területén munkára kiadott foglyokat […]
sürgősen és egyúttal időről időre feltűnés nélkül ellenőrizzék, vajon fennforog-e eset, hogy egyes
birtokosok vagy a város 200-as vagy ennél nagyobb számú fogolycsoportokat igénybe vettek azért, hogy
ily módon a foglyok élelmezésével járó költségeket a katonai kincstárra áthárítsák. Kérem, méltóztassék
a rendőrséget utasítani, hogy a megejtett ellenőrzési szemlék eredményéről nekem jelentést tegyenek,
hogy én jelentéseimet a Miniszterhez megtehessem. Visy főispán.” Pécs rendőrfőkapitánya dr.
Oberhammer Antal volt. Még Szent István király ünnepén adták át – püspöki megáldással délután
5-kor a Mezőszélen – a régi szigeti külvárosi temető és a Mezőszél utca közötti téren épült 1300
ágyra berendezett barakk kórházat. „Kimentem én s kijött velem Dr. Tróber Aladár h. polgármester /
Nendtvich Bandi Mohácsra ment családja után./” Napló III. 45–46.
Uo. 57.
Uo. 50. Másnapi megjegyzése szerint Visy úgy látta, ez sokkal inkább a pesti előadóművészek
„felsegélyezése” volt a magas (2300 koronás) gázsi miatt.
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rosban tartott fogadások után szintúgy felejthetetlen emléket jelentett számára, hogy
a Bécsben és Pécsett egyaránt lakó dr. csatári Csatáry Frigyes valóságos királyi udvari
tanácsos mint házigazda vendégszeretetét élvezve a Dunán utazhatott le a Csatáryérdekeltségű DGT (DDSG) gőzösével Budapest székesfővárosig. Onnan a mohácsi,
szintén DGT hajóra szállt, s szeptember 3-án a megint csak a Dunagőzhajózási Társaság által kiépített vonalon, Mohácsról vonaton Pécsre érkezett vissza déli harangszóra.126 Szeptember 6-7-én a Magántisztviselők és Kereskedelmi Alkalmazottak
Egyesülete által rendezett két napos hadi ünnepélyt tartottak, amelynek bevétele Visy
szerint csekély volt, s főleg felülfizetésekből származott.127 Szeptember 18-án ezt írja a
főispán: „Ma délelőtt […] felkértem a Püspököt, hogy a »Nemzeti Áldozatkészség szobra« pécsi akciójának védnökségét vállalja el. Készséggel megtette.” 128
Szeptember 22-én egy fontos bejegyzést tesz Visy László: „Ma újból megindítottam a »Gyapjúfonál mozgalmat«. Felhívást tettem közzé a lapokban, s hiszem, hogy
csakúgy, mint a múlt évben, szép eredményt fogok elérni.” 129 30-án a Pécsi Takarékpénztár Igazgatósági Teljes Ülést tartott, Visy elnöklete alatt. Ezen 500 koronát szavaztak meg gyapjúfonálra, ami lehetővé tette, hogy a főispán azonnal újabb 100 kg-ot
rendeljen, addig összesen 2 mázsát 3000 K értékben.130 „Meleg óvóruhát a katonáknak” címmel főispáni felhívást tettek közzé újfent, ennek nyomtatott szövegét Visy a
Napló III. kötetébe csatolta.131 Október első napján megjegyzi: „a drágaság óriási […]
A tisztviselők a szó szoros értelmében éheznek.” 132 Mindenszentek Főünnepén délután
3 órakor dr. Tróber Aladár főjegyző, helyettes polgármester társaságában kiutazott a
temetőbe, hogy a Pécsett eltemetett katonák sírhalmánál lefolyó gyászünnepségen
részt vegyen.133 Még 18-án megelégedéssel nyugtázta a főispán, hogy a harmadik hadikölcsön-jegyzés, amely előző nap zárult, „reményen felül kielégítő” volt.134 Ráadásul
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Uo. 52–55. Csatáry Frigyes leányát a dél-tiroli születésű, Pécsett később a Kaposvári utcában Forbát
(Füchsl) Alfréd által Bauhaus-stílusban műemléki villát építtetett, de a bécsi Linke Wiezeilé-n , a
Naschmarkt mellett is lakó, Ferenc József-szakállával Pécs „arculatához” tartozó Balvany tábornok
vette el, aki a szarajevói kettős merényletkor az ottani garnizon parancsnoka volt, s helyőrségével
kellett megakadályoznia a feldühödött bosnyákokat a szerbek meglincseléstől. (Johann F. Balvany,
a nevezett tábornok fiának – aki 2016 októberében 96 évesen elhunyt –, Pécsett a „Zircieknél”
érettségizett neves újságírónak személyes közlése: 1990. június.)
Uo. 56. Természetesen erről is fillérre pontos kimutatást készített a Főispáni Iroda.
Uo. 68.
Uo. 72.
Uo. 80.
Uo. 82.
Uo. 81. Emiatt járt október 15-én többek között a Földmívelésügyi Minisztériumban, ahogy írja,
„búza és kukorica ügyben” , ám feltűnő, hogy nem szól semmit az eredményről. Uo. 93.
Uo. 107. November 3-án a megyéspüspök a háborúban elesett katonák lelki üdvéért mutatott be
gyászmisét. Ugyanezen a napon a 8-as Honvéd Huszárezred már el is vitte az első téli felszerelést
a hadsegélyező hivatalból, a Városházáról. 25-én ugyancsak a 8-as huszárok kaptak téli alsóruhát,
mégpedig 200-an. Uo. 131.
Uo. 124. „Örvendetes különösen azon körülmény, hogy a kisemberek ezrei vettek részt a jegyzésben.”
A Pécsi Takarékpénztárnál a jegyzés összege 5 700 000 K.
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biztató hírek érkeztek elsődlegesen a déli frontról! November 20-án a Hamerli (Pannonia) Szálló Nagytermében, amely első ízben szolgált jótékonysági hangverseny helyiségéül, a Pécsi Kamarazene Társaság a Kárpátokban az oroszok által elpusztított
községek felépítésére adott koncertet.135 Három nappal később az 1907-ben templomés parókiaépítő Nyáry Pál református lelkész járt Visynél, aki „Katona Otthon” felállításában gondolkodott. „Készséggel karoltam fel az eszmét […]” 136 December 9-én
a Pécsi Nemzeti Színházban a Pécsi Hadsegélyező Bizottság hangversenyére került
sor, amelyen – büszkén jegyzi meg a főispán – a korábban az említett Osztaggal mint
ápolónő a Kárpátokban járt Visy Ilonka is énekelt, miként erről természetesen a Dunántúl és a Pécsi Napló is számot adtak.137
Eközben a város élelmiszerellátása jelentette a legnagyobb feladatot mind a főispánnak, mind a polgármesternek. „Délután 3 órakor rendes közgyűlést tartottunk.
Legfontosabb határozat volt, hogy a város 2000 darab disznóra vonatkozólag kötött
szerződést, s hogy a közgyűlés elhatározta, miszerint 1,000 000 K kölcsönt vesz fel folyószámlára a pécsi pénzintézetektől a Város közélelmezésével kapcsolatos kiadások fedezésére. Kamatláb 1%-al a bankráta felett. Egy év alatt visszafizetendő.” 138
December 14-én Mendlik Oszkár, pécsi születésű, Hollandiában élő festőművész
12 ezer K-t küldött Pécsnek. Még aznap értekezletet tartottak Visy hivatalában, ahol
eldöntötték: az összeg a hadiárvák Karácsonyára fordíttatik.139 24-én Szilágyi János
nyug. szőlészeti és borászati felügyelő a rokkant katonák és árvák javára 12 személyes
ezüst asztali készletét ajánlotta fel.140 Az anyakönyvi Hivatal egyik helyiségében zajlott
a „Katonák Karácsonyának” rendezése. Több mint 3 ezer csomag összeállításáról volt
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Uo. 126.
Uo. 127.
Uo. 142. A bevétel fele a Pécsi Jótékony Nőegyletnek ment, másik fele hadsegélyezésre. Már
december 1-én Visy ezt írja. „A 9.iki koncert iránt rendkívül nagy az érdeklődés. Mindenki páholyt
akar. Csodálatos kora a demokráciának. A legjobb helyekre sem reflektálnak, ha nem páholy. Viszont
megveszik a legrosszabb oldalpáholyt, csak azért, mert páholy.” Uo. 137. Az emberi hiúság elítélését
látjuk a főispánnak ebben a – december 12-én tett – bejegyzésében is: „Szép meleg délelőtt volt, a
Corson sokan sétálnak. A nők egyenesen megbotránkoztató fényt fejtenek ki. Olyan cipőkben járnak,
amelynek párja 100-120 korona. A katonatisztnék, kiknek férje a harctéren van vagy itthon van
betegen, csonkán, bénán, stb., elöljárnak az esztelen fényűzésben.” Uo. 145.
Uo. 125. November 19-én tette ezt a bejegyzést Visy László a Naplóba. Majd november 21-én így
folytatta a témát: „[…] a polgármester és Tichy tanácsos kíséretében kimentem a Hizlaldába […]
megtekinteni az ott lévő és a város részére szállítandó sertéseket.” Uo. 126.
Uo. 147.
Uo. 151. Ezt megelőzően, december 22-én a főipán megjelent a Pius alapítványi, Jézus Társasági
kath. gimnázium és internátus felavató ünnepségén. Uo. 150. 23-án a Vörös Kereszt kitüntetéseket,
amelyek Budapestről érkeztek meg, adta át Visy László, mégpedig a „Sógornak” a II. osztályú
díszjelvényt, leányainak, Mártának és Ilonkának az ezüst díszérmet, mindhármat hadiékítménnyel.
Leányaival teljesen azonos kitüntetésben részesült Füchsl Emmike és Fürst Stefike is. „Nekem is
megküldték a jelzett Egyesület hadiékítményes tiszti díszjelvényét.” Uo. 151.
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szó!141 „Egész időmet a katonák és katonai árvák Karácsonyának előkészületei veszik
igénybe” – írja Visy még 21-én. Az addigi jelentkezések szerit 469 olyan pécsi, 14 éven
aluli gyermekről kellett gondoskodni, akiknek apja a hazáért hősi halált halt, eltűnt,
nyomorék lett vagy hadifogságba esett. Ehhez számolta Visy László azokat a segélyre
szoruló gyermekeket, akiknek atyja él és harcol, ahogy írja, így a szám már szinte
beláthatatlan.142 A katonák karácsonyi ajándékainak kiosztására 24-én délután három
helyszínen került sor, mindhármon a főispán jelenlétében. A Belvárosi Katholikus
Körben maga a püspök tartotta az ünnepi beszédet és osztotta ki a katonák között az
ajándékokat. Ezt követte a Mária utcai leányiskolában lévő katonai tartalékkórház,
ahol Sikorski-Zsolnay Márta főápolónő és Fejes római katolikus lelkész mondott beszédet. „A legmeghatóbb volt, amikor a katonák elénekelték a »Mennyből az angyal«
kezdetű karácsonyi éneket.” Ezután tartottak ünnepélyt és ajándékozást a Városi Közkórházban.143 Feltűnőnek kell mondanom, hogy szembeötlően rövidebb, szűkszavúbb Visy László beszámolója 1915 Karácsonyáról, mint az első háborús esztendő hasonló ünnepségeiről. Lényegesen kevesebb részletet tár elénk. Mindez természetesen
egyáltalán nem jelenti a pécsi készülődés, a helyi akció jelentőségének csökkenését!
Példa erre december 27-ről az a Napló-bejegyzés, miszerint „a Városház közgyűlési termében lelkes hölgyek Daróczy Aladárné elnöklete alatt nagyban buzgólkodnak a
Mendlik Oszkár általi 12,000 koronából vett adományok becsomagolásán. Mintegy 500
gyermek részesül ajándékban […]” 144 December 31-én „délután 3 órakor a Városháza
közgyűlési termében kiosztottuk a Mendlik-féle ajándéktárgyakat. Az egész terem tele
volt gyermekekkel és síró-rívó anyával. Én intéztem hozzájuk beszédet. Szándékosan
kerültem az érzelmi motívumokat, mert féltem, hogy elsírom magamat.” 145
Este év végi hálaadásra családjával együtt ment a főispán a Vártemplomba, azaz
a Székesegyházba. Soraiból kiderül: sokkal vígabb, mint egy évvel korábban, szinte
biztosra veszi a dicső győzelmet!146
Maga a harmadik kötet érzékelhetően rövidebb a többinél. Nagyatádi dr. Visy
László városi főispán Háborús Naplójának eddig megvizsgált első három kötetéből
is nyilvánvalóvá vált: a háborús körülmények érthető módon alapjaiban forgatták fel
a hátország életét is. Pécs törvényhatósági joggal felruházott város főispánja minden
tőle telhetőt megtett az egyre mélyülő szegénység, nyomor, az özvegyek, árvák, sebesültek, rokkantak, ápolásra szorulók és természetesen a fronton harcolók érdekében.
Saját erejét, családját, hivatalának munkatársait ennek az egyetlen, bár láttuk, mily
szerteágazó, nemes és természetes célnak kizárólagos szolgálatába állította. Méltán
írta válaszul Tisza Istvánnak még 1915. március 9-én, ahogy a Főispáni általános ira141
142
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Uo. 147. „Leginkább Szilassy Károlyné, Zsolnay-Sikorski Júlia buzgólkodik. Tavaly is ő volt a
főrendező.”
Uo. 150.
Uo. 151–152.
Uo. 153.
Uo. 154.
Uo. 154.
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tok között olvashatjuk: „[…] Az én hivatalos helyiségem a Városház épületében van.
Amióta a háború tart, egész délelőttöt és délutánt hivatalomban töltöm, ajtóm mindenki előtt nyitva áll […]” 147
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MNL BaML IV. 1401. b. Pécs város főisp. ált. ir. 173/1915. A miniszterelnök és a főispán közötti
levélváltás kiválóan rávilágít arra, maga Tisza is és Visy is mennyire központi kérdésként kezelték
a hátország, a támogatásra szoruló „kisemberek” sorsát. Így ír Tisza István: „Kedves Barátom! Az
államsegélyek törvényhatóságod területén való megállapítása és kiosztása körüli panaszok tárgyában
beérkező kérvényeket, leveleket a tényállás megállapítása és a panaszok orvoslása céljából rövid
úton hozzád szoktam elküldeni. Miután nagy súlyt helyezek reá, hogy a hatóságok lelkiismeretes
alapossággal és ügyszeretettel kezeljék a kérdést, felkérlek, hogy egyéniséged egész súlyával odahatni
szíveskedjél, miszerint a hatóságok minden egyes esetben igyekezzenek közvetlen tudomást szerezni a
tényállásról s arról neked jelentést tegyenek […] Szívből üdvözöl igaz híved, Tisza.” Súlyos helyesírási és
stiláris hibáktól hemzsegő, leginkább értelmetlen, szinte kivehetetlen tartalmú panaszos levelekről
volt szó, mindösszesen négyről (sic!), amelyeket nehezen érthetőségük dacára a miniszterelnök
komolyan vétetett, nem akarván, hogy akár egyetlen panaszos jogsérelmet szenvedjen. Visy
László ezekre egészen komolyan, tételesen megválaszolt cáfolatot írt, miután minden egyes ügyet
kivizsgáltatott, amennyiben azokra maga is nem emlékezett éppen kuszaságuk és hamisságuk
folytán: „Nagyméltóságú m. kir. Miniszterelnök Úr! Kegyelmes Uram! A […] Nagyméltóságodhoz
beadott, s hozzám megvizsgálás s megfelelő intézkedés okából rövid úton leküldött panaszok tárgyában
tisztelettel jelentem a következőket: […] Ami az egyes panaszokban foglalt azon állításokat illeti, hogy
itt nem hallgatják meg a szegény embert, hogy úgy bánnak vele, mint a kutyával, hogy be akarják őket
záratni stb. –ezekre vonatkozólag a leghatározottabban jelenthetem, hogy teljesen alaptalanok. […]
minden panaszt, kérelmet stb […] azonnal és személyesen megvizsgálok, s ha azt alaposnak látom,
azonnal intézkedem az orvoslás iránt. A leghatározottabban, s a legenergikusabban meghagytam a
tisztviselőknek, hogy különösen a hadrakeltek visszamaradottjaival nem csak humánusan, hanem
sorsuk iránt való mély részvéttel, szeretettel bánjanak.”
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Huszár Mihály: Sztelek Ferenc pécsi 19-es önkéntes zászlós első világháborús dokumentumai

Huszár Mihály

„Remélem egyszer csak vissza fog térni zászlós úr is”
Sztelek Ferenc pécsi 19-es önkéntes zászlós első világháborús
dokumentumai
Előszó
Az első világháborús katonasorsok dokumentumai a magyar közgyűjteményekben
terjedelmes mennyiségben megtalálhatóak. Az akkori családok szinte kivétel nélkül
érintettek voltak a harcba vitt testvérek, apák és fiúk életét sorsdöntően befolyásoló
négy és a hadifogságban eltöltött további évek történéseiben. A 20. század eleji Marcali lakosú katonaköteles férfiakat szolgálatra elsősorban Kaposvárra a 44-es és Pécsre
a 19-es gyalogezredekbe hívták be. (A szülőhely alapján többen a Monarchia számos
másik alakulatába kerültek.) Ebben a dolgozatban Sztelek Ferenc, a 22 éves korában
hősi halált halt önkéntes zászlós életútját rekonstruáltuk. A Marcali Múzeum történeti gyűjteményének legnagyobb részét alkotó Sztelek-Csomós építőmester-vállalkozó
család hagyatékában több mint 160 darab, Sztelek Ferenchez köthető tárgy, dokumentum és fénykép található.1 Ennek a kétharmada levelezés, a többi az iskolai éveihez
köthető dokumentum, tankönyv és füzet. A legkisebb részt az első világháborús katonáskodásának az emlékei jelentik: képeslapok, tiszti iskolai tananyagok, eltűnésének
dokumentumai és néhány katonai csoportkép. Az 1915–1916-os katonai szolgálatának
helyszínei alapján a pécsi laktanyából eljutott Budapestre tiszti kiképzésre, majd bevetették Przemyśl-nél a Bruszilov-offenzíva megállítására, végül átvezényelték az erdélyi
Gyimesi-szoroshoz, ahol román területen fogságba esett, és még aznap örökre eltűnt.
Sztelek Ferenc pécsi 19-es élete tragikus véget ért, ugyanakkor katonasorsa a megmaradt családi hagyaték alapján viszonylag jól rekonstruálható.2

Család és iskolák (Marcali–Veszprém–Budapest)
Sztelek Ferenc3 1894. május 26-án született Marcaliban. Édesapja Sztelek István
(1862–1909) asztalosmester, míg az édesanyja, Béry Erzsébet (1866–1946), egy ti1
2
3

HUSZÁR 2013, 171. Ezt az együttest Sztelek Ferenc unokaöccse, Csomós László (1914–1994), a
család utolsó tagja, az elkallódástól megmentve, több részletben adta be a múzeumba.
Az elmúlt években kettő marcali járásbeli 19-es katona – Udvari Imre tizedes és Varga József
főhadnagy – dokumentumaiból készült könyv: KISS 2011, 1–165.; KISS 2014, 1–205.
Anyakönyvezett neve Sztelek Ferenc János volt, ugyanakkor a levelezéseiben, hivatalos okirataiban
a Sztelek Ferenc nevet használta. A nagybátyjával, ifj. Sztelek Ferenccel való névazonossága
miatt ebben a dolgozatban a Sztelek Ferenc névalakot használtam. A családi síremléken viszont
megkülönböztetésül az ifjabb Sztelek Ferenc név alakot vésettük fel, mivel egy másik, gyerekkorban
meghalt nagybátyja is a Sztelek Ferenc nevet viselte, akinek a neve így szerepel az obeliszken.
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zenegy gyermekes szőlősgyöröki kisnemesi család legkisebb gyermeke volt.4 Négy
gyermekük született, akik közül Elemér és István gyerekkorban halt meg. Leányuk,
Sztelek Erzsébet (1892–1947) öccsével szoros, jó testvéri kapcsolatban volt. Ő 1911ben ment férjhez Csomós Gergely (1883–1969) építőmesterhez, aki öccse jó barátja
lett. Sztelek István családja Marcaliban tisztes jómódban élt, mivel a Béry nagyszülők
tehetős boronkai kocsmárosok voltak. Sztelekék pedig a település nevezetes építőmester-vállalkozó famíliájának számítottak.
Az építési vállalkozást még a nagyapa, id. Sztelek Ferenc (1828–1911) kőművesmester alapította 1850-ben, akinek az egyik fia, ifjabb Sztelek Ferenc (1856–1926) a
Dunántúlon híres építőmesterré, neves „kastélyépítővé” vált.5 Később ő, a gyermektelen nagybácsi vette szárnyai alá tehetséges, szorgalmas unokaöccsét, miután annak
édesapja 1909-ben meghalt. Sztelek Ferencet tehetős és köztiszteletben álló rokonság
vette körbe: egyik nagynénjének a férje kilenc segéddel dolgozó vagyonos szabómester és községi bíró, míg a másik nagynénjének a férje a marcali római katolikus elemi
iskola első igazgatója, és templomi kántor volt. Sztelek Ferenc gyermekkorát meghatározta a kisvárosi vállalkozó-polgárság világa, a család mezőgazdasági befektetései, a
Kossuth, majd Erzsébet (ma Petőfi) utcai polgári lakóház és a környezete.6
Az alapfokú iskolai tanulmányait a „marczalii izraelita nyilvános elemi népiskolában” végezte 1904-ben, amely akkoriban a település legjobb iskolájának számított
és népszerű volt a tehetős, keresztény családok körében is.7 A jó és jeles tanulót
1905-ben a szülők a Kegyes-tanítórendiek budapesti főgimnáziumába íratták be, ahol
leromlottak a jegyei.8 1906-tól a II. osztályt már a Kegyes-tanítórendiek veszprémi
főgimnáziumban folytatta. Sztelek Ferenc itt hét évet töltött el, amely meghatározó
kapcsolatokat és barátságokat eredményezett számára. Végig jeles eredményeket ért
el. Egy évig (az 1906/1907-es tanévben) Bernáth Aurélnak, marcali neves festőművész szülöttének is osztálytársa volt.9 Sztelek Ferenc 1913-ban érettségizett, kitűnő
eredménnyel.10 (1. kép) Sikeres felvételét követően 1913 szeptemberében kezdte meg
tanulmányait a budapesti Kir. József Műegyetemen, mint építészhallgató. Két teljes
és egy fél tanévet végzett el, amelyet az 1915. december 1-én aláírt és lepecsételt leckekönyve bizonyít.11 Ezekben az években a Fehérvári út 17.-es szám alatt található
4

5
6
7
8
9

10
11
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Keresztszülei Skergula András szigetvári vendéglős és felesége Béry Terézia, Béry Erzsébet testvére
voltak. Marcali Római Katolikus Plébánia Keresztelési Anyakönyv VIII. kötet (1893–1904) 42.
oldal, 91. folyószám. (Az adatot köszönöm Kiss Kálmánnak.)
HUSZÁR 2014, 379–380.
VADÁL 2004, 28–31.
MM A CLÉH – Gysz. 3441.
MM A CLÉH – Gysz. 3441.
ÉRTESÍTŐ 1908.; ÉRTESÍTŐ 1909; ÉRTESÍTŐ 1910; ÉRTESÍTŐ 1911. Bernáth Aurél (1895–1982)
a következő tanévben már Keszthelyen folytatta a tanulmányait. Ahol viszont egy másik marcali,
Lengyel József (1896–1975) író volt az iskolatársa.
MM CLÉH Gysz. 3445. Az érettségi bizonyítvány másolata 1913. június 19-én készült. Az eredeti
bizonyítványt a műegyetemre be kellett adni, így az nem található meg a családi hagyatékban.
MM A CLÉH Gysz. 3339.
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Szent Imre Kollégiumban lakott. Az egyetemen szorgalmas volt, kitűnő eredmények, további ígéretes tanévek vártak volna rá.

1. kép: Sztelek Ferenc érettségi portréja (MM A CLÉH Lsz: 2000. 3. 83.)

1914. szeptember 21-én Sztelek Ferenc rendes hallgatóról a műegyetem még – valószínűleg a katonakötelesek összeírása miatt – „katona-ügyben bélyegmentes” feliratú
igazolványt állított ki.12 Az ifjú műegyetemista 1914. október 14-én levélben jelentkezett a kaposvári népfelkelő szemlebizottságnál, amelyben egyéves önkéntességi igényét bejelentette: „alkalmasságom esetén a m. kir. honvéd gyalogezred bármelyikéhez
szíveskedjenek beosztani.” 13 Ekkor azonban még nem vonult be, csak majd a következő év decemberében.
A világháborús hátország mindennapi életének nehézségeit érzékeltetik a dátumozás nélküli, de valószínűleg 1914 őszén haza írt levelének a sorai: „Itt Pesten rengeteg
drágaság van. Ma például vasárnap délelőtt tízóraira akartam kiflit enni és képzeljék el,
az egész Fehérvári úton nem kaptam […] még kenyeret sem. Az intézet [Szent Imre Kollégium – H. M.] kosztját is leszállították, eddig hetenként 4 tál étel volt 4-szer, most csak
3 lesz helyette. A kenyér kivan szabva, hogy mennyit lehet venni. Megjegyzem, a kenyér
fele kukoricaliszt. […] A mészáros akinek szerződése van a Kollégiummal, hogy bizonyos mennyiségű húst tartozik a Kollégiumnak adni naponként, az igazgatónak 1000
Koronát ajánlott fel, hogy csak a kötelezettségtől mentse fel. Nagy éhínség előtt áll Pest.

12
13

MM A CLÉH Gysz. 3443.
MM A CLÉH Lsz. A-2701.
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A borjúhús egyik napról a másikra 40 krajcárral emelkedett. […] Nem tudom mi lesz. S
mindennek oka, hogy az összes Pestre jövő húst lefoglalja az állam a katonaságnak.” 14
Az iskolatársak levelei az 1914-es és 1915-ös évekből
Az első világháború kitörését követően, Sztelek Ferenc barátai és évfolyamtársai
közül többen az elsők között bevonultak. Sógora, Csomós Gergely szintén az elsők
között kapott katonai behívót, a születési helye, Csemő alapján a 33. gyalogezredbe,
Aradra. Szembetegsége miatt azonban frontra nem vezényelték, Temesváron és Brassóban kiegészítő szolgálatot teljesített az 1918-as őszi összeomlásig.15
Sztelek Ferenc hagyatékának leveleiből elsősorban a katonáskodásra utaló részleteket választottam ki, amelyek érzékletesen ábrázolják az érettségizett korosztály mindennapjait. Egyszerű, spontán stílusban, ám fiatalos humorral próbálják a kiképzés, a
szolgálat és a harctér világát elmesélni a még civilek közé tartozó barátjuknak.
Az egyik első levél – amely a Dódi aláírású, bevonult barátjától érkezett – 1914.
augusztus 10-én keltezett: „Már régen élvezem ezt a hosszúnak ígérkező vakációt, de
majd talán sikerül egy kis háborúval megzavarni az egyhangúságot. Esetleg találkozunk
nagy Moszkva felé, akkor iszunk egy kis áldomást. Mi hír van Somogyországban? Írhatnál te is már, nem muszáj mindig malterozni.” 16
Sélley Elek, a 7. honvéd tábori ágyúezred egyéves önkéntes katonája december
29-i levelében így ír: „Bizonyára tudod, hogy itt vagyok Veszprémben 7-es hon. tüzéreknél. Két hétig voltunk Kanizsán a 20-asoknál, amíg a kérvényemet elintézték a minisztériumban. 15-en vagyunk októberi önkéntesek, köztük Kőszeghy, Fejér, Balassa. Jó dolgunk
van, csak az ágyúk tolása és a lovagolás [olvashatatlan szó – H. M.].” Sélley Elek, aki a
későbbiekben orvosként dolgozott és a levélben említett Balassa Kálmán osztálytársa,
míg Kőszeghy László egy évvel idősebb, Fejér Andor pedig két évvel fiatalabb veszprémi
iskolatársa volt.17 Sélley Elek 1915. január 25-i levelében a kiképzésről és a veszprémi
körülményeiről is írt: „Sokat kell ágyút tolni, de ezt megszokja az ember. Egy hónapja
lovagolunk s ez a legkomiszabb. Most pláne mindig kengyel nélkül, meg ebben majd kidöglik az ember. […] Nincs kaszárnya, csak barakk van a jutasi út mentén. Ott van a
legénység egy része és 4 szem ágyunk. Két hete van már csillagom is – egy. „Főtüzér” ivó
vagyok. Az önkéntesek respektusa különben igen nagy. Mi mégiscsak önkéntesi iskolába
járunk (a zsidó iskolában van az egyetemünk, szalmazsákokon ülünk) de nemsokára bekerülünk a tart. tiszti iskolába. Tanulni kéne, azaz lehetne sokat, de nem megy. Butulunk
szörnyen. […] Holnap reggel megint tolunk ágyút ezért lefekszem.” 18
1915. április 23-i képeslapjában Kováts Géza „feldjäger” kadét ezt írta: „Kedves
Ferkóm! Hát bizony idekerültünk ám Galiciába és puffogtatunk dühösen a muszkákra,
kiknek is azt kívánom, hogy a jó ég oda helyezze őket ahova én kívánom. Immáron 4
14
15
16
17
18
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MM A CLÉH Gysz. 3317.
MM A CLÉH Gysz. 3271. Csomós Gergely számos képeslapot küldött a sógorának és a háború négy
éve alatt rendszeresen levelezett a feleségével.
MM A CLÉH – Gysz. 3272. Ezen a szám alatt található Sztelek Ferenc 70 darab postázott képeslapja.
MM A CLÉH Gysz. 3317.; ÉRTESÍTŐ 1910, 124., 128–130.
MM A CLÉH Gysz. 3317.
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hónapja, hogy nem változott harci kedvvel tapossuk a gyönyörűséges dombokat. […] Írj
ám, mert ha nem úgy baj lesz, ha haza megyek. Haza pedig elmegyek, ha mindjárt meg
is pukkad a muszka.” 19 „Tata” aláírással egy másik évfolyamtársa május 8-i levelében
arról írt, hogy 15-én Sopronba fog bevonulni, a honvédokhoz.20
Feri nevű, volt Szent Imre kollégiumi társa, és barátja május 24-én ezt írta: „Már
eszem a császár kosztját. Balassa már szakaszvezető, Sélley, Kőszeghy is fehér tizedesek
lettek most.” 21 Sanyi nevű barátjának június 1-i levelében Pécsre való bevonulásáról írt:
„Most már négy hete a császár katonája vagyok Pécsett. Ugye sejted, hogy nem ízlik a dolog. Valószínűleg 1-én fejezzük be ezt a kiképzést és akkor kezdődik a tisztiiskola, de hogy
kikerül be, azt nem tudjuk.” 22 Őneki egy másik, augusztus 15-én a lugosi garnizonból
írt levelében olvasható: „Bizonyára könyvmoly vagy lányok bolhája lett belöled, hogy
ez idáig még híredet sem hallottam. Pedig hát illene a haza újdonsült „szakaszvezető
urát” soraiddal meglátogatni. […] Ha időnk engedi tesszük a szépet, elég csinos lánykák
vannak körülöttünk. Sok Imristával [Szent Imre Kollégistákkal – H. M.] és collégával
találkoztam itt össze és így jó társaságban el lehet pár órát tölteni.” 23 Ugyanő október 5-i
fénykép portrés levelében azt írta: „Ne légy elképedve az ijesztő képtől, de biz az ily faluban, ha az ember valamit siettet így jár. […] Búslakodunk most itt a megutált fészekben
és vágyunk az első menettel el.” 24
A hagyaték következő, október 22-ei lapjában, Sztelek Ferenc Valasek Ernő nevű
barátja Veszprémből fontos hírekkel szolgált: „Az első hős ki életét adta közülünk
Breyer Jóska volt. Balassa mesélte, ki ma egy hete ment Sélleyvel, Cseresnyéssel, Fekóivel
[? – H. M.] a harctérre, mint hadapródnak. A tarackosokkal együtt északra mentek a
muszkákat megvizitálni.” 25 A Valasek Ernő által említett Breyer József osztálytársuk,
míg Cseresznyés József egy évvel idősebb veszprémi iskolatársuk volt.26 Figyelemre
méltó az az adat is, amely szerint Breyer József halálhíre nem bizonyult valódinak, hiszen ekkor valójában orosz fogságba esett. Huszonhét év múlva, 1942-ben a második
világháború keleti frontján, egy kijevi kórházban, mint tartalékos hadnagy, betegség
következtében halt meg.27
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Uo.
MM A CLÉH Gysz. 3272.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
ÉRTESÍTŐ 1906, 165–167.; ÉRTESÍTŐ 1910, 128–129.; ÉRTESÍTŐ 1911, 104.
http://www.hadisir.hu/hadisir/?bejegyzesek=adatlap&id=928539057262241896&p*=10&*=0 (2016.
március 1.); „Levél az orosz fogságból. A napokban a Veszprémi Hírlap levelet kapott Oroszországból.
Hadifogoly tisztek arra kérnek bennünket, hogy ezúton értesítsük a sorsuk iránt érdeklődőket, hogy
fogságba estek. A levél szeptember 19-én kelt, a helyet világosan nem lehet a bélyegzőn kivenni.
Valószínűleg Moszkva. A levél küldői: Breyer József kadett Veszprém, Ányos utca 12., Haidekker Nándor
zászlós Ercsi, Horváth Miklós hadapródjelölt Győr, Fácán utca 12., Reistadter József zászlós Veszprém és
Varga Imre hadapródjelölt Pápa, Korona utca 26.” Veszprémi Hírlap, 1915. október 31. 5.
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Az 1915-ös levelek közül utolsóként, december 27-én Imre barátja így írt: „Már
nem tudom Zaki hagyott-e még valami írnivalót. Se őt, se Zolit, se engem nem vettek
be. Mi nem követtük nemes példádat. De a karácsonyunk így se volt valami kellemes,
kivéve Zoliét, aki hazament. Mi itt Pesten maradtunk [olvashatatlan szó – H. M.]
Jancsit kivették, Abellinót kidobták [valószínűleg a kollégiumból – H. M.] A pécsi
lányokkal vigyázz, ha nagyon odaadóak az kár, mert nem lesz szükség tüzérségi előkészítésre és gyalogsági át [karolásra – H. M.] Egyébként, hogy telnek az első napok
a katonáéknál. Annyit már látok, hogy nem kell a kaszárnyában laknotok. Ez is egy
előny. […]” Ugyanő december 29-i képeslapjában „minél több csillagot s a civil ruhát
minél előbb” kívánta a barátjának. 28

Bevonulás és kiképzés (Pécs–Budapest)
Sztelek Ferenc 1915 decemberében vonult be Pécsre, egyéves önkéntes (a továbbiakban e. é. önkéntes) katonának, és a 19. gyalogezred 4. századába került. Az egyévi
önkéntes rendszert olyan középiskolát végzett művelt fiatalok részére alakították ki,
akiket a szakmai előmenetelükben akadályozott volna a kötelező katonai szolgálat.
Az egyéves önkéntesek 1912-től tartalékos tiszti iskolát végezhettek, önkéntes karpaszományt hordtak, szabad kimenőt kaphattak, kimenő ruházatként tiszti uniformist
viselhettek, szolgálaton kívül tiszti társaságba járhattak, és alantas munkával nem
büntethették őket. Az újonc kiképzést követően azonnal őrvezetők lettek, 1909-től
pedig a tiszti iskola végeztével zászlóssá léptették elő őket. A kiképzés békeidőben
október 1-én kezdődött, majd december 1-én elméleti képzéssel folytatódott, s alakulattól függően április vagy május végéig tartott. A vizsgák után, szeptember végéig az
önkéntesek alakulatokhoz, alosztályszolgálatra kerültek. Egy év leteltével az alakulat
tisztikara nyilatkozott az önkéntes eredményeiről, és hogy méltó-e a tiszti rendfokozat viselésére. A háború első két évében lerövidült a kiképzés: 2 havi újonckiképzést
követően a leendő tartalékos tisztek pótalakulathoz kerültek, 3 havi tartalékos tiszti
kiképzést követően menetszázadokkal a frontra irányították őket, vagy szakképzésen (aknavető, géppuskás, stb.) vettek részt.29 Sztelek Ferenc is ezt a kiképzési utat
járta be. Az 1914-es kérvénye alapján valószínű, hogy a népfölkelő alakulathoz került
beosztásra, amelynek a kötelékében mindvégig szolgált. A számára érkező leveleket
több olyan pécsi címre küldték, ahol hosszabb-rövidebb ideig ő is lakhatott. Első
címe, özvegy Zadria Ferencné lakásán, az Irgalmasok utcája 3. I. emeletén volt, aztán fennmaradtak a Sörház utcai laktanyába címzett lapok. Utolsó lakhelye Cavalloni
Béla, Kossuth Lajos utca 28.-as számú lakásában volt.30 Megtalálhatóak a hagyaték-

28
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ban a Kovács főhadnagy, az I. pótszázad századparancsnoka által kiállított kimaradási, kinnlakási és kinn étkezési engedélyek is.31
1916 januárjában Sztelek Ferenc e. é. önkéntes őrvezetőt – hasonlóan a fent említett középiskolai és műegyetemi barátaihoz – budapesti tartalékos tisztiiskolára vezényelték. Itt a levelei a Szentkirályi utca 10. számú bérházba érkeztek. A hagyaték
dokumentumaiban fennmaradtak erről az időszakról utalások és jó néhány oktatási
füzet is. Ekkor készült kettő, őt és a tiszttársait ábrázoló csoportkép is. (2. kép)

2. kép: A budapesti tiszti iskolai csoportkép 1916-ból (MM A CLÉH Gysz. 3291)

Az erdőcsokonyai Pintér Manci unokahúga január 16-i levelében arról érdeklődött, hogy mikor vezénylik át: „Ugye te is mész tisztiiskolába? Az alatt az idő alatt
tán csak fordul a kocka és nem kerülsz le a frontra?” 32 Ezekben a hónapokban Sztelek
Ferencnek egy tanítóképzőbe járó, Erzsi nevű leány volt a kedvese, akinek számos levele maradt fenn. A január 24-i levelében arról találunk adatot, hogy az e. é. önkéntes
őrvezető már több hete tiszti kiképzésen van: „Kedves Feri! Hát igazán olyan szomorú
az a katonaélet? Még meg is sajnálja magát az ember és levélírásra vetemedik. […]
Legyen türelmes, vége lesz egyszer csak a katonáskodásnak is. Elhiszem, hogy nem lehet
valami kellemes munka az árok ásás, de a hat hét pár nap múlva letelik. […] Remélhetőleg mégis táncolunk nem sokára, Montenegró letette a fegyvert. Antivari a miénk.

31
32

MM A CLÉH A – 2716; A – 2696.
MM A CLÉH. Gysz. 3317. Ezen a szám alatt található Sztelek Ferenc 17 darab postázott levele.
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Mégis csak vége lesz a háborúnak, most már azt hiszem! Eljön a béke és a tisztiiskola
abban marad. Mégis, azért a tiszti iskola megmaradhat, természetesen Budapesten!” 33
A következő február 1-i levélben Sztelek Ferenc mindennapjairól az
erdőcsokonyai unokahúga is érdeklődik: „Azt hiszem már a tisztiiskolában könnyebben lesztek. Különben jók a tisztjeid? Hányan vagytok önkéntesek? […] Csak attól tartok, hogy ha előléptetnek – hát mint katona mint leendő »hős« majd rám se nézel!” 34
A Harctéri szolgálat, a Harcászati jegyzetek című füzetek a fegyverhasználat
alapfogalmait, térképészeti és vezetési ismereteket tartalmaztak. Az egyik lapon a
„Sztelek önkéntes 916. II. 16.” bejegyzés szerepel.
Sógora, Csomós Gergely a március 22-i levelében pedig így érdeklődik tőle:
„Különben hogy halad a taktika? Képzelem sok dolgotok lehet a sürgetett [tiszti – H.
M.] iskolázással.” 35 A volt műépítész-hallgató katona tehetségét mutatják a lapok
margóin elhelyezett rajzok, amelyeket a tanórákon készített. Épületrészleteken kívül
katonaportrét és kitüntetés ábrázolásokat, s még egy rajzolt lepkét is találunk a lapokon.36 (3. kép)

3. kép: A Sztelek önkéntes által „illusztrált” kiképzési füzet egy lapjának részlete 1916-ból
(MM A CLÉH Gysz. 3614.)

33
34
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36
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Kedvesének, Erzsikének a május 20-i levelében arról olvashatunk adatot, hogy
Sztelek Ferenc Marcaliban szabadságon volt, és még nem lehet tudni, mikor vezénylik a frontra. „Biztosan most már búcsúzik a kedves otthonától és mire levelem megérkezik, talán Pécsett találja már. – Kellemetlen lehet, hogy 8 napi szabadság után a
katonaélet de másrészről kellemes a tudat, hogy még nem kell a harctérre menni. Csak
vége lenne ennek a borzasztó háborúnak! Mi hír a katonák közelében? Nem várják már
a békét?” 37

Útban a keleti frontra (Pécs–Przemyśl–Erdély)
A kutatás során sikerült beazonosítani Sztelek Ferenc alakulatának a további sorsát. Ez az alakulat a 19. gyalogezred IV. népfelkelő zászlóalja volt, amely a háború
előtt Fiumében alakult meg. Parancsnokának Fritz Adolf századost – aki a háború
végére ezredesi rangot érte el – nevezték ki. A legénységet Baranya, és Somogy vármegyékből, valamint Fiume város férfijaiból sorozták be. 1914–1915-ben Fiuméban
teljesítettek szolgálatot, majd 1915. május 23-án, Olaszország hadba lépését követően a
karsztvidékre vezényelték őket. 1916 márciusára jelentős veszteségeket szenvedtek el,
a létszámuk a felére olvadt. Pótszázaddal (XVIII./6.) kellett Pécsről feltölteni. A zászlóalj ekkori tisztikarában még nem találjuk Sztelek Ferenc nevét.38 1916. május 26-án
váltották le őket a doberdói frontról, és útnak indították az orosz frontra, ahol június
4-én megindult a Bruszilov offenzíva, amely az osztrák–magyar hadseregnek olyan
hatalmas veszteségeket okozott, hogy a Monarchia a katonai összeomlás szélére került. A 19/IV. népfelkelő zászlóalj, mint a 31. hadosztály része június közepén került
bevetésre, hogy megakadályozzák az oroszok további előrenyomulását. Június 30-a
fekete napként vonult be az alakulat történetébe, ekkor az orosz vonalak elleni általános támadás sikertelen lett, a zászlóalj fele elveszett, sok tiszt is megsebesült, vagy
meghalt. Július 5-én erősítés érkezett, az alakulat tartalékba került.39
Sztelek Ferenc e. é. önkéntes szakaszvezető kiképzése 1916 közepén befejeződött.
(4. kép) Valószínűleg a frontra indulás előtt, május 19-i dátumozással a gimnáziumi
éveinek jó ismerősétől, Perényi Antal kanonoktól, a veszprémi Dávid árvaház igazgatójától, a helyi Katolikus Kör alapítójától kapta azt a kis imakönyvet, amelyet halála
után majd leánytestvére használt.40 Júniusban, a Bruszilov-offenzíva miatt Sztelek
Ferenc alakulatát, a 4. századot is a frontra kívánták irányítani. Az 1916. június 10-i
dátumozású képeslap, amelyet erdőcsokonyai unokahúga írt neki Hercegszántóról,
még a pécsi Kossuth Lajos utca 28. címre ment. Ebben talányosan arról írt: „T. lapját
37
38
39
40

MM A CLÉH Gysz. 3317.
LÉGRÁDY 1938, 429.
LÉGRÁDY 1938, 430–431.
MAGYAR KATOLIKUS LEXIKON X. 831., MM A CLÉH Gysz. 4250. A kis könyv néhány lapját
vandál kezek kitépték, amikor az 1970-es években Csomós László költözködni kényszerült.
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megkaptam. Igazán kellemes hír, hogy megmenekült. Remélhetőleg most már nem fog
visszalépni senki? És most k.b. milyen hosszú időre menekült meg? Tekintve a jó időre, azt hiszem, hogy maga már a Balaton felé utazik.” Valószínűleg a szakaszvezető
a frontra irányítást ekkor még elkerülte. Újra néhány nap szabadságot kaphatott.41

4. kép: Sztelek Ferenc katonai portréja (A 2. kép részlete. MM A CLÉH Gysz. 3291)

Mikor csatlakozott Sztelek Ferenc a tartalékban lévő népfölkelő zászlóaljhoz?
Valószínűleg június végén vagy július elején indíthatták el a századát északra. Annak, hogy ekkor ezen a fronton volt, egyetlen bizonyítéka az a lap, amely július 19-én
Przemyśl-ből került feladásra: „F: Sztelek Ferenc e. é. önk. szakaszvezető. Hadra kelt
sereg. Kézcsókal: Feri” és „K. u. k. Militarzenzur Przemyśl” pecséttel. Tehát akár már
az ekkori harcokban bevethették őt is. A hathetes volhiniai harcokban ismét jelentős veszteségeket szenvedett el a zászlóalj: majdnem teljesen felmorzsolódott az állomány, a tisztek közül még a zászlóaljparancsnok Fritz Adolf őrnagy is megsebesült.
Az orosz támadás megállítása után egy heti pihenőt kaptak, majd augusztus 10-én
Erdélybe küldték a népfelkelő katonákat.42 A szakaszvezető ezután ismét vonatra
szállt és a következő levelezőlapot, amely fennmaradt, Hatvanból küldte július 22-én
édesanyjának, özv. Sztelek Istvánnénak.43 „Itt vagyunk, kedden reggelig, jól érzem magam, egészséges vagyok. Az útirány továbbra: Miskolcz, Sátoraljaújhely, Büzsil, Erzit,
Laczit” – írta.44 Testvérének július 20-án már Sátoraljaújhelyről, majd augusztus
4-én Rawa Ruska településről küldött levelet. „Jól vagyok, megyünk Magyarországba

41
42
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vissza. Kézcsókkal: Feri.” 45 A következő állomás Nyíregyháza volt, ahonnét augusztus
6-án küldött lapot.46
Sztelek Ferenc e. é. önkéntes szakaszvezető utolsó levelező lapja, amely a család
hagyatékában fennmaradt, 1916. augusztus 16-án keltezett, és postázott. A csíkszeredai fürdőt ábrázoló levelezőlapban értesíti a családját: „Szeretett jó Édesanyámék! Ma,
szerdán idejöttünk be fürdeni az egész társaság. Bözsiék [Csomós Gergelyné – H. M.]
19ig minden lapja megérkezett. Feri bácsinak [Ifj. Sztelek Ferenc – H. M.] a 100 Korona
elküldött pénze is megjött. Tegnap, Nagyboldogasszony ünnepén benn voltunk délután
Csíkszeredán, paraszt kocsin jöttünk be. Mivel minden zárva volt, nem tudtam egy
lapot sem küldeni. – Igen jól megy dolgom. Mindnyájukat sokszor csókolja szeretettel:
1916 második feléFeri.” 47 Ekkor valószínűleg néhány napos szabadságot kapott.
ben jelentős változások történtek Erdélyben, miután Románia augusztus 27-én támadást indított. A frissen létrehozott 1. osztrák–magyar hadsereg előbb szívós védelmet
alakított ki, majd szeptember 26-án, a német szövetségesekkel kiegészülve ellentámadásba lendült. Több csatában – a nagyszebeniben szeptember 26–29. között, és a
persányiban október 5–6. között – jelentős román erőket semmisítettek meg, majd a
brassói csatában (október 7–9.) végleg legyőzték, és a határon túlra szorították a betörő seregeket. Sztelek Ferenc zászlós alakulatával jelen volt a román csapatokat üldöző
hadmozdulatokban, mint a 61. honvéd gyalog hadosztály része. Ez a hadosztály a
Tatros folyó völgyében a Csíkcsicsó–Szépvíz–Gyímesi-szoros vonalon szorította vis�sza az ellenséget, majd október 13-án, már román területen állást foglalt, ahol 15-20
kilométeres sávban mozgó arcvonal alakult ki. November 11-től kezdődően, a tél beálltával az osztrák–magyar és román csapatok is berendezkedtek, beásták magukat.48

A zászlós utolsó csatája (Gyimesi-szoros, Agasu falu)
Sztelek Ferenc 1916 nyarától decemberig a „Hadra kelt sereg” kötelékében, a 19. gyalogezred IV. népfelkelő zászlóalj 4., majd végül 14. századának katonájaként szolgált.
Az augusztusi csíkszeredai pihenője után őt is mozgósították és más, a térségben tartózkodó alakulatokkal a Magyarországra betörő román hadseregek ellen vezényelték.
A 2. román hadseregtől északra Okna és Capul települések között a 9. orosz hadsereg
(Platon Lecsickij tábornok), s attól északra a 8. orosz hadsereg (Alekszej Kalegyin
altábornagy) állomásozott.49 1916. november közepén a honvédek számára kiderült,
hogy a román katonákat oroszok váltották fel. Az osztrák–magyar uralkodó, I. Ferenc József november 21-ei halála miatt Fritz Adolf alezredest a király bécsi teme45
46
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tésére rendelték, „s amikor visszakerült, zászlóaljának csak a romjait látta viszont” .
November 28-án lendült először támadásba (kárpáti csata) az orosz hadsereg az Úz
és a Tatros folyók völgyében, az 1. hadsereg kötelékében lévő 39. honvéd gyalog hadosztály és a 61. honvéd gyalog hadosztály ellen, amelyben a IV. zászlóalj 2 kilométer
hosszú, leapadt legénységi létszámú védvonala volt. „A zászlóalj vonalán december
2-án indult meg a támadás. Hatalmas erők jöttek előre s az emberek lőtték őket az
utolsó töltényig. Szerencsétlenségre köd ereszkedett le s ennek leple alatt az oroszok a
tölűk jobbra lévő, összeköttetés nélküli terepen megkerülték a zászlóaljat s sikerült nekik
állásaikba hátulról betörni. Ekkor a hadosztály vonala 6 helyen volt már áttörve, úgy
hogy a csapatok visszavonulásra kaptak parancsot. A következő vonalat a Vadas nevű
hegyen vette fel a zászlóalj, ahol 23-as bajor gyalogezredtől kapott erősítésekkel sikerült az orosz gőzhengernyomásának. […] December 20-a körül váltották le a zászlóaljat.” 50 A tiszti veszteségek felsorolása között, néhány sorral lejjebb egy fontos adatot
találunk: „a decemberi harcokban esett el Büben főhadnagy a 14. század parancsnoka,
sebesült meg Molnár Sándor hadnagy, Csábli József hadapród, megbetegedett Horváth
Sándor zászlós és eltűnt Sztelek zászlós, a 14. századból.” 51
Mivel a család bizonytalanságban volt, ezért megpróbáltak minden információt
begyűjteni Sztelek Ferenc eltűnéséről. A levelezésből nem derül ki, hogy 1917–1918
folyamán kerestették-e, de ez elképzelhető, hiszen az egyik bajtársához két levelet is
intéztek. Sztelek Istvánnénak sikerült felvenni a kapcsolatot az Ipacsfa községbe hazatérő Bálint Lajos katonatárssal. 1918. április 16-i levelében ő ezt írta: „Méjen tisztelt
Nagysága. Ne tessék rosz néven venni, hogy edig sok érdeklődése után csak most bírok
sok leveleire válaszolni. Nagyon sajnálom, hogy előb nem válaszolhatam. De a fogságba
töltött időm alat csak 1 levelet kaptam szüleimtől. Így Méjen tisz. nagyságának leveleire
nem válaszolhattam, mert most kaptam meg. A fogságból most tértem vissza tegnap
előtt. Mélyen tisztelt nagyságának VI/12 ajánlott levelét, melyet anyámhoz tetszett küldeni megkaptam mai napon. Melyre nagyon szívesen válaszolok, amit tudok Zászlós úr
felöl. Én fogságba kerültem 916 Nov 29 én Zászlós urat 29 én nem foghatták el. Hanem
916 December 2-án reggel került Zászlós úr fogságba sebesülten. beszéltem olyan emberekkel akiket december 2 án fogtak el. Zászlós úr volt a parancsnokuk. Érdeklődtem
tőlük zászlós úr felöl. Azok azt mondták látták hogy zászlós úr kezére megsebesült, keze
vérzett. Mélyen tisztelt Nagyságának ennyit tudok írni Zászlós úr felöl, amit másoktól
hallottam. Remélem egyszer csak vissza fog térni zászlós úr is. Maradok kiváló tisztelettel Bálint Lajos Ipacsfa.” 52
Özv. Sztelek Istvánné újabb kérlelő – a fogságba esés körülményeit tovább
részletezendő – levelére pár nap múlva kapott választ. „Méjen tisztelt nagysága VI.
19-ikei levelét megkaptam 22-én reg[gel – H. M.]. Méjen tisztelt nagysága Zászlós úr
sebesülése felöl csak azt írhatom amit mástól hallottam. Nagyon szeretnék bőveb tudó50
51
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sítást írni Zászlós úr felöl. De többet nem tudok írni csak amit hallottam felöle. Méjen
tisztelt naggysága. Amint már elöbbi levelemben írtam, beszéltem olyan emberekkel,
akiknek zászlós úr volt a parancsnokuk. Azoktól érdeklődtem zászlós úr felöl. Azok azt
mondták 916 December 2-án reg. az oroszok áttörték a frontot a zászlós úr embereivel
együt menekülni akart. Menekülés közt lötték át az oroszok Zászlós úr jobb kezét de
nem veszéjesen sebesült meg, a keze ugyan vérzett. Agassu falu előtt romániában. Az
oroszok bekerítették a menekülő csapatokat mind elfogták ottan. És a foglyokat mind
kiszállították oroszországba. Méjen tisztelt nagysága bőveb tudósítást nem tudok írni
ezt is mástól hallottam. Tisztelettel üdvözli mindjáokat Bálint Ipacsfa 918/VI/23.” 53
A levélben említett település a Gyimesi szorostól délkeletre, a Tatros folyó partján,
az akkori Román Királyság területén, ma is megtalálható Agasu (magyarul Ágas, ma
Agăs, Románia) falu volt, amelynek az előterében, esett fogságba Sztelek Ferenc egysége.54 Mivel Sztelek zászlósról az orosz fogságból vagy kórházból nem érkezett hír,
ezért feltételezhetően itt halhatott meg. Valahol a Kárpátokban nyugszik.
A családot nyomasztó, bizonytalan, információhiányos helyzetének hivatalosan
az 1922-es holttá nyilvánítás vetett véget, ám Sztelek Ferenc hiánya, soha nem múló
fájdalomként meghatározta családjának mindennapjait.
„A marczali kir. járásbíróság. Pk. 1331 /1922-3.VÉGZÉS. A bíróság 1916 évi
deczember hó 1.én Gyímesi szorosnál a hazáért hősi halált halt Sztelek Ferencz János
volt marczali lakost 3. sorsz. holttányilvánító végzésének jogerőre emelkedését megállapítja. s erről érdekelteket valamint a marczali m. kir. anyakönyvezetőt és a hagyatéki
bíróságot utóbbiakat a 3. számú végzés kapcsán értesíti. Marczali, 1922 évi november
hó 11 én Czironi Gyula sk. kir. jbíró. A kiadvány hiteléül: [pecsét olvashatatlan aláírás]
irodatiszt.” 55

Utóirat
Sztelek Ferenc zászlós halálával a marcali család egy olyan tagját vesztette el, aki leendő műépítészként a szakma egy magasabb szintjét képviselhette volna. SztelekCsomósék kegyelettel őrizték az emlékét, világháborús fényképtartóban lévő portréja
a lakás kiemelt helyén állt. Marcaliban, 1930-ban az első világháborús hősök emlékére
felállított emlékműn a 279 elesett katona között a neve szerepel, ám a családi sírt
díszítő gránit obeliszkre – eltérően más, eltűnt katonák emlékét megörökítő temetkezési hagyománytól – nem került fel. 2015 óta a Marcali Múzeum kutatásának köszönhetően neve a síremlék obeliszkjére felkerült, így Sztelek Ferenc önkéntes zászlós
méltóképpen „hazatérhetett” a szülővárosába. (5. kép)
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5. kép: Sztelek Ferenc katonai szolgálatának helyszínei térképen jelölve.
Készítette Huszár Mihály, Matucza Ferenc

FORRÁSOK
Marcali Múzeum Adattár (MM A)
CLÉH Gysz. = Csomós László Építész Hagyatéka
CLÉH Lsz. A – 2701. Katonai alkalmassági bejelentés
CLÉH Lsz. A – 2772. Végzés
CLÉH Lsz. A – 2716. Kimaradási, kinnlakási és kinn étkezési engedélyek
CLÉH Lsz. A – 2696. Kimaradási engedélyek
CLÉH Gysz. 3214, 3248, 3250, 3271, 3272, 3317, 3339, 3441, 3443, 3445, 3648 számon
lévő iratok, képeslapok, levelek 1904–1922.
CLÉH Gysz. 4250. Imakönyv. Írta Hock János. Budapest, 1892.
Sajtó
Veszprémi Hírlap, 1915. október 31. Levél az orosz fogságból.
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IRODALOM
A MAGYAR GYALOGSÁG é. n. = A magyar gyalogság. A magyar gyalogos katona
története. Doromby József és Reé László (szerk.), Budapest, é. n.
ÉRTESÍTŐ 1906 = A Kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló veszprémi r. kath.
főgimnázium értesítője az 1905–1906. tanévről. Takács József (szerk.), Veszprém,
1906.
ÉRTESÍTŐ 1908 = A Kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló veszprémi r. kath.
főgimnázium értesítője az 1907–1908. tanévről. Takács József (szerk.), Veszprém,
1908.
ÉRTESÍTŐ 1909 = A Kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló veszprémi r. kath.
főgimnázium értesítője az 1908–1909. tanévről. Takács József (szerk.), Veszprém,
1909.
ÉRTESÍTŐ 1910 = A Kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló veszprémi r. kath.
főgimnázium értesítője az 1909–1910. tanévről. Takács József (szerk.), Veszprém,
1910.
ÉRTESÍTŐ 1911 = A Kegyes-tanítórendiek vezetése alatt álló veszprémi r. kath.
főgimnázium értesítője az 1910–1911. tanévről. Takács József (szerk.), Veszprém,
1911.
HUSZÁR 2013 = Huszár Mihály: Egy marcali építészdinasztia utolsó sarja, Csomós
László (1914–1994). In: Történeti Muzeológiai Szemle 12., Ihász István és Pintér
János (szerk.), Budapest, 2013. 171–182.
HUSZÁR 2014 = Huszár Mihály: Csomós Gergely marcali építőmester pályaképe
(1883–1969). In: Rangos famíliák – jeles személyiségek a 18–20. századi DélDunántúlon. Baranyai Történelmi Közlemények 6. Kult László–Ódor Imre (szerk.),
Pécs, 2014. 379–393.
KISS 2011 = „Győzni vagy meghalni” . Udvari Imre kéthelyi tizedes levelei a frontról
(1915–1917). Kiss Kálmán (főszerk.), Marcali, 2011. 1–165.
KISS 2014 = Varga Imre: „19-esek voltunk, hát ki kellett bírnunk!” Varga József
mesztegnyői főhadnagy első világháborús naplója. Kiss Kálmán (főszerk.),
Marcali, 2014. 1–205.
LÉGRÁDY 1938 = A volt M. Kir. pécsi 19. honvéd gyalogezred és alakulatainak
története. Légrády Elek (szerk.), Pécs, 1938.
MAGYAR KATOLIKUS LEXIKON X. kötet = Magyar Katolikus Lexikon. X. kötet
(Oltal-Pneu). Dr. Diós István (főszerk.), Budapest, 2005. Perényi Antal (1851–
1922) kanonok szócikke.
MAGYARORSZÁG AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚBAN 2000 = Magyarország az első
világháborúban. Lexikon A–Zs. Szijj Jolán (főszerk.), Ravasz István (szerk.),
Budapest, 2000.
VADÁL 2004 = Vadál Dóra: Kisvárosi építőmesterek. A marcali Sztelek-Csomós család
története és tevékenysége. Vidák Tünde (szerk.), Marcali, 2004.
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Szerecz Miklós

Egy „öreg honvéd, a világháború harcosa”
Kovács György harctéri naplójának bemutatása
és elemzése

Egy történet története
Dédapám, Kovács György (szül. 1875, Kastélyosdombó /Somogy vármegye/ – megh.
1949, Szigetvár) elveszett s megkerült első világháborús naplóját mutatom be.
A történet ott kezdődik, hogy már kicsiny gyermekkoromtól fogva sokat hallottam dédapám „doberdói” háborús naplójáról, ezt azonban sohasem láthattam akkor,
mivel már nem volt a család birtokában.
„Elveszett és megkerült” – mert ez a munka, amely valójában egy „rendhagyó
napló” , már a szerző visszatérése után került egyberendezésre, s az 1930-as években
Szigetvár nagyközség akkori helytörténeti kiállításába. Amikor a második világégés
vihara a dél-somogyi települést is elérte, a benyomuló szovjet csapatok (1944. december. 7.) a helytörténeti kiállítás anyagát is felforgatták, részint elhamvasztották.
Nagyanyám, Szerecz Jenőné (született: Kovács Emília, 1908) szerint ez történhetett
e naplóval is. Nyoma veszett – bár az igazsághoz tartozik, hogy ezek után senki sem
kereste.
1997-ben azonban dr. Szili Ferenc, a Somogy Megyei Levéltár igazgatója tett
közzé egy részletet, egy addig ismeretlen, levéltárukban lapuló első világháborús
naplóból azzal, hogy nem régiben Kaposváron bukkant rá Kovács György első világháborús naplójára: „Sötétt volt majd minden egygyönket ugy vezettek bele a lövész lukakba Engem is belökött egy 17 tes hadnagy egy lukba ahol egy 17 tes honvéd ált örséget
[…] Szerbusz pajtás szolt a 17 tes hála isten már egyszer csak felváltanak bennünket
Szerbusz komám felelek néki hátt hogy vagytok ezen a röttenetes helen hátt majd meglátott pajtás ha néhány napot it töltöly itt bizony nem rózsás az élet Hova valo vagy
kérdezi mondom néki hogy Somogy megye Szigetvári […]” 1
A név és a származási hely, valamint a naplóban közölt helyszín, illetve maga az
a tény, hogy egy háborús napló soraiban bukkant ez fel, egyértelművé tette számomra, hogy ez csak az a bizonyos régen elkallódott háborús napló lehet. Ezt ezen felül
megerősítette az is, hogy édesapám – a napló szerzőjének unokája – személyesen
ismerte nagyapját (aki 1949-ben halt meg) és visszaidézte, hogy beszédjében jellemző
volt az, amit a napló soraiban is olvashatunk: ti. az, hogy beszédjében sajátos az „illen-

1
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A harctér, 1915. A Hordalékok rovatban közli dr. Szili Ferenc. História, 1997/4. 34.
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ollan” – ilyen-olyan, „töltöly” – tölttöl, „géppuskávaly” – géppuskával stb. kiejtése a
szavaknak.
Amikor annak idején – 1998-ban (ifjú egyetemi hallgatóként) – felvettem a kapcsolatot a napló ügyében a Somogy Megyei Levéltárral, akkori igazgatója, dr. Szili
Ferenc készségesen rendelkezésemre bocsátotta azt.
Kovács György „elveszett” és így „megkerült” első világháborús naplójának
sorsa azonban különös vargabetűt írt le a 20. századi történelem sodrában. Most a
„Hordalék” -ból (értsd: a História 1997/4. számának Hordalék rovatában jelent meg
a Szili-féle első részletközlés) a Nagy Háborús Centenárium – ilyetén módon a 21.
század elejének – fősodrába került.
Már 2000-ben bemutattam Kovács György naplóját dr. Andrásfalvy Bertalan
néprajz professzornak, aki – természetesen az etnográfiai vonatkozásai szempontjából értékelte és méltatta, tartotta kiadásra érdemesnek – bemutatta a naplómásolatot
Nemeskürty Istvánnak, a millenniumi kormánybiztosnak, hogy kiadásra érdemesítse, azonban ez akkor források hiányában elmaradt.
Magam a világhálón 2011-ben egy közösségi portálon „Kovács György első világháborús katona harctéri naplója” címen egy oldalt indítottam, ahol megosztottam
részeket a dokumentum írásaiból és képeiből. Így talált rá a nagyháború.blog internetes tudományos-ismeretterjesztő rovat szerkesztősége, mely felkeresett, s velem
egyeztetve a napló teljes anyagát a kaposvári levéltárból lekérte fénymásolatban, s a
világhálón folytatásokban közzé tette.2 Ennek apropóján a Kovács György-féle napló egyes részleteit Pintér Tamás, a nagyhaboru.blog szerkesztője, bemutatta a budapesti Centrál Kávéház egy rendezvényén. Mindez közlésben is hamarosan megjelent
a Kommentár folyóirat hasábjain.3
A történet története pedig úgy teljes, ha az első világháborús harctéri napló jövőjére tekintünk – mert úgy tűnik, a Honvédelmi Minisztérium támogatásával megvalósul a kiadása is. Az elkövetkező – 2016. évi – Isonzó Expressz emlékút alkalmával
pedig „főszereplő” lesz, olybá, hogy több tablóképen szerepelnek majd a doberdói
harctérről szóló fejezetek.4

A napló szerkezete. A naplóról, amely nem „klasszikus” értelembe vett napló
Amikor a dédnagyapám naplóját a kaposvári levéltárban a kezembe foghattam (1998.
március 16.), szinte az első pillanatban láthatóvá lett, hogy egy rendhagyó naplóval
2

3
4

http://nagyhaboru.blog.hu/2014/05/26/kovacs_gyorgy_haborus_naploja_1_resz (2014. 05. 26.);
http://nagyhaboru.blog.hu/2015/06/10/kovacs_gyorgy_haborus_naploja_1-34_resz (2015. 06.
10.).
PINTÉR–SZERECZ 2014, 12–32.
Megjegyzendő, hogy Kovács György első világháborús harctéri naplója már az elmúlt évi Isonzó
Expressz (1915–2015) alkalmával is szerepelt. Lásd: ISONZÓ, DOBERDÓ HARCTEREIN 2015,
10–13.
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van dolgom. Rendhagyó abban az értelemben, hogy nem napról-napra haladva, dátumozva beszéli el a történéseket, hanem eléggé csapongva, egyik évről és egyik frontról a másikra mesél el egy-egy történetet, amelyek vagy vele estek meg – általában ez
a jellemző –, vagy más bajtársától hallotta és érdemesnek találta, hogy feljegyezze.
A naplóban tehát ilyen módon találhatók történetek (címmel ellátva), köztes
írások (cím nélkül), ez utóbbiak valamely fontos, jellemző dologgal kapcsolatosak,
ezen kívül sok-sok illusztráció, és nem kevés versecske, amolyan fronton faragott költemények, amelyek nagyon jól kifejezik a katonák hangulatát.5 Ugyancsak számos
színes – az író által – kézzel rajzolt ábra díszíti. Némelyik egy-egy történethez kapcsolódó illusztrációként, mások „csak úgy” önállóan szerepelnek, rövid, de gyakran
fontos megjegyzésekkel, mint például IV. Károly király portréja, avagy a repülőt figyelő katona stb.
A napló oldalait az író nem számozta meg – mindezek ellenére hivatkozom
majd az oldalak számára, mert így valamivel könnyebb a tájékozódás. A mű összesen
377 oldalból áll, egy kemény külső borítás fedi, amelyre belülről egy iktatási szám
van felírva – 58.259.1 – vélhetően a szigetvári helytörténeti gyűjteményben írták fel,
alatta kézzel írva olvasható: „Kovács György ajándéka” . Egyébként az egész munka
kézírással készült és a cirádás betűk nem nehezítik az olvasást, sokkal inkább a rossz
helyesírás és az, hogy az írója semmiféle írásjelet nem alkalmazott.
A napló első oldalán a tulajdonképpeni bevezető olvasható:
„Kedves hazám magyarország megvédett a magyar katona Máramarosnál betörtek az oroszok de azt is visszaverte a magyar katona én ott voltam a
visszaverésnél a mi gyerekeinket és feleségeinket nem tiporta az elenség nem
pörkölhette a falvainkat Ennek az volt a jele hogy a magyar katona meg álta
a helét és mégis csak azt vette észre a magyar katona amikor ezer kilométerre
jött haza a más hazájábul hogy El veszett Nagy magyarország.
De reméljük hogy még jön az az idő amikor elmondhatjuk hogy visszajött magyarország
				Kovács György öreg honvéd
			
olaszország 1918 szept 8án melzeville”

5
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Érdemes megemlítenünk, hogy a versikék és az illusztrációk a néprajzkutatóknak is értékes forrásul
szolgálhatnak a katona-, vagy háborús folklór feltérképezésében. Hogy mennyire nem egyedi
eset ez a versfaragás az egyszerű parasztkatonák körében, az jól belátható, ha fellapozzuk Andó
István könyvét, amely ugyan nagy részében a fogság élményéből született, de lelkiségében, sőt még
kivitelében is rokon dédapám harctéri emlékezéseivel. Lásd: CSERNAVÖLGYI 1997, 62–91.
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Itt tegyünk nyomban néhány megjegyzést. Nem egészen világos, hogy a dédnagyapám ezt a bejegyzést mikor írta, a dátum ugyanis ellentétben áll az ország elvesztésével, hiszen az Osztrák–Magyar Monarchia a mondott év októberében omlott
össze, bár csapatai siralmas állapotban ugyan, de mindenütt harcolva a helyükön
álltak. Tisza István 1918. október 17-én mondta a parlament előtt: „A háborút elvesztettük” . Tehát valószínű, hogy ez a bejegyzés egy kiegészítéssel ellátott, beragasztott
oldal.
Itt az is megjegyzendő, s ez a napló helyszínek lokalizálását teszi nehézzé, hogy a
szerző gyakran torzult névalakokat ad meg – mint itt: „Melzeville.” Ekkor, az 1918-as –
utolsó háborús esztendő – nyarán már az itáliai fronton volt (újra) Kovács György, s
e helységnév több bejegyzésnél is szerepel. Csakhogy ilyen helyszínt – Pintér Tamással, a nagyháború.blog szerkesztőjével, kutatójával – nem találtunk. Így hát a kérdés
nyitott…

A napló szerkezete:
3. oldal: „Előre előre fiúk.”
A 6. oldal nagyon lényeges abban az értelemben, hogy itt önmagáról ír Kovács
György. Szinte ez az egyetlen hely a napló írásaiban, ahol a civil életéről közöl egy keveset a szerző, de ez fontos, mert itt kapunk magyarázatot a napló megszületésére és
arra, hogy miért olyan rossz a helyesírás (persze dédnagyapámnak ez nem tűnt fel).
Ez a napló „archimedesi” fix pontja. Érdemes ezt is felidéznünk:
„Miután sokáig voltam a harcztéren Mindig szerettem figyelemmel kisérni a harcztéren
történt dolgokat merthátt hiszen kallandos volt a harcztéri élett ezért osztán szerettem
egyetmást feljegyezni a noteszomba, irkáltam rajzolgattam a szabadságos katonákkal
hozattam irkákatt czeruzákatt tintátt tollatt és amikor kis pihenönk volt hason fekvel
előszettem a papirjaimat és irtam rajzoltam Egész életemben szerettem az illen félle
foglakozást Iskolába soha egy napig sem jártam már felnőtt koromba tanultam irni
olvasni egy öreg pásztor embertül mert árva gyermek voltam senki sem törödött velem
hogy iskolába járhattam volna…
E könyv iroja. Nevem Kovács György rom Katholikus”
7. oldal: „A Harcztér Naplojja. Rajzolta és Irta Kovács György Öreg Honvéd A világ
Háború Harczossa 1914.től 1918 ig.” (1. kép) Valójában itt kezdődik a tulajdonképpeni
elbeszélésfolyam:
9. oldal: „Mintha…”
11. oldal: „A Fénykép”
40. oldal: „A Figyelő”
53. oldal: „Szerencse”
63. oldal: „Rajta vesztett csirke”
71. oldal: „Éjszakai szállás”
81. oldal: „Jo szivü román leány”
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97. oldal: „A Kisfiu Tehenei”
114. oldal: „A Gránát”

1. kép: Részlet a naplóból. Forrás: MNL SML XV. 26.
Kovács György harctéri naplója. 1914–1918.

115. oldal: „A Harcztér” 6
125. oldal: „A Kém”
135. oldal: „A Levágott Fejekk”
147. oldal: „A halott rabló czigány katona Doberdon”
153. oldal: „A Kapul Hegyén A lövész árokban”
182. oldal: „Doberdoi harcz után kétt évre”
201. oldal: „A kémkedő asszony”
212. oldal: „Eltévedés a fronton”
6
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Ezt a fejezetett tetette közzé a História 1997/4. számában dr. Szili Ferenc is.
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232. oldal: „Gazdátlan szerszám”
238. oldal: „Román Határon”
257. oldal: „Menekülök el hagyják a falujukat”
260. oldal: „A tárogatos katona a fronton”
270. oldal: „Tetű por”
280. oldal: „Hogy Hivják Magátt Margit”
282. oldal: „Ég A Falu”
288. oldal: „A kis csiko szerencséje”
292. oldal: „A galamb ducz”
293–301. oldal között sok illusztrációt találunk, amelyeken dédnagyapám röviden kifejti, hogy mi a szerepe a figyelő szolgálatnak, a tábori őrsnek stb.
302. oldal: „Jelentem Alássan”
305. oldal: „Gazdátlan paripa”
307. oldal: „A három kozák”
Valójában ez az utolsó hosszabb lélegzetvételű elbeszélés a naplóban. Ezt követően a 320. oldaltól egészen a 377. oldalig rengeteg képet találunk és rövidebb magyarázatokat, valamint sok versecskét. Van itt rajz a doberdói dombokról, a tihanyi
apátságról, a szigetvári várról éppúgy, mint az „agustendorfi” kápolnáról, amelyben a
kép felirata szerint az orosz fegyverszünet örömére 1918-ban hálaadó istentiszteleten
vettek részt a 30-as honvédek. De látható egy orosz katona is, akinek fél arcát letépte a
gránátszilánk, illetve fertőszentmiklósi Artner Kálmán ezredes portréja, egy katona,
aki a lövészárokból figyeli a közeledő repülőgépet, döglégy, vagy a 30 és feles ágyú lövedékének detonációja a becsapódáskor. Persze vannak békésebb témák is: gombák,
barkák, faágak és fecskék. Nem egyszer baglyot láthatunk, amely egy nyitott könyv
lapjain őrködik.
Nem érdektelen, ha felsoroljuk a verseket vagy a költeményeket is, hiszen azok
kiválóan rávilágítanak a frontkatonák érzelmeire és érzéseire:
79. oldal: egy cím nélküli versecske a Kismadárról
91. oldal: „Szántóvető ember”
93. oldal: „Háboru Vége”
95. oldal: „A 30.czas ezred”
103. oldal: „Magyar mágnások”
107. oldal: „Sáros honvéd”
109. oldal: „Vitézségi Érmek kiosztásakor”
111. oldal: „Eskü Szegő olasz román”
323. oldal: „Bagoly madár”
324. oldal: „Éjszakák”
328. oldal: „Nemzetek képe”
350. oldal: „Sirhalom”
356. oldal: „Télen”
364. oldal: „Montenegroi Lovcsen tetején”
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Hol járt katonaként Kovács György? A napló kronológiájáról és a helyszínekről
A napló átolvasása után szembetűnő, hogy a leírások, rajzok az időrendet és a földrajzi távolságokat felrúgva követik egymást. Egyértelmű – s ez a napló fizikai állapotából
is nyomban kitetszik –, hogy a naplóba írt oldalak, képek stb. tudatos összeválogatás
eredményeként kerültek a bőrfűzésbe. Nem egyszer hivatkozik is erre: „Noteszbul
átirtam […]”
Amikor a naplót fellapoztam, azonnal láthatóvá lett az is, hogy a bőrkötésű vaskos „füzet” számtalan beragasztott lapot tartalmaz. Mindebből levonható az a következtetés, hogy Kovács György már hazakerülése után szerkesztette meg e munkát,
meglehet sokkal több jegyzettel rendelkezett, de ezeket a harcok közben elvesztette,
vagy tudatosan szelektálta. Ez már bizonyosan meg nem állapítható.

2. kép: Részlet a naplóból. Forrás: MNL SML XV. 26.
Kovács György harctéri naplója. 1914–1918.

214

Szerecz Miklós: Kovács György harctéri naplójának bemutatása és elemzése

Annyit biztosan állíthatunk – és ezt a szerző is így tudatja –, hogy Kovács
György (aki a háború kitörésekor már 39 éves volt, ilyetén módon az idősebb – úgymond tartalékos – évfolyamokhoz tartozott) nyomban, 1914 forró nyarán a népfelkelőkhöz vonult be Pécsre, a m. kir. 19. népfelkelő gyalogezredhez – egész pontosan
annak külön állomásozó IV. zászlóaljához. (2. kép) A harctéren elszenvedett nagy
veszteségek – mind Szerbiában, mind Galíciában – már az első háborús évben hamar
megkövetelték, hogy – az egyébként nem erre létrehozott – népfelkelő alakulatok
is az első vonalba vonuljanak. Így került Kovács György is a frontra. Bár maga azt
mondja, hogy az oroszok máramarosi betörésénél – 1914 őszén – a védekező harcban
is ott volt, ez mégsem valószínű, mert a vonatkozó alakulat, melyhez bevonult, akkor
Fiumében állomásozott és az adriai partvidék védelmét látta el (a második orosz betörés 1915 elején volt). Innen a IV./19. népfelkelő zászlóalj az olasz hadszíntérre masírozott – már az olasz hadüzenet után.
A doberdói harcok – és a IV./19. népfelkelő zászlóalj – olasz harctéri jelenléte
jól dokumentálható más forrásokkal is. Innen került át – a dátum nem világos, de
mindenképpen 1916. január–februárja után – a 19-es honvédekhez. Erről a napló nem
szól semmit, csupán annyit tudunk, hogy Kovács György a doberdói pokolból tífus�szal való fertőzése miatt került el. Vélhetően vissza Pécsre, hadikórházba, s felépülése
után a 19-es honvédek egyik menetszázadába sorolták, akikkel az orosz hadszíntérre ment: ekkor a Toporoutz–Rarancze védelmi szakaszban voltak (nevezetes csaták
helyszíne) Galícia és Bukovina határvidékén. Ezekről a küzdelmekről is többször
megemlékezik naplójában.
Kovács György ugyan azt írta, hogy minden hadszíntéren megfordult, naplójában még a montenegrói hegyek is bele kerültek – de erről külön fejezetben nem
emlékezik meg, s nem is tartom valószínűnek, hogy erre sor került. A harctéri útját
egyrészt a napló helyszíneiből kereshetjük vissza, másrészt azon alakulatok harcállásaiból, melyekben szolgált. Vélelmezhetően háromban: a már mondott IV./ 19. népfelkelő zászlóaljban, a m. kir. 19. honvéd gyalogezredben s végül a budapesti 30-as
honvédek között (itt a legtöbbet, 1916-tól egészen 1918-ig, a háború végéig).
A helyszíneket legtöbb esetben megnevezi. Itt általában konkrét történetek kapcsolódnak hozzá, de vannak olyan helyszínek is, melyek csak általánosságban – pl.
„román front” – vannak megemlítve. Ez utóbbi esetben egy elbeszélés kapcsolódik
hozzá: „Román határon.” S ezzel újabb bonyodalom előtt állunk.
A románokkal való összecsapásokban – 1916 augusztusa után – a pécsi 19-es
népfelkelők vettek részt. Éppen a már említett „kikülönített” IV./19. népfelkelő zászlóalj, amely a román támadás után a galíciai frontszakaszról ide lett irányítva és a
háború befejezéséig itt is maradt. Ugyanígy a VIII./19. népfelkelő zászlóalj egy rövid
ideig – átszállítva a tiroli hadszíntérről – 1918 februárjában és márciusában volt a román hadszíntéren, s aztán visszavitték az olaszországi frontra, a Piavé mellé.
Időrendről nem beszélhetünk. Ugyanakkor feltűnő, hogy a harctéri napló bejegyzéseinek nagy része 1917-ben vagy 1918-ban készült. Ez érdekes momentum, abban a tekintetben, hogy Kovács György maga utal rá, hogy már a háború kitörésé215
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nek első napjaiban bevonult. Tény, hogy 1915-ben már a legveszedelmesebb doberdói
küzdelmekben vett részt. Ezt erősíti az is, hogy a rajzok egy része már 1914–1915-ben
papírra került. Egyértelműnek látszik tehát, hogy az író e naplót csak később, valamikor 1917-től kezdte tudatosan egybeszerkeszteni és csak a háború befejezése után,
már otthon végzett vele 1919-ben, ahogyan azt némely aláírásos dátum is elárulja.
Mindjárt a napló bevezető részében: „Előre Előre Fiuk ez volt a jelszo a harczmezőn és
én már annyira bele éltem magamat miután oly sokáig voltam a harcztéren hogy igazán
mondom amikor a foradalom után haza jöttem szinte furcsa volt az ithoni élet mert
még éjeli élmomban is mindég az ágyu dörgésekett és rettenetes puska ropogásokatt
hallottam […]” Az idézett oldallal átellenben egy rajz látható, egy menetfelszerelésbe
öltözött baka – az író maga –, aki karját egy kaszás csontvázalak – a Halál – karjaiba
fűzi.

Hogyan került Kovács György a 19-es honvédektől a 30-asokhoz?
Az biztos tehát, hogy Kovács György a pécsi 19-es népfelkelőkkel – a „kikülönített”
IV. zászlóaljban (IV./19. népfelkelő zászlóalj) – harcolt az olasz harctéren, a Doberdón. Aztán biztosan állítható, hogy a m. kir. 30. honvéd gyalogezred katonája volt.
Én azt vélelmezem – s ez látszik valószínűnek egyes napló részletekből is –, hogy
ugyancsak harcolt a pécsi 19. honvéd gyalogezred katonájaként is. Igaz, a 19-esek ezredalbumában név szerint – és fényképpel – megemlített Kovács György (jól láthatóan) nem ő, hanem egy mozsgói illetőségű bajtárs. Ez azonban nem jelent bizonyító
erőt se pro, se kontra – mivel ezek az ezredalbumok jó dokumentációk ugyan az
állományról, de csak azokról, akikről valamely anyagot, akár formális információkat,
akár fényképeket be tudtak gyűjteni a későbbi szerkesztés(ek) során.
Kovács György tehát 1916 nyarán került át a 30-as honvédekhez (m. kir. 30. honvéd gyalogezred), ám a naplóban erről pontos információ (dátumszerűen) nincs. Erről az „Eltévedés a fronton” című fejezet tudósít röviden: ez az az időszak az „északi
harctéren” , vagyis a keleti fronton, Galíciában, ami kritikus volt az osztrák–magyar
csapatok számára, hiszen ekkor zajlott sikeresen a nagy orosz áttörés (az egyetlen
sikeres antant áttörés a háború folyamán), az orosz Bruszilov-offenzíva (1916. június
4-én indult meg az orosz „gőzhenger” ). Ennek során sok alakulat szétzilálódott, vagy
fogságba esett; miként Kovács György eredeti alakulata a IV./19. népfelkelő zászlóalj
is (június és július folyamán csaknem teljesen megsemmisült, július második hetében
maradékait az arcvonalból kivonták).
Ugyancsak veszteségek érték ekkor a pécsi 19-es honvédeket is, akik harcolva
vonultak vissza a Szeret folyótól dél felé a bukovinai térségben, az utóvédharcokat
június második felében már a Kirlibaba folyócska völgyében a Capul hegy (a naplóban így: Kapul) környékén folytatták a bukovinai Erdős-Kárpátokban. Ezen heves harcokban lehetett – erről az író is megemlékezik a mondott elbeszélésében –,
hogy alakulata, a 19-esek (azt nem árulja el, hogy a honvéd gyalogezred, vagy a IV.
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népfelkelő zászlóalj) nagy veszteséget szenvedett, ami igaz mindkét alakulatra. Mégis az szól a 19-es honvéd gyalogezred mellett, hogy Kovács „öreg honvéd” eztán a
30-asokhoz került, valójában a 19-es pécsi honvédek „testvérezredéhez.” Abban az
értelemben „testvérezred” , hogy mind a 19-esek, mind a 30-asok egy hadosztály, a m.
kir. 40. honvéd gyaloghadosztály kötelékébe tartoztak (egészen pontosan a következő
ezredek alkották a hadosztályt: m. kir. 6. honvéd gyalogezred /Szabadka/; 19. honvéd
gyalogezred /Pécs/; 29. és 30. honvéd gyalogezred /Budapest/). Bár itt is lehet a naplóban egy kis csúszás: Kovács György úgy emlékszik vissza, hogy erre Radautz (vagy
Radaucz – azaz a bukovinai Radócz) elfoglalásakor került sor, ami 1917. augusztus
elején történt, azután, hogy az egész 40. honvéd gyaloghadosztály egy éven keresztül
élet-halál harcot vívott az oroszokkal a Kirlibaba- és a Cikó-völgyében, a Capul környékén (ez a helyszín főszereplő Kovács György harctéri naplójában).
Meggyőzőnek tűnhet, hogy egy heves küzdelem után – erről szól az „Eltévedés a
fronton” című fejezet is – a szomszédos ezred, jelen esetben itt a budapesti 30-as honvédek, némi állományerősítést kapott a hadosztálytartalékból (mindjárt ott a harctéren a harctéri nyugvó csapatokból igyekeztek betömni a védelemben keletkezett
réseket). Így került át a 19-es pécsi honvédektől a budapesti 30-asokhoz, s ahogyan
Kovács „öreg honvéd” mondja: „ott fogtak” . Eztán már a háború befejezéséig a m. kir.
30. honvéd gyalogezred állományához tartozott.

A két főszereplő helyszín: a Doberdó és Capul. Egy jól ismert és egy „elfeledett”
csatatérről
Kovács György „öreg honvéd” harctéri naplójában két főszereplő csatatér van. Az
egyik a nagyon is jól ismert Doberdó, ahol – mint már említettük a IV./19. népfelkelő
zászlóaljjal – harcolt a szerző, az ő dokumentációjában 1915 szeptemberétől (a második isonzói csata után és a harmadik isonzói csatát megelőzően, és jegyezzük meg azt
is: tizenkét isonzói ütközetet tart nyilván a hadtörténelem!) 1916 januárjáig. Ő maga
ugyan azt mondja, kilenc hónapot töltött ezen a harctéren, azonban az a naplóból
nem derül ki, hogy hol és mikor a fennmaradó négyet.
Ha a dátumozott elbeszélések között kronológiát kívánunk felállítani, akkor az
első helyre a doberdói front kívánkozik 1915-ből. A DOBERDÓ, amelynek nevét már
kisgyermekként megismertem, hiszen nagyanyám – e napló szerzőjének édeslánya
(szül. Kovács Emília, 1908) – sokat emlegette, ő pedig édesapjától hallott róla oly
sokszor.
A doberdói harctér négy nagy fejezetben kap helyet a naplóban, de ebből csak
kettőben önálló történetként: „A Harcztér” és „A halott rabló czigány katona a Doberdón” (a másik két esetben visszaidézi, mint emléket: „A szerencse” , illetve a „Doberdoi
harcz után kétt évre” ).
Mindezek ellenére rögtön feltűnik, hogy ez a helyszín, a Doberdó volt a legfélelmetesebb, legvéresebb és legveszedelmesebb csatatér. Beszámolóiból kiderül, hogy
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az olaszok fényszóróval pásztázzák az ellenség állásait. Amikor először szembesül az
olasz fronttal, mindjárt a rengeteg temetetlen holttest és széthányt fegyver tűnik a
szemébe. Kilenc hónapot töltött Kovács György a doberdói fronton így igazán volt
alkalma megfigyelni mindent. A leírásai teljesen hitelesek más forrásokkal összevetve, szinte ugyanazt a pokoli környezettanulmányt, képet kapjuk:
„[…] Borzaszto kárt tettek az olasz ágyuk mi bennünk magyarokban mert mink
magyarok a Kő Sziklás részein voltunk Doberdonak elenben az olaszok jobban és gyorsabban tuttak némi sánczokatt épitteni mert azok felől földrészek is voltak de mi nálunk
csak Kő Szikla hegyek voltak ha ágyuztak ránk Nálunk a kődarabok irtozatos sok embert elpusztitottak […]” 7
A másik helyszín a „vadregényes” Capul hegy (a naplóban így: „Kapul” ) és a
Kirlibaba-völgye a bukovinai Erdős-Kárpátokban, ahol 1916 augusztusától egészen
1917 júliusáig volt harcállásban a 40. honvéd gyaloghadosztály s így mind a pécsi
19-es, mind a budapesti 30-as honvédek. Ez a helyszín önállóan is, és az egyes fejezetrészletekben is gyakran feltűnik. Mindjárt az első hosszabb lélegzetvételű elbeszélés:
„A fénykép. Fronti elbeszélés” ezzel a helyszínnel kezd, s valljuk meg nem kis írói vénával (itt a szöveget helyes magyar írással és központozással adom meg, de a mondatok
sorrendjén, és a szöveg tartalmán semmit sem változtatva. Ugyanígy teszek a későbbiekben a forrásközlésben is):
„Kirlibaba, Kirlibaba, de sok emlékezet fűz hozzád, de nem azért, hogy talán valami gyöngyéletet töltöttem benned. Dehogy, egész ellenkezőleg. Mert csak a pusztulást
láttam benned. A világ elpusztulását, úgy mindenben, mint emberi anyagban.
Egyetlen házikó nem volt benned, ami ép lett volna, mert minden egyet elsodort
az ágyú vihar. A lakói elmenekültek a kisgyermekektől kezdve az öregekig. Valahol a
magas Kárpátoknak az innenső felén várták a jobb időket, hogy a háború végeztével
visszatérhessenek a szegény lakóid.
Te jó Isten, hányszor vertük ki az oroszokat belőled, és viszont, hányszor veretek ki
az oroszok minket, magyarokat. 1916-ban egy álló évig harcoltam Kirlibabánál, amely
idő alatt folyton szóltak a fegyverek. Nem volt szünete se nappal, sem éjjel, mint a pokol
tüzének […]
Az a sok temető, ami a környékeden van: azok a sok jó testvéreim, akik puskatusával mentek az ellenséges ágyúknak. Mindenféle vasdarabokat csináltatok botokra és
úgy vertétek az ellenségeiteket, amiről a fokos nevet szereztétek a magyar honvédezredeknek [a 40. honvéd gyaloghadosztálynál – minden ezredénél – rendszeresítették a
közelharc fegyvereként a fokost, melyről valóban a fokos nevet kapták és ez szerepelt
ezredjelvényeiken is; a 19-eseknél ezen a címen tábori ezredújságot is kiadtak, a hozzájuk látogató József főherceget, tábornagyot egy díszfokossal ajándékozták meg –
megjegyzés tőlem]. Ti, derék magyar vitézek, akik feláldoztátok az életeteket a szeretett
magyar hazánkért.

7
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Hányszor álmodozom felőletek, ti kedves testvéreim, de szeretném a sírotokat felújítani vagy köztetek pihenni és veletek álmodozni Magyarország boldogságáról. Mert
ti azt hiszitek, hogy Magyarország nagyobb lett és szebb lett, mert hiszen ti azért haltatok meg, a ti szép magyar hazátokért, hogy boldog legyen Magyarország és a magyar
nemzet benne.
Hej, de sokszor rátok gondolok ti kedves vitéz testvéreim, akik haldokló óráitokban üzenetet küldtetek tőlem a ti kedves öveiteknek, mondtátok: - Ha életben maradsz
te kedves testvérem, mondd meg az édesanyámnak, vagy a kedves feleségemnek, hogy
engem ne várjanak többé haza a kis falumba.
Hej, ti, akik ott pihentek, nem tudjátok Magyarország sorsát, hogy miért haltatok
meg, hogy miért is folyt el a véretek! Ti derék magyar vitézek!”

„A tárogatós katona a fronton.” 8 Forrásközlés Kovács György első
világháborús harctéri naplójából.
„A tárogatós katona a fronton [kiemelés tőlem]. Aki a tárogató hangját egyszer hallotta, az csak azt tudja róla elmondani, hogy igen szép hangszer. És aki a tárogatóval
szépen tud játszani, azt igazán érdemes hallgatni. Kivált, ha esti órákban játszik rajta
valaki, annak hangja órányi távolságokra is elhallatszik, és mindenki szívesen hallgatja
a bájos, tündéri hangját.
Továbbá a naplómban egy tárogatós katonát jegyzek fel, aki jó ideig volt velem a
fronton. Balaton vidéki, keszthelyi fiú volt, civil életében juhászlegény volt, és pedig már
jó öreglegény, de sohasem nősült meg, csak úgy élte világát egyedül valahol a Balaton
vidékén, mint juhászbojtár. Azt mondta, hogy ő csak a tárogatójában találta örömét
egész életében. De tudott is rajta játszani a tárogatóján, úgy hogy csak kevés embert
lehet hallani, aki úgy tudott játszani, mint ahogyan ő tudott. (3. kép)
Többek között számtalanszor megtörtént, ott az orosz fronton, amikor a lövészárokban voltunk úgy este, amikor nem volt támadás, csak úgy unalomból lövöldöztünk
egymásra, amíg bele nem untunk, az oroszok is csak olyan gyéren lövöldözgettek, de
ha a tárogatót megfújta a Kósa barátom, mert Kósa László volt a neve a mi tárogatós
katonánknak, akkor mindjárt az oroszok is abbahagyták a lövöldözést és ők is hallgatták. Amikor fogtunk egy vagy több oroszt, még azok is elmondták, hogy milyen kedvvel
hallgatják ők is azt a hangszert, amit itt a magyaroknál fújnak. Még azt is mondták,
hogy az orosz tisztek mindig azt mondják, csak azt a muzsikás katonát tudnánk elfogni,
hogy ott őnáluk zenélhetne. Mondtuk nékik, hogy ti oroszok úgy sem értitek a magyar
nótát, de azért szép hallgatni, ha nem is tudnak magyarul, felelték az oroszok.
8

A napló – számozatlan – 260. oldalán. Megjegyzendő: a naplót közölvén magam arra törekedtem,
hogy könnyen olvasható legyen, ezért a helyesírást javítottam, de a szavakon, a mondatokon,
azok sorrendjén semmit sem változtattam, csupán a mai köznyelvhez igazítottam, bár e bevezető,
ismertető írásban a naplóból idézett részeket – mint látható – változatlanul adom közre.
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3. kép: Részlet a naplóból. Forrás: MNL SML XV. 26.
Kovács György harctéri naplója. 1914–1918.

Körülbelül három hétig tartottuk így a sáncainkat, anélkül, hogy valami komolyabb támadás lett volna az oroszokkal. Azonban egy este 10 óra lehetett már az idő,
amikor észrevettük, hogy az oroszok támadni akarnak. Összeszedtük magunkat, a
gépfegyvereink is erősen dolgoztak, mi gyalogosok is erősen tüzeltünk, de mind hiába volt, az oroszok mégis betörtek sáncainkba, úgy hogy heves támadás lett a vége.
Végeredményben mégis az lett a vége a támadásnak, hogy visszavertük az oroszokat,
csak a jobbszárnyról vittek el valami 40 emberünket foglyul magukkal, és éppen közöttük volt a mi Kósa László tárogatós katonánk is. Reggel körülnéztünk, hát bizony
jól megfogytunk, mert néhány halottunk és sok sebesültünk is volt és még foglyul is
elvittek belőlünk. De hát csak a tárogatós katonát sajnáltuk, hogy most már azt is elvesztettük. Amikor este lett, hát egyszer csak halljuk ám onnan, túlról az oroszok felől
a hegyoldalból, hogy megszólalt a tárogató, gyönyörű, bús magyar nótát fújt szegény
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a tárogatóján, hiszen tudta, hogy áthallatszik hozzánk, magyarokhoz. Ez így ment
tovább egyik estéről a másikig. Mindig hallottuk, hogy az oroszoknál fújja a tárogatót.
Az oroszok, az orosz tisztek ott fogták maguknál az orosz lövészárokba, hogy nékik
fújja a tárogatót, és tudták, hogy áthallatszik mi hozzánk, magyarokhoz, és hogy mi
csak bosszankodunk rajta. Öt napot töltött már szegény Kósa barátunk az oroszok
között. A többi foglyot amint elfogták őket, azonnal elkísérték befelé Oroszországba,
csak a Kósát fogták ott az orosz tisztek, miután nála volt a tárogatója is. Ötödik
nap estéjén, amikor már jól besötétedett, valahogy kiszabadult a körmeik közül és
megszökött tőlük, beugrott az erdőbe és csak mifelénk szaladt. Csakhogy a muszkák
észrevették azonnal a szökést és géppuskával utána lövöldöztek, amiből három lövést
kapott szegény Kósa. A három lövés közül egyik fején találta, kettő pedig az oldalába
bal felöl. Mind a három lövés halálos volt. Este 10 óra lehetett, amikor odavánszorgott hozzánk a sebeivel. Bekötöztük a sebeit szegénynek és lefektettük, de az alatt
elmondta, hogy amikor elfogták őket az oroszok, mindjárt a tárogatós katonát keresték a foglyok között és örültek, hogy engem is elfoghattak a bitangok. A bajtársaimat
elkísérték Oroszországba, engem holnap reggel akartak elkísérni, idáig ott tartottak
a lövészárkukban, hogy este zenéljek nekik. Tehát, hogy holnap reggel ne kísérjenek
Oroszországba, megszöktem tőlük, ami szerencsétlenségemet okozta, mert én ezekből
a súlyos sebekből ki nem gyógyulok soha. A tárogatómnak is elveszett a fele a futás
közben, mert a kezemben volt, hogy kiszöktem az oroszok közül, de nem bánom, csak
ilyen súlyos sebeket ne kaptam volna. Ennyit beszélgettünk vele, de észrevettük, hogy
elaludt. A sebesült vivők kezdték összerakni a hordágyat, hogy leviszik a legközelebbi
segélyhelyre. De amire összerakták és odajöttek, hogy elviszik, akkor már a halálán
volt. Haldoklott szegény, így nem vitték el sehova sem, hisz nem volt már orvosi segítségre szüksége. Három lövést kapott, éppen elég volt neki, a sebekből elvérzett, átszenderült a túlvilágra szegény Kósa barátunk.
Kirlibabától körülbelül 20 kilométer távolságra északnyugatnak folydogál egy kis
csörgedező patak. Ennek a kis pataknak a partján ástunk egy sírgödröt, egy hármas
fenyőfa alatt és ott temettük el. Ott pihen, ott nyugszik, ott alussza örök álmát a Kósa
barátom. A baltával faragott keresztjére tintaceruzával ráírtam ezen szavakat:
			Itt pihen
Kósa László a 30. honvéd gyalogezred tárogatós
			katonája.
Isten veled pajtás
		
1917. július. 18.
Azonban ennek a kis pataknak a vizétől üzenhet haza Magyarországra, mert a kispatak
összevegyül a Kárpátok több apró folyóival, és ezek teremtik a szép magyar Alföld folyóját, a füzes partú Tiszát. A Tisza vize meg majd itthon elbeszéli a Kárpátokban örök
álomban pihenő katonák üzenetét. Vége. Kovács György. 1917 nyara.”
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Ami a naplóból kimaradt… De a családi emlékezetben él
Kovács György „öreg honvéd” tehát részben szelektálva ragasztotta be, s írta meg
emlékeit a Nagy Háborúról, a csataterek borzalmáról. Mert a családi hagyományban – az oral history révén – több is megmaradt Kovács György emlékezeteként.
Olyan történetek is, amelyeket a naplójában nem írt le, vagy mert elvesztek a régebbi jegyzetei, vagy mert nem tartotta oly fontosnak, noha a történetek viszonyításában egyáltalában nem mellékes epizódok. Mindezt a szerző leányától, apai
nagyanyámtól, Szerecz Jenőnétől (született: Kovács Emília, 1908–1999) tudom.
Azt mesélte – s ő apjától, Kovács Györgytől hallotta –, hogy egy ízben az uralkodó, IV. Károly király is kezet fogott vele. Való, hogy az uralkodó – mint a hadsereg főparancsnoka, mind trónörökösként, mind császárként és királyként – gyakran személyesen látogatott ki a frontvonalba, a harcoló alakulatokhoz és ilyenkor
az egyszerű katonákkal is szóba elegyedett, vagy kitüntetéseket osztott, „dekorált” ,
mint mondták. Ha ez Kovács Györggyel is megtörtént, arra vélhetően vagy 1917ben a keleti hadszíntéren, vagy 1918-ban az olasz fronton került sor.
Kovács György a napló említése szerint egyszer sebesült, ugyanakkor ezt a
fontos momentumot ugyancsak „elfelejti megemlíteni” a harctéri memoárban. Egy
ízben az olasz fronton egy puskagolyó a szíve felől érte. Az a Szűzanya-képet rejtő
fémszelence mentette meg, melyet a zubbonya bal felső zsebében hordott. Csak egy
hallomásból ismert – megtörténhetett kategóriák közé sorolt – legenda lenne? Nem
valószínű. Ugyanis hazatérve az életmentő Madonna-képet itthon megfestette, és
falra akasztotta (ma már ez a kép sajnos nincs meg).
Végezetül arról is szólnunk kell, hogy kitüntetései is elkallódtak már. Pedig
ezekről maga beszélt a naplóban. E szerint kisezüst (kétszer is kitüntették a II. osztályú ezüst vitézségi éremmel, legalábbis a naplóban két külön történetben is említést tesz arról, hogy elnyerte) és bronz vitézségi éremmel „dekorálták” , valamint
megkapta a népszerű tömegkitüntetést, a Károly Csapatkeresztet.
Kovács György azt is leírta, hogy többször elő akarták léptetni, de ő nem fogadta el, megmaradt inkább „öreg honvéd” -nek, a Nagy Háború végéig hivatalosan
is, s élete végéig lelkében a szörnyű első világégés emlékével örökérvényűen is.

A napló forrásértéke. A KATONA emlékezete
Különösen fontos ez a „napló.” Nem csupán azért, mert személyes indíttatást érzek,
de azért is, mivel ilyen dokumentumok nem veszhetnek el. Ahogy már az is beszédes, önmagáról szóló kordokumentum, ahogyan „elveszett és megkerült” .
Kovács György naplója a KATONÁRÓL szól. A katona áll a középpontjában,
minden körülötte játszódik. A mindennapi élet a halál közelben a harcmezőn hos�szú éveken keresztül, olyan iszonyú lelki-fizikai terhelés volt, amelyet leírni talán
nem is lehet. A lövészárokban kitartani, küzdeni, harcolni és a családra gondol222

Szerecz Miklós: Kovács György harctéri naplójának bemutatása és elemzése

va állandóan haza vágyni, arra a családra gondolni, amely otthon nyomorban és
nélkülözésben tengődik a kereső férfi, a családfő nélkül. Sokszoros és veszedelmes
harc volt ez, amelyben rengetegen buktak el, azok is, akik az öldöklésben vesztek
el, idegen földre omolva, amely betakarta őket, és azok is, akik hazatérve, megtébolyodva örökre lidérces lázálmokban az öldöklő angyallal birkóztak a szemfedélig.
E napló nem az egyes alakulatok napról-napra jegyzett hősi harcának forrása, hanem a katonák mindennapjáról szól a harcmezőn, a lövészárokban. Ők, akik
haza gondolnak, és együtt éreznek bajtársaikkal, sőt gyakran még az ellenséges katonákkal is. Hogy milyen volt ez? Csak az mondhatja el, aki megjárta: „Aki nem
látott harczterett az igazán el sem hiszi hogy millen egy ronda utállatos fészek az a
harcztér.”
Szerencse, hogy a történelem viharaiban Kovács György frontkatona naplója
megmaradt és bárki számára hozzáférhető, kutatható. Hiszen valóságos kordokumentum az első világégés idejéből. E bevezetővel csupán általánosságban kiváltam
a forrásértékére rámutatni, de van lehetőség speciális szempontok szerint is kutatni, akár néprajzi gyűjtésekhez kapcsolni, esetleg nyelvészeti szempontból vizsgálni,
de nem utolsó sorban a történészek számára is hasznos, ha a front keserű hétköznapjait kívánják feltérképezni. A napló írója iskolázatlan, egyszerű ember volt, aki
nem iskolában tanulta a hazaszeretetet, amely valóban pozitív értéket jelent. Belátható, hogy nem az efféle hazafiság volt a háború okozója. A sok szenvedés sem
kérdőjelezhette meg a hűséget Magyarországhoz, a szülőföldhöz való ragaszkodó
szeretetet. A szerző egyszerűen megfogalmazott, de mindazonáltal hiteles magyarsága, mely emberként őrizhette őt meg és sok névtelen bajtársát.
A napló eredetije a Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára gyűjteményében Kaposváron megtalálható és kutatható.
FORRÁSOK
Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára (MNL SML)
XV. 26. Kovács György harctéri naplója. 1914–1918.
Sajtó
História, 1997/4.
Kommentár, 2014/2.
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Zóka Péter

„Hegyessy Kapitány Úr!”
Igmándy-Hegyessy Géza katonai pályája
1914 és 1918 között

Bevezető
Tanulmányom címéből következően joggal gondolhatja a tisztelt olvasó, hogy egy
több részesre tervezett tanulmánysorozat első állomásaként értékelhető e jelenlegi
rövid írásmű. A Nagy Háború összességében 19,7 millió ember halálát és 21,2 millió
ember megsebesülését, megnyomorodást eredményezte.1 A véres események következményeként nagy birodalmak – köztük a Osztrák–Magyar Monarchia – bomlottak
fel, s kerültek a történeti emlékek sorába. Voltak azonban távolabbra ható, globális
következményei is. Általánosságban elmondható, hogy Európa nem csak politikailag,
de gazdasági téren is elveszítette dominanciáját az USA-val szemben, s a pénzügyi
világ központja is Londonból New Yorkba helyeződött át.
Joggal tehető fel a kérdés, hogy vajon a Szerbia elleni erőszakos fellépést minden józan megfontolás elé helyező Monarchia hadserege 1914 júliusában vajon készen
állt-e egy esetlegesen elhúzódó háború megvívására? A maga gyengén kiképzett és
felszerelt újoncaival, 1,8 milliósra duzzasztott soknemzetiségű hadiállományával, a
harcedzett szerbek és montenegróiak mintegy 300 000 fős, a hazai terep előnyeit is
élvező, s a kb. 3,5 milliós orosz haderő közbelépésére is bizton számítható erőivel
szemben a válasz aligha lehet kérdéses.2 Indokolt volt-e az osztrák vezetés részéről,
hogy figyelmen kívül hagyta gróf Tisza István magyar miniszterelnök többszöri, körültekintő és diplomáciai megoldásokra törekvő javaslatait,3 miközben a Monarchia
a maga hadi kiadásokra fordított 3,2%-os nettó nemzeti termékével a legutolsó helyen
állt a számottevő hatalmak sorában.
A tisztelt olvasó joggal vélelmezheti, hogy az alábbiakban egy erősen hadtörténeti beágyazottságú tanulmányt fog olvasni. Meg kell hogy mondjam azonban,
hogy mivel e speciális szakterületnek nem vagyok rendszeres kutatója, munkám
célkitűzéseként inkább azt választottam, hogy a Nagy Háborút, George F. Kennan

1
2
3

NÉMETH 2014, 27.
POLLMANN 2014a, 75.
MARUZSA 2014, 66–73.
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szavával élve a XX. század „őskatasztrófáját” ,4 egy speciális, egyedi forrásokon alapuló, mikrotörténeti nézőpontból mutassam be. Az ilyen mikrotörténeti kutatások
ugyanis gyakran képesek arra, hogy a szakirodalomban már meggyökeresedett, szinte közhellyé vált megállapításokat megkérdőjelezzék, és az egész történeti témát adott
esetben egy gyökeresen új megvilágításba helyezzék.
A Hegyessy család irathagyatéka 1966-ban került a Pécsi Állami Levéltár birtokába, melyet a kulturális minisztérium levéltári osztályának javaslata alapján 3000
Ft-ért vásárolt meg a levéltár akkori vezetése.5 Mivel tehát egy alapvetően családi
irategyüttesről van szó,6 mely értelemszerűen nem csak Igmándy-Hegyessy Géza
a családtagokkal folytatott levelezését tartalmazza, ez egyúttal kiváló lehetőséget teremt arra is, hogy a téma iránt érdeklődő kutató az összehasonlító forráselemzés kritikai módszerét eredményesen alkalmazhassa. Számos esetben tapasztalható ugyanis, hogy Hegyessy Géza harctérről küldött levelei nincsenek ellátva megfelelő keltezéssel, és a cenzúra miatt gyakran olyan információkat sem tartalmaznak, amelyek
alapján megállapítható lehetne az, hogy az adott forrás hol, és a háború mely évében
keletkezett. Ugyanakkor Géza testvéreinek – Lászlónak, Ivánnak és Jankának – leveleiből, távirataiból esetenként kiegészíthetővé válnak a fentebb említett hiányzó
információk.
Vizsgálódásaim során én csupán a Hegyessy családnak az MNL Baranya Megyei
Levéltárában őrzött irathagyatékára támaszkodtam, noha nyilvánvaló, hogy a címben
jelzett téma teljességre törekvő kifejtése mindenképpen szükségessé tenné a budapesti Hadtörténeti Levéltár, illetve a bécsi Kriegsarchiv vonatkozó anyagainak áttekintését is. Mivel azonban további kutatásaimnak nem célja a téma monografikus igényű
feldolgozása, hanem megelégszem a puszta figyelemkeltéssel, úgy gondolom, hogy a
levéltárunkban őrzött forrásanyag bemutatása kielégítő e cél elérése érdekében.

Hegyessy Géza személye
Igmándy-Hegyessy Géza (1882–1980) Magyarország két háború közötti történetének
egyik meghatározó személyisége volt. Kiváló katona, a vitézi szék ügyvezető törzskapitánya, testőr-altábornagy, aki Horthy legbelsőbb köréhez tartozott, mint annak
személyes tanácsadója és bizalmasa. Jelen írásnak nem pusztán az első világégés
szomorú mementója ad aktualitást, hanem egyben az ő személye is. Néhány évvel
ezelőtt ugyanis Szigetváron rendeztek egy, az életútját fókuszba állító konferenciát.
Az elhangzott előadások között azonban egy sem volt, amely Hegyessy Géza első
4

5
6
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KENNAN 1981, 3. Valójában az eredeti angol nyelvű szövegben szereplő „great seminal catastrophe”
kifejezés jobban kifejezi a szerző mondanivalójának lényegét, miszerint a Nagy Háború és
következményei sajnálatos módon valóban „megtermékenyítőleg” hatottak a 20. század későbbi
konfliktusaira
MNL BaML XIII. 1. Igmándy-Hegyessy család iratai. g. 49 (68).
MNL BaML XIII. 1. Igmándy-Hegyessy család iratai.
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világháborús szerepvállalását tárgyalta volna. Noha nyilvánvaló, hogy későbbi hírnevét és dicsőségét a Nagy Háború legvéresebb küzdelmeiben alapozta meg, ezért
véleményem szerint semmiképpen sem szabad elsiklani katonai karrierjének e korai
szakasza fölött. Minden altábornagy volt ugyanis fiatalabb korában főhadnagy, illetve
százados is, és nincs ez másként az ő esetében sem.
Hegyessy Géza főhadnagy rendkívüli népszerűségnek örvendett a pécsi 52-esek
körében, akik nemes egyszerűséggel „Kapitány Úr” -nak szólították.7 Az 52. közös
gyalogezred hadialbumában „például szolgáló kimagasló hőstettek” felsorolása között
szerepel alakja. A visszaemlékezések szerint a legmagyarabb, legvitézebb, legszókimondóbb tiszt volt az 52-esek között. A bécsi hadikórházra gyűjtendő alapba például
nem adott pénzt, és a parancsnoksága alá tartozó zászlóaljtól sem gyűjtötte be. Kijelentette ugyanis, vállalva ennek minden következményét: „A cél nemes, de a magyarok pénzéből ne Bécsben, hanem magyar földön építsenek kórházat.” 8 A legnehezebb
harci feladatokat kereste és vállalta, amik egy tiszt számára a Nagy Háború poklában
adódhattak. Több ízben súlyosan megsebesült,9 és még jóformán fel sem gyógyult,
de már önként jelentkezett harctéri szolgálatra. Szinte a fronton élt, alig volt az ezrednek olyan jelentősebb ütközte, amiben részt ne vett volna. Bátor és mindig harcra kész katona volt. Ugyanezen tulajdonságok az egész családra jellemzőek voltak.
Kelet-Galíciában, az orosz fronton például 1916-ban még édesapja, Hegyessy János
szigetvári járási főszolgabíró is kint volt fiával a harcvonalban, kijelentve, hogy ő is
szeretné kivenni részét az orosz csapatok visszaszorításában. Géza testvérei, László és
Iván is súlyosan megsebesültek a harctéren, és érdemeikért magas katonai kitüntetéseket kaptak.10
Bár Hegyessy Géza legnevezetesebb hőstettei a háború végső szakaszához, az
1918. évi olasz offenzíva harcaihoz kötődnek,11 mégis elmondható, hogy a háború
kezdetétől fogva már a szerb hadszíntéren is a tűzvonalban küzdött katonáival együtt,
és még századosi kinevezése12 után, az orosz fronton is. Igazságos és jó parancsnok
volt. Nem véletlen, hogy a harcászat fejlődése során létrehozott „Jagdkompanie” -k,
a rohamszázadok parancsnoka is ő lett 1917-ben az 52. közös gyalogezred esetében.
A visszaemlékezések szerint rendkívül szerény volt és igazi bajtárs. Nem véletlen,
hogy katonáinak szeretete és ragaszkodása kísérte végig nem csupán a Nagy Háború
alatti működését, de egész katonai pályafutását is.

7
8
9
10
11
12

TÁBORI 1935, 265.
TÁBORI 1935, 266.
MNL BaML XIII. 1. Igmándy-Hegyessy család iratai. g. 2 (62). A Hegyessy Géza 1914. szeptember
17-én történt megsebesülését tanúsító ún. „Belohnungsantrag” .
V. A. 1939, 234.
MNL BaML XIII. 1. Igmándy-Hegyessy család iratai. g. 3 (62).
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Hegyessy Iván, a gorodoki hős
Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy a háború kezdeti szakaszában a Hegyessy család igazi háborús hősének nem Géza, hanem Iván számított. Iván ugyanis még 1914.
augusztus 16-án Galíciában, az első világháború talán legtragikusabb lovas ütközetében, a gorodoki ütközetben sebesült meg és került hadifogságba.13
A magyar huszárok halált megvető bátorsága ellenére bebizonyosodott, hogy e
fegyvernem 19. századból örökölt elveinek alkalmazását a modern korban érdemes
felülvizsgálni. A bátran rohamozó magyar huszárok ugyanis rikító, kék-piros uniformisukban igencsak könnyű célpontot jelentettek az ellenséges géppuskák számára.
Iván az ütközet idején zászlósként szolgált a 8. honvéd huszárezrednél. Amint
észrevette, hogy egyik bajtársát öt kozák támadta meg, ő azonnal a támadókra rontott,
mialatt bajba került társa elmenekült. A támadás következtében Iván jobb karján súlyos vágási sérülést szenvedett, és arcán is súlyosan megsérült. Ennek következtében
már a hadifogságban, a szibériai Krasznojarszkban, bal szemét el kellett távolítani.
Jobb szeme is megsérült, és a rajta keletkezett heg élete végéig akadályozta a látásban.
Iván orosz hadifogságban volt egészen 1915 októberéig, amikor harcképtelen hadirokkantként hadifogoly-csere keretében hazatérhetett.14 (1. kép)

1. kép: Hegyessy Iván távirata
Forrás: MNL BaML XIII. 1. f. 28 (56)
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Nem véletlen, hogy az elsők között volt a Nagy Háború folyamán, akiket érdemeikért Arany Vitézségi Éremmel tüntettek ki. Táviratainak tanúsága szerint Szibériából október 11-én indult vasúton, és Németországon, majd Ausztrián keresztül
november 14-én érkezett meg a leitmeritzi tartalékkórházba (Csehország), ahonnan
egyheti tartózkodás után, november 22-én a budapesti tudományegyetem Mária utcai 1. szám alatti szemészeti klinikájára került. Az intézet igazgatója és egyben kezelőorvosa a nagy múltú szemészdinasztiához tartozó Grósz Emil szemészprofesszor lett,
akinek nagy része volt benne, hogy Iván maradék szeme világát megőrizhette.
A szakszerű kezelés folyományaként 1916. január 29-én kelt levele szerint immár
egészségesen, bodrogi gazdaságának ügyeivel foglalkozik, és nemcsak lovagolni, de
hódolva a tél örömeinek, ródlizni és korcsolyázni is tudott.15

Hegyessy Géza a szerb hadszíntéren
Hegyessy Géza egy, még a háború kirobbanását megelőzően írt, 1914. május 14-i keltezésű levelében16 arról tudósítja szüleit, hogy Boszniában már megkezdődtek a heti
két-három napos nehéz hadgyakorlatok. Beszámolója szerint Bileken már gyakorlatoztak, és egy nappal korábban érkeztek meg egy három napos hadgyakorlatról,
melynek során a Velesen aludtak a szabad ég alatt 1900 m magasságban, ahol még
méteres magasságú hó volt. Elmondása szerint az elkövetkezendő időkben nagyobb
hadgyakorlatok Rajatica (Bosznia) környékén várhatóak, ahol az okkupált tartományban lévő összes csapatokat összevonják a szerb mozgalom miatt.
Géza expressis verbis kimondja, a levegőben van a háború kitörése. Montenegróból is aggasztó hírek érkeznek, és sok a kém, akik közül néhányat már sikerült elfogni. Géza beszámolója szerint a mindennapok unalmasan és egyhangúan telnek, a
legnagyobb szórakozást a fürdés jelenti, és augusztus 18-ig még a vadászat is szünetel,
mely egyébiránt a háború minden szakaszában sokszor az egyetlen kikapcsolódást
jelentette számára.
A fenti levélben megfogalmazott jóslatok hamarosan valósággá váltak. Egy hónappal a szarajevói merénylet után, 1914. július 26-án megérkezett a részleges mozgósítási parancs az 52. közös gyalogezredhez is. Az ezrednek csupán a pótkeret-parancsnoksága és 3. zászlóalja székelt Pécsett. Az ezredparancsnokság, valamint az 1.
és 4. zászlóalj Bródban, és az ezred többi részétől a háború során önállóan küzdő 2.
zászlóalj Raguzában tartózkodott. A pécsi Frigyes laktanya megtelt tartalékosokkal,
és még olyanok is jelentkeztek, akikre a mozgósítási parancs nem is vonatkozott. A 3.
zászlóalj július 31-én indulásra készen állt.
A zászlóalj katonái ünnepélyes keretek között indultak a tartalékosokkal együtt
a pécsi főpályaudvarról, hogy csatlakozhassanak az ezred többi egységéhez. Augusz15
16

Uo.
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tus 1-jén érkeztek Gunja állomásra, ahonnan gyalogmenetben folytatták útjukat, átkelve a Száván, majd a reggeli órákban érkeztek Potocaniba, ahol sátortábort vertek.
Ezt követően Bjelinánál csatlakoztak az ezredhez.
Géza 1914. augusztus 24-én kelt beszámolója szerint17 bár a cenzúra miatt sok
mindent nem lehetett megírni, augusztus 14. óta véres harcok színtere Szerbia. A Drina menti állásharcok után az ezred katonái feltartóztathatatlanul nyomultak előre,
átkelve a folyón, sorra nyerve az ütközeteket.
Augusztus 15-én megkezdődött az előrenyomulás Krupanj felé, 17-én pedig
megkezdődött a bastavskói ütközet, amelyben a 11. és 3. század parancsnokaként, elsőként mutatkoztak meg Hegyessy Géza valódi parancsnoki képességei. Beszámolója
szerint a magyar katonák hősiesen küzdöttek, bár a szerbek jól irányzott kartácstüzekkel ritkították a Monarchia sorait. Kifejti, hogy egy csapattisztnek, különösen egy
századparancsnoknak rengeteg kötelezettsége van, ami miatt a tapasztalatok szerint
ők a hadsereg legfontosabb emberei. Mindenütt ott kell lennie, ahol szükség van rá,
és akaraterejével, bátorságával példát kell mutatnia a harcoló katonáknak. Sorainak
tanúsága szerint egészsége rendben van, és bizakodással tekint a jövőbe. 1914. augusztus 21. és szeptember 7. között immár a 3. tábori század parancsnokaként ismét
állásharcokat folytattak a Drinánál.
Szeptember 1-jén kelt levelének tanúsága szerint18 Géza Szabács bevételénél
nem volt ott, mert ők a Valjevó felé operáló seregnél küzdöttek nyolc álló napig egyfolytában. Igyekszik megnyugtatni szüleit, hogy a mai viszonyok között igen drága
egy tiszt élete, hogy ne aggódjanak, mert ő századparancsnokként nincs olyan veszélynek kitéve, mint augusztus 14-ig, amíg még szakaszparancsnok volt.
A források tanúsága szerint zsoldjának nagy részét rendszeresen hazaküldi, általában 4-600 koronát, melynek terhére különféle, a harctéren nélkülözött árucikkeket
kért. A szalámi, a csokoládé, a szardínia, az ingek és alsóneműk, a vadászat kellékei
rendszeresen szerepelnek a kért dolgok listáján.
Ekkor, szeptember elején Ivánról semmit sem tud, Lászlótól viszont, aki a 23.
honvéd gyalogezred kötelékébe tartozott főhadnagyi, később századosi rangban,
levelet és fényképet is kapott. Beszámol arról is, hogy a postát gyakran 8-10 napig
nem látják, úgyhogy nincs ok aggodalomra, ha azonnal nem tud válaszolni az érkező
levelekre.

Sebesülés, rehabilitáció és a kiképzésben való részvétel
A szerbek elleni második általános támadás során a Gucsevó, ill. a Kuliste magaslat
elfoglalásáért folytatott harcot az ezred 1914. szeptember 15-én indította meg, és a har-

17
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cok 35 napig folytak egyhuzamban, október 19-ig mintegy 1600 fős emberveszteséget
eredményezve.
A Kuliste elfoglalásában Hegyessy elévülhetetlen érdemeket szerzett, ám szeptember 17-én két ízbeni súlyos sebesülés következtében hosszabb ideig betegállományba kényszerült. Sérülései közül a koponyalövés volt a súlyosabb, melynek következtében 1915. május végéig rehabilitációra szorult. Szeptember 18-án a zvorniki
hadikórházba szállították, majd a tuzlai hadikórház után a magyar Vöröskereszt budapesti Erzsébet kórházába került, a mai Sportkórházba, ahol járási nehézségeit villanyáramos gyógykezelés segítségével igyekeztek enyhíteni.19
1914. december 15-én kelt levelének tanúsága szerint20 Géza a budapesti hadkiegészítő parancsnokságra került, az Üllői úti Mária Terézia laktanyába, és tényleges
katonai szolgálatra továbbra is alkalmatlannak minősítették. Lóra nem ülhet, és nem
gyalogolhat sokat. A következő év elején Géza megkapta századosi rangba történő
előléptetését, miközben 1915. január végén a gyalogezredet az orosz frontra szállították. (2. kép) Ennek megfelelően Hegyessy Géza további katonai működése is a
galíciai front eseményeihez kötődik.

2. kép: Hegyessy Géza századossá történő előléptetése
Forrás: MNL BaML XIII. 1. g. 11 (63)
19
20

MNL BaML XIII. 1. Igmándy-Hegyessy család iratai. g. 3 (62).
MNL BaML XIII. 1. Igmándy-Hegyessy család iratai. j. 2 (79).

231

Zóka Péter: Igmándy-Hegyessy Géza katonai pályája 1914 és 1918 között

1915. május 26-tól június végéig Kiskunhalason, a pótkeretnél teljesített szolgálatot a 3. pótszázad parancsnokaként, ahol a pótzászlóalj parancsnoka rákosszentmihályi Marczinkievicz Domonkos ezredes volt, aki a források tanúsága szerint rendkívüli
mértékben meg volt elégedve Géza kiképzői tevékenységével.
Géza 1915. május 31-én kelt levelében21 azt írja édesapjának, hogy Kiskunhalassal nagyon meg van elégedve. A város adott számára egy három szobából és mellékhelyiségekből álló házat nagy kerttel és istállóval, mely egyedül az ő rendelkezésére
állt. A város környéki terjedelmes, homokbuckás legelők kiváló katonai gyakorlótérként funkcionálnak. A lakossággal jó a viszony, és mindent megtesznek, hogy kiszolgálják a hadsereg igényeit.

Az orosz fronton
Hegyessy Géza 1915. június végétől 1916. február 11-ig immár tényleges harctéri szolgálat keretében a 3. tábori század parancsnokaként vett részt az orosz fronton zajló elkeseredett küzdelmekben.22 A hosszú, Strypa menti állásharcokban, a Szeretig tartó
üldözési harcokban, majd a visszavonulási hadműveletekben. Ennek az időszaknak a
Hegyessy Géza nevével kapcsolatba hozható legnagyobb teljesítménye az orosz front
áttörését eredményező zadarowi ütközet volt, valamint Bucsacs bevétele.
Az 52-eseket, mint kiváló támadóezredet 1915. július 13-án szállították
Zadarowhoz, ahol átkelve a Zlota Lipán, megkezdték az előrenyomulást Bucsacs irányába. A front tényleges áttörésére 1915. augusztus 27-én került sor, és a hadműveletekben játszott döntő szerepe miatt mindenképpen meg kell említeni jákfai Gömbös
János hadnagy nevét is, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett Bukovina és Galícia
felszabadításában.
Hegyessy Gézát a Strypa menti állásharcok után 1916 márciusától júliusig a
Marczinkievicz Domonkos ezredes vezette pótzászlóaljhoz vezénylik a tábori ezredtől, ahol pótkeret segédtisztként a tartalékos tisztikar háborús kiképzése lesz a feladata a Bereg vármegyéhez tartozó Frigyesfalván, Munkácstól 6 km-re, északra.
Ezekben a hónapokban szüleinek és testvéreinek írt leveleiből jól kirajzolódik
az éles különbség, mely egy Monarchia-béli katonatiszt és a sorállományú legénység tagjainak mindennapi élete között húzódott. Március 3-án kelt levelének tanúsága szerint Gézának a háború kitörése óta nem volt olyan jó körülményekben része,
mint akkoriban.23 A méteres havak és a -20, -24 fokos hőmérsékletek után enyhült
az idő, teljes ellátást kapott és gyakoriak voltak a vendégségek is főként a Hertelendycsaládnál Szentmiklóson, valamint Erdőhegyi főszolgabírónál Szolyván, ahova az ifjú
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tisztet saját kocsisa szállította kétlovas fogatán. Gyakran hódolhatott kedvenc időtöltésének, a vadászatnak is, melyet ott űzhetett, ahol csak kedve tartotta.
A farsangi időszak számos házi bállal telt, Géza maga is adott két fényes estélyt
a frigyesfalvai iskola épületében, melyekre 22 úri família volt hivatalos. Neve napján
tartott vacsoráján a generális és az ezredes is jelen voltak és a vacsorát a bécsi Sacherszálló szakácsa készítette, míg a süteményekről a pesti Nemzeti Kaszinó cukrásza
gondoskodott.
Tisztként Gézának lehetősége volt nagyobb összegekre is szert tennie például
a ló eladásokból és a dohánykereskedelemből. Az 1000-1300 Koronáért vásárolt kis
orosz pejlovakat felhizlalva 3-4000 Koronáért, sőt néha még drágábban is el lehetett
adni. 1916 áprilisának végén például „Lidy” nevű lovát 5000 Koronáért árulta.
Ugyanekkor arra kéri édesapját, hogy az általa rendszeresen hazaküldött pénzből küldjön vissza 1000 Koronát, mert Frigyesfalva környékén olyan olcsó a dohány,
hogy az egész család egy évre való dohányszükségletét fel kívánja vásárolni. A dohányon kívül egyébként minden más terméknek meglehetősen borsos ára volt a hadsereg jelentős szükségleteiből kifolyólag.
Kiképzőtisztként Hegyessy Géza százados gyakrabban megfordult Bécsben is
különféle harcászati továbbképzéseken, például harcigáz tanfolyamon való részvétel
alkalmával, melyek több napos akár egy hetes ott tartózkodást is jelentettek.
Így teltek tehát a hétköznapok egy Monarchia-béli katonatiszt számára, különösen, ha a kiképzés terültén tevékenykedett az illető, távol a frontvonaltól és az ellenséges fegyverek zajától.

Hegyessy László levele
Természetesen katonatisztek estében az egyes cselekedetek mozgatórugói között számos egyéb tényező mellett a karrierizmus is jól tetten érhető.
Géza testvére Hegyessy László például 1916 márciusában önként jelentkezett
harctéri szolgálatnak minősülő biztonságos irodai pozícióra, melynek valódi indokairól 1916. július 26-án kelt, testvérének, Jankának írott leveléből értesülhetünk.24
A forrás tanúsága szerint azért nem látogat haza szüleihez, mert tényleges tisztként hiába sebesült meg két ízben is, azt majd az eljövendő béke idején a jutalmazásoknál nem fogják figyelembe venni, csak hogy mennyi időt töltött harctéri szolgálatban. Mostani irodai pozíciója pedig harctéri szolgálatnak minősül, melyből legalább
6 hónapot szeretne teljesíteni a jövőre való tekintettel.
Beszámolója szerint keresete legnagyobb részét félre tudja tenni, bár adósságainak rendezésére jól jönne 2000 Korona. Testvéréhez hasonlóan szeretne beszállni a
ló kereskedelembe is, így jelenleg lóra gyűjt. Egyébként szép lakása van, ahol szabadidejében tud hódolni kedvenc időtöltésének, a kertészkedésnek is.
24
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Hegyessy Géza a Bruszilov- és a Kerenszkij-offenzíva idején
Mindeközben 1916. június 4-én az orosz cári haderő megindította a Bruszilov-offenzívát Lemberg és Kovel környékén, mely utólag visszatekintve az orosz haderő
legnagyobb hadi vállalkozásának bizonyult az egész háború folyamán, és máig a világtörténelem legtöbb halálos áldozattal járó offenzíváinak egyikeként tartja számon
a hadtörténet. A rendkívüli erejű orosz támadások hatására az Osztrák–Magyar Monarchia hadereje olyan súlyos, pótolhatatlan veszteségeket szenvedett, hogy a háború folyamán már nem volt képes önálló hadműveletet kezdeményezni, és irányítását
egyre inkább a németek vették át. Az egyébként szintén rendkívül nagyarányú, milliós nagyságrendű emberveszteséget szenvedő orosz csapatok további előrenyomulását
csak 1916. szeptember 20-ára sikerült megállítaniuk a központi hatalmaknak.25
Hegyessy Géza 1916 júliusától 1917 januárjáig az 52. gyalogezred kiképző csoportjának parancsnokaként, valamint a III. hadsereg rohamtanfolyamának kiképző
parancsnokaként tevékenykedett. Feladata a kiképző csoportnál lévő csapatok felkészítése volt a modern gyalogsági, ún. „rohamcsapat harcmodorra” . Ez a harcmód
ugyanis a gyakorlatban is igazoltan volt képes arra, hogy áttörje az állásrendszerű
ellenséges védelmi vonalakat, melyeknek kialakulása nagy problémákat okozott a
központi hatalmak csapatai számára.
A rohamcsapat harcmódban rejlő kedvező lehetőségeket felismerve a Monarchia katonai vezetői egyre inkább szorgalmazták az ilyen elitegységek felállítását és
kiképzését, és 1917 elejétől egyre nagyobb számban kerültek bevetésre ilyen csapatok
a különböző arcvonalakon. Kezdetben ezeknek az egységeknek mind az összetétele,
mind felszereltsége, mind felkészültsége igen heterogén képet mutatott, és a hadsereg
főparancsnokság csak az 1917. július 30-án kelt 42363. számú hadműveleti intézkedésében foglalt először állást a rohamcsapatok egységesítése tárgyában.26
Géza ezrede 1916 októberében még tartalékban van, s amíg létszáma fel nem
töltődik, nem kerül tűzvonalba. Testvérének írott, 1916. október 7-én kelt levelének
tanúsága szerint Géza a galíciai Obertynnél, Czernovitztól 13 km-re, északra tartózkodott, kb. 8 km-re a frontvonaltól, ahol teljes volt a csönd.27 Állítása szerint a háborúról szinte nem is tud, bár jelenleg fronton is nyugalom van. Lakása egy jó, földes
parasztszoba, mellyel meg van elégedve. Legnagyobb gondja, hogy a ló eladás sajnos
be lett szüntetve, így „Schrapnell” nevű lova egy ideig a nyakán marad.
Következő hónapban küldött levelében arany pecsétgyűrű, ezüst cigarettatárca,
csizmahúzó, hálóingek és harisnyák szerepelnek az otthonról kért dolgok listáján,
melyek szintén nyugalmas napokra engednek következtetni.28

25
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Decemberben Hegyessy László ismét kartörést szenvedett, így a 17. számú helyőrségi kórházba került Budára, a Vérmező mellett. Ebből kifolyólag lehetősége nyílt
arra, hogy előző törése nyomán rosszul összeforrt karját rendbe hozassa.
Géza az 1916. év karácsonyát családjától távol kénytelen tölteni, mivel a XXV. menetzászlóalj parancsnokaként eltávozását nem engedélyezték, noha leveleinek tanúsága szerint az oroszokkal való fegyverszünet megkötését már mindenki nagyon várta december közepén. Beszámolója szerint még huzamosabb ideig fog Frigyesfalván
tartózkodni, és kiképzői tevékenységével elöljárói nagyon meg vannak elégedve, és
nem akarják elengedni többszöri kérvényezése ellenére sem.29
Az 1916. év nyugalmas időszaka után a következő esztendők ismét jelentős
megpróbáltatások elé állították Hegyessy Géza századost. 1917 januárjától szeptemberig ő volt az 52. gyalogezred vadász- és felderítő különítményeinek parancsnoka,
rohamszázad parancsnok, és a 36. hadosztály egyesített vadászkülönítményeinek
(Jagdkommandos) parancsnoka.
Ebben az időszakban zajlott le az orosz hadsereg utolsó nagy offenzívája 1917.
június–júliusában. Az ún. Kerenszkij-offenzíva nem hozta meg számukra a várt sikereket, és súlyos veszteségeket elszenvedve július 8-áig mintegy 240 km-t kellett vis�szavonulniuk az orosz csapatoknak.30
Géza számára a Stanislau környéki támadó-, visszavonulási- majd állásharcok
jellemzik leginkább ezt az időszakot, több rohamcsapat vállalkozással kiegészítve.
A legjelentősebb hadivállalkozás ezekből a hónapokból, melyben Hegyessy Géza személyesen is érintett volt, talán az 1917. június 20-i novicai csata. De részt vett Stanislau
visszafoglalásában, és a Czernovitzig tartó üldözési harcokban is. Az 1917. év ősze a
Rarance környéki állásharcok közepette érte a mindössze 35 esztendős tisztet.
Hegyessy Géza tevőlegesen is nagy szerepet vállalt a 36. rohamzászlóalj felállításában, melynek 1917 szeptemberétől 1918. szeptember 28-áig parancsnoka is volt.
Ebbéli minőségében irányította az ún. „lengyel légiók” rohamcsapat kiképzését, részt
vett a Czernovitz és Rarance környéki állásharcokban, a lengyel légiók megszökése
körüli harcokban, majd a Besszarábiában való előrenyomulási műveletekben.

Az olasz hadszíntéren
Az 1918 márciusában megkötött breszt-litovszki békeszerződés következtében a központi hatalmaknak lehetősége nyílt arra, hogy a keleti frontról végre átcsoportosíthassák csapataikat a harcok más színtereire. Ennek következtében került Hegyessy
Géza egysége is az olasz frontra, ahol a Brenta völgyében folytatott állásharcok és

29
30
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kisebb volumenű hadi vállalkozások után részt vett az 1918. évi nagy olasz offenzíva
harcaiban.31
Emblematikus szereplője volt azoknak a hadműveleteknek, amelyek az olasz
hadtörténetírásban a „Battaglia dei Tre Monti” (Három hegy csatája) néven ismeretesek. Az 1918 júniusában lezajlott hadműveletek során részt vett a Col del Rosso
és a Col d’Echelle magaslatok elfoglalásában és megvédésében. 1918. június 30-án
Hegyessy Géza századost megmaradt 4 tisztjével és 80 főből megmaradt 15 emberével
egyetemben az olaszok minden oldalról bekerítették. Az ifjú parancsnok vezetésével
a maroknyi csapat az éjszaka leple alatt áttört az ellenség gyűrűjén, és a hatalmas túlerővel szemben egy egész napon át tartotta a Col d’Echelle magaslatot.
A harcok során Géza kő- és gránátszilánkok általi sebesülést is szenvedett. Bátor
tettéért a későbbiekben arany vitézségi éremmel is kitüntették.
A megviselt parancsnok számára 1918. szeptember 30-ától négyheti szabadságot
engedélyeztek feljebbvalói 12 havi egyhuzamban való arcvonalbéli szolgálata után.
Az ún. „őszirózsás forradalom” kirobbanása miatt azonban már nem térhetett vissza
egységéhez 1918 októberének végnapjaiban.

Összegzés
Hegyessy Géza százados az első világháború évei alatt a következő kitűntetésekben
részesült: 1914-ben bronz signum laudisban, 1915-ben III. o. katonai érdemkeresztben,
1917-ben ezüst katonai érdeméremben valamint III. o. Vaskorona-rendben, 1918-ban
pedig a Lipót-rend lovagkeresztjében. Számos további kitüntetését már a két háború
közötti időszakban kapta.32 (3. kép)
Összegezve a fentieket úgy gondolom, hogy tanulmányomban láthatóvá sikerült tennem, hogy a mikrotörténeti kutatások hogyan és milyen módon lehetnek
hasznos kiegészítői a makrotörténeti elemzéseknek. A Nagy Háború viszontagságos
évei nem hozták meg a várt sikereket a Monarchia csapatai számára. Az elégtelen
felkészültség, az eleve dilettáns háborútervezés33 és a szűkös anyagi források sajnos
elkerülhetetlen következményekkel jártak. Ennek ellenére elmondható, hogy azokban a katonai sikerekben, amelyeket a kedvezőtlen körülmények és feltételek dacára
sikerült a Monarchiának kicsikarnia, oroszlánrésze volt azoknak a kiváló harci szellemű, elhivatott és bátor csapattiszteknek, mint amilyen Igmándy-Hegyessy Géza is
volt, akiknek személyes példaadása több alkalommal volt képes befolyásolni egy-egy
ütközet kimenetelét.

31
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Aradi Gábor

„Hazáért hősi halált halt”
Háborús veszteségek a Gyönki Járásbíróság
hagyatéki leltárai alapján
Tanulmányomban nemcsak a címben jelzett bírósági anyagot elemzem, hanem bemutatom a háború következtében elhaltak anyakönyvezésének módozatait is. Emellett
összehasonlítom a járásbíróságon és a halotti anyakönyvben felvett adatokat.
A háborúban elesettek anyakönyvezéséről külön rendeletek születtek. A belügyminiszter (továbbiakban B. M.) egyik 1914-ben született körrendelete1 kimondta, hogy
„a haza védelmében a csatamezőn elvérzett, továbbá a harctéren szenvedett sebesülések
vagy az ott szerzett betegség következtében elhunyt hőseink méltók arra, hogy emlékezetük a hatósági hivatalos eljárásban is megkülönböztetett megjelöléssel megörökítessék” .
A megjelölést egy B. M. elnöki rendelet konkretizálta.2 Ez háromféleképpen határozta meg az anyakönyvbe és a gyámhatósági iratokba beírandó bejegyzést. „A harctéren
a hazáért hősi halált halt.” „A harctéren szenvedett sebesülés következtében a hazáért
hősi halált halt.” „A harctéren szerzett betegség következtében a hazáért hősi halált halt.”
A Gyönki Járásbíróság is alkalmazta ezt megkülönböztetést.
Érdekességként megjegyezhető, hogy néhány anyakönyvvezető még 1944 után is
használta ezt a megtisztelő kifejezést. Pl. a sárszentlőrinci Somogyi István 1948-ban a
község halotti anyakönyvébe Pesti János adatai 1948. március 13-i bejegyzésekor használta a hősi halált halt kifejezést. Később azonban az ismert okok miatt ezzel a fogalommal nem lehet találkozni az első világháborúban elesettek neve mellett.3
A háborúban vagy háborús sérülés következtében elhunytak ügyének bírósági
tárgyalását, mint minden más elhunyt esetében, a feltételezett hagyaték öröklési rendjének meghatározása, illetve az öröklési folyamat megindítása tette szükségessé.
Az eljárást akkor is megindították, ha az örökösök egyike maga is a fronton harcolt. Ilyenkor megpróbálták meghívni az érdekeltet a hagyatéki eljárásra. Ha csapatteste
hivatalosan elérhető volt, akkor postai úton, ha pedig egységének tartózkodási helye
ismeretlen volt, akkor hirdetményben próbálták értesíteni. Erre akkor is sor került, ha
a személy hadifogságba került. Az ilyen örökös kényszerű távolmaradása esetén hivatalból gondnokot rendeltek ki érdekeinek képviseletére. Ez figyelhető meg Bach Henrik
1
2
3

200562/1914. B. M. körrendelet: „A háborúban hősi halált halt katonai egyéneknek a halotti
anyakönyvekben megkülönböztetett megjelöléséről” . MRT 1915, 169–170.
11439/1914. B. M. elnöki rendelet: „A háborúban hősi halált halt katonai egyéneknek a gyámhatósági
iratokban megkülönböztetett megjelöléséről” . MRT 1915, 194–195.
MNL TML XXXIII. 89. 6/1948. Sárszentlőrinc halotti anyakönyve.
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(felsőnánai lakos) – aki az iratok szerint orosz hadifogoly volt – estében is. Apja, Bach
Jusztusz halála miatt 1917-ben megindított hagyatéki eljárásról a Budapesti Közlönyben
megjelentetett hirdetéssel próbálták meg értesíteni. Bach Henrik azonban csak 1918 júliusában tért haza és ekkor vehette át örökségét.4
A bírósági ügymenet indulhatott a katonai (pl. ezredparancsnokság, vagy a hadikórház parancsnoka) vagy polgári hatóság megkeresése, illetve az elhunyt hozzátartozójának kezdeményezése nyomán. Katonai hatóságtól érkezett beadvány természetesen
a háború alatt volt jellemző. A háború alatt és után a polgári hatóságon elsősorban a
belügyminisztérium értendő, de érkezhetett megkeresés másik járásbíróságtól, alispáni
hivataltól, a honvédelmi minisztériumtól, sőt a bécsi szövetségi minisztériumtól is.5
A járásbíróságnál a háborúban elhunyt személy hagyatéki ügyében keletkezett
irategyüttes sorát legtöbbször az illető egyén egységétől érkezett haláleset értesítés
nyitja meg. Ez alapján töltötték ki a haláleset felvételi ívet. Mindkettő tartalmazta az
elhunyt személy csapattestének megnevezését, rendfokozatát, az elhalálozás helyét, idejét és módját, illetőségi helyét és az életkorra vonatkozó adatokat. A haláleset felvételi
íven az életrajzi adatok kiegészültek még a lakó- és születési hellyel, a polgári foglalkozásra, vallásra vonatkozó adatokkal, a családi állapot, a házastárs és az egyenes, illetve
oldalági örökösök megnevezésével. A dokumentum tartalmazott ezután még három
kérdéscsoportot. Ezek az elhunyt vagyoni viszonyaival, a hátramaradt kiskorú örökösök törvényes képviseletével, valamint az egyéb intézkedések számbavételével foglalkoztak. A következő irat a hagyatéki leltár, melyen felsorolták az elhunyt ingatlanait,
ingóságait és ezek pénzben kifejezett értékét. (Ingatlan esetében mellékletként szerepelt
a telekkönyvi lap is.) Ezután a bíróság kiállította a hagyatéki eljárást megindító végzést,
megjelölve a hagyatéki tárgyalás idejét. Az irategyüttes fontos melléklete a tárgyalásról felvett jegyzőkönyv. További dokumentumok a közjegyzői, árvaszéki vagy alispáni
végzések.6
A címben jelzett kérdéskör további tárgyalása előtt essék szó a Gyönki Járásbíróság
hatókörébe tartozó Simontornyai járásról, mely Tolna megye északi felének középső részén feküdt. A járáshoz, melynek székhelye Gyönk volt, a 20. század első évtizedeiben
26 község tartozott. 1910-ben a járás összlakossága 40 775 fő volt. Ebből a férfiak száma
20 044 főt tett ki. A járás hadköteles férfijait főleg a 17. m. kir. honvéd gyalogezredbe
4
5

6
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MNL TML VII. 5. a. Gyönki Járásbíróság Iratai (továbbiakban GYJBI). 935/1917.
A hőgyészi Nichter János halálát a Honvédelmi Minisztérium (Továbbiakban H. M.) 36/D alosztálya
által közölt adatok alapján jegyezték be. MNL TML XXXIII. 39. Hőgyész halotti anyakönyve.
83/1922. Passarini János halálának bejegyzése is a H. M. által közölt adatok alapján történt. MNL
TML XXXIII. 39. Hőgyész halotti anyakönyve. 15/1936. .Schatz Ferenc halálát Fehér vármegye
alispánjának értesítése alapján regisztrálták. MNL TML XXXIII. 39. Hőgyész halotti anyakönyve.
30/1923. Az orosz hadifogságban elhalt Bozai György haláláról értesítés a bécsi szövetségi
belügyminisztériumtól érkezett. MNL TML XXXIII. 106. Udvari halotti anyakönyve. 11/1922.
Az irattípusok számbavétele a 30 éves korában az olasz harctéren elesett gyönki Ausch Jakab
izraelita fakereskedő ügyében keletkezett irategyüttes alapján történt. MNL TML VII. 5. a. GYJBI.
443/1916.
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és a 69. cs. és kir. gyalogezredbe hívták be. Ezeknek az ezredeknek toborzási körzetébe
ez a terület is beletartozott. Az említett ezredek mellett azonban több más katonai egységben is találkozhatunk a járásból besorozott katonákkal. Így pl. tüzér- és huszárezredekben, de volt, aki az egyik tiroli vadászezredbe került innen.7 A Simontornyai járás
elhunyt katonái között a legmagasabb katonai rangot a Kölesden anyakönyvezett Laki
András Endre alezredes viselte.8
A Simontornyai járás férfi lakosságának változása 1910 és 1920 között9
1910

1920

Összlakosság

Férfiak száma

Összlakosság

Férfiak száma

1. Belecska

757

396

793

337

2. Diósberény

1152

593

1117

554

3. Dúzs

622

314

652

322

4. Felsőnána

1587

751

1473

679

5. Görbő

911

455

916

433

6. Gyönk

3291

1610

3090

1452

7. Hőgyész

3959

1915

3740

1744

8. Kalaznó

903

443

882

410

9. Keszőhidegkút

850

422

780

387

10. Kéty

1083

519

1047

510

11. Kisszékely

1519

741

1436

697

12. Kistormás

1014

492

941

471

13. Kölesd

2077

1043

1981

934

14. Medina

1665

814

1606

767

15. Miszla

1495

729

1393

662

16. Murga

686

324

674

317

17. Nagyszékely

2220

1128

1940

909

18. Pálfa

1907

948

1969

950

19. Sárszentlőrinc

1928

962

1954

935

20. Simontornya

3391

1714

3215

1569

21. Szakadát

1115

531

1031

482

22. Szárazd

824

406

822

401

7
8
9

MNL TML XXXIII. 39. Hőgyész halotti anyakönyve. 57/1917.
MNL TML XXXIII. 57. Kölesd halotti anyakönyve. 27/1919.
MSK 1912, 48.; MSK 1923, 42.
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1910

1920

Összlakosság

Férfiak száma

Összlakosság

Férfiak száma

23. Tolnanémedi

2072

1002

2004

969

24. Udvari

1399

684

1308

642

25. Uzdborjád

975

477

1074

520

26. Varsád

1373

667

1232

590

Összesen

40775

20044

39070

18763

A táblázaton jól látható, hogy a járás legtöbb községében csökkent az össz-, illetve a férfilakosság száma a háború után. Megfigyelhető azonban egy-két helyen növekedés is. Az összlakosság növekedett Belecskán, Dúzson, Görbőn, Pálfán, Sárszentlőrincen, Uzdborjádon. A férfi lakosság száma növekedett Dúzson és Pálfán.
Visszatérve a bírósági anyag elemzéséhez elmondható, hogy az öröklési folyamat elindításának fontos feltétele volt a kérdéses személy holttá nyilvánítása. Erre
akkor volt szükség, ha a behívott egyén haláláról nem érkezett hivatalos értesítés.
Ekkor figyelhető meg a magánszemély kezdeményezésére megindított hagyatéki eljárás. Voltak, akik már pár hónappal a háború befejeződése után holttá akarták nyilváníttatni a háborúból vagy hadifogságból vissza nem tért személyt. Hajlamos lenne
a szemlélő ilyen esetben negatív erkölcsi ítéletet mondani. El kell fogadnunk azonban
azt, hogy sok ilyen esetben az egyedül maradt hozzátartozó számára fontosabb volt
a család fenntartása, azaz – bármilyen ridegen is hangzik – a kenyérkereső pótlása.
Erre a gondolkodásmódra lehet példa egy kalaznói eset. Ruppert Henrik kórházban
bekövetkezett halálával – aki ekkor már 50 éves volt – harmadik felesége maradt özvegyen. Tőle fia is született, aki azonban Ruppert 1916-ban bekövetkezett halála után
két évvel, 16 éves korában meghalt. Az asszonynak tehát feltehetőleg újra kellett kezdeni a családalapítást.10
A családalapítás kényszere a háború befejeződése után vált igazán befolyásoló
tényezővé. A családfenntartó, házastárs nélkül maradt özvegy újrakezdés iránti vágyát, illetve annak jogosságát az egyes helyi közösségek elismerték, elfogadták. Ezt
mutatja az is, hogy sok helyen az anyakönyvvezetők felmentést adtak „a hősi halált
halt egyének özvegyeinek újabb házasság kötés alkalmával a korábbi házasság megszűnését igazoló halotti anyakönyvi kivonat felmutatása alól” . Ez a gyakorlat azonban –
minden jó szándék mellett is – jogellenes volt, ezért a B. M. 1923-ban elrendelte, hogy
a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásának mellőzése csak kivételes, rendkívüli
esetben engedhető meg.11
A bizakodók persze az újra házasodókkal szemben hosszú éveken keresztül
várták haza szerettüket, és nem, vagy csak több évtized elteltével indították meg a
10
11
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MNL TML XXXIII. 45. Kalaznó halotti anyakönyve. 14/1923.
89068/1923. B. M. körrendelet a háborúban eltűntek vagy elesettek halálesetének igazolásáról.
MRT 1923, 407–408.
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holttá nyilvánítási eljárást. Ennek következtében az is előfordulhatott, hogy már csak
a leszármazottak kezdeményezték a halál utólagos megállapítását. Marosi Tibor kollégám az általa feltárt anyakönyvekben több olyan bejegyzéssel találkozott, melyek az
1970-es években kelteződtek.12
A bíróságon kiállított haláleset felvételi íven az elhalt személy vonatkozásában
három helységet különböztettek meg. Születési helyet, lakóhelyet és illetőségi helyet.
Ez utóbbi fogalom ma már nem használatos. Illetőségi helynek azt a községet tekintették, melyben a kérdéses személy két éven keresztül állandóan lakott, ezen idő alatt
községi adót fizetett vagy hozzájárult a község terheihez, illetve nem állt bűnvádi eljárás alatt és önmagát képes volt községi segítség nélkül fenntartani.13
Az egyes járásbíróságok illetékességét az illetőségi, illetve a lakhely határozta
meg. Megjegyzendő, hogy a községekben anyakönyvezésnél leginkább a lakhely jött
számításba, de többször előfordult, hogy az anyakönyvi bejegyzés az elhunyt személy
illetőségi helyén történt meg. A járásbíróság hagyatéki leltáraiban szereplő elhunytak
nem mindegyike található meg az anyakönyvben. Ennek oka a B. M. törvényi háttér14 alapján meghozott B. M. rendelet.15 E szerint a háborúban elesett mozgósított
egyének halotti anyakönyvezése kizárólag csak a belügyminiszter által hivatalos úton
közölt adatok alapján volt lehetséges. A községi anyakönyvvezetőnek – akkor is, ha a
halál beálltáról biztos információja volt – meg kellett tehát várni a belügyminisztériumból a hivatalos értesítést. Az értesítések több hónap, több év múlva érkeztek meg.
Ezzel szemben a járásbíróság előbb kaphatta meg a halotti értesítést. Például a képen
szereplő gyönki Ausch Jakab 1915. július 28-i haláláról a járásbíróság már 1916. március 18-án értesült. Az anyakönyvezésre azonban csak 1916. október 11-én került sor.16
A fentiekből következik, hogy a járásbíróságon a háború alatt, illetve utána felvett, háború következtében meghalt személyek csak később kerültek anyakönyvezésre. Sőt! Összehasonlítva a járás halotti anyakönyveiben található személyek adatait a
bíróságon feltalált adatokkal, többször tapasztalható volt, hogy a járásbíróság anyagában tárgyalt személy egyáltalán nem szerepelt az adott község halotti anyakönyvében.
(Ehhez még azt is hozzá kell tenni, hogy Marosi Tibor levéltáros kollégám kutatásai
szerint az általa vizsgált halotti anyakönyvi adatok sok esetben nem egyeznek meg a
településeken felállított emlékművek adataival sem.) Természetesen az egy-egy köz12

13
14
15
16

Ulrich Ferenc halálát (MNL TML XXXIII. 39. Hőgyész halotti anyakönyve. 4/1971.) a Bonyhádi
Járásbíróság 1969. évi végzése, Ruzsa István halálát (MNL TML XXXIII. 57. Kölesd halotti
anyakönyve. 32/1977.) a Paksi Járásbíróság 1977. évi végzése, Halász József halálát (MNL TML
XXXIII. 83. Pálfa halotti anyakönyve. 10/1977) a Sárbogárdi Járásbíróság 1975. évi végzése alapján
állapították meg.
1876. évi V. törvénycikk 7. §., 1886. évi XXII. törvénycikk 11. §. (községi törvények).
1894. évi XXXIII. tc. (az állami anyakönyvekről) és az 1904. évi XXXVI. tc. (az előbbi törvény
módosítása).
151917/1914. B. M. körrendelet: „A mozgósított fegyveres erőkhöz tartozó egyénekre vonatkozó
anyakönyvi bejelentésekről” . MRT 1914, 1554–1556.
MNL TML XXXIII. 34. Gyönk halotti anyakönyve. 35/1916.
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ségbe tartozó bírósági iratokban megtalálható személyek száma jóval kevesebb, mint
az anyakönyvekben összeszámlálható háborús áldozatok száma. (A járásbíróság hagyatéki leltáraiban 148 főre találtam adatot az 1916 és 1920 közötti időszakban.)
A Simontornyai járáshoz tartozó községek halotti anyakönyvében található első világháborús hősi halottak száma17
A községek neve

Hősi halottak száma
az anyakönyvekben

A községek neve

Hősi halottak száma
az anyakönyvekben

Belecska

14

Medina

37

Diósberény

25

Miszla

30

-

Murga

16

Dúzs
Felsőnána

25

Nagyszékely

23

Görbő

4

Pálfa

45

Gyönk

59

Sárszentlőrinc

53

Hőgyész

70

Simontornya

77

Kalaznó

19

Szakadát

30

Keszőhidegkút

15

Szárazd

18

Kéty

28

Tolnanémedi

48

Kisszékely

32

Udvari

27

Kistormás

15

Uzdborjád

23

Kölesd

42

Varsád

26

Összesen

808

A bírósági anyagot és az anyakönyveket összehasonlítva az is megállapítható,
hogy bíróság által felvett adatok nem mindig egyeztek meg anyakönyvbe bevezetett
adatokkal. Pl. a kétyi Briefi János elhunyt esetében, kinek a hagyatéki tárgyalását a
Gyönki Járásbíróság már 1918-ben lefolytatta, halálának pontos időpontjaként 1915.
november 25-ét adták meg. Ezzel szemben az 1931. június 13-i anyakönyvi bejegyzés
csak az eltűntek esetében megállapított dátumot, 1917. december 31-ét tartalmazta.18
Az anyakönyvekben másfajta pontatlanság is megfigyelhető. A kétyi Koch Ádámot kétszer vették fel a halotti anyakönyvbe eltérő halálozási hellyel és időponttal.19
Több esetben előfordult, hogy egy-egy személyt kétszer is anyakönyveztek. Pl. az
1880-ban született Halász Józsefet a Sárbogárdi Járásbíróság két különböző számú
határozata alapján, Sárszentlőrincen 1975-ben, illetve Pálfán 1977-ben anyakönyvez17
18
19
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A kigyűjtését Marosi Tibor főlevéltáros kollégám végezte. Ezúton is szeretném megköszönni neki,
hogy rendelkezésemre bocsátotta az adatokat.
MNL TML VII. 5. a. GYJBI. 971/1918., illetve XXXIII. 49. Kéty halotti anyakönyve. 9/1931.
MNL TML XXXIII. 49. Kéty halotti anyakönyve. 20/1915. és 8/1933.
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ték, igaz, azonos halálozási dátummal.20 Ennek következtében a táblázatban szereplő
adatok nem mutatják a pontos valóságot, a 808 fős végösszeg csak tájékozató jellegű.
Sajnos az anyakönyvvezetők és a bíróság között a háború alatt megejtett tárgyalások ügyében később sem volt egyeztetés. A kisszékelyi Mayer György halálát
az anyakönyv B. M. 80187/1916. számú határozata alapján rögzítette „halálozás helye
ismeretlen” bejegyzéssel. A járásbíróságon ugyanekkor keletkezett iratokban ezzel
szemben megjelölték az olasz hadifogságot.21
Az egyéni kérés alapján indított holttá nyilvánítás nem volt zökkenőmentes akkor,
ha a halál időpontja és helye ismeretlen volt. Erre az esetre külön rendeletek születtek.
A háborúban eltűnt személy holttá nyilvánítását először 1919-ben, majd 1920-ban született Igazságügy Miniszteri (Továbbiakban I. M.) rendeletek szabályozták.22 Ezeknek
néhány pontját a teljesség igénye nélkül az alábbiakban közlöm. (Az 1. §. teljes szövegét
jegyzetbe tettem, mert ennek eltérő értelmezése a korszakban vita tárgyát képezte a hivatalos szervek között.)23 A holttá nyilvánítást a házastárs, örökös, vagy az, aki jogilag
érdekelt volt a halál megállapításában, illetve az árvaszéki ügyész kérhette. Abban az
esetben, ha a halál időpontját nem lehetett megállapítani, akkor az 1914. július 24. és
1917. január 1. között eltűntek esetében a halál időpontjának az 1917. december 31-i dátumot kell tekinteni. (Megjegyzendő, hogy több esetben, ha az anyakönyvvezetők tudomására jutott a halál pontos időpontja, ezt a dátumot is bejegyezték az anyakönyvbe.)24
Az eljárást annak a járásbíróságnak kellett lefolytatni, amelynek területén volt az eltűntnek utolsó lakhelye. A különféle intézményektől, közöttük a katonai hatóságtól vagy a
Vöröskereszt Egylettől az eltűnt személyről érkezett híreket a kérelmezőnek be kellett
terjeszteni a bíróságnak. (A Vöröskereszt Egylet szerepét később a honvédelmi minisztérium 36/D. alosztálya vette át.) Abban az esetben, ha a bíróság a beérkezett adatokat
20

21
22
23

24

MNL TML XXXIII. 89. Sárszentlőrinc halotti anyakönyve. 19/1975. Sárbogárdi Járásbíróság
PK. 105002/1975/3. sz. MNL TML XXXIII. 83. Pálfa halotti anyakönyve. 10/1977. Sárbogárdi
Járásbíróság PK. 50029/1975/3. A halálozás időpontját mindkét esetben 1917. augusztus 15-tel
állapították meg.
MNL TML XXXIII. 52. Kisszékely halotti anyakönyve.; MNL TML VII. 5. a. GYJBI. 808/1916.
28000/1919. I. M. rendelet: „A háborúban eltűntek holtnak nyilvánításáról” . MRT 1919, 1132–1142.
A 28000/1919. I. M. rendelet 1. §-a: „A bíróság kérelemre a jelen rendeletnek megfelelő eljárás útján
holtnak nyilvánítja a világháborúval kapcsolatos események következtében eltűnt egyéneket, ha az
1914. évi július hó 24. napja után, de még az 1917. évi január hó 1. napja előtt tűntek el, és azóta nincs
semmi hír létezésükről.
Háborúban eltűntek alatt nemcsak azokat az eltűnt egyéneket kell érteni, akik a világháborúban, mint
a fegyveres erő tagjai vettek részt. Ide kell sorolni azokat is, akik hivatali vagy szolgálati viszonynál
fogva, önkéntes segélynyújtás céljából, vagy egyéb okból a hadra kelt seregnél tartózkodtak. Azok is
ide tartoztak, akik követték a harcoló sereget, akik az ellenség hatalmába kerültek, vagy az eltűnésük
előtt utoljára olyan helyen tartózkodtak, ahol akkor hadi esemény történt. Végül azt is háborúban
eltűntnek kell tekinteni, aki a világháború következményeként előállott harcok vagy belső zavarok
folyamán tűnt el. A rendelet záró rendelkezése szerint a háborúban 1916. december hó 31-e után
eltűnt egyének holtnak nyilvánítását külön rendelkezések fogják szabályozni.”
27613/1920. I. M. rendelet: „A háborúban eltűntnek holtnak nyilvánításáról” szóló 28000/1919.
számú I. M. rendelet módosításáról. MRT 1920, 880.
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elégségesnek találta, hirdetményt bocsátott ki. Ebben felkérte azt, akinek tudomása van
eltűnt személy létezéséről, hogy 60 napon belül jelentse be a bíróságnak. Ha a felhívás
eredménytelen volt, megszülethetett a holttá nyilvánítási határozat. A határozat ellen
fellebbezéssel élhettek az érdekelt magán- és hivatalos személyek (ügygondnok, árvaszéki ügyész), illetve a Vöröskereszt Egylet igazgatósága is. A fellebbezésről a Kúria
határozott.
A miszlai Boza Ferenc esetében nem történt fellebbezés. A feleség és az apa 1918
végén adott be rá vonatkozó holttá nyilvánítási kérelmet. Boza Ferenc 1914. július 28-án
vonult be Székesfehérvárra a cs. és kir. 69. gyalogezredhez. Itt, mint századkürtös szolgált. Utolsó életjel 1915. május 7-én érkezett tőle. Ezután azonban a kérelem beadásának
időpontjáig többet nem jött hír felőle. A Gyönki Járásbíróság szabályszerűen lefolytatta
az eljárást és a beadott iratok alapján 1920. április 14-én meghozta a kért határozatot.
A halál időpontjaként a rendelet által előírt 1917. december 31-et jelölték meg. A beadott
iratok között szerepelt a Vöröskereszt igazolása, miszerint Boza Ferencet 1915. május
20-a után eltűntnek nyilvánították.25
Ezzel szemben fellebbezett a Vöröskereszt igazgatósága a keszőhidegkúti Lencz
Péter holttányilvánítási határozata ellen. Lencz Péter 1914 júliusában vonult be Székesfehérvárra a m. kir. 17. honvéd gyalogezredhez. 1914. szeptember 8-án esett fogságba.
Az utolsó levél az omszki fogolytáborból 1915. február 2-án érkezett tőle, melyben súlyos betegségéről panaszkodott. A holttányilvánítási kérelmet felesége adta be 1919-ben.
A Gyönki Járásbíróság itt is szabályszerűen lefolytatta az eljárást, megállapította a halál
rendeletileg előírt időpontját (1917. december 31.), majd kiadta a kért határozatot. A Vöröskereszt igazgatósága mégis fellebbezett. Ennek alapját Lencz Péter Boza Ferenctől
eltérő helyzete képezte. Lencz ugyanis hadifogságban tűnt el. A hadifogságban eltűntek
helyzetének rendezéséről azonban a 28000/1919. számú I. M. rendelet a Vöröskereszt
igazgatóságának álláspontja szerint nem intézkedett. Az igazgatóság fellebbezésében
kifejtette, hogy az említett rendelet az eltűnteket, s nem a „hadifoglyokat kívánta holtnak
nyilvánítani” . A hadifogoly „élőnek vélelmezendő és még akkor sem nyilvánítható bíróilag holtnak, ha fogságba jutva a rendeletben előírt idő alatt a hadifogságban tűnt volna
el” . A Vöröskereszt igazgatósága ezért a Kúriától jogegységi határozatot, illetve a hadifoglyokra is vonatkozó szabályozást várt. A Kúria elfogadta az igazgatóság érvelését és
felfüggesztette a Gyönki Járásbíróság döntését.26
Ugyanígy megfellebbezte a Vöröskereszt a kistormási Kehl Konrádra vonatkozó holttá nyilvánítási határozatot. Kehl Konrád 1914. december 5-én Szerbiában
(Pozsegánál) sebesülten esett fogságba és többet nem érkezett hír róla. 1919-ben a feleség kérésére kiadott határozat elleni fellebbezésében a Vöröskereszt igazgatósága leszögezte, hogy Kehl Konrád ügyében a kérelemhez csatolt tanúvallomások csak akkor

25
26
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MNL TML VII. 5. a. GYJBI. 1513/1918.
MNL TML VII. 5. a. GYJBI. 1365/1919.

Aradi Gábor: Háborús veszteségek a Gyönki Járásbíróság hagyatéki leltárai alapján

használhatóak, ha azok a kérdéses személy haláláról, nem pedig fogságba eséséről tudósítanak. A kúria most is elfogadta a Vöröskereszt álláspontját.27
Kistormáson egy másik Kehl, Kehl András holttá nyilvánítása húzódott el. A végső döntést a Kúria hozta meg. 1722/1920/8. számú határozatában 1917. december 31-ét
jelölte meg a halál időpontjának. Anyakönyvezése a Gyönki Járásbíróság 1372/4/1920.
számú végzése alapján történt meg.28
A fent jellemzett jogbizonytalanságot az I. M. 30000/1922. számú rendelete oldotta fel.29 Ez megerősítette, hogy „a 28000/1919. IM rendelet 1 §-a értelmében háborúban
eltűnt személy az is, aki az ellenség hatalmába került vagy hadifogságba esett. Ennek folytán […] a hadifogságba esett egyén nem csupán akkor nyilvánítható holtnak, ha a hadifogságból tűnt el, hanem akkor is, ha hadifogságba jutván […] 1917. január 1, […] illetve
1920. január 1. napja óta nincs semmi hír miben létéről” . Az 1920. január 1-es időpont
jelzi, hogy e rendelet az 1917. január 1. és az 1920. január 1-ig terjedő időszakra is meghatározta az eltűnt személy halálának időpontját. Ez 1920. december 31. lett.
Időnként e két dátum mellett a járásbíróság tanúk által igazolt időpontot is elfogadott.30 Megjegyzendő, hogy több esetben, ha az anyakönyvvezetők tudomására jutott
a halál pontos időpontja, ezt a dátumot is bejegyezték az anyakönyvbe a megállapított
halál éve mellé.31
Az elmondottak végén összegzésképpen két megállapítást tennék. Száz évvel az első
világháború befejezése után is lehet pontosítani ismereteinket. Szükség is volna erre, ezzel is tisztelegve a háborús hőseink emléke előtt. Köztudott, hogy a bírósági anyag kimeríthetetlen forrása a múltról szerezhető ismereteinknek. Tanulmányomban ezt a forrást
csak egyféleképpen, demográfiai szempontból vizsgáltam. Az átnézett anyag azonban
lehetőséget ad más, pl. gazdasági, társadalmi összefüggések vizsgálatára is.
FORRÁSOK
Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára (MNL TML)
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MNL TML VII. 5. a. GYJBI. 1372/1919.
MNL TML XXXIII. 53. Kistormás halotti anyakönyve. 6/1921.
BK 1922, 1278–1279.
MNL TML XXXIII. 34. Gyönk halotti anyakönyve. Krép Jánosra vonatkozó bejegyzés. A Gyönki
Járásbíróság Pk. 1813/1930. sz. végzése.
Pl. a sárszentlőrinci halotti anyakönyvben (MNL TML XXXIII. 89.) több ilyen bejegyzés is
található: Varga Pál neve mellett (42/1921.) 1914. október, Alapi András neve mellett (20/1923.)
1914. december 18., Győri József neve mellett (21/1923.) 1916. július 28., Kasza János neve mellett
(3/1924.) 1916. november 28., Pósa János neve mellett (45/1924.) 1914. december 28. dátum
szerepelt. A kalaznói halotti anyakönyvben (MNL TML XXXIII. 45.) Brand Györgynél (23/1920.)
az elhalálozás évét 1920-ról 1917-re javították.
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XXXIII. 39. Külön intézkedéssel levéltárba utalt iratok. Hőgyész halotti anyakönyvei.
1895–1980.
XXXIII. 45. Külön intézkedéssel levéltárba utalt iratok. Kalaznó halotti anyakönyvei.
1895–1969.
XXXIII. 49. Külön intézkedéssel levéltárba utalt iratok. Kéty halotti anyakönyvei.
1895–1980.
XXXIII. 52. Külön intézkedéssel levéltárba utalt iratok. Kisszékely halotti anyakönyvei.
1895–1971.
XXXIII. 53. Külön intézkedéssel levéltárba utalt iratok. Kistormás halotti anyakönyvei.
1895–1938.
XXXIII. 57. Külön intézkedéssel levéltárba utalt iratok. Kölesd halotti anyakönyvei.
1895–1980.
XXXIII. 83. Külön intézkedéssel levéltárba utalt iratok. Pálfa halotti anyakönyvei.
1895–1980.
XXXIII. 89. Külön intézkedéssel levéltárba utalt iratok. Sárszentlőrinc halotti
anyakönyvei. 1895–1980.
XXXIII. 106. Külön intézkedéssel levéltárba utalt iratok. Udvari halotti anyakönyvei.
1895–1970.
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MRT 1914 = Magyarországi Rendeletek Tára. Negyvennyolcadik folyam. 1914.
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MRT 1915 = Magyarországi Rendeletek Tára. Negyvenkilencedik folyam. 1915.
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MRT 1919 = Magyarországi Rendeletek Tára. Ötvenharmadik folyam. 1919.
Nyomatott a Pesti Könyvnyomda Részvénytársaságnál, Budapest, 1919.
MRT 1920 = Magyarországi Rendeletek Tára. Ötvennegyedik folyam. 1920. Nyomatott
a Pesti Könyvnyomda Részvénytársaságnál, Budapest, 1920.
MRT 1923 = Magyarországi Rendeletek Tára. Ötvenhetedik folyam. 1923. Nyomatott
a Pesti Könyvnyomda Részvénytársaságnál, Budapest, 1924.
MSK 1912 = Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. 42. kötet. A Magyar Szent
Korona Országainak 1910. évi népszámlálása. Első Rész. Az Athenaeum Irodalmi
és Nyomdai R.-Társulat Nyomása, Budapest, 1912.
MSK 1923 = Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat. 69. kötet. Az 1920. évi
Népszámlálás. Első Rész. Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, Budapest, 1923.
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Tegzes Ferenc

A fegyveres szolgálat alóli felmentések ügye
a Nagy Háború időszakában, és ezek 1917–1918. évi
névjegyzékei, mint források1
Vázlatos áttekintést szeretnénk adni a civil foglalkozású férfiak kényszerelfoglaltsága
alól való mentességének-kibújásának modernkori történetéhez. Az időkeretünk 1867–
1918. A kiegyezés utáni, a katonasággal (véderő, honvédség, népfelkelés) foglalkozó törvények kitérnek a nem egészségügyi okokból történő szolgálat alóli felmentésekre is.

A kiegyezéstől a háború kitöréséig
A Véderőről szóló, 1868:XL. tc. alapján ideiglenes mentességet kap a keresetképtelen
apának vagy özvegy anyának egyetlen fia, vagy ha ilyen nincs, egyetlen veje, az apa
halála után a keresetképtelen nagyapa, vagy özvegy nagyanya egyetlen unokája, a teljesen árvaságra jutott testvérek egy bátyja. Ők csak vérszerinti leszármazók lehetnek, de
csak abban az estben, ha az érdekeltek – akik miatt felmentették – eltartásáról gondoskodik (17. §). A köztisztviselők, tanügyi, postai- és távírdai valamint vasúti dolgozók,
amennyiben az illetékes szakminiszterek ajánlják, miszerint nélkülözhetetlenek, polgári foglalkozásukban meghagyhatók (26. §). Háború esetére azok a személyek, akiket a
fegyveres szolgálat alól felmentettek, de polgári foglalkozásuk alapján alkalmasak, ilyen
szolgálatra kötelezhetők (18. §). (A Honvédségről szóló 1868:XLI. tc. nem rendelkezik
a felmentésekről.)
A Népfelkelésről szóló 1886:XX. tc. 1. §-a mondja ki, miszerint a népfelkelés a fegyveres
erő kiegészítő része. 2. §-a szerint ide tartozik minden 19-42 év közötti férfi, amennyiben nem tartozik sem a hadsereghez, sem a honvédséghez. (Hadseregen érti a korabeli
kifejezés a Monarchia közös katonaságát.) De akiket az 1868:XL. tc. alapján ideiglenesen felmentettek, ide tartoznak. Akik népfelkelésre kötelezettek, azonban a közszolgálat
ellátásában nélkülözhetetlenek, felmenthetők.
A 2. §-ban csak annyi van, miszerint azok, akik a közszolgálat elvégzése, vagy
annak érdekében nélkülözhetetlenek, felmenthetők. A törvény végrehajtására kiadott
762/eln. sz. 1887. H. M. rendelet 6. §-a foglalkozik a felmentésekkel. A 99. pontja kimondja, miszerint ezen kötelezettség alóli felmentésnek nincs helye, de kivételesen a
szolgálat alól végleges vagy ideiglenes felmentésnek lehet helye. A véglegesnél olyan
1

A katonai – fegyveres – szolgálat alóli felmentéssel foglalkozó, két átfogóbbnak tekinthető
publikációról tudunk: Magyar Közigazgatás, 1916. október 8. 1–3. A népfelkelési tényleges szolgálat
alól való felmentések., PAP 1934, 86–90.
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szellemi, vagy testi fogyatékosságúnak kell lenni, ami miatt alkalmatlan a szolgálatra.
A 103. pont alapján ideiglenes felmentést kaphatnak azok, akiket egyrészt az 1868:XL.
tc. 26. §-a felsorol, ezeken kívül, akik a kincstári ipartelepeken, a gőzhajózási társulatoknál, illetve a közbiztonsági szolgálatban dolgoznak, amennyiben a népfelkelésre szóló
felhívás idején a „közügy” érdekében szükséges. Ebben az esetben a munkáltatóknak
egy összesített névjegyzékbe foglalva a szakminiszterhez kell felterjeszteni a kérelmet
(104. pont). Az indokok megszűnése esetén természetesen újból kötelesek ellátni a népfelkelési szolgálatból rájuk háruló kötelességet (107. pont).
A Véderőről szóló 1889:VI. tc. 10. §-a a fegyveres szolgálatra alkalmatlanokat háború esetére más formában alkalmazhatóknak tartja. A 34. § megismétli az 1868:XL.
tc. 17. §-ában foglaltakat, de csak a béke idejére szól a felmentésük, és a felmentetteket
a póttartalékba sorolja, az 56. § pedig ugyancsak az 1868:XL. tc. 26. §-ban foglaltakat
ismétli. A 18. §-ban a póttartalékba sorolja még a papnövendékeket és a papjelölteket,
a tanítójelölteket és a tanítókat, az öröklött mezei gazdaságok birtokosait, a kevésbé
alkalmasakat, a fölös számban besorozottakat.
A Honvédségről szóló 1890:V. tc. 5. §-a foglalkozik a felmentettek felsorolásával.
Eszerint a póttartalékba osztandók be a besorozott papnövendékek és papjelöltek, tanítójelöltek és tanítók, örökölt mezőgazdaságok birtokosai, családi körülményeik alapján a rendes tényleges szolgálati kötelezettség alól béke idején felmentettek, a kevésbé
alkalmasak, a fölös számban besorozottak, a közös hadseregben teljesített sorköteles
szolgálat után a honvédséghez áthelyezett póttartalékosok.
A Véderőről szóló 1912:XXX. tc. több paragrafusa foglalkozik a felmentések alá
tartozókkal. Ezek szerint felmentendők az öröklött mezei gazdaságok birtokosai (30. §),
a családfenntartók (31. §, őket a póttartalékba sorolják), azok, akik valamelyik meghatározott életpályára készülve, vagy a művészet, ipar területén igyekeznek elsajátítani annak valamelyik ágát, és ennek megszakítása esetén súlyos kárt szenvednének, akkor 24.
évük betöltésének évében október 1-ig mentesülnek a szolgálat alól, kivéve mozgósítás,
hadiállapotra való helyezés esetén (30. §). Az 57. § szerint a „közös hadsereg, haditengerészet, vagy a honvédség kötelékében álló egyének közül azok, akik a fegyveres erő, vagy a
közszolgálat fontos érdekeire való tekintettel hivatalaikban (alkalmaztatásukban), illetőleg polgári hivatásukban nélkülözhetetlenek, kivételesen a mozgósítás és az egész háború
tartamára meghagyhatók alkalmazásukban, illetőleg polgári hivatásukban. A fentiek szerint alkalmazásukban és hivatásukban meghagyandó egyéneknek a bevonulás alól való
évenkénti és személyenkénti felmentését, kellő figyelemmel a katonai szolgálati érdekekre,
a közös haderőhöz tartozókra nézve a hadügyminiszter, a honvédség kötelékében állókra
nézve pedig a honvédelmi miniszter foganatosítja” . A Honvédségről szóló 1912:XXXI. tc.
10. §-a a felmentésekről külön nem emlékezik meg, hanem utal az 1912:XXX. tc.-ben
említett 30. §-ra, 31. §-ra, 33. §-a, 57. §-ra.
Áttekintve a felmentésekkel foglalkozó jogszabályokat, leszűrhetjük azt a tanulságot, miszerint a hadvezetőség azt feltételezte a korábbi időszakok tapasztalatai alapján,
hogy egy esetleges háborút a rendes katonasággal, azok pótlását biztosító sorkötelesek
mozgósításával, a póttartalékosok és a népfelkelés A/. osztályú tagjainak behívásával,
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rövid úton, hetek, vagy rosszabb esetben hónapok alatt el lehet dönteni. Ennek a felfogásnak értelmében a hátországtól nem szükséges elvonni a munkaképes lakosság jelentős részét. Ennek a felfogásnak megvalósulása esetén a hátországi lakosság körében
semmi feszültséget és feltűnést nem okozott volna a katonai szolgálat alóli felmentettek
civil foglalkozásban való tevékenysége. Tudomásul vette volna mindenki, hogy az adott
háborút vívó sereg részére a hátországnak kell biztosítani a hadianyag, ló, élelmezési ellátást. Működnie kell a népesség ellátását szolgáló minden irányú ipari, mezőgazdasági
termelésnek is. De működnie kell a közigazgatási, belső rendfenntartói és tűzvédelmi
szerveknek is. S mindezekhez a megfelelő személyi létszámot kell biztosítani.
A Nagy Háború előtti időből csak egy felmentési kérelemmel találkoztunk, amely
ugyan nem hivatkozik az 1889:VI. tc. 56. §-ra, de a beadvány szövegéből egyértelműen kiviláglik. 1909. március 20-án kelt a pécsi rendőrfőkapitánynak, Oberhammer
Antalnak 4501/1902. rkp. sz. alatti beadványa a város polgármesteréhez, Nendtvich
Andorhoz:2
„Nagyságos Polgármester Úr!
Az annektált tartományokban3 elhelyezett zászlóaljak létszámának kiegészítése céljából történt behívásokkal rendőreinkből Elbert Róbert, Szűcs Imre és
Balázs tényleges szolgálatra behívattak.
Amúgy is kis létszámon álló rendőrségünknél ez nagy hiányt képez, ha
még figyelembe vesszük, hogy ez idő szerint öt betegünk és két korlátolt munkaképességű rendőrünk van, úgy hogy a hiány 10 ember. Mivel pedig attól
tartok, hogy a nagyon valószínűen bekövetkező mozgósítással még mintegy 25
emberünk fog behívatni, ennél fogva indítatva érzem magam, hogy Nagyságodnak előterjesztést tegyek, aziránt, miként sürgősen indokolni méltóztassék,
hogy a rendőrtisztviselőink és rendőreink a besorolások alól mentesíttessenek,
mint az hallomásom szerint a budapesti m. kir. államrendőrségnél és a posta
szolgálatnál történt, vagy amennyiben ez lehetséges nem volna, úgy aziránt
méltóztassék intézkedni, hogy a besorolt rendőrlegénység helyett csendőrség,4
vagy katonaság a közbiztonság fenntartása állandó jelleggel kirendeltessék.
Egyben kérem Nagyságod intézkedését arra nézve, is, hogy a népfölkelő
szolgálat alól való mentesítésre nézve most megtörténjenek a szükséges törvényes intézkedések a népfelkelő szolgálatra kötelezett rendőrtisztviselők és
rendőrlegénységet illetőleg.” A háború időszaka alatt törvényhozási szinten
nem foglalkoztak a felmentések kérdésével.
2
3
4

MNL BaML IV. 1406. f. Pécs város Tan. ir. D-565/1918.
A Monarchia 1908. október 5–7. közt integrálta Bosznia–Hercegovina területét.
Erre az 1914. július 27-én kelt 5469/1914. M. E. rendelettel került sor, amikor is, több törvényhatósági
jogú várossal együtt Pécs területére is engedélyezte a kormány a csendőrség kirendelését, majd az
1914. augusztus 1-én kelt 5735/1914. M. E. rendelet az összes ilyen jogállású városra kiterjesztette
az engedélyt.
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1914–1918
A Nagy Háború új ismeretekkel gyarapította úgy a katonai, mint a civil társadalmat.
Így pl. az új fegyverfajták nevével, az ütközetekhez kapcsolódó kifejezésekkel, a civil
életben a közellátáshoz, a hiánygazdálkodáshoz, a központosításhoz köthető fogalmakkal. A civil és a katonai szféra határán található véleményem szerint a dolgozat
témája, miszerint „voltak okok, melyek egyeseknek a katonai szolgálat alóli felmentését a háború alatt állami érdekből szükségessé tették” .5 Ennek alakulását szeretnénk
bemutatni.

1914
Bármennyire nagy volt a lelkesedés a háború kitörése alkalmával a bevonulások iránt
(elsősorban a városokban, hisz a falusi gazdaközönség nyakán ott volt a termés-betakarítás és az avval járó munkák), rögtön elkezdődött a hadba vonulás alóli felmentések beadása az illetékes minisztériumokhoz. Ez mennyiségileg annyira feltűnő volt,
hogy Tisza István miniszterelnök már 1914. augusztus 2-án kénytelen volt Teleszky
János pénzügyminiszternek a figyelmét felhívni, miszerint „számolni kell a háborúnak a társadalmi élet összes viszonyait felforgató rettentő hatásával” , ezért a katonai
szolgálat alóli felmentéseket csak nagyon indokolt esetben kérje a tárca.6 Nyilván
más minisztériumok is kaphattak hasonló tartalmú állásfoglalást a miniszterelnöktől,
mivel Sándor János belügyminiszter már 1914. augusztus 5-én körlevelet bocsátott ki
valamennyi törvényhatóság részére, amely elég éles hangon fejezi ki nemtetszését a
felmentésekre irányuló kérelmek ügyében:
„Most, midőn már az egész fegyveres erő mozgósítva van, és a háború beállott, a
hatóságok és magánvállalatok részéről még mindig tétetnek javaslatok hadköteleseknek a katonai szolgálat alól való felmentése iránt. Alig szükséges bővebben indokolni,
hogy a hadi állapot ily előrehaladott helyzetében sem katonai, sem erkölcsi szempontból
nem volna tanácsos a hadi állomány újabb felmentésekkel, vagy éppen már bevonult
egyéneknek az állományból való kivonásával zavarni. De ezenkívül a felmentési kérelmek nagy tömege mellett [kiemelés tőlem – T. F.] bár akaratlanul, a jogosulatlan
kedvezések lehetősége sem volna kizárva, a már hadrakelt gyengébb elemeknek pedig
ösztönzésül szolgálhatna, hogy felmentésük iránt lépéseket tegyenek, ami az általánosan
s örvendetesen megnyilvánuló harcias szellemet és harci kézséget károsan befolyásolhatná. Általában annak a felfogásnak az érvényre juttatására kell törekedni, hogy a
háború nemcsak egyesekre, hanem az egész társadalomra is súlyos terheket ró, amelyeket bárminő módon lehet enyhíteni, egyedül olyan módon nem, amely a hadi akarat
5
6
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MNL OL K szekció 255-1914-5-3044. Közölve: MNL OL. Kiállítás katalógus. I. A háború kitörése
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megvalósításának az erélyességét csökkentené. Mindezekre való tekintettel, miheztartás
és megfelelő eljárás végett értesítem a törvényhatóságot, hogy felmentésnek most már
legfeljebb csak elengedhetetlen szükség esetén és csak olyan üzemek alkalmazottaira
nézve lehet helye, amely üzemek katonai célokra működnek.” 7
A belügyminiszternek 1914. november 2-án kelt 7895/eln. 1914. B. M. rendelete értelmében, akik a 16600/eln. 1914. rendelet alapján alkalmanként a népfelkelési
szolgálat ellátására kötelezettek voltak, a szolgálat alól bizonytalan időre felmenthetők, amennyiben közhatóságoknál, hivataloknál, intézeteknél, valamint közérdekből fontos intézményeknél, vállalatoknál, üzemeknél dolgoznak és ezért teljesen
nélkülözhetetlenek.
1914. november 27-én a földművelésügyi miniszter arról értesíti a vármegyék és
a törvényhatósági joggal felruházott városok főispánjait 12824/eln. 1914. szám alatt,
hogy csak azokat a személyeket javasolják felmentésre, akik elvonása az adott intézménynél, vállalatnál egészében vagy részlegesen tartós leállást eredményezne, vagy az
illető gazdaság súlyos, esetleg pótolhatatlan károsodást szenvedne. Olyan személyek
esetében azonban, akiknek helyébe mást is lehet alkalmazni, mellőzendők. 1914 októberében – a nap nincs jelölve – jelent meg a honvédelmi miniszter rendelete azokról
a népfelkelésre kötelezett, 1878–1890 közt születettek összeírása, behívása iránt, akik
eddig „fegyverképtelennek nyilváníttattak” . Ez alól csak azok kaptak felmentést, akik a
pénzügyőrségnél, a vasútnál, az állami vasgyáraknál, a posta- és távírda intézeteknél,
a Duna Gőzhajózási Társaságnál, a folyam- és tengerhajózási rt.-nél, a szénbányák
munkásosztagaiban, a települések által kiállított népfelkelőmunkásokként dolgoztak,
az eddig is név szerint felmentettek, a papok, lelkészek és papi jellegű tanárok.8

1915
Az 1915. február 15-én kelt belügyminiszteri rendelet csak azoknak a felmentését
pártolja, illetve ez alapján csak olyanokat hozzanak a belügyi igazgatás alá tartozó,
közérdekből fontos intézmények, vállalatok, üzemek javaslatba, akik ez év elejétől
vannak alkalmazásban.9 Az 1915 júliusában – a nap nincs megadva – Hazai Samu
honvédelmi miniszter megjelent rendeletében az 1865–1872 közt született, fegyveres
népfelkelésre kötelezettek közül a szolgálat alól a következőket menti fel: akik a pénzügyőrségnél vannak tartósan alkalmazásban; a vasútnál és azt kiszolgáló műhelyekben, az állami vasgyárakban dolgoznak; a posta- és távírda intézménynél, a DGT-nél
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és a hajózási vállalatoknál alkalmazottak; a szénbányák munkásosztag tagjait; a személyes hadiszolgálatra kötelezetteket; a határrendőrség tagjait.10
A belügyminiszter 1915. július 23-án kelt, a törvényhatóságokhoz intézett
körrendeletében az addig felmentett közigazgatási alkalmazottak felmentéseinek
szigorú felülvizsgálatát írja elő azért, hogy a „lehetőséghez képest tényleges katonai
szolgálatra rendelkezésre bocsáttassanak mindazok, akik a közigazgatás menetének
komoly veszélyeztetése nélkül nélkülözhetők” . Az összeírt személyek névsorát a miniszterhez kell felterjeszteni végleges felülvizsgálat céljából.11
Az 1915. október 8-án kiadott földművelésügyi rendelet a mezőgazdaságban
csak azok számára biztosítja a katonai szolgálat alóli felmentést, akik maguk műveleik a földjüket. Azoknak a gazdatiszteknek sem jár a felmentés, akik olyan helyen
dolgoznak, ahol a birtok tulajdonosa nem katonaköteles, és így a birtokát el tudja
igazgatni.12
A honvédelmi miniszter 1915. október 11-én a hivatásos gőzekekezelők és ezek
melletti fűtők, valamint a motorkezelők szabadságát – amennyiben beigazolást
nyert foglalkoztatásuk – meghosszabbította. (Őket minden évben a mezőgazdasági
munkák idejére szabadságolták.)13 Az 1915. november 16-án kiadott belügyminiszteri rendelet előírja, miszerint az 1873–1896. évben születettek felmentési ügyeit
már nemcsak a hivatali felsőbb szervnek kell bejelenteni, hanem ahhoz a katonai
parancsnoksághoz is, ahova az illető tartozik.14 A gőz- és motorekéket kezelő gépészek – mint fentebb megjegyeztük – általában a nyári hónapokra kaptak ideiglenesen szabadságot a katonaságtól, de kivételesen az 1915. november 28-án a pécsi posta-és távirdahivatalban érkeztetett honvédelmi miniszteri távirat szerint az 1878.,
1890., 1892., 1894. évben született gőz- és motorekéknél alkalmazott gépészeknek és
fűtőknek sem kell bevonulni.15

1916
A belügyminiszter 1916. január 18-án kelt rendeletében – hivatkozva a pénzügyminiszternek hozzá átküldött rendeletére – a 43-50 éves dohánytermesztőket és
azokat, akik erre jelentkeznek, felmenti a katonai szolgálat alól. De „nyomatékosan
figyelmeztetendők a jelentkezők, hogy amennyiben elvállalt kötelezettségüknek teljes
odaadással és lelkiismeretesen [kiemelés tőlem – T. F.] meg nem felelnének, felmentésük azonnal vissza fog vonatni” .16
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Harkányi János kereskedelmi miniszter 1916. január 20-án a törvényhatóságokat figyelmeztette, mert az illetékesek nem jelentették, hogy a törvényhatósági közúti személyzet felmentettjei közül sokaknak megszűnt a munkaviszonyuk,
így jogosulatlanok a további katonai szolgálat alóli mentességre. Ezt a körülményt
ezentúl mindenképpen jelentsék.17
A honvédelmi miniszter 1916. január 22-én kelt rendeletében a tölgy- és fenyőkéreg, a cserzőanyag kitermelésével foglalkozók részére időszakosan felmentést
adott. Az idősebb, 43–50 éves korosztályt, és természetesen a harctéri szolgálatra
alkalmatlanokat veszik figyelembe.18
1916 márciusában – nap nincs jelölve – a honvédelmi miniszter az 1865–1898.
évben született népfelkelésre kötelezettek összeírására, bemutató szemléjére, behívására és nyilvántartásba vételére vonatkozó rendeletében megismétli a felmentésekre igényt tarthatókra vonatkozó, 1915 júliusában kiadott rendeletében
foglaltakat.19
Az ugyancsak 1916 márciusában – nap nincs jelölve – kiadott honvédelmi miniszteri rendelet az 1866–1897 között született, s az eddigi bemutató szemléken,
pótszemléken alkalmatlannak, vagy alkalmasnak talált, de a tényleges szolgálatból alkalmatlanságuk miatt elbocsátott népfelkelésre kötelezettek újbóli összeírása,
pótszemléje és behívása iránt intézkedik. A jelentkezési határidő 1916. május 3.20
Pécs városában 1916. május 13-án jelent meg a polgármester hirdetménye a honvédelmi miniszternek ugyanezen a számon kiadott, ugyanezt megismétlő rendeletéről. Ebben már a korosztályok jelentkezési napjait is megadja. Az utolsó évfolyam
jelentkezési határideje 1916. május 22. A jelentkezési kötelezettségük elmulasztóit
büntetésben részesítik.21
1916. május 4-én a belügyminiszter 13995. eln./1916. sz. alatt, bizalmas leiratban kéri a főispánokat, miszerint jóllehet, hogy a közigazgatás tisztviselőire nagy
feladatok hárulnak, de a törvényhatóságok ne igyekezzenek a már fronton lévő
tisztviselőiket felmentetni. Már csak azért sem, mert ez nem találkozik a katonai
hatóságok helyeslésével. A miniszter meggyőződése, hogy a „tisztviselői kar tagjai
jó hírnevüket, amely a fegyverek tüzében, avagy az idegfeszítő munka hevében izzott
ragyogóvá, féltve őrzik, és így bizonyos vagyok abban, hogy az itthon maradott tisztviselők önfeláldozó buzgalma a közigazgatás eddigi zavartalan menetét az arcvonalban vitézül küzdő kartársaik távolléte dacára továbbra is biztosítani fogja” .22
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1917
Az 1917 januárjában – nap nincs jelölve – megjelent honvédelmi miniszteri rendelet
kategóriákba sorolja azokat a népfelkelésre kötelezetteket, akiket ugyan a szemléken,
felülvizsgálatokon alkalmasnak találtak a fegyveres szolgálatra, de olyan közérdekű
helyeken szolgálnak, ahol nem lehet őket nélkülözni. Ezek a helyek: 1. katonai célokra
dolgozó, külön kijelölt gyárak, vállalatok, hadiszolgáltatás alapján munkájuk folytatására kötelezett üzemek, gyárak, vállalatok. 2. közhatóságok, hivatalok, intézmények.
3. közérdekből fontos intézmények, vállalatok, üzemek. 4. önálló föld-, erdő-, szőlőbirtokos, ezek helyettesei, segítő családtagok, nélkülözhetetlen cselédek. De csak
azok részesülhetnek felmentésben, akik legalább 1917. február 1. óta dolgoznak ezeken
a munkahelyeken, mivel elképzelhető, hogy a felmentés időközben megszűnt. Ezért
ellenőrizni kell a felmentések jogosultságát.23 Majd 1917 márciusában az új honvédelmi miniszter, Szurmay Sándor a felmentések felülvizsgálatát szigorúbb rendeletben szabályozta. Kimondta, miszerint a „háború hosszú tartama és a hadrakelt sereg
veszteségeinek folytatólagos pótlásáról való előgondoskodás szükségessége parancsolólag
követelik, hogy minden arcvonalszolgálatra alkalmas egyén [egykorú kiemelés – T. F.]
lehetőleg fegyveres szolgálatra a harcvonalba kerüljön” . Ennek érdekében a felülvizsgálat, vagy ahogy a rendelet címe is fogalmaz, „Felmentések revíziója” , kiterjed minden olyan legénységi személyre, akiket eddig bizonytalan, vagy meghatározott időre
felmentettek a közös hadsereg, a honvédség, és a népfelkelési szolgálat alól, továbbá a közös hadseregbeli, honvédségi tartalékos, szolgálaton kívüli viszonyban álló,
nyugállományú népfelkelőkre, havidíjas népfelkelőkre. Tekintet nélkül vonatkozott
ez mindenkire, aki a Monarchia állampolgára volt, valamint a bosznia-hercegovinai
illetőségűekre is. (1. kép)
A felmentettek kimutatására központilag szerkesztett, egységes névjegyzékeket
állítottak össze. A névjegyzékekben foglalt adatok „teljes valódiságáért” (egykorú kiemelés – T. F.) városokban a polgármester, vidéken a főszolgabíró felelt. Az ő kötelességük volt véleményezni, hogy az illető személy felmenthető-e vagy nem. „Minden véleményért vagy javaslatért az illető személyesen felelős” (egykorú kiemelés – T.
F.). Ugyancsak ők feleltek, hogy mindenki eleget tegyen jelentkezési kötelességének.
Vidéken még véleményezési jog illette – és ezt el is kellett végeznie – a főispánt, a
bányahatóságot, a kereskedelmi és iparkamarát, a tanfelügyelőséget, a tankerületi főigazgatót. A kitöltött névjegyzékeket négy példányban kellett kiállítani. Egy példány
maradt a törvényhatóságnál, három példányt fel kellett küldeni a honvédelmi minisztériumba, ahonnan egy-egy példányt az illetékes szakminisztériumhoz küldtek döntés véget. Városokban a polgármester jogosult először véleményezni. Tőle a főispánhoz, majd a fentebb említett illetékes szerveken keresztül a szakminisztériumokhoz
került továbbításra. A rendelet kiemelten közölte a célt: „A felmentések revíziójának
eminens fontosságú célja a hadseregnek katonákat juttatni és ezáltal a monarchiának
23
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ezen háborúban végig való kitartását biztosítani. Ezen körülmény minden véleményezőnek, valamint mindazoknak, akik felmentésekre javaslatot tesznek, elháríthatatlan
kötelességévé teszi, hogy a legfontosabb állami, köz- és mezőgazdasági érdekek figyelembe vételével a leglelkiismeretesebb módon járjanak el.” A rendelettel azt szerették
volna elérni, hogy mindenáron erősen csökkentsék a felmentéseket. Mindenki, akit
nem kell pótolni munkahelyén, beosztásában, feladatainak ellátásában, a katonaság
rendelkezésére álljon a frontokon. Vagy lehetőleg olyanok álljanak a helyükre, akik
a védkötelezettség szempontjából nem jöhetnek számításba. Nem megengedhető,
hogy a lakosság erkölcsi értékét is sértve, nemcsak a hadsereg érdekeit, a háború
egész tartama alatt, vagy legalábbis nagy része alatt a hátországban legyenek.24 Ezzel
kapcsolatban Nendtvich Andor polgármester 1917. április 14-én a helyi sajtó útján a
lakosság tudomására hozta, miszerint az összes eddig felmentett személy jelentkezzen a városházán Katics Antal városi közigazgatási fogalmazónál.25
Az 1917 márciusában – nap nincs jelölve – megjelent honvédelmi miniszteri
rendelet előírja az 1867–1893 között született népfelkelésre kötelezett felmentettek
jelentkezését felülvizsgálat céljára. Majd az alkalmasnak találtak bevonulásáról is intézkedik a rendelet.26 1917 májusában – nap nincs jelölve – a honvédelmi miniszter
intézkedik a cséplőgépészek és fűtők felmentéséhez fűződő fontos közgazdasági és
katonai érdekek szem előtt tartásáról. Hangsúlyozva a polgármesterek és a községek
elöljáróinak felelősségét, rendelkezik, hogy csak a szükséges mértékben mentessék
fel őket.27
1917. szeptember 17-én a honvédelmi miniszter közli az uralkodó rendeletét,
amelyben a többgyermekes családapák és megmaradt utolsó fiúk kíméléséről intézkedik. Ennek lényege, hogy az arcvonalbeli szolgálatot teljesítő ilyen személyeknek
ott kell a szolgálati helyüket kijelölni, ahol nincsenek kitéve az ellenséges állandó
tűzhatásnak.28
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1. kép: H. M. 4100. eln. 4-1917. sz. rendelet a felmentések revíziójáról
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1918
Pécs város utcáin 1918. február 8-án a polgármester aláírásával megjelent hirdetmények közlik az érdekeltekkel, miszerint a honvédelmi miniszter 2000. eln./1918. H. M.
rendelete értelmében az eddig felmentést élvező, 1894–1899 közt született népfelkelésre
kötelezettek felmentése megszűnt. Ők kötelesek minden további behívó parancs nélkül bevonulni március 1-én, az 1897–1899. évi korosztály, illetve az 1894–1896. évben
születettek pedig április 3-án. Kivételként a rendelet feltünteti a bányaüzemeknél dolgozók közül azokat, akiket az üzem vezetője egyénileg kijelöl, és erről őt külön értesíti.
A DGT-nél és más hajózási vállalatoknál dolgozók továbbra is felmentést kapnak.29
A honvédelmi miniszter 1918. április 15-én kelt körrendeletében értesíti a polgári
és katonai hatóságokat az 1917 márciusában megkezdett felmentési revízió 1918. április
30-ával történő befejezéséről. 1918. május 1-ével érvényét veszti az összes bevárási engedélyre vonatkozó addigi rendelet.30
1918 év vége felé – dátum nem szerepel – jelent meg Bartha Albert hadügyminiszter körrendelete, amelynek indoklása szerint: „Minthogy azon különleges okok, amelyek egyeseknek a katonai szolgálat alóli felmentését a háború alatt állami érdekből szükségessé tették, a leszerelés folytán általában megszűntek, ennélfogva a folyó évi december
31-éig általánosságban meghosszabbított, továbbá az azután lejáró, vagy bizonytalan
időre szóló felmentések érvényességét is folyó évi december hó 31-ével megszüntetem.” 31

Minisztertanácsi döntések a felmentések témakörében
Természetszerűleg nemcsak a szakminisztériumok figyeltek oda a katonai felmentések ügyére. A kormányt is foglalkoztatta a kérdés, ha nem is olyan sűrűn.
Az 1914. augusztus 23-án tartott minisztertanácsi ülésen Harkányi János kereskedelmi miniszter – a pénzügyminiszterrel egyetértőleg – a kormány hozzájárulását kérte, miszerint azoknál az ipari üzemeknél, amelyeket általános közgazdasági, hadsereg
szállítási és élelmezési szempontok figyelembe vételével a két miniszter kijelöl, az itt
dolgozó hadkötelesek mentesek legyenek a katonai szolgálat alól. A minisztertanács a
honvédelmi minisztert bízta meg az érdekelt másik két miniszterrel a további intézkedések együttes megtételére.32
Az 1914. szeptember 29-én tartott kormányülésen a honvédelmi miniszter szükségét látta, hogy „azon fogyatékok folytán, melyek a háború alatt a közös hadsereg és
honvédség hadi állományában keletkeztek” , pótlásokról szükséges gondoskodni, ezért
29
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az 1878–1891 közt született, s eddig fegyverképtelennek minősített és felmentett népfelkelőket újból bizottság elé kell állítani felülvizsgálat céljából. Ha beválnak, természetesen behívandók katonai szolgálatra. A minisztertanács hozzájárulását adta.33
Az 1915. szeptember 24-i kormányülés az Ausztria és Magyarország közt fennálló
aránytalan véráldozattal foglalkozott. Tisza István miniszterelnök által megállapításra
került, hogy mi nagyobb emberáldozatot hozunk arányaiban a lakossághoz viszonyítva, mint a szomszédos ország. Ez tükröződik majd a következő évi szemléknél is. Az
ott érvényes törvények alapján a 18-50 éves korosztály 40%-a kerül majd felmentésre,
nálunk csak 28%. Javasolja, hogy a legnagyobb nyomatékkal hívják fel az osztrák kormány figyelmét erre. Magyarország ezentúl csak abban az esetben viselheti a rá eső
véráldozatot az eddigi arányban, ha Ausztria intézkedik az eddigi felmentések revíziója iránt, csökkentve az eddigi aránytalanságok jelentékeny részét.34 Annak a véleményének adott hangot, miszerint nálunk a 43-50 évesek szemléje alkalmával nem jártak
el elég körültekintő módon. Alkalmasnak találtak nagy számban olyan személyeket,
akik nem lennének képesek a hadjáratok fáradalmainak elviselésére, „a legrövidebb idő
alatt elpusztulnának anélkül, hogy katonai szempontból megfelelő szolgálatot teljesítettek volna” .35
Az 1917. július 18-i ülésen a honvédelmi miniszter megállapítása szerint a hátországban még vannak, akiket arcvonalbeli szolgálatra, őrszolgálatra lehet alkalmazni. Kéri a hozzájárulást, hogy az eddig alkalmatlannak talált személyek felváltsák a
hátországban katonai alkalmazásban lévőket, akik viszont a hadsereg körletébe irányítva felváltanák az eddig ott szolgálatot teljesítő, arcvonalbeli szolgálatra alkalmas
személyeket. Az igénybevétel természetesen nem terjedne ki azokra, akik nemzetgazdasági, vagy hadvezetési érdekből jelenlegi polgári alkalmazásukban nélkülözhetetlenek. A törvényes alapot az 1912:XXX. tc. 7. §-a szolgáltatja, amely szerint azok, akik
hadköteles korban vannak, de hadiszolgálatra nem alkalmasak, ugyanakkor az ehhez
kapcsolódó feladatok ellátására igen, mozgósításkor és háborúban ilyen szolgálatokra
alkalmazhatók.36

A felmentések témája a Képviselőház előtt
Az országgyűlésen 1916. február 16-án került szóba először felmentési ügy. Bartos
János képviselő kifogásolta, hogy olyan iskolákból is behívtak tanítókat, amelyek csak
egy tanerősek. Kifogásolta a fiatalabb, 24–36 éves tanítók felmentését, ugyanakkor az
idősebb, 38–42 évesek, ha betegségükből vagy sebesülésükből felépültek, visszakerültek a harctérre. Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi miniszter válaszában meg33
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nyugtatta a képviselőt, hogy már intézkedett olyan irányban, ahogy ő kívánja. Azonban amíg az állami tanítókat át lehetett oda helyezni, ahol hiány volt, egy-két esetet
leszámítva nem volt fennakadás. A felekezeti iskoláknál ezt nem lehetett megoldani,
de ott a 4–8. osztályosok kora tavasztól késő őszig gazdasági okokból felmentést kaptak az iskolába járás alól. Megengedték az óvónők és a nyugdíjas tanítók alkalmazását
is. Ezen kívül a negyedéves tanítóképzősök is besegíthettek. Nagyon sok helyen a lelkészek vették át a tanítás feladatát. De a tanítók felmentését nem lehet akármekkora
létszámra csökkenteni, mivel ők altisztek, sőt tisztek voltak, s így ők a seregben az intelligenciát is képviselték. Nagyarányú kivonásuk a hadsereg érdekeit veszélyeztetné.
A képviselő nem, de a T. ház a választ tudomásul vette.37
1916. február 28-án Pozsgai Miklós képviselő a mezőgazdák bevonulásával kapcsolatban kérte a honvédelmi minisztert, miszerint a felmentési kérelmeiket nagyobb
odafigyeléssel intézzék el. Időben tudja meg a hadköteles, hogy mikor kell, vagy nem
kell bevonulnia, hogy tudjon intézkedni a gazdaságának további sorsáról. A gyakorlat
sokszor az, hogy az illetékes hivatalokban egymáson fekvő kérvényeket csak a legfelső szerint tartják nyilván: „XY és társai.” Így nem lehet egyes személyek után érdeklődni.38 1916. június 15-én Juriga Nándor hosszabb felszólalásában kitért a felmentések ügyére is. Véleménye szerint tárgyilagosabban kell elbírálni a felmentéseket.
Nem kívánja, hogy nálunk is úgy legyen, mint Angliában, ahol a felmentést kérő az
ügyvédjével jelenik meg a bíróság előtt, s így próbálja igazolni azt, hogy otthon maradása a nemzet érdekéből fontosabb, minthogy a harctéren szolgáljon. Kifogásolja az
illetékesek részéről sok esetben megnyilvánuló túlzott harci szellemet, amely szerint
mindenki a puskacső elé való. A felmentések korrekt, odafigyelő elbírálása annál is
inkább fontos, „mert sok helyen egyenesen megbotránkozást okoz, amikor látja a nép,
hogy ki van felmentve, ki nincs” .39
Az 1916. augusztus 23-án tartott ülésen Novák János képviselő rámutatott egyes
csapatparancsnokok önkényességére, miszerint olyan mezőgazdasági felmentéseket
semmibe vesznek, amelyben a honvédelmi miniszter felmentő határozatot hozott.
A honvédelmi miniszter megígérte, hogy kivizsgálja az ügyet. A képviselő és a T. Ház
a miniszteri választ tudomásul vette.40
Frey János, a pécsváradi kerület képviselője 1917. március 13-i parlamenti felszólalásában kifogásolta a felmentések elbírálásának szerinte nem egészen átlátható módját, amibe a nem éppen tisztességes módon megkapott felmentéseket is érti.
Követeli, hogy a felmentéseket tegyék le az országgyűlés asztalára, hogy láthassák,
kit miért mentettek fel, és tényleg nélkülözhetetlen-e? Javasolja, hogy 40 év alatt ne
37
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adjanak felmentést (ő elsősorban a falusi munkaerővel kapcsolatban fejtette ki álláspontját). Javasolja egyebek közt a képviselőházi őrség kiküldését is a frontra. Beszédét felháborodottan fejezte be: „azt veszem észre, hogy ezeknek a felmentetteknek és
ezeknek a nélkülözhetetleneknek frontja sokkal hangosabb most már, mint az a front
odakünn, már pedig ott nem pezsgő, hanem vér folyik.” 41
Gündisch Guidó képviselő 1917. június 27-i felszólalásában nehezményezte, miszerint a mezőgazdasági munkák ellátására több front mögötti katonát lehetne szabadságolni. De amíg „illetékességi túltengést tapasztalunk az u.n. »Dienstweg« [szolgálati út – T. F.] folytán, a legprimitívebb ügyek sokszor 10-20 agyvelőn mennek keresztül,
míg elintézetnek” . Szigorúbb egyszerűsítésre lenne szükség a front mögötti katonai
munkában. A honvédelmi miniszter elismerte, hogy a felmentések felülvizsgálata
lassan folyik, mert amíg 1914-ben, 1915-ben a felmentéseket könnyebben adták meg,
most már szigorúbb elbírálás alá esnek az ilyen irányú kérelmek. De a sürgős mezőgazdasági munkákat katonai munkásosztagok kivezénylésével el lehet végezni, illetve
hadifogoly munkásokat lehet igénybe venni. Egyébként az 51 és 52 évesek hazabocsátása folyamatban van. A hónap végére befejeződik.42

Civil-hátországi reagálások a felmentésekre
Mivel az illetékesek 1914-ben és 1915-ben könnyebben adták meg a frontszolgálat alóli felmentési kérelmekre a pozitív választ (ld. a honvédelmi miniszter fent említett
képviselőházi beszédét 1917. június 27-én), ez persze feltűnt a hátországban élő civil
lakosságnak. Anélkül, hogy tudták volna a valós okokat, meggyőződtek volna a tényekről, kicsinyességből, rosszindulatból, vagy talán jogosan, névtelen bejelentéseket
küldözgettek az illetékes hatóságokhoz. De a sajtóban is megjelentek olyan reagálások, amelyek a felmentések, felmentettek elleni ellenszenvet tükrözték. 1914. december 28-án került iktatásra a pécsi polgármesteri hivatalban a következő feljelentés – a
levelet eredeti helyesírással közöljük: „kérem a Zolnaj vilmos utza 39 a Házigazda a
fiának mindig valamit bead hogy ne legyen katona és nem is let aba házban lakik, aki
most egy fél éve jőt haza amerikábol erös fiatal ember a nagy fiával akik nem jelentkeztek és még ithon vanak más szegén embernek pedik el kel meni a munkás osztálho.” 43
1915 májusában a „Dunántúl” című pécsi napilap leközli az egyik székesfehérvári
városi képviselő indítványát, miszerint Székesfehérvár hívja vissza azokat a kérvényeket, amelyekben a katonaköteles tisztviselők felmentéseit kéri. Mindenki, aki katonai szolgálatra alkalmas, vonuljon be. És, hogy ne legyen a város közigazgatásában
41
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fennakadás, állítsák be a nyugdíjas tisztviselőket és a tanítókat,44 „akik a legnagyobb
kézséggel hajlandók ezen hazafias áldozatot meghozni” . Amennyiben a közgyűlés elfogadja az indítványt, megküldik az összes törvényhatóságnak, hogy hasonló döntést
hozzanak.45
A helyi sajtó 1915 októberében már érzékelte azt a jelenséget, hogy az „éber
szemmel vigyázó, sőt kutató közönség” nem egyformán viszonyul az itthon maradott,
szerintük alkalmasok iránt. A cikkíró kiáll a felmentettekért, mondván, hogy igaz,
miszerint a legnagyobb áldozatot azok hozzák, akik az életüket kockáztatják a harctéren és meghalnak a hazáért. De az itthon maradt „mihasznák” alkotják a nemzet
gerincét, az ő munkájuknak, erőfeszítésüknek köszönhető, hogy a katonaság részére
történt annyi értékes-tehetséges munkaerő elvonása ellenére „tovább folyik a nemzet élete” . Működik a közigazgatás, van termelés, van közbiztonság, és az iskolaügy
sem akadozik annyira. A felmentettek közül sokat a munkaadójuk mentetett fel, tehát
őket csalóknak, gyáváknak nevezni nem kellene: „adjuk meg a kellő tiszteletet s adják
meg a méltánylás adóját.” Azok pedig, akik saját hasznuk „ápolására” szerezték meg
az illetéktelen előnyt, számoljanak el saját lelkiismeretükkel.46
A felmentésekkel, felmentettekkel kapcsolatos témák 1916-ban sűrűsödtek. Eljutottak az országgyűlésre is. 1916. január 5-én Benedek János képviselő képviselőházi
felszólalásában a névtelen feljelentések ügyében intézett interpellációt a honvédelmi miniszterhez. Megállapítja azt a keserű tényt, miszerint a háború negatívumként
„felkavarja az alacsony lelkek legaljáról a salakot, iszapot, az önzést, a kapzsiságot, az
irigységet, a másoknak ártani kívánó gyűlölködést” . Névtelen feljelentések árasztják el
a katonai hatóságokat. Az ezek alapján elindított vizsgálatok megállapítása szerint a
feljelentések alaptalanok, sőt rosszhiszeműek. A feljelentések témája, hogy az illető
bujkál, nem akar a harctérre menni. Ez nemcsak a felmentettekre vonatkozik, hanem
azokra a katonákra is, akik betegség vagy más ok miatt hivatalosan itthon vannak.
Ezeket a rendőrség hallgatja ki és tesz jelentést a katonai hatóságnak. Ez méltánytalan
eljárás. Kéri a honvédelmi minisztert, utasítsa a katonai hatóságokat, hogy ezeket a
névtelen feljelentéseket, „amelyeket gyáva és bizonyára alacsony lelki műveltségű és
erkölcsi felfogású emberek tesznek, dobják vissza oda, ahol keletkeztek: a sárba és a
piszokba” . A honvédelmi miniszter az 1916. január 12-i ülésén elhangzott válaszában
egyetértett a névtelen feljelentések elvetendő módjával. Szerinte csak a háború elején
fordultak elő tömegesen ilyen jellegű ügyek, azóta a hatóságok már nem vizsgálnak
meg minden névtelenül történt bejelentést. Ő, mármint a miniszter, már annak idején kiadott olyan rendelkezést, miszerint az ilyen feljelentésekre nem kell, sőt, nem is
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szabad reagálni. Ugyanilyen álláspontra helyezkedett az osztrák hadügyminiszter is.
A választ úgy a képviselő, mint a T. ház tudomásul vette.47
Pécs városában is tapasztalható ellenszenv a felmentettek felé. 1916 márciusában
a helyi sajtó gúnyos hangvételű cikkben foglalkozik a túl sok felmentettel. Eszerint,
ha a felmentettek egyenruhát viselnének, „húsz ujjunkon meg tudjuk számlálni azokat, akik nem viselnek Pécsett uniformist” . Az egyenruha színére is ad tippet: „Leghelyesebb volna, ha rikító sárga lenne, mert ez fejezné ki azt, hogy ők a világ legirigyeltebb
katonái. A fronton levőket a sárga irigység fogja el, ha rájuk gondolnak.” 48 1916 áprilisában vezércikkben foglalkozik a sajtó azzal, hogy névtelen feljelentések „kergetik”
egymást. Igaz, hogy ezek vidékről érkeznek, de nyilván a városban is van szimpátia
iránta: „Ez miért van itthon, azt miért nem engedik haza?” Annyira durva lehet az
ellenszenv, hogy „némelyiknek még azt sem bocsátják meg, hogy él” – vonja le a cikk
a következtetést.49
A 18 évesekkel kapcsolatosan közli a helyi sajtó a Budapesti Tudósítótól (időszakos lap – T. F.) átvett véleményt, mely szerint azok a felmentési indokok, amelyek az
idősebb népfelkelőknél számba jöhettek, nem állják meg helyüket az 1898-ban született, fegyveres szolgálatra alkalmasoknál.
A katonai illetékesek szigorítottak felmentési ügyben. 1916 júliusában megjelent egy közlemény, amely a pécsiek tudomására hozza, miszerint a hadügyminiszter és a honvédelmi miniszter azonos szövegű rendeletet adott ki. Eszerint a katonai
parancsnokságok havonta jelentést terjesztenek feljebbvalóik felé a felmentettekről,
hogy azt a közérdekű munkát végzik-e, amiért a felmentésüket kapták. Ez ügyben
a munkahelyükön vagy a lakásukon is felkereshetők. Az ellenőrök naponta tesznek
jelentést. Amennyiben negatív tapasztalatra tesznek szert, a felmentettek behívásáról
a hadügyminiszter vagy a honvédelmi miniszter dönt.50 A közvélemény nem tudott
megbékülni a katonai szolgálat alól felmentett népfelkelőkkel. Nagyon szerették volna őket az arcvonalban látni. Hírek szállingóztak „jól értesült” körökben, miszerint
egyrészt minden felmentett népfelkelőt behívnak, de arról is szállingóztak a hírek,
hogy 32 éves korig mindenki katona lesz. A sajtó közli az ezekre irányuló hivatalos
intézkedések cáfolatát.51
A frontszolgálat alól természetesen igyekeztek az emberek mentesíteni magukat, akár ügyeskedve, kihasználva a jogszabályok adta lehetőségeket. Erről tanúskodik az a levél, amit a sajtó leközölt, mint közérdekűt, 1917 áprilisában:
„Most amikor a felmentettek jogcímének szigorú megállapítását rendelték el és
már folyamatban is van, bizonyára nem lesz érdektelen és felesleges az illető katonai és
közigazgatási hatóságoknak figyelmét felhívni egyes visszaélésekre. A miniszteri rende47
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let elrendeli cséplési idényre a cséplőmunkások szabadságolását. Ez helyes és hasznos.
No de kik közül kerülnek ki ezek? Nem a napszámosokból, akik egész életükön át napszámmal keresték kenyerüket, - hanem gazdákból, és a gazdák fiaiból, akik talán sohasem dolgoztak cséplőgépnél s mesteremberekből, kik mindannyian háború előtt még
szóba sem álltak napszámos emberrel, - s most hogy a frontról meneküljenek, cséplési
munkások címén a múlt évben, az idén pedig még nagyobb számban kérték és kérik
szabadságolásukat. Mi ez tehát, ha nem visszaélés a rendelettel? Az ilyen dolgokat szigorúan kell ellenőrizni. A napszámosok érdekeit meg kell védeni, nemcsak a gazdákét.
Tisztelettel »Falusi«.” 52
Az eddigi népfelkelői bemutató szemléken nagy számban talált „alkalmatlanok”
miatt a honvédelmi miniszter az 1917. július 18-án tartott kormányülésen ezek tényleges katonai szolgálatra való igénybevételét kérte. Indoklásában többek között elhangzott, miszerint „igen sokan vannak ugyanis a lakosság különböző rétegei között olyanok,
akik a hároméves háború alatt eddig még sem nemzetgazdasági, sem hadiérdekű tevékenységet ki nem fejtettek, ha tehát ezen elemeket is a hadvezetés érdekében kihasználni
kívánjuk, ezáltal egyrészt alkalmat nyújtunk nekik, hogy a haza szolgálatába álljanak,
másrészt sok jogos megszólásnak és sok oly irányú kérdés szellőztetésének vehetjük elejét, hogy a lakosság nem minden rétege viseli egyformán a háború terhét” . Kéri, hogy
igénybe vehessen a hadsereg ezekből 20 000 főt. A minisztertanács hozzájárult.53
Az aradi főispán, Barabás Béla, beiktatásakor azt a tervét vetette fel, miszerint
azok a felmentettek, akik a vagyonukat itthon gyarapítják, adózás alá kerüljenek, havonta fizessenek egy alap javára. Ebből a „szemérmes” szegényeket, a nyugdíjasokat, és
a kisembereket támogatnák. Így némileg könnyebb lesz a háború terhét elviselniük.54
1917 novemberében egy újságban közzé tett felhívás jelent meg a pécsiek részére. Elismeri, hogy itthon vannak jelentős számban olyan fegyverviselésre alkalmas
férfiak, akiket jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően mentettek
fel. De mivel mégiscsak könnyebb a helyzetük a fronton lévőknél, próbálják meg kiegyenlíteni a teherviselés aránytalanságát. Erre a legjobb alkalom, ha részt vesznek
hadikölcsön jegyzésében. Így a lelkiismeretüket is megnyugtatják. A cikk a következő felhívással fejeződik be: „Fölmentettek, jegyezzetek a hetedik hadikölcsönre. Ez az
egyetlen, ami alól nincsen felmentés.” 55 1917 decemberében hír jelent meg arról, hogy
felülvizsgálták a fegyveres szolgálatra alkalmatlannak minősítetteket. Két kategóriába sorolták őket. Egyikbe tartoztak azok, akik polgári segédszolgálatra alkalmatlan
minősítést kaptak. Azok, akik polgári segédszolgálatra alkalmas minősítést kaptak,
Pécsen részesülnek kis alapkiképzésben, majd kórházakban, katonai irodákban, raktárakban kapnak feladatokat. Az újság megelégedéssel állapítja meg, hogy a „bizottságnak tehát alkalma volt válogatni az untauglichok [alkalmatlanok – T. F.] között,
52
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akik a sorozások számtalan örvényét megúszták és most mégis hozzá kell járulniuk
a világháború befejezéséhez” .56 Az egyik korabeli, mérvadó szaksajtó összefoglalóan leközölte az 1916. szeptemberi parlamenti üléseken Apponyi Albert felszólalásait
a jogosulatlan, tömeges felmentések ügyében. Apponyi hivatkozott a hozzá tömegesen küldött levelekre, amelyekben a felmentettek iránt megnyilvánuló ellenszenv
tükröződik. Kéri az illetékeseket, hogy „markoljanak bele a magyar nemzet erőrezerváiba, vessenek véget minden jogosulatlan felmentéseknek” . A miniszterelnök válaszában megnyugtatta a képviselőt, miszerint az illetékes szervek már dolgoznak a
szigorításokon.57

A katonai felmentések névjegyzéke (1917–1918), mint forrás
A már korábban említett, 1917 márciusában kibocsátott honvédelmi miniszteri rendelet (4100. eln. 4./1917. HM.) értelmében a helyi hatóságnak össze kellett írni mindenkit, aki eddig felmentést kapott, mindegy, hogy milyen alapon. Pécsen ez a feladat
a polgármesterre hárult, aki személyében volt felelős az adatok valódiságáért. Vizsgálat alá kell vennie a fölmentés okait s meggyőződése szerint a nála jelentkezőket négy
kategóriába osztja: 1. pótlás nélkül nélkülözhetetlen, 2. pótlás mellett nélkülözhető, 3.
katonai részről adandó pótlással nélkülözhető, 4. teljesen nélkülözhetetlen. „Az elbírálás nem abból a szempontból történik, hogy az illető felmentett szükséges-e az adott
vállalatnál, üzemnél, gazdaságban vagy intézménynél, hanem hogy pótolhatatlan-e
vagy sem?” – hívta fel a polgárok figyelmét a helyi sajtó.58
A névjegyzékeket központilag csoportosították a társadalomban meghatározható munkafeladatok szerint. Külön csoportba kerültek a mezőgazdasághoz köthető gépészek, iparosok, a szövetkezeteket alakítottak, külön érdekelték a honvédelmi
minisztériumot a szeszfőzdékben dolgozó felmentettek, az erdészetek alkalmazottai,
a mezőgazdasági területen alkalmazottak. Pécsett külön felvették a konyhakertészetekben dolgozókat. Azon személyek részére pedig, akik ezekbe a kategóriákba nem
fértek be, külön jegyzéket állítottak fel. A kitöltött felmentési névjegyzékek négy példányából Pécs város Tanácsa Katonai Ügyosztálya kezelt egy sorozatot.59 Hármat pedig felküldtek a szakminisztériumokhoz.
A Katonai Ügyosztály anyagában elhelyezett kimutatások csoportosítása:
A./ Gőz-, motorekegépészek, fűtők, gazdasági gépészek, kovácsok, bognárok. B./
Szövetkezetek. C./ Szeszfőzdék. D./ Erdészet. E./ Konyhakertészet. F./ Hatóságok,
vállalatok, üzemek, intézmények. G./ Mezőgazdaság.
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A kutatóknak és a levéltárosoknak ez a forrásbázis adja azt az eléggé meg nem
becsülhető lehetőséget, miszerint nem egyenként, iratonként, személyenként kell az
ügyiratok közül, akár névmutató segítségével, vagy dobozonkénti átnézéssel felkutatni a felmentési kérelmeket, és elemezni az abban fellelhető adatokat, hanem együtt
tanulmányozható több szempontból ez a forrásegyüttes. A névjegyzékek együttes
tanulmányozása reprezentatív felmérésként is szolgálhatja Pécs 1917–1918 évi gazdasági, társadalmi helytörténeti kutatását. Ugyanis az 1917 áprilisában végrehajtott Népösszeírás –nem népszámlálás! – közzétett adatai alapján városunkban a 12 éven felüli,
háztartásban élő férfilakosság 14 365 fő volt.60
A felmentési névjegyzékekben 1448 fő szerepel. Ez 10%! Az F./ alatt szereplő 205
munkahely átfogja a város gazdasági struktúráját. Természetesen ennél több munkahely volt Pécsen, de csak ezeknél volt a felmentés szempontjából számba jöhető
személy. Ez alkalmas megbízható feldolgozásra.
A kimutatások első rovatai a nevet, a rendfokozatot, a születés évét, lakóhelyet,
vallást, illetőségi helyet tárják elénk. Ezek elsősorban a családfakutatóknak adnak
információt, valamint rávilágítanak a belső migrációs mozgásra, Pécs vonzerejére,
megtartó helyzetére. Ez a mi esetünkben azt mutatja, hogy a felvett 1448 személy 454
településről jött városunkba, a Monarchia minden részéből. A nagyobb közigazgatási
egységeket mutatjuk (ahogy a rovatokba beírták), hogy érzékeltessük azt a széles földrajzi kiterjedést, ahonnan ide kerültek személyek: Ausztria, Bács-Bodrog, Baranya,
Békés, Bereg, Bihar, Borsod, Brassó, Budapest, Csanád, Csehország, Csík, Csongrád,
Esztergom, Fejér, Gácsország, Gömör, Győr, Háromszék, Heves, Hont, Hunyad, JászKun-Szolnok, Kisküküllő, Kolozs, Komárom, Krassó-Szörény, Maros-Torda, Morvaország, Nagy-Küküllő, Nógrád, Nyitra, Pest-Pilis-Solt, Pozsony, Sáros, Somogy, Sopron, Szabolcs, Szatmár, Szeben, Szepes, Szilágy, Szilézia, Szolnok, Szolnok-Doboka,
Temes, Tolna, Torontál, Trencsén, Udvarhely, Ugocsa, Ung, Vas, Verőce, Veszprém,
Zágráb, Zala, Zemplén.
A következő rovatok az illető személy katonasággal kapcsolatos adatait tartalmazzák. Mikor és hol volt bemutató szemlén, alkalmasnak nyilvánították-e, vagy
sem, hova köteles bevonulni. Mivel mindenki oda volt köteles bevonulni, amelyik
illetékes csapattesthez tartozott születési helye szerint, így hiába volt Pécsnek három
háziezrede – 52. közös gyalogezred, 19. honvéd gyalogezred, 8. honvéd huszárezred –,
ha nem itt volt a személy illetékessége, máshova vonult be. Ezért nehéz választ kapni arra a kérdésre, hogy a Pécsen lakók közül hányan és hova vonultak be, és még
inkább feltárni a veszteségeket. Természetesen ehhez hozzájárulhatott még a harci
helyzetek alakulása is. Az 1915:III. tc. megengedte, hogy magyar állampolgárokat – a
hadviselés érdekében – a Bukovinából és Galíciából kiegészülő osztrák seregtestekbe
osszanak be. Elsősorban olyanokat, akik az ottani nyelvekben jártasak. A törvényt
1915. május 4-én léptették hatályba. Azonban már az 1915. július 6-i minisztertanács
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megszüntette ezt a gyakorlatot az osztrák hadügyminiszterrel egyeztetve.61 Hasonló
témáról döntött a minisztertanács 1918. június 6-án. Ekkor a Boszniából és Hercegovinából kiegészülő csapatokhoz engedte meg a németül, horvátul beszélő magyar állampolgárságúak beosztását.62 Fontos volt az a rovat, amelyikből az illetékes katonai
hatóság megtudhatta, hogy az illető arcvonalbeli szolgálatra alkalmas-e, vagy sem.
A következő rovatokból képet kapunk a személyek háború előtti foglalkozásáról, elméleti és gyakorlati képesítéséről. Fontos kérdés volt, hogy az illető mióta
van jelenlegi alkalmazásában, ugyanis, csak ha bizonyos időponttól volt az adott
munkahelyen, akkor remélhetett felmentést a frontszolgálat alól. Oka, hogy nagyon
sokan igyekeztek olyan, a hadsereg részére fontos termelő-kiszolgáló munkahelyekre bejutni, ahol mentesülhettek a frontszolgálat alól. Ilyen volt pl. a csepeli Weisz
Manfréd Lőszergyár, ahova az ország minden részéből több ezren igyekeztek dolgozni.63 Több rovat kitér arra, hogy melyik illetékes minisztérium vagy katonai kerület
mentette fel, mikor és milyen rendelettel. Fontos rovatok voltak azok, amelyek arra
kérdeztek rá, hogy az illető beosztásában pótolható-e, és ha igen, mi módon. Vagy
nélkülözhetetlen-e.
A város társadalmi-gazdasági története szempontjából a legfontosabb az a rovat, amelyben a felmentést indokolni kellett. Ebben hol részletesebben, hol kevésbé
részletezve, leírják a felmentést alátámasztó körülményeket. Nemcsak az illető munkájára térnek ki, hanem több esetben képet kapunk a munkáltató egészségügyi-családi körülményeiről is, amik indokolják az alkalmazott felmentését. A munkahely
történetére is ki szoktak térni. Itt a családfakutatók a felmenőjük életébe is bepillantást nyerhetnek. Az utolsó rovatok az illetékes hatóságok véleményét tartalmazzák.
A legutolsó rovat pedig a minisztérium felmentési bizottságának határozata számára
van fenntartva.
A rovatok mindegyik típusú kimutatásban hasonlóak, de vannak csak az adott
típusra jellemzők. Ezért nem tartjuk fölöslegesnek mindegyiket leközölni. Az „F” jelű
névjegyzékben szereplő munkahelyek leközlése is a kutatás megkönnyítését szolgálja. Sajnos csak ennek a névjegyzéknek a hátoldalán szerepel az illető munkahelyre
vonatkozó személyzetről szóló statisztikai kimutatás. Itt külön kitérnek az 1865–1871,
és az 1872–1899-ben születettekre. A békebeli személyzeti állományról, a bevonultak létszámáról láthatunk számszaki adatokat, valamint a személyi struktúráról. Külön kimutatták a női alkalmazottak létszámát. A „megjegyzés” rovatban pedig több
esetben szinte az egész objektum történetét leírták, kihangsúlyozva a háború alatt
betöltött fontos gazdasági szerepét. Ha nem is részletesen, de valamilyen képet ad a
rovat a munkahelyről. (A forrásanyag kutathatóságát, kezelését meg fogja könnyíteni
a későbbiekben elkészülő, abc-rendbe tett személyi névjegyzék.) A felmentések in-
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doklása forrásértékének bemutatása végett leközlünk párat. (Az elől szereplő kód a
névjegyzékben található helyét jelzi.)
C/1. Bors Emil: „Nevezett a Baranyai és pécsi gazdák szeszfőző szövetkezetének
ügyvezető igazgatója. A szövetkezet, amely a m. kir. pénzügyminisztérium által kiadott
engedély alapján alakult, üzemét a múlt év novemberében már megkezdette. Gyártelepe
ugyan most épül és kerül berendezésre; mégis ennek méretei és a kiterjedt üzem eddigi
arányait tekintve az ország egyik legnagyobb ilyennemű vállalatával állunk szemben.
Hivatása a szövetkezetnek, hogy az egész vármegye gyümölcs és szőlőtörköly termését,
amit eddig a hadvezetőség által lefoglalt kisüstökön dolgoztak fel, belterjes módon értékesítse, azokból pálinkát főzzön, olajat préseljen s értékes állati takarmányt gyártson.
Mint ilyen a közélelmezésnek és a többi termelésnek rendkívül fontos tényezője. A telep
felépítése, üzembe helyezése és vezetése rendkívül sok szakértelmet és kereskedői tudást
igényel, s fontos érdek, hogy a szövetkezetet oly hivatott kéz vezesse, aki azt már kezdettől fogva szervezte. Mindezek alapján a vállalat igazgatója más által pótolhatatlan, s
mint ilyen nélkülözhetetlen, amiért is felmentésének megadását véleményezem.” 64
F/1/1. Berta István (Pécs város THJ város Javadalmi Hivatal): „Nélkülözhetetlen
a város javadalmi hivatal, illetőleg az államkincstár és a város jövedéki jövedelmeinek
biztosítása érdekében. A bortermelési adó kivetését és behajtását az 1918:1. tc. községeknek teszi kötelességévé. Ez az új törvény Pécs városára rendkívül sok új teendőt ró,
mert a városnak úgyszólván egész határa szőlővel van beültetve. E törvény végrehajtásához a fogyasztási adók kezelésében jártassággal bíró alkalmazottakra van a városnak
szüksége, ilyenekkel pedig ezidőszerint nem rendelkezik, mert azok, akik e tekintetben
figyelembe jöhetnek, mind hadbavonultak. A megmaradt személyzet és a felfogadott kisegítő erők alig győzik azt a munkát, amelyet az eddigi fogyasztási adótörvények reájuk
rónak. A bortermelési adóról szóló törvényt, amelyből úgy az államkincstárnak, mint
a városnak jelentékeny bevétele remélhető, a város hatósága csak az esetben hajthatja
végre, ha a hadbavonult alkalmazottai közül legalább a javaslatba hozott munkaerő
a jelzett célból polgári alkalmazásához visszatérhet. A felmentésére javaslatba hozott
egyén a város javadalmi hivatalának régi kipróbált munkaereje, akire az új bortörvény
végrehajtása céljából feltétlenül szükség van.”
F/6/2/1, 2. Bíró József, Berecz István (Villamos áramfejlesztő telep): „A villamos áramfejlesztő telep a város villamvilágítása és számos közcélú üzem villamos erővel való ellátása szempontjából közérdekű üzem, melynek fenntartása közszükségletet
képez. A háború tartama óta a hadi célokra dolgozó gyári üzemek, az összes helybeli
katonai objektumok, a pályaudvarok, a posta- és távírda hivatal, ezeken kívül a város
nagyszámú magán és középületei által igényelt nagy mennyiségű áramszolgáltatás a
telep vezetékes hálózatának lényeges kibővítését tette szükségessé, mely munkálatok az
általános világítási anyaghiány következtében megsokszorozódtak. A vezetékes hálózat
kibővítésével kapcsolatos fenntartási munkálatok is tetemes arányban megnövekedtek.
Mindezen munkálatokat azonban a telep szükséges munkaerő hiányában elvégeztetni
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képtelen. A régi személyzet közül ugyanis mintegy 70-en katonai szolgálatot teljesítenek,
s így megfelelő képzettséggel és gyakorlattal bíró villamos szerelők jelenleg alig állnak
rendelkezésre. A fent jelzett munkálatok elvégezhetése nemcsak polgári, hanem elsősorban katonai érdekből felette fontos, mert mint fentebb már jeleztük, a telep által
fejlesztett árammal világítanak az összes katonai férőhelységek, a posta- és távírda, a
pályaudvarok, - hol villamos üzemre berendezett szivattyúk táplálják a mozdonyok kazánjait, és egy esetleges üzemzavar alkalmával éjjel egyetlen vonatot sem lehetne indítani. Mindezek alapján javaslatba hozattak nélkülözhetetlenségét felismerve, felmentésük
mindenképp megokoltnak mutatkozik.”
F/12/1. Spitzer Jakab fűszerkereskedés: „44 év óta fűszer, vas, és magüzletemet
kicsinyben és nagyban, a helybeli és vidéki közönség ellátására tartom, alkalmazottaim
és cselédségem száma cca 30. 70 éves beteg ember vagyok, kit 8 hét előtt operáltak, és
így nagy forgalmú üzletemet a felsorolt 2 felmentett nélkül nem tudnám folytatni, mivel
egyedül álló, család nélküli özvegy ember vagyok. Fiam, Spitzer Vilmos katonai szolgálatot teljesít 1915. november 3-ika óta, és a czégből kilépett. Spitzer Sándor fiam szintén
katonai szolgálatot teljesít. Az üzletemben évente 1,5 millió koronát forgalmazok. Az
utóbbi időben 3 fűszer és vasnagykereskedő lezárta üzletét, így a kiskereskedők és fogyasztók fokozottabb mértékben vannak czégemre ráutalva. Úgyszintén megemlítem,
hogy alkalmazottaim családtagjaival együtt 60 személy él meg üzletemből.”
F/79/4. Kerekes László (Városi Közkórház): „Nélkülözhetetlen a város közkórház
orvosi szolgálata érdekében. A több mint 1000 ágyas kórházban az igazgatóval együtt
csupán 4 orvos teljesít szolgálatot, és pedig egy sebész, egy belgyógyászati és egy urológus
főorvos, úgy hogy az állandóan 1000 körüli hullámzó polgári és katonai betegek orvosi ellátása maholnap teljes csődöt fog mondani, miután az éjjeli orvosi szolgálat és a
napközi megerőltető emberfölötti munka a 3 főorvos erejét már teljesen kimerítette. Az
igazgató, mint sebész az ezen osztály főorvosával, a naponta elvégzendő súlyos műtéti
beavatkozások folytán reggeltől déli 1-2 óráig megszakítás nélkül a műtőben tartózkodik, s így a többi beteg kezelése és gyógyítása a 2 főorvosra vár, akik sem fizikai idővel,
sem erővel nem rendelkezvén, hivatásuknak eleget tenni nem képesek. Hogy a kórház
orvosi szolgálat tekintetében ennyire jutott, annak oka, hogy a békelétszám 8 főorvosa
közül 4, a többiek közül pedig 1 alorvos és 4 másodorvos katonai szolgálatot teljesít, 1 főorvos pedig, Bokor Emil dr., ezideig, a 400 beteget számláló és állandó orvosi felügyeletet
igénylő elme osztályt is ellátta, váratlanul elhunyt, s így a békelétszám 16 orvosa 6-ra
olvadt le, kik közül 1 másodorvos még 1917. május 1-én, városi tiszti orvosi állást vállalt, míg az így megmaradt egyetlen nő másodorvos, Rosenspitz Berta dr., a túlerőltető
nappali és éjjeli munka folytán súlyosan megbetegedvén, állásáról lemondani volt kénytelen. Mindezekhez járul még az is, hogy a másod orvosi és alorvosi állásokra hirdetett
pályázatok meddők maradtak, úgy hogy ezáltal az írásbeli munkálatok nagy tömegét
is a 3 főorvos kénytelen ellátni, s munkaképességét még így is jelentékenyen lestrapálni.
Miután elöl nevezett dr. Bokor Emil B/belosztálya főorvosi állására neveztetett ki, felmentése a fenti indoklás alapján a kórházra elengedhetetlenül szükséges.”
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FÜGGELÉK
A felmentési névjegyzékek rovatai:

A./ Gőz-, motorekegépészek, fűtők, gazdasági gépészek, kovácsok, bognárok:
01. Sorszám; 02. Név, rendfokozat, lakóhely; 03. Születési év; 04. Vallás; 05. Illetőségi község; 06. Illetőségi járás; 07. Illetőségi vármegye; 08. Jelenlegi katonai szolgálati viszonya: csapattest; 9. Sorozási évfolyam; 10. Utolsó szemle helye és ideje; 11.
Szemle eredménye: alkalmas; 12. Szemle eredménye: alkalmatlan; 13. Katonai beosztása: közös hadsereg; 14. Katonai beosztása: honvédség; 15. Katonai szolgálattételre
bevonulni tartozik: cs. és kir. kiegészítő parancsnokság; 16. Katonai szolgálattételre
bevonulni tartozik: m. kir. honvéd kieg. parancsnokság; 17. Arcvonalbeli szolgálatra
alkalmas; 18. Arcvonalbeli szolgálatra alkalmatlan; 19. Mi volt a foglalkozása, állása
a háború előtt; 20. Alkalmazó vállalat, gazdaság neve; 21. Képesítés megszerzésének
ideje; 22. A gépnél hány ember és milyen minőségben van alkalmazva? 23. Uradalmak birtok terjedelme és a nagyobb gépek száma, felsorolásuk; 24. Településen
ezen kívül hány kovács, bognár van?; 25. Mióta van alkalmazva?; 26. Felmentése
a cs. és kir. hadügyminisztérium által: év, rendelet szám; 27. Felmentése a m. kir.
honvédelmi minisztérium által: év, rendelet szám; 28. Felmentés a cs. kir. osztrák
honvédelmi minisztérium által: év, rendelet szám; 29. Felmentés honvéd kerületi
vagy cs. és kir. hadtest parancsnokság által: év, rendelet szám; 30. Felmentés milyen
címen; 31. Felmentés mennyi ideig?; 32. Felmentendő pótlás nélkül nélkülözhető;
33. Felmentendő saját hatáskörében biztosított pótlás mellett nélkülözhető; 34. Felmentendő katonai részről adandó pótlás mellett nélkülözhető; 35. Felmentendő
föltétlenül nélkülözhetetlen, ill. pótolhatatlan; 36. Bizonytalan időre felmentendő;
37. Meghatározott időre felmentendő: időpont; 38. Nem szükséges a felmentés; 39.
Felmentési javaslat indoklása a községi-városi hatóságtól; 40. Felmentésre vonatkozó véleménye a város polgármesterének; 41. Felmentési javaslat indoklása a város
polgármesterétől; 42. Főispáni vélemény; 43. Bevonultatás céljából bejelentve; 44.
Miniszteri felmentési bizottság határozata.

B./ Szövetkezeti és gazdasági egyesületi alkalmazottak:
01. Sorszám; 02. Név, rendfokozat, lakóhely; 03. Születési év; 04. Vallás; 05. Illetőségi község; 06. Illetőségi járás; 07. Illetőségi vármegye; 08. Jelenlegi katonai
szolgálati viszonya: csapattest; 09. Sorozási évfolyam; 10. Utolsó szemle helye és
ideje; 11. Szemle eredménye: alkalmas; 12. Szemle eredménye: alkalmatlan; 13. Katonai beosztása: közös hadsereg; 14. Katonai beosztása: honvédséghez; 15. Katonai
szolgálattételre bevonulni tartozik: cs. és kir. kiegészítő parancsnokság; 16. Katonai
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szolgálattételre bevonulni tartozik: m. kir. honvéd kieg. parancsnokság; 17. Arcvonalbeli szolgálatra alkalmas; 18. Arcvonalbeli szolgálatra alkalmatlan; 19. Mi volt a
foglalkozása, állása a háború előtt?; 20. Milyen minőségben van alkalmazva?; 21.
Mióta van alkalmazva?; 22. Mennyi a szövetkezet évi forgalma?; 23. Van-e hasonló alkalmazású egyén?; 24. Helyettes által pótolható-e?; 25. Mióta van jelenlegi alkalmazásában?; 26. Felmentése a cs. és kir. hadügyminisztérium által: év, rendelet
szám; 27. Felmentése a m. kir. honvédelmi minisztérium által: év, rendelet szám;
28. Felmentés a cs. kir. osztrák honvédelmi minisztérium által: év, rendelet szám;
29. Felmentés honvéd kerületi vagy cs. és kir. hadtest parancsnokság által: év, rendelet szám; 30. Felmentés milyen címen?; 31. Felmentés mennyi ideig?; 32. Felmentendő pótlás nélkül nélkülözhető; 33. Felmentendő saját hatáskörében biztosított
pótlás mellett nélkülözhető; 34. Felmentendő katonai részről adandó pótlás mellett nélkülözhető; 35. Felmentendő föltétlenül, nélkülözhetetlen, ill. pótolhatatlan;
36. Bizonytalan időre felmentendő; 37. Meghatározott időre felmentendő: időpont;
38. Nem szükséges a felmentés; 39. Felmentési javaslat indoklása a községi-városi
hatóságtól; 40. Felmentésre vonatkozó véleménye a város polgármesterének; 41.
Felmentési javaslat indoklása a város polgármesterétől; 42. Főispáni vélemény; 43.
Bevonultatás céljából bejelentve; 44. Miniszteri felmentési bizottság határozata.

C./ Szeszfőzdék:
01. Sorszám; 02. Név, rendfokozat; 3. Születési év; 04. Vallás; 05. Község; 06. Járás; 07. Vármegye; 08. Jelenlegi katonai szolgálati viszonya: csapattest; 09. Jelenlegi
katonai szolgálati viszonya: sorozási év; 10. Utolsó szemle helye és ideje (év, hó,
nap); 11. Szemle eredménye: alkalmas; 12. Szemle eredménye: alkalmatlan; 13. Beosztás: közös hadsereg; 14. Beosztás: honvédséghez; 15. Szolgálattételre bevonulni
tartozik: cs. és kir. kieg. parancsnokság; 16. Szolgálattételre bevonulni tartozik: m.
kir. honvéd kieg. parancsnokság; 17. Arcvonalbeli szolgálatra alkalmas; 18. Arcvonalbeli szolgálatra alkalmatlan; 19. Mi volt a foglalkozása, állása a háború kitörése
előtt; 20. Mily minőségben van alkalmazva? (szeszfőző, gépész, fűtő stb.); 21. Mióta
van a szeszfőzdénél alkalmazva?; 22. Helyettesnek a szeszfőző-tanfolyamon történt
kiképzése után vagy más gyakorlatilag képzett egyén alkalmaztatása mellett nélkülözhető-e?; 23. A Szeszfőzdében van-e hasonló foglalkozású egyén és kik azok?; 24.
Mely időpontig fog tartani a szeszfőzés és mennyi lesz a kitermelt szeszmennyiség?;
25. Alkalmaztatás időpontja (Mióta van jelenlegi alkalmazásában?) év, hó, nap; 26.
Felmentetett a cs. és kir. hadügyminisztérium által év, rendelet szám; 27. Felmentetett a m. kir. honvédelmi minisztérium által év, rendelet szám; 28. Felmentetett
a cs.kir. osztrák honvédelmi minisztérium által év, rendelet szám; 29. Felmentetett
a m. kir. honvéd kerületi vagy cs. és kir. katonai parancsnokság által év, rendelet
szám; 30. Felmentetett mily címen?; 31. Felmentetett mily időre?; 32. Felmentetett
pótlás nélkül nélkülözhető; 33. Felmentetett saját hatáskörében biztosított pótlás
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mellett nélkülözhető; 34. Katonai részről adandó pótlás mellett nélkülözhető; 35.
Feltétlenül nélkülözhetetlen, ill. pótolhatatlan; 36. A felmentés szükséges bizonytalan időre; 37. A felmentés szükséges meghatározott időre és meddig; 38. A felmentés
nem szükséges; 39. A községi elöljáróság, városi hatóság javaslatának indoklása; 40.
Járási főszolgabírónak, városi polgármesternek a felmentésre vonatkozó véleménye; 41. A járási főszolgabírónak, városi polgármesternek a felmentésre vonatkozó
indoklása; 42. Főispán véleménye; 43. Bevonultatás céljából bejelentve; 44. Miniszteri felmentési bizottság határozata.

D./ Erdőgazdaság:
01. Sorszám; 02. Név, rendfokozat, lakóhely; 03. Születési év; 04. Vallás; 05. Illetőségi község; 6. Illetőségi járás; 07. Illetőségi vármegye; 08. Jelenlegi katonai szolgálati
viszonya: csapattest; 9. Sorozási évfolyam; 10. Utolsó szemle helye és ideje; 11. szemle eredménye: alkalmas; 12. Szemle eredménye: alkalmatlan; 13. Katonai beosztása:
közös hadsereg; 14. Katonai beosztása: honvédséghez; 15. Katonai szolgálattételre
bevonulni tartozik: cs. és kir. kiegészítő parancsnokság; 16. Katonai szolgálattételre
bevonulni tartozik: m. kir. honvéd kieg. parancsnokság; 17. Arcvonalbeli szolgálatra
alkalmas; 18. Arcvonalbeli szolgálatra alkalmatlan; 19. Mi volt a foglalkozása, állása
a háború előtt; 20. Erdőbirtok kiterjedése; 21. Tulajdonos maga foglalkozik-e az
erdővel és mióta tulajdonosa; 22. Erdőbirtokon hány erdőtiszt, erdőőr volt 1914 júliusában, hány katona jelenleg, hány alkalmazott van most?; 23. A fatermelés hány
holdon van tényleg folyamatban?; 24. Kitermelendő anyag mennyisége; 25. Kitermelt anyag kinek lesz szállítva?; 26. A felmentendő állandóan a termelőnél-földbirtokosnál van-e alkalmazva?; 27. Felmentendő maga fuvaroz-e?; 28. Felmentendő
képesítését mikor szerezte?; 29. Mióta van jelenlegi alkalmazásában?; 30. Felmentése a cs. és kir. hadügyminisztérium által: év, rendelet szám; 31. Felmentése a m. kir.
honvédelmi minisztérium által: év, rendelet szám; 32. Felmentés a cs. kir. osztrák
honvédelmi minisztérium által: év, rendelet szám; 33. Felmentés honvédkerületi
vagy cs. és kir. hadtest parancsnokság által: év, rendelet szám; 34. Felmentés milyen
címen; 35. Felmentés mennyi ideig?; 36. Felmentendő pótlás nélkül nélkülözhető;
37. Felmentendő saját hatáskörében biztosított pótlás mellett nélkülözhető; 38. Felmentendő katonai részről adandó pótlás mellett nélkülözhető; 39. Fölmentendő
föltétlenül, nélkülözhetetlen, ill. pótolhatatlan; 40. Bizonytalan időre felmentendő;
41. Meghatározott időre felmentendő: időpont; 42. Nem szükséges a felmentés; 43.
Felmentési javaslat indoklása a községi-városi hatóságtól; 44. Felmentésre vonatkozó véleménye a város polgármesterének; 45. Felmentési javaslat indoklása a város
polgármesterétől; 46. Főispáni vélemény; 47. Bevonultatás céljából bejelentve; 48.
Miniszteri felmentési bizottság határozata.
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E./ Konyhakertészek:
01. Sorszám; 02. Név, rendfokozat; 03. Születési év; 04. Vallás; 05. Község; 06. Járás; 07.
Vármegye; 08. Jelenlegi katonai szolgálati viszonya: csapattest; 09. Jelenlegi katonai
szolgálati viszonya, sorozási évfolyam; 10. Utolsó szemle helye; 11. Szemle eredménye:
alkalmas; 12. Szemle eredménye: alkalmatlan; 13. Beosztás közös hadsereghez; 14. Beosztás honvédséghez; 15. Szolgálattételre bevonulni tartozik cs. és kir. parancsnoksághoz; 16. Szolgálattételre bevonulni tartozik honvéd parancsnoksághoz; 17. Arcvonalbeli szolgálatra alkalmas; 18. Arcvonalbeli szolgálatra nem alkalmas; 19. Foglalkozása
a háború kitörése előtt; 20. Ha alkalmazott, ki részére mentetett fel, ugyanott hány
cseléd van, és a gazdaságból hányt mentettek fel?; 21. A gazdasági művelés alatt álló
föld (kh), művelési ág (kh); 22. Állatállomány; 23. Felmentettel közös háztartásban
élők, családtagok, hány évesek; 24. A 23. rovatban szereplők közül katonai szolgálatot
teljesít; 25. Katonaságtól elbocsátott családtag van-e; 26. 60. életévét el nem ért atya
állítólagos munkaképtelensége fennáll-e?; 27. Felmentett 25 kh-t meg nem haladó birtoka rokon által vagy rokon birtokával együtt megművelhető-e?; 28. Ha a felmentett
csak felügyeletet gyakorol gazdaságában, szülővel vagy rokon által helyettesíthető-e?;
29. Mióta van jelenlegi alkalmazásában?; 30. Felmentetett cs. és kir. hadügyminisztérium által; 31. Felmentetett m. kir. honvédelmi minisztérium által; 32. Felmentetett
cs. kir. osztrák hadügyminiszérium által; 33. Felmentetett honvéd kerület által; 34.
felmentetett milyen címen; 35. Mily időre; 36. Pótlás nélkül nélkülözhetetlen; 37. Saját
hatáskörben biztosított pótlás; 38. Katonai részről adandó pótlás; 39. Föltétlenül nélkülözhetetlen; 40. Felmentés szükséges bizonytalan időre; 41. Felmentés meghatározott időre; 42. Felmentés nem szükséges.

F./ Hatóság, vállalat, üzem, község stb. alkalmazottai:
01. Sorszám; 02. Név; 03. Születési év; 04. Vallás; 05. Illetékességi hely; 06. Illetékességi ország; 07. Jelenlegi katonai szolgálati viszonya: csapattest, intézet; 08. Sorozási
év – csak sorozottaknál, népf. szemlén bemutatottaknál nem; 09. Rendfokozat; 10.
Bemutató szemle helye, hónapja, év; 11. Bemutató szemle eredménye: alkalmas; 12.
Bemutató szemle eredménye: nem alkalmas; 13. Bemutató szemle szerinti beosztása:
közös hadsereg; 14. Bemutató szerinti beosztása: honvédség; 15. Bevonulni köteles: cs.
és kir. hadkiegészítő parancsnoksághoz; 16. Bevonulni köteles: m. kir. honvéd kiegészítő parancsnoksághoz; 17. Bevonulni köteles: cs. kir. Landwehr-kiegészítő parancsnoksághoz; 18. Arcvonalszolgálatra alkalmas; 19. Arcvonalszolgálatra nem alkalmas;
20. Az üzembe lépés előtti foglalkozása, mestersége; 21. Elméleti és esetleges gyakorlati képzettsége; 22. Alábbi hatóság, vállalat, üzem stb. alkalmazottja; 23. Alkalmazásának helye (település); 24. Mióta van az illető hatóságnál, vállalatnál, üzemnél stb.
év, hó, nap (utolsó belépés napja); 25. Felmentve a cs. és kir. hadügyminisztérium
által, rendelet száma, éve; 26. Felmentve a m. kir. honvédelmi minisztérium által,
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rendelet száma, éve; 27. Felmentve a cs. kir. honvédelmi minisztérium által, rendelet
száma, éve; 28. Felmentve … -i katonai, honvédkerületi parancsnokság által, rendelet
száma; 29. Felmentve kinek a javaslatára, ennek száma, éve; 30. Felmentve milyen
időtartamra; 31. Felmentve mily szolgálati minőségben (alkalmaztatás neme); 32. Pótlás nélkül nélkülözhető; 33. Saját hatáskörben biztosított pótlás mellett nélkülözhető
(pl. női munkaerő); 34. Katonai részről adandó pótlás mellett nélkülözhető; 35. Feltétlenül nélkülözhetetlen, illetőleg pótolhatatlan; 36. További felmentés kérelmeztetik
bizonytalan időre; 37. További felmentés kérelmeztetik meghatározott időre; 38. További felmentés nem kérelmeztetik; 39. Felmentés indoklása, katonai igazgatás által
adandó pótlásra javaslat; 40. Közbeeső helyek véleményezése; 41. Szakminisztérium
javaslata; 42. Bevonulás céljából bejelentetett; 43. Honvédelmi minisztérium illetékes
bizottságának határozata.

G./ Mezőgazdák, földbirtokosok, haszonbérlők, gazdasági alkalmazottak:
01. Sorszám; 02. Név, rendfokozat, lakóhely; 03. Születési év; 04. Vallás; 05. Illetőségi
község; 06. Illetőségi járás; 07. Illetőségi vármegye; 08. Jelenlegi katonai szolgálati
viszonya: csapattest; 9. Sorozási évfolyam; 10. Utolsó szemle helye és ideje; 11. Szemle eredménye: alkalmas; 12. Szemle eredménye: alkalmatlan; 13. Katonai beosztása:
közös hadsereg; 14. Katonai beosztása: honvédséghez; 15. Katonai szolgálattételre
bevonulni tartozik: cs. és kir. kiegészítő parancsnokság; 16. Katonai szolgálattételre
bevonulni tartozik: m. kir. honvéd kieg. Parancsnokság; 17. Arcvonalbeli szolgálatra
alkalmas; 18. Arcvonalbeli szolgálatra alkalmatlan; 19. Mi volt a foglalkozása, állása a
háború előtt; 20. Ha alkalmazott, kinek a részére mentetett fel, ott hány alkalmazott
van és hány a felmentett; 21. A gazdasági művelés alatt álló föld nagysága. Az alkalmazottaknál a tulajdonos földjének nagysága tüntetendő fel: a birtok kiterjedése,
ebből szántó, kert, szőlő. Ebből bérlet, bérlet kezdete, bérlet lejárta; 22. Állatállomány:
ló, szarvasmarha, juh, sertés; 23. A felmentettel közös háztartásban élők, együtt gazdálkodó családtagok és koruk; 24. A 23. rovatban felsoroltak közül ki és hol teljesít katonai szolgálatot; 25. Családnak katonaságtól elbocsátott tagja van-e és hány?; 26. 60.
életévét el nem ért atya állítólagos munkaképtelensége tényleg fennáll-e?; 27. A felmentettnek 25 kh-t meg nem haladó birtoka rokon által vagy rokon birtokával együtt
megművelhető-e?; 28. Ha a felmentett csak felügyeletet gyakorol gazdaságában, szülővel vagy rokon által helyettesíthető-e?; 29. Alkalmaztatás időpontjának kezdete; 30.
Felmentése a cs. és ki. Hadügyminisztérium által: év, rendelet szám; 31. Felmentése
a m. kir. honvédelmi minisztérium által: év, rendelet szám; 32. Felmentés a cs. kir.
osztrák honvédelmi minisztérium által: év, rendelet; 33. Felmentés honvéd kerületi
vagy cs. kir. hadtestparancsnokság által: év, rendelet; 34. Felmentés milyen címen?;
35. Felmentés mennyi ideig?: 36. Felmentendő pótlás nélkül nélkülözhető; 37. Felmentendő saját hatáskörében biztosított pótlás mellett nélkülözhető; 38. Felmentendő katonai részről adandó pótlás mellett nélkülözhető; 39. Felmentendő föltétlenül,
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nélkülözhetetlen, ill. pótolhatatlan; 40. Bizonytalan időre felmentendő; 41. Meghatározott időre felmentendő: időpont; 42. Nem szükséges a felmentés; 43. Felmentési
javaslat indoklása a községi-városi hatóságtól; 44. Felmentésre vonatkozó véleménye
a város polgármesterének; 45. Felmentési javaslat indoklása a város polgármesterétől;
46. Főispáni vélemény; 47. Bevonultatás céljából bejelentve; 48. Miniszteri felmentési
bizottság határozata.
Az „F” jelű névjegyzékben szereplő, Pécsen található munkáltatók (a nevek után
álló szám a jegyzéken szereplő sorszám, ezek alapján könnyebb az adott munkahelyet
megkeresni):
Adóhivatal (M. Kir.) 205, Adóhivatal (Pécs városi) 82, Adria Biztosító Társaság Pécsi
Főügynökség 178, Ágoston-téri Elemi Iskola 68, Állat- és Takarmányforgalmazó Rt.
117, Állatorvos (M. Kir.) 96, Alt és Böhm norinbergi, díszmű és rövidáru kereskedés 204, Angszter Orgona építő gyár 124, Arany Sas Gyógyszertár (Wéber Dénes)
161, Arnold János lakatosmester 166, Auber Gyula Vasnagykereskedés 59, Bábaképző Intézet 109, Bányabiztosság 149, Baranyai és Pécsi Gazdák Szeszfőző Szövetkezete
164, Baranyavármegye Törvényhatósága 8, Baranyavármegyei Gazdasági Egyesület
35, Belvárosi Elemi Iskola 61, Benkő József bor és szesz nagykereskedő 126, Benkő
Mihály bor és szesznagykereskedő, fogyasztási adóbérlő 203, Blancz Jakab József
Könyv és Papírkereskedés 175, Bolla Gyula molnár 51, Breuer Miksa és József Fűszer
és Gyarmatáru Nagykereskedés 165, Cserta Antal Jéggyár és Kőbányai Sörraktár 202,
Csincsák Béla Gyógyszertár 47, Csögl János és Ferenc Hordógyára 33, Csögl János kádár mester 16, DGT Bányaigazgatóság 63, DGT Bányamunkások Beszerzési Csoportja 21, Dohányáruraktár, (M. Kir.) 111, Dohánygyári Igazgatóság 80, Dunántúl Építő
Vállalat 91, Dunántúl Könyvkiadó és Nyomda 26, Dunántúl napilap szerkesztősége
168, Elemi népiskolák (államiak) 170, Első Magyar Általános Biztosító Társaság 97,
Első Pécsi Mész és Gőztéglagyár Rt. 31, Emhaft Ferenc lakatosmester és sodronyáru
készítő 201, Evangélikus Egyház Lelkészi Hivatala 5, Fehér és Társa Gőzmalom 181,
Felmérési Felügyelőség 57, Felsőkereskedelmi Fiúiskola 129, Felsővámház utcai Elemi
Iskola 89, Fémipari Szakiskola (Állami) 64, Fischer Testvérek Szállító Vállalat 137, Fodor Hugó Bank és Váltóüzlet 131, Fonciere Pesti Biztosító-Intézet Pécsi Fiók 88, Főreáliskola (Állami) 106, Főügyészség 103, Fővámhivatal 54, Futász János Órás és Ékszerüzlet 119, Fürst Gyula ifj. fuvaros és terménykereskedő 123, Gazdasági Felügyelőség
71, Geltsch és Graef Gyógyáru és Füszerüzlet 86, Gerner Antal Pöcegödör Tisztító
Vállalat 159, Glovák János Gőzmosoda és Vegytisztító Vállalat 107, Griffaton Miklós
kádármester 107, Gyermekmenhely 162, Győr-Sopron Ebenfurti Vasút 200, Hamerli J.
Kesztyűgyár 44, Hazai Általános Biztosító Rt. 3, Herczfeld Gyula zálogház tulajdonos
55, Hoffman Károly Első Pécsi Bútor és Ablakgyár 130, Horváth György Motoros Fafűrészelő és Aprító Vállalat 142, Höffler Bőrgyár Rt. 105, Hummel Ede Gőzmalma 43,
Hungária Ált. Biztosító Társaság Pécsi Vezérügynöksége 40, Hungária Építő Vállalat
92, Hunnia Vajtermelő és Tejgazdaság Vállalat 199, Inkeller János asztalosmester 198,
Irgalmasrend Kórház Gyógyszertára 115, Irodalmi és Könyvnyomda Rt. 4, Itélőtábla
27, Izraelita Hitközség 197, Izraelita Népiskola 7, Járásbíróság, Pécs 25, Járási Főszolga278
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bíróság, Pécs 60, Javadalmi Hivatal 1, Jogakadémia 147, Julián Egyesület 148, Jusztus
Lipót Fia Repceolajgyár 128, Kádárok – összevont kimutatás 76, Kaltneker Györgyné
Örökösei Kéményseprő Üzlet 45, Károlyi Emil és Társa Építési Vállalat 83, Keinrath
Béla Kádárüzlet 70, Kende Oszkár Kézműárú és Ruhakereskedő 41, Kereskedelmi
és Iparkamara 151, Kereskedelmi és Iparbank 32, Keresztény János Gyógyszertár 116,
Kertész Gusztáv Épület és Tűzifak Kreskedés 121, Kerületi Munkásbiztosító Pénztár
18, Kincsei József kőművesmester 196, Kölcsönös Segélyző egylet 108, Közkórház 79,
Közpince (Állami) 10, Központi Élelmiszer nyilvántartó Iroda (Pécs város) 195, Központi Nyilvántartó Iroda, Pécs 34, Közszolgálati Alkalmazottak Beszerzési Csoportja
85, Krausz Ábrahán Fia Haditermény Bizományos 95, Krausz Jakab Mészégető Vállalat 143, Krausz Simon és Fia Bankház 139, Krausze Ignác Vászon és Fehérnemű Kereskedés 160, Kulhanek Antal asztalosmester 84, Kultúrmérnöki Hival 110, Lang H.
Fia rövidáru Nagykereskedés 122, Lauly József órás és ékszerész 156, Leher Testvérek
Sajtgyára, Liszli István kádármester 157, Littke József Pezsgőgyára 46, Löcser János
fodrászmester 125, Lőwiné Kismakár Tej és Vegyeskereskedés 52, Magyar Általános
Hitelbank Pécsi Fiókja 11, Maldenbaum és Teiszinger Pöcegödörtisztító Vállalat 62,
Martin Károly asztalosmester 135, Mauthner Zsigmond Fakereskedés 50, MÁV Alkalmazottak Fogyasztási Szövetkezete 98, MÁV Pécsi Műhelyfőnökség 192, MÁV Pécsi
Üzletvezetőség 191, MÁV Üzletvezetőség Általános Osztály 49, MÁV Üzletvezetőség
Építési Osztály 30, Megyéspüspök 101, Mezőgazdasági Sörgyár 23, Müller Jenő fűszer
és liszt nagykereskedő 158, Műszaki és Építkezési Vállalat Rt. 144, Nagyáruház 190,
Neichenbauer Jánosné özv. vásári cipész 190, Némedy Gyula sütőmester 132, Nemzeti Színház 56, Notre Dame Nőzárda 141, Nyéki József cserepesmester 176, Nyitrai
Andor széna és szalma nagykereskedő 152, Osztrák–Magyar Légszesztársulat Pécsi
Igazgatósága 65, Pannónia Sörfőző Rt. Műjéggyártó osztály 93, Papnevelő Intézet
22, Paunz Adolf, Paunz Jakab Fia Ruhaüzlet 42, Pauschek Lajos bérkocsitulajdonos
189, Pécs város Törvényhatósága 74, Pécs város Törvényhatósága mint kegyúr 75,
Pécs-Baranyai Központi Takarékpénztár 29, Pécsegyházmegyei Alapitványi Hivatal
Takarékpénztár 171, Pécsi Egyesült Szikvízgyárak Rt. 87, Pécsi Napló Szerkesztősége
173, Pécsi Takarékpénztár 99, Pécsi Újlap Szerkesztősége 140, Pénzügyigazgatóság 58,
Pilch Andor építész, Pintér János Gőzfürdője 53, Piusalapítványi Főgimnázium és
Internátus 172, Polgári Fiúiskola 150, Posta- és Távírdaigazgatóság 148, Puszt Antal
cipészmester 188, Püspöki Tanítóképző Intézet 67, Püspöki Uradalom 127, Püspökség
2, Radics Lőrinc kádármester 177, Református Egyház 24, Reiner és Paunz textil és
ruházaticikk kereskedő 187, Reinfeld A. rövidáru, díszmű és norinbergi kereskedő
90, Rendőrség (Pécs városi) 194, Resch Jánosné özv. Gőzmalom Vállalat 78, Romeisz
György Fém és Rézáru-gyár 48, Schachtitz Henrik kőművesmester 186, Schapringer
J. J. haditermény bizományos 180, Schmal János cipész 185, Schönwald Imre órás és
ékszerész 138, Schützer és Fia Szappangyár 13, Schwarcz Benő ifj. Gumi és Rövidáru
Kereskedés 163, Schwitzer Ádám molnármester 120, Sertéshizlalda és Áruraktár Rt.
39, Sipőcz István Gyógyszertár 112, Spitzer Antalné özv. Tejkereskedés 179, Spitzer
Jakab Fűszerkereskedés 12, Steiner Oszkár Villamos és Műszaki Nagykereskedés 184,
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Szécsén Dávid táskagyáros 145, Székesegyház 167, Szigethy Frigyes Gyógyszertár 113,
Szőlészeti és Borászati Felügyelőség 102, Takács Károly köszörűsmester 154, Tanfelügyelőség (Baranyavármegyei) 100, Tausz Gyula Bankház 94, Tejcsarnok Rt. 133, Tichy
Aladár bádogos és vállalkozó 19, Török Antalné Kéményseprőüzem 72, Török János
Gyógyszertár 114, Törvényszék 15, Törvényszéki Fogház 9, Trieszti Általános Biztosító
Társaság Pécsi Főügynöksége 183, Tuberkulózis Egyesület 36, Türr Mihály ifj. Hengermű Gőzmalma 66, Türr Paula Kéményseprőüzem 73, Tűzoltóság (Pécs városi) 193,
Ügyészség 104, Ügyvédi Kamara 28, Vámos Mór Miklós Cipőkereskedés és Raktár
153, Városi Alkalmazottak Beszerzési Csoportja 182, Viasz Béla vegyeskereskedő 37,
Villamos Áramfejlesztő Telep (Pécs városi) 6, Villamos Közúti Vasút 14, Vízmű 77,
Vörös József sütőmester 118, Wessely és Horváth Könyvnyomda és Könyvkiadó 134,
Winkler József fűszerkereskedő 136, Wolheim, Spitzer és Társa Lukafai Üvegraktár
Pécs 174, Zeneiskola 20, Zsolnay Vilmos-féle Kerámikai Gyárak 69.
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Vargháné Szántó Ágnes

A pécsi sajtó a Nagy Háború első két évében

„Angol szállóige, hogy ha valami ma elképzelhetetlen földrengés úgy összeomlasztaná
a szigetországot büszke Londonjával együtt, hogy abból semmi sem maradna meg,
csupán a Times összes évfolyamai: távoli korok tudósai, írói pusztán ebből is pontosan
megismernék Anglia történetét, gazdasági, művelődési, társadalmi élete folyamát, sőt
örömeit, bánatait, szenvedélyeit, szórakozásait, — napról-napra hullámzó hangulatát is. Ez a szólásmondás ugyan kissé fellengősen hangzik, azonban sok benne az
igazság.” 1

Előzmények
Magyarországon a 19–20. század fordulójára kialakult az üzleti alapokra helyeződő,
tömegigényeket kiszolgáló, nem utolsó sorban olcsó sajtó. A modern tömegsajtó
megjelenését segítette, hogy a századfordulóra kibővült a politika iránt érdeklődők
köre, divattá vált az újságolvasás, nőtt az előfizetők száma, nagy példányszámú lapokra volt igény. A reggeli kávéjuk mellett egyre többen el akarták olvasni a legfrissebb híreket. Nem véletlen, hogy a kor kávéházai arra törekedtek, hogy az újságok
minél szélesebb választékát tudják biztosítani a vendégeik számára. A hírlapkiadó
vállalatok, hogy minél több olvasóhoz eljuttassák lapjukat, az utca emberét is meg
akarták szólítani. Ennek eszköze volt a kolportázs, az utcai terjesztés „intézménye” ,
mely a Nagy Háború kitörésekor már több évtizedes múltra tekintett vissza.2
1910-ben Pécs összlakossága 49 822 fő volt,3 a statisztika szerint ebből 37 983
fő tudott írni és olvasni. Baranya megyében ekkor 204 816 írni-olvasni tudó egyénnel számolhatunk.4 Volt tehát kinek újságot írni. Az országos statisztikát tekintve
1910-ben 1823 hírlap és folyóirat jelent meg Magyarországon. Ezek 80,58 százaléka
magyar nyelven íródott, tartalom szerint 53,87 százalékuk szaklap volt. A politikai
(20,35%) és helyiérdekű (19,58%) lapok közel egyenlően képviseltették magukat, kevesebb sajtótermék jelent meg szépirodalmi témában (4,55%), a „sereghajtók” az

1
2

3
4
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KUN 1944, 3.
Az 1731/1867. R. sz. belügyminiszteri rendelet adta meg a lehetőségét a sajtótermékek szabad
terjesztésének a törvényhatóságok hatáskörébe utalva a kérdést. Zöld utat kapott az utcai terjesztés,
a kolportázs. Ennek következményeként a lapok nagyobb példányszámmal keltek el, valamint egy
új foglalkozás is megjelent: a rikkancsoké. KÓKAY–BUZINKAI–MURÁNYI, 144.
A polgári lakosság 47844, a városban jelenlévő katonaság 1978 fő volt. KATUS 1995, 60.
STATISZTIKA 1911, 26.
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élclapok voltak (1,65%).5 Ennek a nagy mennyiségű sajtóterméknek az előállítása
tőkét, technikai és kereskedelmi hozzáértést igényelt. A reklámbevételeknek és a
kereskedelmi tevékenységének köszönhetően a sajtó gazdaságilag függetleníteni
tudta magát a politikától. Fejlődött a nyomdatechnika, a megjelenő íves nyomtatás
lehetővé tette az újságok olcsó és tömeges előállítását.6 A gyorssajtó, a rotációs gép
lehetővé tette, hogy „boszorkányosan rövid idő alatt óriási példányszámot érjenek el
[…] a hírlapnyomás attól a pillanattól, hogy a gép megindul, az újsághajtogatásig,
úgyszólván mindent mechanikusan, emberi segítség nélkül végez el” .7 A megnövekedett igényeknek megfelelően a Pécsett működő nyomdák száma is nőtt.8 Bár a
magyar sajtó Budapest-központú volt és a fővároson kívül számottevően Kolozsváron és Szegeden volt jelentős szerepe, a pécsi sajtó is kiemelhető a dunántúli
városok közül. Köszönhetően az ipar és bányászat fejlődésének, a vasúthálózat bővülésének Pécs virágzó polgári város volt a Nagy Háború előestéjén.9
Mivel a pécsi lapok esetében kifejezetten regionális sajtóról beszélhetünk,
munkámban arra kerestem a választ, hogy két pécsi napilap (Dunántúl, Pécsi Napló), illetve egy hetilap (Munkás) által nyújtott szemüvegen keresztül megismerhetőek-e az első világháború alatti Pécs mindennapjai. Kiemelten foglalkoztam az
1915-ben megjelent lapszámokkal, tekintve, hogy a cenzúra itt követhető nyomon
a legjobban.
A Dunántúl 1911. március 25-én indult, s a vallástalan és erkölcstelen sajtótermékek ellensúlyozását célul tűző, a Dunántúl katolikusságának szóló napilapként
pozícionálta magát.10 Az első számában előrebocsájtotta: minden politikai párttól
független politikai napilap indul, melynek programja a keresztény szellem ápolása,
az igazság, a közérdek valamint az egyén és a család védelme.11 Az újság felelős
szerkesztője 1914-ben dr. Késmárky István jogtanár volt. A reggelenként megjelenő
lapot Pécsett, a kiadótulajdonos Dunántúl Nyomda Részvénytársaság könyvnyomdájában nyomták. A szerkesztőség és kiadóhivatal a Lyceum utca 4. szám alatt működött. A lap előfizetési díja egy évre 24 korona volt, egy számért 8 fillért kellett
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STATISZTIKA 1911, 420.
GORDA 2012, 47–48.
Pécsi Napló, 1915. március 9. 6.
A századfordulón öt (Lyceum, Hochrein József litográfiája, Taizs József, Pécsi Irodalmi és
Könyvnyomda Rt., Wessely és Horváth), a huszadik század első évtizedeiben a két nagy
nyomdaüzemen (Pécsi Irodalmi és Könyvnyomda Rt., Dunántúl Nyomda Rt.) kívül számos
kisebb nyomda is működött a városban: Minerva Nyomda, Függetlenség Nyomda, Madarász Béla,
Egyenlőség Nyomdája, Molnár és Rein Nyomdája. Utóbbiakban a tulajdonos és csak néhány fős
segédszemélyzet dolgozott. BORSY 1998, 51–52.
NAGY 2013, 281–282.
KEREKES 1996, 67.
Dunántúl, 1911. március 25. 7.
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fizetni.12 Csak 1917. október 1-jétől emelkedett az éves díj 32 koronára, az egyes
lapszámok ekkortól 10 fillérbe kerültek. Induláskor és az első világháború alatt kb.
1000, 1918. április 1-jétől 1800 példányban állították elő az újságot.13
Az „idősebb” , liberális Pécsi Napló 1892. november 16-án indult mint szabad
és független politikai napilap.14 A lap főszerkesztője a Nagy Háború alatt Lenkei
Lajos volt, a szerkesztőség és kiadóhivatal a Munkácsy Mihály utca 10. szám alatt
működött. A lap előfizetési díja egy évre 24 korona, egy szám ára 10 fillér volt, majd
1916-ban a megnövekedett lapelőállítási költségekre tekintettel az éves díj 28 koronára nőtt.15 Az újságot Pécsett a kiadótulajdonos Pécsi Irodalmi és Könyvnyomda
Részvénytársaság körforgó gépén nyomták.
A Munkás szociáldemokrata politikai hetilap, az ipari, földműves és bányamunkások közlönyeként 1898. május 29-én indult.16 Az 1915. január 1-jén megjelent számában17 azonban már nemcsak a munkásság szószólójaként, hanem a polgárság érdekeiért is síkra szálló, ezért a polgárságtól köszönetet nem váró lapként
aposztrofálta magát. 1914-ben az újság éves előfizetési díja 4.80 korona, az egyes
számok ára 10 fillér volt, s ez az ár 1915-ben sem változott. Az újság felelős szerkesztője Magyar József volt, a lapot a Pécsi Szociáldemokrata Pártszervezet adta ki, és az
Egyenlőség, majd 1915. január 31-től a Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Részvénytársaság könyvnyomdájában nyomták.

Az újság mint forrás
Az első világháborús hátország kutatásával foglalkozók számára, kiváltképp, ha
mikrotörténelmi aspektusból is szeretnék vizsgálni a témát, az időszaki lapok feldolgozása gyakorlatilag megkerülhetetlen. Az átlagember mindennapjai, érzései, örömei, nehézségei állnak össze egységes képpé. Szabó Magda gondolatait idézve: „[…]
az ember néha olyan buta. Azt hiszi, vannak történelmi dolgok, meg vannak magánügyek, s a kettő nem tartozik össze. Közben kiderült, hogy mindig minden összetartozik.
Ha az ember a történelmi eseményekkel foglalkozik, millió meg millió ember magánéletét találja mögöttük.” 18
A sajtót kiegészítő, megerősítő, egyes esetekben azonban egyedüli, elsődleges
forrásként is felhasználhatjuk. Utóbbira jó példa, hogy a Pécsi Napló és a Dunántúl
12

13
14
15
16
17
18
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Összehasonlításképpen 1915. március 1-től 20 fillérbe került egy pohár pécsi sör. Pécsi Napló, 1915.
március 3. 7. A tej literje 1914 áprilisában 24 fillér volt, 1915 áprilisában 32 fillérre emelkedett.
Dunántúl, 1915. április 16. 4.
KEREKES 1996, 78.
Pécsi Napló, 1892. november 16. mutatványszám, 1.
Pécsi Napló, 1915. december 18. 4.
SURJÁN 1992, 223.
Munkás, 1915. január 1. 1.
SZABÓ 1984, 183.
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segítségével nyomon követhetjük a pécsi színházi élet alakulását a háború alatt,19
valamint a mozik műsorkínálatát is megismerhetjük.20 Hogyan is jutnánk információhoz például az időjárást illetően? A sajtót olvasgatva azonban a szokatlan időjárási
jelenségekről is tudomást szerezhetünk. A kórházak forgalmáról, a megyében történt bűnesetekről is tájékozódhatunk. A családfakutatásban segítséget nyújthatnak az
anyakönyvi (születési, házassági, halálozási) hírek, de hasznosak a jubileumi összefoglalók, nekrológok, érdekes történetek is.21 Honnan is tudhatnánk, hogy 1915-ben
az egyiptomi kereskedelmi kapcsolatok megszakadásával nem lehetett hozzájutni
a kedvelt Figaro, Ramszesz, Hikszosz és Luxor cigarettához? A cigarettahiányt kis
túlzással ugyanolyan tragédiaként élték meg „a szenvedélyes füstemésztők” , mint a
háború borzalmait, a drágaságot, a fellépő liszthiányt.22 Nem utolsó szempont a kor
újságjainak tanulmányozásához, hogy szórakoztató olvasmányokról van szó.
Az elsődleges források sorát folytatva: harctérről, kórházból, illetve fogolytáborból írt leveleket, beszámolókat is közöltek a lapok, melyeken keresztül az olvasó
ráláthat a frontélet mindennapjaira, a lövészárkok világára, a közkatonák és tisztek
életére. Ütközetek leírásait is olvashatjuk. Ezek az írások lényegében források a forrásban, melyek szerzői nagy történelmi események krónikásai, s általános jellemzőjük, hogy bizakodóak a győzelmet illetően. Lelkes, szinte vidám levelek érkeztek a
tűzvonalból. A háborús líra is virágzott: nemcsak neves költők, hanem az egyszerű
katonák tollából született verseket is leközölték a lapok. Ezek a versek máshol nagy
valószínűséggel nem jelentek, jelenhettek meg. A versdömping jellemzésére álljon
itt három idézet a Pécsi Naplóból: „A háború oly mérvben felszabadította a pegazust,
az alkalmi poétákat, hogy most már elővigyázatból nekünk is védő sáncokat kell építenünk a verses invázió ellenében.” 23 Később sem javult a helyzet: „Eléggé prédikáljuk,
ne írjon verseket, akinek ez nem kenyere, mégis kilószámra érkeznek hozzánk és nem
állíthatjuk meg az inváziót, mely az orosz hengerre emlékeztet.” 24 Végül: „Egyáltalán
19

20

21

22
23
24

A korszak komplett mozi és színházműsorát szinte lehetetlen lenne összeállítani a napilapok
híradásai nélkül. 1914. augusztus 7-én megtudjuk, hogy a pécsi színtársulat feloszlik, több színészt
behívtak katonának, a közönséget lefoglalják a háborús izgalmak, így eszükbe sem jut színházba
menni. Pécsi Napló, 1914. augusztus 2. 7. Szeptember 30-án a pécsi színház a Ferenc József azt üzente
című hazafias énekes színművel mégis megkezdi az idényt. Pécsi Napló, 1914. szeptember 27. 9.
1914. októberben a következő képeket nézték meg a kíváncsi pécsiek az Apolló projektográfban:
„Tábori élet Lemberg környékén; Frigyes főherceg hadfőparancsnok és Károly Ferenc József trónörökös
a harctérre indulnak; Monitoraink Belgrád előtt; Elfogott francia hajó: „France” Zimonyban;
Tengerésztisztek a monitorokban; Orosz hadifoglyok beszállítása Lembergbe a Trykai ütközet után;
Elfogott tábori konyhák, kozák lándzsák és egyéb fegyverek; Elfogott kozák lovak; Az árulókat a
vesztőhelyre viszik.” Pécsi Napló, 1914. október 15. 4.
Elhunyt ükapám halálának mindössze a dátumát tudtam, majd fellapozva a regionális
sajtótermékeket – tekintve, hogy elhalálozása nem volt mindennapi – olyan részletekre derült fény,
amik további kutatásra indítanak.
Pécsi Napló, 1915. március 5. 6.
Huszár nóták. Szerkesztői üzenetek. Pécsi Napló, 1914. augusztus 23. 9.
Skald. Szerkesztői üzenetek. Pécsi Napló, 1915. március 2. 5.
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nem kérünk verseket. Tessék a szépirodalmi lapokat megostromolni. Azokon át vezet a
halhatatlanság útja a Parnassusra.” 25
Külön tanulmányt igényelne a napilapokban megjelenő hirdetések elemzése,
melyek segítségével a lakosság mindennapi igényeinek, szükségleteinek változásai
kísérhetőek figyelemmel. Kiragadott példaként említhető az addig nem reklámozott
két termék, a fertőzések elkerülése szempontjából oly fontos és a Nagy Háború idején
nélkülözhetetlen fertőtlenítőszer, a Lysoform oldat,26 valamint a lapokban 1915-től
feltűnő kiütéses tífusz elleni fegyver, a Szanitéc tetűpor.27 Az „Aranyat Vasért” jótékonysági mozgalom során kapott vasgyűrűk rozsdásodtak, erre egyes leleményes ékszerészek meghirdették a vasgyűrű arannyal, illetve ezüsttel való kibélelésének szolgáltatását.28 A kereskedők hirdetései nyomán pontosan feltérképezhetjük, milyen
ruházatra, felszerelésre volt szüksége a bevonuló katonáknak.29 A kor kézműveseinek, iparosainak, vendéglőseinek, kávéház tulajdonosainak névjegyzékét is összeállíthatjuk. Erre a legjobb lehetőséget a január elsején megjelent lapszámokban az olvasóknak boldog új évet kívánók hirdetéseinek feldolgozása nyújtja.30 Megjegyzendő,
hogy a különböző lapok, laptípusok hirdetői köre más volt, illetve ugyanaz a hirdető,
igazodva az adott olvasótábor igényeihez, eltérő szöveggel reklámozta portékáját,
szolgáltatását. A Munkásban az Uránia, az Apolló és a Winkler Bioskop mellett olvashatunk a Kobold és a Nemzeti Bioskopról is. Kemény Béla csak a Munkás hetilapban
hirdeti, hogy a munkások legelőnyösebben csakis nála vásárolhatnak. Megtudjuk azt
is, milyen állásokra kerestek munkavállalókat.

25
26
27

28
29

30
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P. Irénke. Szerkesztői üzenetek. Pécsi Napló, 1915. június 9. 6.
A háború előrehaladtával, az igényeknek megfelelően szappan és szájvíz formájában is beszerezhető
lett. Pécsi Napló, 1915. január 24. 9.
Bizonyára sok újságolvasó kapta fel a fejét a következő, rendkívül ötletes, verses hirdetés láttán.
„Fújják a riadót, talpraugrik János,/ Jól pihent az éjjel, semmi baja már mos’./ Megrázza az öklét, jaj
ma a muszkának!/ S neki akar látni éppen a munkának,/ De előbb papírt vesz, haza ír egy pár sort,/
Áldja Zsuzsikáját és a »Szanitéc” port.« Rezervista János levele a harctérről élete párjához Zsuzsához.”
(Részlet) Pécsi Napló, 1915. április 4. 23.
„Vasgyűrűket arany, ezüst bélelésre elvállalok.” Kemény Béla hirdetése. Dunántúl, 1914. október 25.
10.
A beszerezhető holmik választéka folyamatosan bővült. A következőket kínálta az Alt és Bőhm
áruház: Fix spiritus főzővel, alumínium és email csajkák, öngyújtók, patent fülvédő, Hindenburg
hálózsák, teveszőr alsónadrág különlegesség, villamos zseblámpák, tábori takarók, hószemüvegek,
csavarható lábszárvédők, teveszőr zokni, Hötzendorf villamos zseblámpa. Pécsi Napló, 1915. február
7. 12. Később az üzletben beszerezhetővé váltak a Sugama tabletták, melyből 3-4 darab pótolt egy
étkezést. A tabletta 67%-ban szénhidrátot, 31%-ban tojásfehérjét, 1%-ban zsírt, és ugyanennyi sót
tartalmazott. A 60 db tablettát tartalmazó doboz 2.40 koronáért volt kapható. Pécsi Napló, 1915.
február 26. 7.
Lehr Izidor a katonáknak nélkülözhetetlen, a végzetes meghűléstől és reumától megóvó vízmentes
harisnyákat hirdetett, melyeket könnyű levélborítékban a táborba lehetett küldeni. Pécsi Napló,
1915. április 17. 7.
Munkás, 1915. január 1. 5–8., Dunántúl, 1915. január 1. 9., Pécsi Napló, 1915. január 1. 12–13.
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A sajtó vitathatatlanul nagyszerű kutatásindító, kutatást előrelendítő szereppel
is büszkélkedhet: nem vagy kevésbé ismert, illetve fel nem dolgozott tényekre, érdekességekre, eseményekre, személyekre bukkanhat a „gyanútlan” olvasó. A sajtóanyag
kiállítások színesítésére is tökéletesen alkalmas.
Természetesen kritikával kell kezelni a napilapok cikkeit. A kritikai szemléletet
azonban alkalmazni kell a magánlevelekkel, naplókkal, visszaemlékezésekkel szemben is, azok mégis igen megbecsült forrásoknak minősülnek. A visszaemlékezéseknél ráadásul felmerül annak a lehetősége, hogy azok a háborúval egyidejű tényleges
tapasztalat és a visszatekintés, utólagos mérlegelés ötvözetei lehetnek.31 Olyan források, melyek egy személyhez köthetőek, egy szerzőjük van, ebből fakadóan szűkebb
rálátást biztosítanak az adott témára. Az újságokat ezzel szemben többen írták, már
csak ebből kifolyólag is a történések szélesebb spektrumát mutatják be. Az, hogy
a sajtó szubjektív, amennyire hátrány, annyira előny is. A szubjektivitás indokolja
azonban, hogy a minél hitelesebb kép megfestéséhez több sajtóorgánumra támaszkodjunk. Az általam választott lapok általában ugyanazokról a hadi eseményekről,
háborús hírekről tájékoztatnak (ez a katonai hírek esetében a közös hírforrás megléte
miatt nem is lehetne másképp), mégis jellegüknél fogva az egyes újságok kiegészítik
egymást. A napilapok természetesen gazdagabb képet nyújtanak, a Munkás hetilap
kevésbé részletes, ám a vezércikkei, beszámolói, átfogóbbak. Az egyházi híreket illetően katolikus lap lévén a Dunántúl nyújt gazdag kínálatot, a szenzációs hírt azonban, miszerint a pécsi főreálisták szemtanúi voltak Szarajevóban a trónörökös pár
meggyilkolásának, a Pécsi Napló ismerteti térképpel kiegészített hosszú cikkben.
Vende Ernő a főreáliskolások kísérőtanára ugyanis csak a Pécsi Naplónak küldte el
az eseményeket részletesen bemutató levelét. A Dunántúl szemtanú híján csak pár
sorban, tényszerűen ismerteti a pécsi iskolások esetét, a Munkás meg sem említi.32
Az újságok szerzői, krónikásai szemtanúként látták és láttatták a történéseket.
A mai tudásunkkal fontos, akár döntő jelentőségű eseményeket a kor embere nem
feltétlenül ebben a tudatban élt meg, szándékosan vagy akaratlanul szelektálták,
rangsorolták az eseményeket. Fontos tények pár sorban szerepeltek, jelentéktelen
történéseknek azonban nagy jelentőséget tulajdonítottak. Kun Andor szavaival élve:
nem látták a fától az erdőt.33 Magaménak vallom Bihari Péter következő gondolatait:
„[…] mindvégig elsősorban az érdekel: mit érez, hogyan reagál az adott kor embere a
történelem kihívásaira.” Hangsúlyozza, hogy a kortársak véleménye, érzései, ítéletei és
előítéletei a Nagy Háború alatt „legalább annyira jellemzik a kort, mint önmagukban
a »puszta tények«.” 34

31
32
33
34

GYÁNI 2010, 300.
Pécsi főreálisták, mint a merénylet szemtanúi. Pécsi Napló, 1914. július 1. 2–3., Pécsi diákok
Serajevoban. Dunántúl, 1914. július 1. 2.
KUN 1944, 4.
BIHARI 2008, 16.
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Sokszor téves a már befejezett, lezárult események tudatában, sok évtized távlatában megítélnünk a háború folyamán történteket. A kortársak szemléletmódjának
elsajátításához tökéletes eszköz a sajtó tanulmányozása. Érdekes példák: a Dunántúl 1914. július 2-ai számában olvasható, miszerint „az újság felelős szerkesztője, Dr.
Késmárky István jogakadémiai igazgató megkezdte nyári szabadságát, a felelős szerkesztői feladatokat Linder Ernő a lap segédszerkesztője veszi át” . A trónörökös pár
meggyilkolása után vagyunk, amikor felbolydult a szerkesztőségi élet, számos rendkívüli kiadás látott napvilágot. A mai gondolkodásunkkal elképzelhetetlen, hogy egy
lap felelős szerkesztője ilyen rendkívüli helyzetben szabadságra menjen. Ennél is hihetetlenebb a hír a Pécsi Napló hasábjain: abból a számból tudjuk meg, hogy Stenge
Ferenc, a vármegye alispánja szabadságra megy, amely egyben arról is beszámol,
hogy a monarchia diplomáciai jegyzéket küld Szerbiának, melyre 48 órán belül választ kér, valamint a szerbek megkezdték a hadikészülődést. Az úti cél nem is közeli:
az erdélyi Vízakna.35

Az újságírás mindennapjai a lapok tükrében
A Dunántúl 1914. július 19-én megjelent hasábjain tanulságos az Újságolvasó jeligére
válaszoló szerkesztői üzenet, melyből kitűnik, hogy az újságírók hogyan pozícionálták saját magukat, munkájukat a Nagy Háború kezdeti szakaszában. „Az újság márólholnapra készül. Nem világhírű tudósok írják, hanem mozgékony újságírók, akik sem
tankönyvet, sem történelmet nem akarnak írni. Ők elkapják az eseményt s megrögzítik.
Munkájuk utánjárást, alaposságot bizony sokszor nélkülöz, mintahogy az a beszélgetés
is, amelyet Ön esetleg ebéd után, a családi asztalnál folytat. […] Azért nyugodjék meg
abban, ha az újságot továbbra is szemfüles és eleven eszű újságírók írják és nem száraz
tudósok. Mert amilyen elsőrangú a tudós tudósnak, olyan szédületesen rossz lenne újságírónak s alaposságával, oknyomozásával úgy megölné az újságot, hogy bizonyosan
Ön lenne az első, aki tiltakozna ellene s visszaküldené a lapot a világhírű tudósnak.” 36
Ezt a felfogást megerősítendő a Pécsi Napló július 24-ei számában A háborús hírek
címmel megjelent cikkben a következőket olvashatjuk: a sajtó „a hírek alaposságát
nem vizsgálhatja, a tudósításokat nem ellenőrizheti, a valódiságért sem vállalhat garanciát, mert az ehhez szükséges eszközök nem állanak rendelkezésére” .37
Pár nap múlva változik a kép: a Pécsi Napló augusztus 6-ai száma szerint „a zsurnalisztika egy vajúdó kor történelmét örökíti meg” , éjt nappallá téve talpon vannak az
újságírók, hogy az események gyors és precíz közvetítői legyenek ezekben a történelmi időkben. „Minden sort kétszeresen is mérlegre teszünk, mert most ezerféle tekintet
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Pécsi Napló, 1914. július 22. 3.
Dunántúl, 1914. július 19. 11.
Pécsi Napló, 1914. július 24. 5.
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és szempont jön számba minden híradás közrebocsájtásánál.” 38 Ugyanezen a napon
írta a Dunántúl, hogy a lap célja a háborús eseményekről a leggyorsabban szerzett hiteles információk nyújtása, a közönség komoly informálása, így a háborúval kapcsolatosan az egyedüli hiteles helyről, a magyar miniszterelnökségi sajtóosztályról szerzi
az információit. Olvasható hivatalos távirati jelentés a miniszterelnökségi sajtóosztálytól, miszerint a közönség megnyugtatása érdekében szükség van az alaptalan és
riasztó hírek radikális elnyomására, így az általános és a hadi helyzettel kapcsolatos
autentikus hírek hivatalos helyről mindig ismertetve lesznek.39 Kezdetben tehát a
kulcsszó, mint láttuk, a gyorsaság volt. Ez idővel kiegészült: a híreknek nemcsak frisseknek, hanem hiteleseknek is kellett lenniük. Ami a gyors reagálást illeti, mind a
Pécsi Napló, mind a Dunántúl sorozatban jelentetett meg rendkívüli kiadásokat.40
Kormányzati részről felismerték a sajtó, mint tömegkommunikációs eszköz jelentőségét nemcsak a lakosság tájékoztatásában, hanem véleményének alakításában
is. A Nagy Háború kitörésével párhuzamosan megugrott az érdeklődés a hírek iránt,
ugyanakkor beszűkültek a hírcsatornák. Új világ köszöntött be a szerkesztőségekbe.
Éjjel nappal dolgoztak. Bár a pécsi lapok regionális sajtótermékek voltak, mégsem
volt mindegy, hogy miről és hogyan írtak. A lapokat ugyanis nemcsak helyben, a
hátországban olvasták, hanem – késedelmesen bár – megérkeztek a harctérre, a lövészárkokba is. Maguk a katonák is írtak cikkeket, születtek kifejezetten a katonákról,
katonáknak szóló lapok, pl. Világháború Heti postája,41 Fokos.42 A fronton is adtak
ki újságokat, pl. Tábori Újság,43 de hadtápterületen, sőt fogolytáborokban is.
Fontos volt, hogy a katonák lássák a pécsi-baranyai lakosság összefogását, hogy
bizonyosak legyenek abban, hogy „otthon minden rendben van” , a hátország is kiveszi részét a háborúból, szeretteikről gondoskodnak. Ezenkívül a háborús hírek olvasásával áttekintő képet kaptak a harci helyzetről is. Nagy jelentősége volt, hogy lélek38
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Pécsi Napló, 1914. augusztus 6. 5.
Dunántúl, 1914. augusztus 6. 1.
A Surján bibliográfia adatai szerint 1914-ben a Pécsi Napló 8, a Dunántúl 17 rendkívüli kiadást
jelentetett meg. Feltehetően ennél több rendkívüli szám jelent meg a valóságban. 1918. november
2-áig nem jelentek meg rendkívüli kiadások a Pécsi Naplónál, a Dunántúl 1916-ban kettő rendkívüli
számot adott ki. SURJÁN 1992, 89., 292–293.
1914. december 6. és 1916. február 6. között hetente megjelenő képes újság, melynek felelős
szerkesztője Linder Ernő volt, a Wessely és Horváth könyvnyomdában nyomták, a szerkesztőség
Pécsett, a Munkácsy Mihály utca 9. szám alatt működött. SURJÁN 1992, 397. Gorda Éva a m. kir.
pécsi 19. honvéd gyalogezred és a cs. és kir. 52. gyalogezred hivatalos lapjaként említi. GORDA 2012,
70. Bővebben lásd: TEGZES 2016, 177–197.
A m. kir. 19. honvéd gyalogezred 1917. augusztustól 1918. augusztusig havonta, esetleg havi két
alkalommal megjelenő tábori újságja. Az újságot a budapesti Heller és Társa, majd 1918. januártól
a pécsi Engel nyomdában nyomtatták. SURJÁN 1992, 114.
A 23. honvéd gyaloghadosztály újságja 1914. október 4-től 1915. március 22-ig jelent meg, lehetőleg
minden nap Pržemysl-ben. A lap jelentőségét növeli az a tény, hogy Pržemysl feladásakor az összes
irat elpusztult, azonban az újság két száma hazakerült, így elsődleges forrásként használhatók egyes
eseményekre, személyi ügyekre vonatkozóan. A lapot Pržemyslben, a Knoller és fia nyomdában
nyomták. LUKÁCS 1943, 45–47.

289

Vargháné Szántó Ágnes: A pécsi sajtó a Nagy Háború első két évében

emelő, lelkesítő hatású újságok érkezzenek a táborokba. A lapok fronton tartózkodó
katonákra tett hatásáról a pécsi Jánosi Engel Róbert számol be többször is hadinaplójában. „Estefelé vettem postát; nagyon örültem a »Pécsi Napló« azon hírének, hogy
Pali unokaöcsém, kiről ép az éjjel álmodtam, és bár fogoly Russiában, de Isten segélyével
viszontlátjuk.” 44 Szintén olvasták a lapokat a kórházakban lábadozó beteg, sebesült
katonák, akik felgyógyulásukat követve visszatértek a harctérre. Fontos volt, hogy
ne olvassanak elkeserítő híreket. A Pécsi Napló írja: „Higyjünk, reméljünk, bízzunk!
Ha tudják a katonáink, hogy hisszük bátorságukat, reméljük fegyvereink győzelmét,
minden bizalmunk bennük van, akkor harcos titánként vetik magukat az ellenségre,
s új győzelemről tudósít a távíró.” 45 A katonák az otthon maradtak megnyugtatását
célzó leveleket küldtek a szerkesztőségekbe. A Dunántúl a Hogy bánnak a magyar
foglyokkal? című cikkében egy fogságba jutott honvéd szakaszvezető leveléből megtudjuk, hogy utazásuk Oroszországban nem volt kellemetlen, a lakosság jóindulatú
volt hozzájuk az állomásokon, ellátták őket ennivalóval, szivarral. Petropavlovszkból
írja levelét, miszerint a táborban nagyon humánusan bánnak velük, délután öt óráig
teljesen szabadon járhatnak. Az ottani lakosság nagyon jószívű hozzájuk, egyeseket
orosz családok meghívtak magukhoz ebédre. A levélíró azzal zárja levelét, hogy minden rendben volna, csak a fekvőhelyük nem megfelelő.46 A Pécsi Napló szeptember
6-ai számának Hírrovatunk című cikkében Levelek a táborból címmel közli M.J. szívélyes üdvözletét azzal, hogy a tábori életben van egy szórakozásuk a katonáknak: a
nagy késéssel megérkező Pécsi Napló néhány száma. Ezeket este a tábortűznél olvasta
fel a levél írója, a bajtársak lelkesedése így megújul, a sorokból friss kitartást merítenek.47 A következő levél a táborból szintén jelzi az újság fontosságát: Mensáros Zoltán kadét megható levelében kéri, „hogy ha úgy talál Szerkesztő Uram valahol a sublád
fenekén vagy a sarokban már eldobott Dunántúlt, küldje utánam” . Az újság ugyanis
a „vágyakozók csillapítója, egy darab hazai föld, amelyen otthon érzem magamat” .48
Egy baranyai katona (név nélkül) írja levelében, hogy a szülei által küldött élelmiszercsomagokat nem kapta meg, de ez nem is baj, mert így is 10 kilogrammot hízott a
harctéren. A Pécsi Napló kommentárja: amennyire csak lehet, a hadvezetés jól tartja
a katonákat, hogy azok „duzzadó erővel üthessék, vághassák az ellenséget.” 49 B.L. tartalékos hadnagy a 19. honvéd gyalogezredből írja, hogy élelmezésük kitűnő, minden
reggel szalonnát, délben húslevest kapnak, jó darab marhahússal, este feketekávét,
bőségesen kenyeret, bort, rumot, csokoládét és dohányt. Megkapták a meleg alsóruhákat is, amit hálásan megköszön a levél írója. Egyet azonban nagyon nélkülöznek: az
otthon minden nap olvasott Pécsi Naplót.50 Sőt, mint azt a Pécsi Napló 1915. március
44
45
46
47
48
49
50
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JÁNOSI ENGEL 2013, 42.
Pécsi Napló, 1914. október 1. 5.
Dunántúl, 1914. november 3. 4.
M. J. levele. Pécsi Napló, 1914. szeptember 6. 3.
Dunántúl, 1914. augusztus 27. 4.
Pécsi Napló, 1915. március 11. 5.
Pécsi Napló, 1914. október 23. 4.
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7-ei számából megtudjuk, maga Ő Császári és Királyi Fensége, Auguszta főhercegasszonyhoz is eljut a lap, a róla szóló Várady Ferenc-vers leközlését köszöni meg a
szerkesztőségnek.51
A sajtótermékek feladata volt az ellenséges országok sajtójának ellehetetlenítése is, azok információit cáfolni, illetve ellensúlyozni kellett. Erre annak ellenére volt
szükség, hogy a kormány az összes szerb lapot,52 majd az összes orosz lapot kitiltotta
az ország egész területéről.53 A Dunántúl Sajtóhazugságok című cikkében az angol
lapokat bírálja ilyenképp: „Egy szóval: amióta újság és közvélemény van, soha ezekkel
jobban vissza nem éltek, mint ebben a háborúban. És csak az csodálatos, hogy nem
fogynak ki a hazugságokból.” 54 Ugyancsak a Dunántúl hasábjain olvasható A semleges sajtó a világháborúban című cikkben, miszerint „a csatamezők véres küzdelmeivel
együtt egy másik, reánk nézve nem kevésbé fontos és veszedelmes háború dúl: a sajtó
világháborúja. […] Egész nemzetek jó vagy balszerencséje, sőt a mostani kimenetele is
tőle függ” .55
A szerkesztőségek élete a trónörökös pár meggyilkolását követően, mint láttuk,
teljesen új fordulatot vett. Míg sorban láttak napvilágot a rendkívüli számok, a mozgósítást követően mind a szerkesztőségek, mind pedig a nyomdák csökkent létszámmal dolgoztak, hiszen a munkaerők nagy részét behívták az íróasztal és a szedőgép
mellől. A Dárdán megjelenő Dél- Baranya című lap például olyan nehéz helyzetbe
került, hogy a háború lezárulásáig szüneteltetni kell, mivel a kiadó (Aradi Lajos) és
a nyomdaszemélyzet egy része bevonult – tudjuk meg a Pécsi Naplóból.56 A Dunántúl 1914. augusztus 23-án szerkesztői üzenetben nyújtott bepillantást a szerkesztőségi
mindennapokba. A hivatalos munka délután 2 órától másnap reggel 4-5 óráig tartott.
A Dunántúlnak és az Új Lapnak57 akkorra már csak két szerkesztőségi tagja volt, ők
végezték a szerkesztőségi munkát, korrektúrát, nem egyszer a postára is ők mentek a
frissen érkező táviratért. Minden adatért, eseményért külön el kellett menniük „ide
is, oda is” .58 Ráadásul a szedők hajnali túlórája, vasárnapi kettős díjazása tetemesen megnövelte a lapok előállítási költségét. Ezzel szemben a hirdetések számának
51
52
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Pécsi Napló, 1915. március 7. 4.
Pécsi Napló, 1914. július 28. 2.
Pécsi Napló, 1914. augusztus 6. 1.
Dunántúl, 1915. január 29. 2.
Dunántúl, 1915. március 7. 9.
Pécsi Napló, 1914. augusztus 4. 180. szám, 3. A társadalmi hetilap 1914. október 4-én megszűnt.
SURJÁN 1992, 73.
A Pécsi Újlap című politikai napilap az Újlap pécsi mellékleteként jelent meg 1907. november
17. és 1919. december 25. között. Felelős szerkesztői a Nagy Háború idején Tihanyi János, ifj.
Wessely Károly, Linder Ernő és Szabó Géza voltak. SURJÁN 1992, 379. 1914-ben a pesti Újlap és
a Pécsi Újlap együttesen 1,8 koronába került egy negyedévre, 1914. október 1-jétől a munkabérek
és könyvnyomdai anyagok emelkedése folytán azonban a negyedéves díj 3 koronára emelkedett.
A lapot a kiadótulajdonos Dunántúl Nyomda Részvénytársaság könyvnyomdájában nyomták. Pécsi
Újlap, 1914. szeptember 20. 1.
Dunántúl, 1914. augusztus 23. 6.
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megcsappanása jelentősen csökkentette a bevételt. Erről ad hírt a Pécsi Naplót kiadó
Pécsi Irodalmi és Könyvnyomda Rt. igazgatósága 1914. december 31-én kelt 1914. évi
zárómérleg ismertetetése: a lapnál augusztus óta körülbelül 15 000 korona „hirdetés
kevesblet” mutatkozott.59 Az áldatlan állapotok enyhítésére a Magyar Királyi Kereskedelemügyi Minisztérium a háború idejére elrendelte a politikai napilapok díjmentes postai szállítását. Hetilapokra, más nyomtatványokra, illetve a helyi forgalomra a
kedvezmény nem vonatkozott.60 További enyhítésként a belügyminiszter feloldotta
egyes időszaki lapok utcai terjesztésének tilalmát,61 a honvédelmi miniszter pedig
felmentette a lapok munkatársainak jelentős részét a katonai szolgálat alól, illetve
sokukat a sajtóhadiszállásra haditudósítóként osztotta be.62
A helyzetet, ha lehet, még tovább nehezítette, hogy a telefonvonalakat a háború
esetére szóló kivételes intézkedésekről rendelkező 1912. évi 63. tc.63 8. §-a értelmében
a kezdetektől állami-katonai célokra foglalták le, így az interurbán telefonhívások
lehetősége megszűnt. Az egyedüli hírforrást a táviratok jelentették. Mivel azonban
a távírda forgalom megsokszorozódott, és az újságok számára küldött táviratokat
nem részesítették előnyben, a létfontosságú információk későn jutottak el a lapok
szerkesztőségébe, így az aznapi számban már nem lehetett közölni a távirat szövegét. Nehezményezte is ezt a pécsi sajtó. A Dunántúl július 27-én rendkívüli számban
hozta: „A mai nappal megbénult a sajtó!” Ráadásul „[…] a legnagyobb vigyázattal
kell kezelnünk a tollat, nehogy a törvény tiltó rendelkezéseit átlépjük” .64 A Pécsi Naplóból megtudjuk, hogy a helyi lapok szerkesztőségei együttesen szövegezett táviratban fordultak a kereskedelemügyi miniszterhez, kérve, hogy a sajtó számára küldött
táviratok elsőbbséget élvezzenek a privát táviratokkal szemben. Dr. Visy László, Pécs
szabad királyi város főispánja is támogatta a kérést.65 A helyzet azonban nem javult. A fő problémát a katonai cenzúra okozta,66 mely nagyon lelassította a hírek
áramlását. A Pécsi Napló Lehetetlen távirati szolgálat című cikkében panaszkodott
59
60
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63
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MNL BaML XI. 28. Pécsi Irodalmi és Könyvnyomda Rt. iratai. Cégbírósági iratok. Igazgatósági
ülések jegyzőkönyvei 1896–1943. 73/1/1915.
Báró Harkányi János kereskedelmi miniszter a politikai napilapok díjmentes postai szállításáról
szóló 72.550/1914. sz. rendelete 1914. október 4-től lépett érvénybe, és csak azokra a napilapokra
vonatkozott, melyek már október 1-je óta forgalomban voltak. MRT 1914., 2488–2490. Dunántúl,
1914. október 6. 4.
Linder Ernő a Dunántúl helyettes szerkesztője is megkérte a lap számára a rendkívüli eseményekre
való tekintettel az utcai árusítás, a kolportázs jogának megadását Pécs szabad királyi város
polgármesterétől. A polgármester 1914. augusztus 13-ai dátummal ellátott véghatározatban az
engedélyt megadta. MNL BaML IV. 1406. g. Pécs Város Tanácsának iratai. E-24288/1914. Dunántúl,
1914. augusztus 18. 6.
MUCSI 1984, 195–196.
1912. december 21-én nyert szentesítést. Kihirdették: 1912. december 31-én az Országos
Törvénytárban. MAGYAR TÖRVÉNYTÁR 1912, 691–709.
Dunántúl, 1914. július 27. 1.
Pécsi Napló, 1914. július 28. 4–5.
A Táviratellenőrzési Bizottság feladata volt, hogy a haditudósításokat cenzúrázza, az engedély
nélküli haditudósítók üzeneteinek továbbítását megtagadja. KELEMEN 2014, 101.
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a budapesti távírda hivatalra és a katonai cenzúrára, mert azok hátráltatták a vidéki
napisajtó működését. Megtudjuk, hogy a harctéri hírek éjjel 12 óra 30 perckor föladott
távirata reggel 4 óra 20 perckor ért Pécsre, így az aznapi lapban meg sem jelenhetett,
hiszen kinyomatás után volt már az újság. A szerkesztőség célja azonban az volt, hogy
a reggel megjelenő fővárosi lapokkal egy időben a vidéki napilap is lehozza a legfrissebb híreket. Bonyolította a helyzetet, hogy a Pécsről induló első, hajnali vonattal terjesztették más baranyai városok felé az újságot, s ha a fővárosból küldött távirat nem
érkezett meg időben, a siklósi, mohácsi, szigetvári, sellyei stb. olvasók is lemaradtak
az újdonságokról. Sokszor a fővárosi lapokban megjelent anyagot sem bocsájtotta át
a cenzúra, félve, hogy vidéken félremagyaráznák, ez is lassította a vidéki újságírást.67

A sajtó életét befolyásoló törvények, rendeletek, intézkedések, a cenzúra
működése
A sajtóról szóló 1914. évi 14. tc.68 7. §-a alapján minden sajtóterméket69 a nyomdavagy a kőnyomdavállalat tulajdonosa köteles volt egy példányban az illetékes királyi
ügyészségnek a terjesztés megkezdésével egyidejűleg megküldeni. A háború esetére
szóló kivételes intézkedésekről rendelkező 1912. évi 63. tc. július 27-én azonban életbe
lépett, felülírva a pár hónapja érvényben lévő sajtótörvényt. Miként láttuk a lapok
híradásaiból is, a kormányzat ellenőrzése alá vonta a távíró és távbeszélő forgalmat.
A magyar királyi minisztérium rendeletileg gondoskodott a katonai intézkedések közlésének eltiltásáról. „Magyarország egész területén az osztrák-magyar monarchia két
állama fegyveres erejének állásáról, mozdulatairól, erejéről és működéséről, az erődök
és erősítvények állapotáról, úgyszintén az e fegyveres erők számára szolgáló fegyverek,
hadiszerek és szerelvények mennyiségéről, vagy élelmiszerek hollétéről, mennyiségéről és
minőségéről, vagy szállításáról” a sajtó nem adhatott információt.70 Kivételt képeztek,

67
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Pécsi Napló, 1914. szeptember. 26. 2.
1914. március 24-én szentesített, 28-án kiadatott törvény. ORSZÁGOS TÖRVÉNYTÁR 1914, 67–
84. Életbe lépett 1914. április 12-én. BELÜGYI KÖZLÖNY, 1914. április 12. 254.
A sajtótörvény 5. §-a értelmében kivételt képeztek a társadalmi és üzleti élet céljait szolgáló egyszerű
jelentések, értesítések, pl. névjegyek, űrlapok, címlapok, minta- és árjegyzékek (amennyiben
kizárólag a jelzett célnak megfelelő közléseket tartalmaztak), választásnál használt sajtótermékek
(amennyiben tartalmuk csak a választáshoz szükséges adatokra szorítkozott).
1914. július 27-én, tehát a hadüzenet bejelentését megelőzően kelt és azonnal hatályba lépett
5482/1914. M. E. rendelet. BELÜGYI KÖZLÖNY, 1914. július 29. 35. rendkívüli szám, 484.
A magyar királyi igazságügy miniszter 1914. november 15-én kelt rendeletével kiegészítette
a fentieket: olyan rajzokat vagy térképvázlatokat is tilos volt közölni, melyek a hadállásokra,
hadmozdulatokra vonatkoztak, illetve a fegyveres harcok állásait tüntették fel. MNL BaML VII. 51.
d. Pécsi Királyi Főügyészség iratai VII. 1914/43. 2832/f.ü. 1914. sz.
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ha a közlések a császári és királyi hadsereg főparancsnokság sajtóhadiszállása,71 a
magyar királyi miniszterelnökség sajtóosztálya,72 a horvát–szlavón–dalmát országos
kormány elnöksége vagy a hivatalos lapok útján, továbbá a magyar királyi honvédelmi miniszter, a császári és királyi hadügyminisztérium sajtóirodája engedélyével
jutottak nyilvánosságra. A magyar királyi igazságügy miniszter rendelete73 szerint
„egyes, erre okot szolgáltató (külön megjelölendő) lapoknak74 és az időszaki lapok
közé nem tartozó minden más sajtóterméknek” 75 a sajtórendészeti kötelespéldányát
a területileg illetékes királyi ügyészségnek már a szétküldés előtt kézbesíteni kellett.
A terjesztést időszaki lapok esetén a kézbesítéstől számított három óra múlva, egyéb
sajtótermékeknél a kézbesítés napjától számított egy hét múlva lehetett megkezdeni.
A rendelet előírta, hogy az ellenőrzésre hivatott hatósági tag az illetékes lap köteles-

1914. július 28-án alakította meg Maximilian von Hoen ezredes már a Szerbia elleni mozgósítás
után a Hadsereg főparancsnokság egyik alosztályaként. Kötelékébe 1914 augusztusában 400
személy tartozott, 1918 nyarán 880 fővel érte el legmagasabb személyi állományát. BALLA 2005,
141., 147.
A Pécsi Napló hasábjain a sajtóhadiszálláson dolgozó haditudósítókról is képet kaphatunk, akik
nagyszerű idők közvetlen közelből való szemlélői, így valóban hű és lelkiismeretes krónikásai „a
nagy történelmi színjátéknak.” Magyar, osztrák, holland és más külföldi semleges újságírók, írók,
festőművészek, fényképészek tudósításaikat a sajtóhadiszállás engedélyével táviratban vagy expressz
levélben küldték a hátországba. Pécsi Napló, 1915. március 14. 6.
72
1867-ben létrejött intézmény, mely a Budapesti Közlöny, a Magyar Távirati Iroda, valamint
a Budapesti Tudósító útján biztosította a nyilvánosságnak szánt háborús hírek közzétételét.
KELEMEN 2014, 100.
73
12001/1914. I. M. E. rendelet. BELÜGYI KÖZLÖNY, 1914. július 29. 35. rendkívüli szám, 485–486.
74
A kérdéses sajtótermékeket illetően a királyi főügyészségi iratok nyújtanak támpontot. Egyedülálló
információt nyújt egy 1916. április 11-én kelt, a magyar királyi igazságügy miniszternek megküldött
pécsi királyi főügyészi jelentés, mely szerint a pécsi királyi főügyészség területén négy lap, a
nagykanizsai Zala című politikai napilap, a pécsi Munkás, a siklósi Siklós és vidéke, illetve a Siklós
című hetilap állt kivételes sajtórendészeti ellenőrzés alatt. Ezek közül csak a Zala 1914. októberben
elrendelt előzetes ellenőrzése szűnt meg még 1914. decemberben. A kivételes sajtórendészeti
ellenőrzés a Munkás esetében 1915. február 25-én, a Siklós és Vidéke, valamit a Siklós esetében
1915. április 3-án kezdődött meg, és 1916. áprilisban még fennállt. Betiltott lap a jelentésig nem
volt. MNL BaML VII. 51. d. Pécsi Királyi Főügyészség iratai VII. 1914/43. 832/f.ü. 1916. sz.
75
Az 1914. augusztus 3-án kelt igazságügy miniszteri „Bizalmas” rendelet a kivételes sajtórendészeti
ellenőrzést a Magyarország területén megjelenő minden időszaki lap rendkívüli és külön kiadására
is kiterjesztette. MNL BaML VII. 51. d. Pécsi Királyi Főügyészség iratai VII. 1914/43/10. 1835/f.ü.
1914. sz.
Az 1914. augusztus 10-én kelt „Bizalmas” rendeletével az igazságügy miniszter elrendelte a távirati,
vagy írott tudósítások alakjában kirakatban, és hirdetési oszlopokon kifüggesztett, vagy vetítéssel
nagyközönség elé vitt híradásokra – az illető időszaki lap külön kiadásának tekintve azokat – a
kivételes sajtórendészeti ellenőrzés kiterjesztését. MNL BaML VII. 51. d. Pécsi Királyi Főügyészség
iratai VII. 1914/43 1921/f.ü. 1914. sz.
71
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példányát azonnal, más sajtótermékek esetén késedelem nélkül vizsgálja át,76 majd,
amennyiben a hadviselés érdekeit sértő közlést talál, a sajtótermék szétküldését tiltsa
meg, arról a postát felvevő hivatalokat, állomásfőnökségeket értesítse. Az illető sajtótermék megjelenésének és terjesztésének esetleges eltiltása ügyében az ügyészség feladata volt, hogy felterjesztést tegyen az igazságügy miniszterhez, illetve a belügyminiszterhez. Általában nem volt szabad a lakosság körében nyugtalanságot, izgalmat
keltő híreket leírni, mert azok veszélyeztethették a hadviselés érdekeit. Ilyen jellegű
hírek csak akkor jelenhettek meg, ha hivatalos forrásból eredtek, vagy a közlésükhöz
a miniszterelnökségi sajtóiroda, illetve az illetékes kormánybiztos hozzájárult.77 Annak megállapítása végett, hogy egyes közlések sértik-e a hadviselés érdekeit, katonai
szakértő véleményét kellett meghallgatni és figyelembe venni.78 Nem beszélhetünk
tehát általános sajtócenzúráról. Amelyik szerkesztőség betartotta a „játékszabályokat” , elkerülhette az előzetes ellenőrzést. A rendeletbe foglaltak megszegése, a sajtórendészeti kötelespéldány beszolgáltatásának elmulasztása vagy a sajtótermék idő
előtti szétküldése, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósult meg, kihágásnak minősült, és 2 hónapig terjedő elzárással és hatszáz koronáig terjedő pénzbüntetéssel volt
sújtható.79
1914. július 24-én létrehozták a Magyar Királyi Honvédelmi Minisztériumban
székelő Hadi Felügyeleti Bizottságot (HFB).80 Ezzel egy időben, ennek kebelében, a
honvédelmi miniszter és Tisza István miniszterelnök közt történt megállapodás értelmében megalakították a sajtó(al)bizottságot (HFB Sab.), mivel a sajtó ellenőrzése,
sőt irányítása elkerülhetetlenné vált.81 A HFB Sab. a szakminisztériumok képviselőiből és katonai szakértőkből állt, feladata volt a katonai, illetve háborús hírek előzetes
jóváhagyása, a sajtótilalmak kibocsátása. Ez a szerv több információval rendelkezett,
mint miniszterelnökségi sajtóiroda, hiszen itt futottak össze a különböző minisztériumokból érkező hírek. Vezetője Karátson Sándor, a honvédelmi minisztérium államtitkára volt.82 Tagja volt Drasche-Lázár Alfréd miniszterelnökségi sajtófőnök is.
A miniszterelnök 1914. szeptember 30-án intézkedett, hogy a vidéki vagy külföldi sajtó csak cenzúrázott híradásokat kapjon. A vidéki lapok a következő forrásokból táplálkozhattak: „a miniszterelnökségi sajtóosztály körtáviratai, a Magyar Távirati Iroda,
a Budapesti Tudósító; egyéb kőnyomatosok; a budapesti napilapoknak nyomtatásban
76

77
78
79
80
81
82

Már 1914. október 28-án kelt 62883/I. M. 1914. III. sz. rendelet szerint a kivételes ellenőrzés „csak
biztonsági intézkedés, de nem büntetés” , így a kivételes ellenőrzés az időszaki lapok megjelenése után
mihamarabb meg kell, hogy történjen, valamint a miniszterelnökségi sajtóiroda hivatalos táviratai
esetében az eredeti példányok kifüggesztését nem kötötte előzetes engedélyhez. MNL BaML VII.
51. d. Pécsi Királyi Főügyészség iratai VII. 1914/43. 2666/ f.ü. 1914. sz.
6. §. BELÜGYI KÖZLÖNY, 1914. július 29. 35. rendkívüli szám, 486.
8. §. BELÜGYI KÖZLÖNY, 1914. július 29. 35. rendkívüli szám, 486.
1912. évi 63. tc. 11. §.
Az egyes szakminisztériumok delegált képviselőiből álló intézmény, mely a kivételes intézkedéseket
koordinálta, azok gyors végrehajtását ellenőrizte. KONDOR 1975, 78–79.
KONDOR 1975, 79.
KELEMEN 2014, 101.
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már megjelent hírei, továbbá az a hír, amely a nap vagy az éj folyamán a Hadfelügyeleti
sajtóbizottság cenzúráján már átment, s amely anyag a cenzúra útján már a vidéki
hírlaptudósítókhoz is eljutott olyanképpen, hogy valamelyik budapesti napilap kefelevonatában a vidék számára nekik átadott.” 83 Természetesen fel kellett tüntetni a hír
forrását is. Figyelembe kellett venni, hogy a hírek ne keltsenek izgalmat. Ilyen hírnek
minősültek a harctéri kudarcok, a pénzintézetek csődje, az ellenséges csapatok kártevései. A helyi anyag közlésénél is gondosan kellett eljárni. Kritikusan kellett kezelni a
sebesültek elbeszéléseit, fontos volt, hogy a lefolyt ütközetek leírását ne tőlük vegyék
át, ne közöljék ezred számukat, a tisztek nevét.84 (A sebesültekkel való érintkezést
kezdetben korlátozták is: a Pécsi Napló augusztus 25-én megjelent számában olvashatjuk, hogy a Pécsett elhelyezett sebesülteket felsőbb rendeletre nem lehet látogatni,
kivéve, ha hozzátartozó jön, és a katona olyan állapotban van, hogy az őrszobában őr
jelenlétében beszélgethet. Az intézkedést azzal indokolták, hogy a gyanús elemek ne
kérdezhessék ki a sebesülteket.)85
A miniszterelnökségi sajtóiroda működéséhez érdekes adalék, hogy számos alkalommal Pécs szabad királyi város főispánjának küldött táviratok útján szólították
meg a pécsi lapok szerkesztőségeit, közölve, hogy mit tilos, illetve hogyan kell leközölniük. 1915. január 16-ai bejegyzése szerint Visy László számjeles sürgönyt kapott
Tisza Istvántól, melyben a miniszterelnök felhívta a főispánt, hogy „a legkomolyabban” figyelmeztesse a lapokat, hogy a hadmozdulatokról ne hozzanak közleményeket,
mert „a legszigorúbb megtorlásnak teszik ki magukat” . Az ügyészség is utasítást kapott az ügyben, tudható meg a táviratból.86 Az 1915. március 13-ai főispáni bejegyzés
szerint a miniszterelnökségi sajtóiroda táviratban értesítette őt, hogy a monarchia
fogolytáboraiban lévő kedvezőtlen egészségügyi állapotokat illetően, mely a közönségre nyugtalanítólag hat, a lapok ne közöljenek cikkeket.87 Az 1915. március 19-ei
bejegyzés tanúsága szerint a miniszterelnökségi sajtóiroda arra kérte a főispánt, figyelmeztesse a szerkesztőségeket, hogy a kormány az ország liszttel és gabonával való
ellátását illetően hozott rendelkezéseit és intézkedéseit tárgyilagosan közöljék le, „ne
igyekezzenek a lakosság legszélesebb rétegeiben elégedetlenséget, s gyűlöletet kelteni” .88
A magyar lapok nem voltak egységesek a hírek leközlését illetően. Előfordult, hogy
egyes híreket, cikkeket az egyik napilap lehozhatott (mivel sem a felelős szerkesztő,
sem a területileg illetékes ügyész nem talált a szövegben kivetnivalót), egy másik lap
esetében ugyanezen írásokat nem engedélyezték.89
A királyi ügyészségeket a sajtórendészeti közvádlói feladat jelentősen leterhelte.
Már a kezdetektől nem volt egyértelmű, melyek a hadászati szempontból veszélyes
83
84
85
86
87
88
89

296

KONDOR 1975, 81.
MUCSI 1984, 195.
Pécsi Napló, 1914. augusztus 25. 3.
MNL BaML XIV. 60. Dr. Visy László Pécs szabad királyi város főispánja naplói II. 1915. 35.
MNL BaML XIV. 60. Uo. 153.
MNL BaML XIV. 60. Uo. 169.
MNL BaML XIV. 60. Uo. 45.
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közlések. Az ügyészségek helyzetét könnyítendő, a sajtótermékek felügyeletét illetően
katonai segítséget kaptak.90 A háború során folyamatosan érkeztek a miniszterelnökségi sajtóirodától és az igazságügy minisztertől a tiltott témák. Balogh Jenő magyar
királyi igazságügy miniszter 1914. december 11-én kelt, a pécsi királyi főügyésznek
írt levelében hivatkozva arra, hogy „egyes időszaki lapok a most folyamatban lévő
népfelkelői bemutató szemléről, illetve az azon megjelent és katonai szolgálatra alkalmasaknak talált egyénekről számszerű adatokat közölnek” , felkérte őt, hogy utasítsa
a felügyelete alatt álló királyi ügyészségeket,91 hogy ezekben az esetekben a bűnvádi eljárást indítsák el, valamint szerezzenek be katonai szakvéleményt is. Ezenkívül
az időszaki lapok szerkesztőségeit figyelmeztessék, hogy az ilyen jellegű híreket ne
közöljék le, mert az adott lappéldány terjesztésének eltiltásán és a bűnvádi eljárás
megindításán felül a lap kivételes ellenőrzés alá kerülhet, és ismételt esetben megjelenésének és terjesztésének tilalma következhet be.92 A pécsi királyi ügyész a pécsi
királyi főügyészt az üggyel kapcsolatban úgy tájékoztatta, hogy a kikért katonai szakvélemény szerint „a sorozások és népfelkelő szemlék pontos számbeli eredményének
közlése nem engedhető meg” . Az irat szerint a következő újságok tettek közzé meg
nem engedhető tartalmú cikkeket: Dunántúl, Pécsi Újlap, Munkás, Mohácsi Hírlap,
Sásd és Vidéke. A pécsi ügyész azonban jelezte, hogy a tilalomra történt figyelmeztetés óta a hatósága területén egyetlen időszaki lap sem hágta át a szóban forgó tilalmat. Ráadásul a felsorolt lapok eddig kivétel nélkül korrekt magatartást tanúsítottak,
„jóhiszeműségből” közölték a fenti tartalmú cikkeket, továbbá az ország más részeiben
megjelenő lapok is „sűrűn közölték hasonló tartalommal a népfelkelési szemlék eredményét” , így a bűnvádi eljárás folyamatba tételének mellőzését kérte az igazságügy
minisztertől.93 Mindezeket figyelembe véve a magyar királyi igazságügy minisztériumból érkezett, 1915. január 4-én kelt értesítés szerint a miniszteri figyelmeztetés
előtt megjelent, a népfölkelői szemle számszerű eredményét feltüntető lapközlemények tárgyában a bűnvádi eljárás megindítása mellőzendő.94 Az ehhez hasonló eseteknek köszönhetően a lapok öncenzúrázták magukat: „a mi a Pécsi Napló hasábjain
megjelenik, annak mi magunk vagyunk legszigorúbb cenzorai” írja szerkesztői üzenetek rovatában a Pécsi Napló.95 Igyekeztek „ártatlan” cikkeket megjelentetni. Ha ez
nem sikerült, előfordult, hogy a lapok üresen hagyott „fehér ablakkal” jelentek meg.
A Dunántúl 1914. július 25-én megjelent kiadásának címlapján a Politikai jegyzetek.
Demars-Illetékvita-Rehabilitáció főcímmel megjelent cikkben egy üresen hagyott „fe90
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A császári és királyi pécsi állomásparancsnokság naponta egy tisztet a „feltétlen szükséges idő
tartamára” a sajtótermékek felügyelete céljából a pécsi királyi főügyészség rendelkezésre bocsájtott.
MNL BaML VII. 51. d. Pécsi Királyi Főügyészség iratai VII. 1914/43. 1763/f.ü. 1914. sz.
A pécsi királyi főügyészség esetében a nagykanizsai, kaposvári, pécsi, szekszárdi ügyészségeket
kellett értesítenie.
MNL BaML VII. 51. d. Pécsi Királyi Főügyészség iratai 1914/43. 3072/f.ü. 1914. sz.
MNL BaML VII. 51. d. Pécsi Királyi Főügyészség iratai 1914/43. 3170/f.ü. 1914. sz.
MNL BaML VII. 51. d. Pécsi Királyi Főügyészség iratai 1914/43. 88/f.ü. 1914. sz.
Pécsi Napló, 1915. január 20. 7.
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hér ablak” alatt a következő pár soros megjegyzés olvasható: „Ez az üresen maradt
rész már megíródott s a délutáni kifüggesztett távirati értesülésünket tartalmazta, amikor a kir. ügyészség jóindulatúlag figyelmeztetett a törvény tiltó rendelkezésére. Így cikkünk e részét kénytelenek vagyunk kihagyni.” 96A Dunántúl október 22-én megjelent
számában A Déli harctérről című bejegyzés alatt szintén „fehér ablak” látható. Ezúttal kommentár nélkül, tekintve, hogy idővel mindennemű megjegyzés a cenzúrával
kapcsolatban tilos volt.97 Az áldatlan viszonyokra reagálva a Budapesti Újságírók
Egyesületének választmánya a magyarországi cenzúrával kapcsolatban határozatot
hozott, amit a Munkás le is közölt. Ebben megállapították, hogy „a cenzúra a gyakorlatban messze túllépte hatáskörét és mai alkalmazásában olyan szekatúráknak teszi ki
a sajtót, amelyek […] fölöslegesek. […] ma már nemcsak mint katonai, hanem mint
politikai, sőt mint irodalmi cenzúra működik” . Az egyesület nyomatékosan követelte,
hogy a cenzúra úgy védelmezze meg a hadviselés érdekeit, hogy a sajtószabadság
hadviselés érdekeivel nem ellentétes elveit ne sértse.98 A Munkás 1915. március 7-ei
számától kezdve állandósultak a fehér foltok: néhol szavak, fél- vagy egész mondatok,
bekezdések, egész hasábok, szélsőséges esetben egész oldalak maradtak üresen.99 (1.
kép) A lap rendszeresen ostorozta a drágaságot, ennek haszonélvezőit, a „tehetetlen, részrehajló” hatóságokat. A következő lapszámban olvashatjuk is a pécsi királyi
ügyész szerkesztőséghez és kiadóhoz eljuttatott átiratának teljes szövegét, melyben
közli, hogy a lap kivételes sajtórendészeti ellenőrzés alá került,100 egyben ismerteti a
teendőket: a sajtórendészeti köteles példányt két példányban, a kézbesítő könyvvel 8
és 13 óra között be kell mutatni. A lap átvizsgálása lehetőleg azonnal megtörténik, az
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Dunántúl, 1914. július 25. 1.
Dunántúl, 1914. október 22. 2.
Munkás, 1915. február 28. 3.
A Hadi Felügyeleti Bizottság már 1914 novemberében kötelezte a lapokat, hogy pótolják az
üresen maradt foltokat. A Munkás ezt szemmel láthatóan nem tette meg. 1916-ban a HFB előírta
a cenzoroknak, hogy egyes mondatrészeket, szavakat önmagukban ne töröljenek, hanem a
bekezdéseket, vagy az egész cikket kellett kihúzniuk, a lapoknak pedig kötelessége volt a törlés
helyét más közleménnyel pótolni. MUCSI 1984, 198–199.
Az ügyet a pécsi királyi ügyész 1915. február 14-én kelt pécsi királyi főügyészségnek címzett
levelével indította el, melyben kérte a lap szétküldés előtti sajtóhatósági ellenőrzésének elrendelését.
Az ellenőrzést ugyanis a magyar királyi igazságügy miniszter rendelhette el, de a kérést a
főügyészségnek kellett felterjesztenie. Az ügyészi indoklás szerint a lap 1915. február 14-én
megjelent 7. száma tartalmazott olyan jellegű cikkeket, melyek a pécsi munkáslakosság körében
nyugtalanságot és izgalmat kelthettek, ezzel pedig a hadviselés érdekeit befolyásolhatták. A helyzetet
súlyosbította, hogy a levél szerint a lapban már korábban is megjelentek hasonló tartalmú cikkek.
Az újság ezenkívül kötelespéldány beszolgáltatásának elmulasztásában is vétkezett. Az ügyben
az ügyész kihágás címén a bűnvádi feljelentést megtette. MNL BaML VII. 51. d. Pécsi Királyi
Főügyészség iratai VII. 1914/43. 417/f.ü. 1915. sz. A magyar királyi igazságügy miniszter a hetilap
kivételes sajtórendészeti ellenőrzését 1915. február 25-én elrendelte. MNL BaML VII. 51. d. Pécsi
Királyi Főügyészség iratai VII. 1914/43. 523/f.ü. 1915. sz.
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eredmény bevárható.101 A szétküldés megengedése esetén egy példányt az ügyészség
megtart, a másikat az engedély rávezetésével visszaadja. A lap az előzetes cenzúra alá
kerüléshez fűzött kommentárját („A cenzúra is megtette persze a magáét, amit olvasóink bizonyára meglepetéssel tapasztaltak legutóbbi számunk kézhezvételekor.” ) sem
olvashatjuk azonban teljes terjedelmében, ugyanis azt is megcenzúrázták.102

1. kép: A Munkás cenzúrázott címlapja, 1915. október 3.
101

102

Az ügyészségek megterhelőnek érezték a cenzori feladatokat. A Nagykanizsai Királyi Ügyészségről
(ahol a Zala sajtórendészeti ellenőrzését 9 és 11 óra között végezte a királyi főügyészhelyettes)
érkezett panasz a pécsi királyi főügyészségre. „[…] Azt már csak nem kívánhatja a »Zala« tisztelt
részvénytársasága, hogy a cenzúra miatt az orvos által is megjelölt idő előtt keljek s azután mosakodás,
fürdés és öltözködés s utóbb reggelizés közben hozzá még hideg szobában, ahogy az orvosi előírás
is szól, végezzem a cenzúrát ezt az amúgy is lélekölő munkát és miért: tiszta hiúságból, hogy ez az
újság a többit megelőzze, vagy azokkal egyszerre jelenjen meg.” MNL BaML VII. 51. d. Pécsi Királyi
Főügyészség iratai VII. 1914/43. 2729/fü. 1914. sz.
Munkás, 1915. március 14. 1–2.
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Ettől függetlenül a Munkás továbbra is „renitens” maradt, amit továbbra is üres
hasábokkal tarkított lapszámok jeleztek. A hetilap 1915. május 16-án megjelent száma címoldalán, a Fehér folt című cikkében kommentálja az előző számban látható
üresen maradt foltokat. Megtudjuk, hogy az élelmiszer-uzsorát, mint a hátország
„legsúlyosabb rákfenéjét” akarták megbélyegezni. Természetesen ez a cikk sem kerülhette el a cenzor ollóját.103 Érdekességként említem, hogy a lap A cenzúra ellen című
cikkét, melyben annak túlkapásairól kapunk képet, a sajtórendészeti közvádló nem
cenzúrázta.104
1915. január 17-én kelt igazságügy miniszteri felhívás érkezett a pécsi királyi főügyészhez, hogy az utasítsa a felügyelete alatt álló királyi ügyészségeket, hogy fokozott
éberséggel ellenőrizzék a hatóságuk területén megjelenő időszaki lapokat, nehogy
azok csapatszállításra, elhelyezésre, hadműveletekre vonatkozó híreket közöljenek le.
Másrészt az időszaki lapok szerkesztőit ismételten figyelmeztesse, hogy a hadviselés
érdekeit sértő hírek közlésétől a „következmények terhe alatt” tartózkodjanak.105 Az
újságok, elkerülendő az előzetes cenzúrát, a hadmozdulatokat érintő híreiket hivatalos forrásból szerezték be. A tudósítások az alábbiak szerint kezdődtek: a Miniszterelnökségi Sajtóosztály távirata…, a sajtóbizottság engedélyével cenzúrázottan jelentik…, az MTI jelenti…, a hadügyminisztérium sajtóosztályának közleménye.
Míg július 28-án azért kesereg a Dunántúl, mert „beléfolytották a szót, a melynek
megnyirbálták a szárnyait” ,106 július 31-én már méltatja a miniszterelnökségi sajtóiroda tevékenységét. A miniszterelnökségi sajtóiroda és a nyilvánosság c. cikkben az
olvasók megnyugtatására közli, hogy a sajtóiroda megfeszített erővel dolgozik azért,
hogy az egész országot informálhassa az autentikus eseményekről, többek között a
Dunántúl szerkesztősége útján rendkívüli számok, naponkénti rendes kiadások, illetve nyilvános helyeken felolvasott táviratok által. A sajtóiroda azt is közölte, hogy „a
nagy nyilvánosság a harctéren lefolyt minden fontosabb eseményről állandóan hivatalos értesítés által, melynek egyedül tulajdonítható hitelesség, tudomást fog szerezni” .107

A sajtó háború alatti különleges feladatai
A Pécsi Napló megfogalmazása szerint a sajtó háború alatti elsődleges szerepe, erkölcsi kötelessége az volt, hogy tájékoztasson, kielégítse azt az információéhséget, ami a
Nagy Háború alatt a lakosságot jellemezte, ébren tartsa a hazafias lelkesedést és buzgalmat.108 Természetesen mindenkit érdekeltek a külpolitikai, hadi hírek, kitünteté103
104
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Munkás, 1915. május 16. 1.
Munkás, 1915. szeptember 19. 1.
2860/1915. I. M. III. sz. rendelet. MNL BaML VII. 51. d. Pécsi Királyi Főügyészség iratai VII.
1914/43/10. 215/f.ü. 1915. sz.
Dunántúl, 1914. július 28. 1.
Dunántúl, 1914. július 31. 2.
Háborús újesztendő. Pécsi Napló, 1915. január 1. 5.
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sek, kinevezések, hőstettek. A közönség napról-napra követni akarta az eseményeket,
türelmetlenül várta a legfrissebb híradásokat. A lapok a hivatalos helyekről kapott
információikat adták tovább, azonban a sokszor rövid, szűkszavú hírek gyakran csalódást okoztak az újságolvasóknak. A közhangulat változékony volt: egy győzelem
hurrá hangulatot eredményezett, egy vereség letörte a közvéleményt. A sajtónak kiemelkedő feladata volt az is, hogy a laikus nagyközönségnek megmagyarázza, értelmezze a híreket. Az egyes vereségeket átmeneti állapotnak, a visszavonulást lehetőségként, erőgyűjtésként mutatták be. Általános jelenség volt a lapokban a monarchia
csapatainak, illetve a német hadsereg győzelmes tetteinek, ezzel szemben az ellenfelek
veszteségeinek kihangsúlyozása. A sajtó naponta ismertette az orosz, szerb foglyok,
halottak számát, a zsákmányolt fegyverek, lőszerek mennyiségét. A Dunántúl Miért
vonul vissza az orosz? című cikkében például idézi az olasz Corriera della Sera újság
által ismertetett orosz hivatalos álláspontot, mely szerint az oroszok stratégiai okból
vonulnak vissza, hogy az ellenséget a saját, általuk jól ismert terepen kényszerítsék
döntő ütközetre. A Dunántúl azonban megjegyezte, hogy mindez orosz mosakodás, valójában az egyesült német és osztrák–magyar seregek kényszerítették az orosz
vezérkart a visszavonulásra.109 A Pécsi Napló Vérmes remények és sötét aggodalmak
című figyelmeztető cikke szerint megrendíthetetlen bizalomra van szükség a háború
kedvező kimenetelét illetően.110 Természetesen nem lehetett mindenkit befolyásolni.
Ahogy Jánosi Engel Róbert is megjegyzi Hadinaplójában: „Hogy az oroszok kezére
került Erzerum, az örmény főváros: annak nem nagyon örültem, csak komikusnak találom, hogy ezen nagy orosz sikert lapjaink mint igyekszenek lekicsinyelni.” 111
A részletes harctéri híreknek, beszámolóknak köszönhetően az olvasóközönség földrajzi ismeretei jelentősen bővültek. Új földrajzi nevekkel ismerkedtek meg, a
térképekre is megnőtt az igény.112 A társadalmat minden érdekelte, ami a háborúval
kapcsolatban volt. Háborús témájú műveket ajánlott a Dunántúlban a Dunántúl Rt.
A Monarchia pénzügyi harckészültsége. Mit kell tudni a háborúról mindenkinek? (a háború kislexikona egy törzstiszt összeállításában); Imádkozzunk a hadbavonultakért!
(a háború idejére szóló imák és elmélkedések gyűjteménye); Uram irgalmazz nekünk!
(itthon maradottak imádságai a háború idejére); Bízzál fiam! (sebesült katonák ré-
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Dunántúl, 1914. október 25. 2.
Pécsi Napló, 1914. december 2. 1–2.
JÁNOSI ENGEL 2013, 91–92.
Egyéb háborúval kapcsolatos cikkeket is kínált a Dunántúl Rt. könyv-, mű-, zenemű-, papír- és
írószer kereskedés: a szerb háború térképét, 50×40 cm, illetve 129×95 cm nagyságban, az orosz
háború térképét színezve, Közép-Európa háborús térképét, európai háborúk térképét, a térképek
felméréséhez szükséges tábori körzőket, nagyító üvegeket, valamint kaphatóak voltak „hadállásokat
jelző zászlócskák: magyar, osztrák, német, olasz, román, török, svájcz, bolgár, japán, china, görög,
angol, orosz, francia, belga, szerbia, montenegró, svéd és dánia államok szineivel darabonkint 2 filléres
árban” . Dunántúl, 1914. augusztus 30. 8.
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szére); Imák és intelmek katonák részére; Világháború képes naptára 1915. évre (hadi
naptár); Világháború képes krónikája (hetenként megjelenő képes folyóirat).113
A friss hírek iránti igényt jelzi, hogy Pécs szabad királyi város főispánja rendszeresen megjelent az esti órákban a Pécsi Napló szerkesztőségében, hogy a nap folyamán
beérkező táviratokról informálódjon. Ez a tájékoztatás kölcsönös volt. Természetesen
a napilapok szerkesztői, munkatársai is értesítették a főispánt a legfrissebb fejleményekről. Többek között november 17-én a főispán volt az, aki a Tisza Istvántól kapott
táviratának tartalmáról tudósította a Pécsi Napló szerkesztőségét. A távirat beszámolt
arról, hogy mind a déli, mind pedig a keleti fronton csapataink sikereket értek el.
A lap másnap főoldalon adta le a hírt: „Tisza István gróf miniszterelnök ma délután
a következő táviratot intézte Visy László dr. Pécs szab. kir. város főispánjához […]” 114
Máskor a Magyar Szent Korona Országai Vörös Kereszt Egylet Pécsi Osztagától érkező híreket továbbította a Pécsi Naplónak, hiszen leányai és veje, (Márta leányának
férje, Fischer Béla későbbi neves alispán) is az osztag tagjai voltak, és magánlevelekben, táviratokban, telefonon rendszeresen hírt adtak magukról, továbbá az osztagról.
Egy 1915. január 1-jei bejegyzés szerint Tisza István a Pester Lloyd december 30-ai
vezércikke ügyében írt sürgönyt115 a főispánnak. Az újság Felső-Magyarország közeli megszállásáról közölt cikket, mely Tisza szerint „semmiféle ténybeli alappal nem
bír” , és nem érti, hogy „ez a különben jól értesült lap honnan vette ezt az őrültséget” .
A miniszterelnök a közönség megnyugtatásában kérte a főispán segítségét. Dr. Visy
László a lap jelentőségét illetően megjegyzi naplójában, hogy „az egész külföld a magyar viszonyokról, Magyarország hangulatáról a Lloyd útján vesz és nyer tudomást” .116
A Nagy Háború kitörésekor beállt belpolitikai szélcsend következtében a lapokban a pártpolitikai hírek teljesen háttérbe szorultak. A Dunántúl szerkesztői üzenetében olvashatjuk, hogy belpolitikai híreket nem közölnek, mert nincs aktualitásuk,
hiszen „nincsenek ma pártok, hanem csak magyarok, akiknek […] egy a programja: a
hazaszeretet” .117 A Munkás is az összefogás mellé állt.118 1915 tavaszán azonban úgy
113
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Dunántúl, 1914. november 28. 6.
MNL BaML XIV. 60. Dr. Visy László Pécs szabad királyi város főispánja naplói I. kötet. 1914. 384.
Pécsi Napló, 1914. november 18. 1.
Tisza István sürgönye Dr. Visy László főispánnak. MNL BaML XIV. 60. Dr. Visy László Pécs szabad
királyi város főispánja naplói II. kötet. 1915. 2 a.
Uo. 2.
Dunántúl, 1914. augusztus 27. 5.
Az 1914. június 28-án megjelent számában még az új választójogi törvény (mint a kormány
megbuktatásának eszköze) érdekében kampányolt, illetve a nyolc hete tüntető, béremelést követelő
pécsvidéki bányamunkásokról és a pécsi MÁV üzletvezetőségi építkezésen harmadik hete sztrájkoló
építőmunkásokról ad hírt. Munkás 1914. június 28. 2–5. Később a háborúra való uszítókkal
szemben foglal állást. Munkás 1914. július 26. 4. 1914 augusztusában azonban már a következőket
olvashatjuk: „Minden szocialista lapnak éltető eleme a szabad kritika, a szabad propaganda és
a mostani körülmények közt erről le kell mondanunk. Le kell mondanunk nemcsak azért, mert a
törvény rendeli, hanem részben azért is, mert ilyen válságos helyzetben mi sem akarhatjuk még a
legigazságosabb kritikával sem megnehezíteni az intézők dolgát és mert az ilyen helyzet kritikára, a
számonkérésre különben is terméketlen.” Munkás, 1914. augusztus 2. 3.
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tűnt, köszönhetően annak is, hogy a lapok leközölték a képviselőházi, illetve főrendiházi üléseken lezajlott vitákat,119 hogy ez a fegyvernyugvás megszűnni készül, ám
Olaszország belépése az antant oldalán, illetve a központi hatalmak sikerei ismét
megszilárdították a háborús nemzeti egységet.120
A lapok rendszeresen közölték a lakosság mindennapi életét érintő információkat is. Ezek iránt legalább olyan érdeklődés mutatkozott, mint a hadi hírek iránt. Az
állami, vármegyei, városi, egyházi hatóságok, a különböző hivatalok által megjelentetett hirdetményeket, rendeleteket, felhívásokat (pl. mozgósítás, hadi és polgári menetrend, tanévkezdéssel, tanévzárással, jótékonysági akciókkal121 kapcsolatos információk, az ármegállapító bizottság által meghatározott maximális árak)122 hozta le a
sajtó. A vármegyei, városi közgyűlési, közigazgatási bizottsági ülésekről is részletesen
beszámolt. Folyamatos volt a tájékoztatás a neuralgikus pont, a közélelmezés ügyében is. Pontosan követhetjük a lapokból az élelmiszer árak növekedését,123 a hatóságilag megállapított maximális árak alakulását, ugyanakkor azt is, hogy a város hogyan
gondoskodott az élelmiszerkészletek biztosításáról. A cél egyértelműen az volt, hogy
megnyugtassák a lakosságot. A Munkás azonban, mint láttuk, nem így gondolkodott,
ennél a lapnál a cenzúra feladata volt, hogy a leginkább bíráló hangvételű cikkeket ne
engedje megjelenni.
A rossz híreket, kellemetlen intézkedéseket tompította a sajtó, rendszeresen jelentettek meg takarékossági ötleteket a lapok hasábjain. Amikor megjelent a belügyminisztériumi rendelet, mely a polgári fogyasztás csökkentését rendelte el, ajánlva,
hogy sertés- és juhhúsra térjen át a lakosság, a Pécsi Napló a juhhúst reklámozta,
miszerint a közélelmezésben egyike a legjobb emberi táplálékoknak.124 A Hogyan
kell élnünk aratásig című cikk arra vonatkozóan ad tanácsokat, hogy szigorú takarékossággal, beosztással a lakosság élelmiszer ellátása biztosítva lesz.125 Hogyan kell
hadikenyeret sütni címmel a kevert lisztes (kukorica, árpa) kenyér készítési technikáit
sajátíthatták el a cikket olvasó háziasszonyok.126 Az Ázsiából a háború miatt nem
beszerezhető teakeverék pótlására kezdetben a szedercserje levelét, később az annál
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Bihari Péter szerint a képviselők egyrészt felkarolták a sajtóban talált témákat, azonban tudván,
hogy felszólalásaikat lehozza a sajtó, beszédeikkel formálták is a közvéleményt. BIHARI 2008, 76.
BIHARI 2008, 75.
A pécsi segélybizottság ötvenedik jelentésében mond köszönetet a Pécsi Napló, a Dunántúl és a
Pécsi Újlap szerkesztőségeinek és kiadóinak, akik a segélybizottság közleményeinek és felhívásainak
közreadásával nemcsak anyagi áldozatot hoztak a pécsi segélyakció érdekében, hanem annak
sikerét is elsősorban ők biztosították. Pécsi Napló, 1915. március 28. 3.
Dunántúl, 1915. január 9. 6.
Érdekes a piaci ügyekkel foglalkozó összehasonlító kimutatás az 1914-es és 1915-ös élelmiszerárakat
illetően. Látható, hogy egy év alatt 100–150 százalékkal emelkedtek az egyes élelmi cikkek árai.
Pécsi Napló, 1915. április 17. 7.
A nyájas olvasó Kovácsy Béla gazdasági akadémiai igazgató jóvoltából mindjárt ötleteket is
kaphatott a juhhús tökéletes elkészítéséhez. Pécsi Napló, 1914. október 18. 5.
Pécsi Napló, 1915. február 27. 2.
Pécsi Napló, 1915. február 27. 4–5.; Pécsi Napló, 1915. március 12. 6.
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jobbnak tartott Mecsek tea (Melissa odorata) fogyasztását javasolták, mely „kellemes,
illatos, élvezetes és emellett a tüdőre, légzőszervekre, sőt a gyomorra is kitűnő gyógyerejű növény” .127 Az olasz hadbalépés következtében a „főzésnél szinte nélkülözhetetlen”
citromról is le kellett mondania a pécsi-baranyai fogyasztóknak, hiszen a gyümölcsöt
Szicíliából nem lehetett beszerezni. Ebben az esetben is volt tanács: a citromot a drogériákban kapható olcsó citromsavval lehetett helyettesíteni.128
A Dunántúl és a Pécsi Napló augusztus végén megkezdte a veszteségi kimutatások közlését is. Kezdetben a sajtó nem hozhatta le ezeket az esetleges elírások által
okozható félreértések miatt. A listákat a városházán lehetett megtekinteni, illetve a
sebesültek listáját a Vörös Kereszt irodájában lehetett elolvasni. A miniszterelnöki sajtóiroda később táviratban tudatta a szerkesztőségekkel, hogy a hadügyminisztérium
a sajtóban való közlést megengedte. Nevet, születési évet, születési helyet, beosztást
is fel kellett tüntetni a félreértések elkerülése végett. Míg kezdetben a pécsi ezredek
kimutatásán túl a kaposvári 44. gyalogezred veszteségeit is feltüntették, később csak a
pécsi ezredek elesettjeiről, sebesültjeiről és kórházakban fekvő betegeiről emlékeztek
meg a pécsi lapok.129 Cserkuti Adolf városi levéltáros pedig összeírta a pécsi csapat-,
tartalék-, kisegítőkórházakban meghalt és itt eltemetett katonák névsorát is.130 A családok is megjelentették hozzátartozóik elestét, illetve felbukkantak helyesbítések is,
meghaltnak vélt, mégis élő katonákról. A veszteségi listák egyre hosszabbak lettek,
egyre több család akart biztosat tudni eltűnt hozzátartozójáról. Az írott média rendszeresen szolgált hasznos tudnivalókkal a bevonultak hozzátartozói számára, többek
között, hogy miként lehet a leggyorsabban, legmegbízhatóbban hírt szerezni a megsebesült, elesett, illetve hadifogoly katonákról.
Szintén a mindennapokhoz tartozott, hogy a hatóságok a sajtón keresztül tájékoztatták a lakosságot az egészségügyi teendőkről, ugyanis felütötte a fejét a kiütéses
tífusz, a kolera és a fekete himlő. A fertőző betegségek terjedését megakadályozandó, tanácsokat, gyakorlati teendőket (fertőtlenítés fontossága, oltás) közöltek a lapok.
Pécs különösen veszélyeztetett volt, mivel ezrével érkeztek a városba a katonák és az
őket kísérő polgári személyek is.
A megváltozott időkre reagáló római katolikus egyház intézkedéseiről is rendszeresen tudomást szereztek az olvasók. Gróf Zichy Gyula pécsi megyéspüspök körlevelét hozta le a Dunántúl,131 aki a háború tartamára kérte a közrend fenntartását, a
törvények tiszteletét, a rászorulókról való gondoskodást, a nemzet anyagi értékeinek
védelmét, ezenkívül, köszönhetően annak, hogy sok fiatal lelkész vonult be tényleges
katonai, tábori lelkészi szolgáltra, az itthoni fennakadás elkerülésére hitoktatók, hittanárok, áldozópapok jelentkezését is várta. A hatósága alá tartozó tanintézeti épüle127
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Pécsi Napló, 1915. május 21. 5.
Pécsi Napló, 1915. június 3. 8.
Például: a 155. számú veszteségi lista. Pécsi Napló, 1915. április 10. 3–4., 1915. április 11. 3–4.
1914. december 31-ig elhunytak listája: Pécsi Napló, 1915. január 6. 3–4. Második összeírás: Pécsi
Napló, 1915. május 23. 4–5. Harmadik összeírás: Pécsi Napló 1915. június 3. 3–4.
Dunántúl, 1914. augusztus 16. 2–3.
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tek fenntartóit utasította, hogy azokat felszólítás esetén azonnal engedjék át katonai
célra. Felmentést adott a háromszoros kihirdetés alól azoknak a házasulandóknak,
akiket katonai szolgálatra behívtak. A papok olyan bűnök alól is feloldozhatták a bevonulás előtt álló katonákat, amelyek alól a püspök, vagy – rendkívüli esetben – a
pápa adhatott volna feloldozást. Ezeken kívül engedélyezte a híveknek a vasár- és
ünnepnapi gazdasági munkát.
Az iskolák mindennapjairól is tájékozódhat a kutató. A pécsi közép- és alsófokú
iskolák élete a háborúnak köszönhetően fenekestől felfordult. Az iskolaépületeket
intézményenként eltérően rövidebb-hosszabb ideig katonai célokra használták fel
(beszállásolásra, illetve kórházi célokra), a hontalanná vált iskolákat más intézetek
fogadták be. A pécsi belvárosi leányiskolának például a Miasszonyunk női rend által
fenntartott felsőbb leányiskola adott otthont, de a Szigeti Külvárosi Népiskola egyes
leánytanulói is itt folytathatták tanulmányaikat.132 A lapok folyamatosan közvetítették a diákok és tanáraik jótékony cselekedeteit is.
Az újságok az információk nyújtásán túl az olvasóközönség véleményének is teret adtak, ismertették a panaszokat (azt hallani a városban…, egyes hangok azt mondják…), majd helyreigazították azokat. Arra az aggodalomra például, hogy tavasszal
beköszönt az ínség, nem lesz elegendő élelmiszer, a lapok igyekeztek megnyugtatni
az olvasókat: a kormányzat hatósági intézkedésekkel kordában tartja a helyzetet, takarékos életmód mellett minden élelmiszerből lesz elegendő.133 A Hadseregszállítók
és háborús áldozatkészség című cikkben egyenesen meg is írja a szerző: „Megint olyan
kérdés, amit kényesnek mondanak, de aminek elhallgatása a közkérdésekkel foglalkozó
részről bizonyos lelkiismeretlenséget jelent abban a pillanatban, mihelyt rájön ennek a
kérdésnek közérdekű voltára. Ha azután ez a kérdés olyan, mit lépten-nyomon tárgyal
a társadalom, akkor már egyenesen kötelesség vele foglalkozni.” A cikkben az újságíró
azt taglalja, amiről mindenki beszél: a háború nyomában jár a szegénység, a nyomor, ugyanakkor minden háborúnak megvannak a milliomosai is. Ide sorolhatók
a hadiszállítók is. Ez ellen emel szót a lap, egyben megoldást is kínál: a kormányzatnak kell cselekednie, és szerződés keretében kell kényszeríteni őket, hogy busás
bevételükből jótékonykodjanak.134 A Dunántúl nem egészen egy hónap múlva hozta
a hírt, miszerint az összes szállítás elintézésére egy központi hivatalt – mint a hadügyminisztérium külön ügyosztályát – létesített a kormányzat.135 A másik félnek is volt
lehetősége megvédenie magát. Lelkes János a Dunántúl hasábjain a nyerészkedéssel
vádolt kereskedőket védte: „Természetes […] egy keveset félre is tehessünk, hogy ne
legyen szükségünk arra, hogy levett kalappal álljunk öregségünk idején a P.N. ajtaja elé
kérve egy kis alamizsnát. Mert talán tudják azok a soha meg nem elégedettek, hogy a
kereskedőnek nemcsak ahhoz van joga, hogy adót, hogy házbért fizessen, hogy család132
133
134
135

Dunántúl, 1915. január 1. 6.
„Mindenből lesz elegendő.” Pécsi Napló, 1915. 01. 15. 5.
Dunántúl, 1915. január 21. 4.
Dunántúl, 1915. február 17. 2.
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ját tisztességesen tartsa el, hogy a közadakozásnál mindig első helyen álljon és adjon,
hanem ahhoz is, hogy kereshessen a cukornál (mely a negyedrészét teszi) 5 fillért, hogy
reáfizessen a gyertyánál 10 fillért.” 136
A lapok feladata, mint ahogy az eddigiek során is láttuk, többek között az volt,
hogy irányítsák, befolyásolják a közgondolkodást, nyugtassák meg a polgári lakosságot, és természetesen a katonákat is. A kormányzat tudatában volt annak, hogy amíg
nem gondoskodik az itthon maradt családtagok sorsáról, a katonák sem tudnak teljes
erővel a csatározásokra koncentrálni. Később a hátországba került, harcban megsebesült, illetve beteg katonák ellátását is biztosítani kellett. Másrészt a katonákra is
hatni kellett, hogy megőrizzék lelkesedésüket, harci szellemüket, meg kellett erősíteni
hitüket abban, hogy a jó oldalon állnak, jó célért küzdenek. Mindehhez megbízható
eszköznek bizonyult a sajtó. A katonák meggyőződhettek, hogy a Monarchia, illetve
Németország katonái jó tulajdonságaival ellentétben milyen negatív jellemzői vannak az ellenséges országok katonáinak. Általános jelenség volt az ellenség lekicsinylése, sőt az iránta való gyűlölet felébresztése, majd fenntartása. „Bár a háborút kiváltó
okok sorában aligha volt az uszító sajtónak döntő szerepe, háborús jelentősége mégsem
kicsinyelhető le. Ha nem is okozója a háború kitörésének, erős élesztője a nemzetek
kölcsönös gyűlöletének. A háborús veszedelemnek nem megteremtője, de meghosszabbítója, elnyújtója […]” 137 Csak néhány jellemző a magyar hadseregről: lovasságunk
bravúros hadműveleteket végez, katonáink alig fékezhetők, kedvenc harcmodoruk
a szuronyroham, a sebesültek igen jó hangulatban vannak, alig várják a visszatérést
a harcvonalba, a magyar huszároktól, a vörös ördögöktől retteg az ellenfél, lovagias
nemzet vagyunk, a hadifoglyokkal lovagiasan bánunk, lovasságunk, honvédségünk,
aviatikusaink, népfelkelőink beváltak, hősiesen küzdenek, csapataink ellátása kitűnő,
egészsége nagyszerű. Ezzel szemben az ellenfél jellemzői a következők: a szerb foglyok marconák, vadak, rongyos ruházatúak, éhesek, az oroszok barbárok, akik megsértik a genfi konvenciót, az angolok csalnak. A lapok azt sugallják, hogy az ellenséget
belső problémák is gyengítik: a szerbek nem tudják állni a magyar szuronyrohamot,
demoralizálja a szerb sereget a harctéri egészségügy hiánya, egészségtelen és hiányos
a táplálkozásuk és az öltözékük, dühöng a vérhas, egyre-másra hullanak az emberek.
Ráadásul a szerbek nem lovagiasak, cselt alkalmaznak: papírból kivágott katonákkal, illetve gerendából készített ágyúval keltették azt a látszatot, hogy nagy haderővel
rendelkeznek.138 Angliában pedig foglalkozás szerint szerveztek zászlóaljakat: létezett
futball-zászlóalj, elemi iskolai tanítók brigádja, póló ezred, hoki játékosok szakasza.
„[…] Amíg ilyen ellenségeink vannak, addig nyugodtak lehetünk” – jegyzi meg az
újságíró.139

136
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GORDA 2012, 48.
Dunántúl, 1914. november 5. 2–3.
Pécsi Napló, 1914. október 20. 6.
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Úgy vélem, a Nagy Háború alatti társadalmi összefogás a sajtótermékek által
teljesen megismerhető. A sajtó ingyen szervezte, propagálta, irányította a társadalmi
és jótékonysági mozgalmakat, melyekből annyi volt, hogy az ember lépten-nyomon
belebotlott az adakozás, segítés lehetőségébe. A teljesség igénye nélkül a napilapok
által ébren tartott jótékonysági akciókból szemezgettem: „Ingyen tej és kenyér” akció
a bevonult katonák itthon maradt gyermekeinek, „Aranyat Vasért” mozgalom, „Pamutfonál akció” , „Meleg ruhát a katonáknak” ,140 „Hadisegélybélyeg akció” , „Katonák
Karácsonya” , „Árvák karácsonyfája” , „Téli ruhát a szegényeknek!” , „Fémet a haza oltárára!” , „A Török Félhold javára” . Jótékonysági hangversenyek, előadások pontos műsorát is ismertették a lapok. A sajtó a kezdetektől információt nyújtott a szükségleteket illetően, ezen kívül megszervezte, hogy a segítő szándék célba érjen. Az Ágoston
téri megfigyelő kórház számára szükséges tárgyak pontos listáját közölte le a Dunántúl, amiből a segítő szándékúak kiválaszthatták az általuk beszerzendő holmit.141 Ez
persze a mai olvasó számára is érdekes kortörténeti adalék. A jótékonykodók névsorát is igyekeztek minél pontosabban leközölni a lapok. Az akciók sorában kiemelkedő
jelentőségű volt az 1914. október 19. és november 16. között megrendezésre került
Pécsi Harctéri Kiállítás. A bevételt pamutfonal beszerzésére, a hadbavonult katonák
családjainak és a sebesült katonák megsegítésére, illetve egy Pécsett rendkívül szükségessé vált mentőkocsi beszerzésére szándékozták fordítani. A segélybizottság pénztárosa, Bolgár Tivadar és Gebauer Ernő festőművész szervezésében létrejött kiállítás
egész története feltérképezhető a napilapok segítségével. A pécsiek büszkék voltak
egyedülálló rendezvényükre: folyamatos és részletes beszámolókat olvashatunk a sajtóban a kiállításról, a látogatókról, a leírások alapján (az újságok darabszinten sorolták fel a kiállítási tárgyakat) képzeletben lépésről lépésre végighaladhatunk a kiállításon. Bolgár Tivadar Nendtvich Andor Pécs szabad királyi város polgármesteréhez, a
segélybizottság elnökéhez írt beszámoló levelében a következőképpen írt: „A segítés
munkájában ugyanis a helyi sajtótól kaptuk a legnagyobb adományt: a lapok hasábjait.” 142 A beérkező adományokat az adományozók neve szerint, a felajánlott összeg,
tárgy megjelölésével közölték le.
Példamutató magatartású átlagembereket is bemutatott a sajtó. Egy baranyai önkéntes vöröskeresztes ápolónő, Bognár Mariska saját maga mesélte el frontélményeit,
az összes nagyobb ütközet szemtanúja volt, a valjevói ütközet után zúzódási sérüléseket szenvedett, ami miatt kórházi ápolásra szorult, ekkor készült vele az interjú. Amint
felépül, megy vissza a harctérre, tudjuk meg.143 Mándics Mária szakácsnő megtakarí140
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A hölgyek érmelegítőt, hósapkát, térdvédőt, haskötőt, téli kapcát, kesztyűt kötöttek a katonák
számára. A Pécsi Naplóban az elkészítés módját is megadta a Hadsegítő Hivatal. Pécsi Napló, 1914.
szeptember 27. 10.
A listán a következő tételek szerepeltek: kanalak, tálak, tálcák, mosdótál, vödör, szék, széntartó,
szénlapát, köpőcsésze, lepedő, törölköző, ágyneműhuzat, zsebkendő, harisnya, szappan, vízforraló
fazék, befőtt, bor, konyak. Dunántúl, 1914. november 26. 4.
Dunántúl, 1914. október 29. 3.
Dunántúl, 1914. november 26. 2.
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tott 1200 koronáját, „egy egész élet küzdésének és fáradságos munkájának eredményét”
jegyezte hadikölcsönre.144 A társadalmi elit is teljesítette humanitárius kötelességét:
Frigyes főherceg birtokán a bellyei főhercegi uradalmi kastélyban, a főtiszti lakban 50
sebesültet helyeztek el, a főherceg a parkot is átengedte a lábadozóknak.145
A lapok közöltek még törvényszéki híreket, az irodalmi rovatban a megjelenő
újságokról, könyvekről, egyéb kiadványokról kapunk képet.
A Dunántúl 1914. novemberi számában összegzi a Visszapillantás című cikkben
a sajtó addigi munkáját. A cikkíró visszaemlékezései szerint állandó a virrasztás a
táviratokat várva. „És a táviratok sűrűn jönnek, egyszerű katonai stílusban nagy
események szorulnak szürke szavakba, amelyeknek jelentőségét még mérlegelni sem
tudjuk. […] Hogy idáig eljutottunk, hogy ránevelődtünk arra, hogy vakon bízzunk
az elmaradhatatlan győzelemben, abban az érdem a szűkszavú táviratoké. A magyar
Miniszterelnökség Sajtóosztályának országosan szétágazó munkássága, a vidéki
sajtónak nap-nap mellett való állandó távirati informálása tették és teszik lehetővé,
hogy a nagyközönség gyorsan jut az új és legfrissebb események tudomására.” 146 A Pécsi
Napló az 1915. évet a diadalmasan kiállott súlyos megpróbáltatások esztendejének
nyilvánította, hiszen mind a harctéren, mind a gazdaság és a politika terén nagy
nehézségekkel kellett a magyar nemzetnek szembenéznie. A megpróbáltatások éve
azonban „a magunk erejében való megizmosodott bizalmat, s a megvédett szent haza
hosszú és boldog jövőjében való édes és alapos reménységet” hagyta örökül a következő
évre.147

Összegzés
A lapok tanulmányozása közben az olvasóban az a kép rajzolódik ki, hogy a magyar
kormány erős kézzel irányította a háborús gépezetet, őrködött az ország erkölcsi,
anyagi javai felett, gyámolította a rászorulókat, biztosította a mindennapi létfeltételeket. Azonban tudatosította az elvárásait is, miszerint lehetőségéhez mérten mindenki
maximálisan teljesítse hazafias kötelességét. Az itthon maradottak a társadalmi és
gazdasági munka frontján, a katonák a harctéren. A kormány mindent alárendelt a
háborúnak. A háború szolgálatába állított hátországi gépezet kiszolgálta a harcoló
csapatokat, megakadályozta a háborúval ellentétes társadalmi erők érvényesülését.
Ebben a kormány nagymértékben támaszkodott a kor tömegkommunikációs esz144
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Pécsi Napló, 1915. május 28. 6.
Ami a berendezést illeti, mindenkinek saját evőeszköze, tányérja, pohara volt. Rendelkezésre állt
egy fürdő helyiség két káddal, két közös ebédlő, olvasó- és dohányzó szoba. Teljes ellátást kaptak
a katonák, a kastélyban az orvosi ellátást, a fűtést, a világítást is biztosították. Minden sebesült
egy-egy alsónadrágot, inget, jéger alsónadrágot, jéger inget, zsebkendőt, egy pár papucsot kapott.
Dunántúl, 1914. október 25. 5.
Dunántúl, 1914. november 15. 4.
A megpróbáltatások éve. Pécsi Napló, 1915. december 29. 2.
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közére, a sajtóra, melyet ugrásra készen figyelt a cenzúra. A sajtó ugyanis amennyire
nagy segítség volt a vezetésnek a fenti célok elérésében, annyira veszélyes is volt számára. A szerkesztőségek azonban tudták a dolgukat. Nem szegültek ellen – eleinte
legalábbis szándékosan – a cenzúra szigorának, követték a kormányzat utasításait,
önkéntes cenzúrát alkalmaztak. Cserébe a kormány is adott engedményeket az egyre
nehezebb helyzetbe kerülő lapoknak. A „megbéklyózott sajtó” a megkötöttség ellenére, sőt éppen a látványos cenzori tevékenységnek köszönhetően, rengeteg értékes
információt nyújt az első világháborút kutatók számára.
A háború első két évében virágzott a hírlapüzlet, az emberek optimisták voltak
a háború végkimenetelét illetően, a háborús sajtó pedig kielégítette mind a kormányzati, mind pedig az olvasói igényeket, elvárásokat. 1916-tól azonban az elhúzódó háború, a harctéri kudarcok, a veszteségek, gazdasági, élelmezési nehézségek okozta
elégedetlenség, a papírhiány, a lapok szerkesztőségeibe érkező, egyre szigorúbbá váló
félhivatalos utasítások, tiltások következtében ismét változott a sajtó mindennapi élete, mely már egy következő dolgozat témája lehetne.
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Kiadó, 1959. – 78 p.
VÁRADY Ferenc: Milliók csatája. – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt.,
1914. – 77 p.
VÁRADY Ferenc: Nagy időkről szól az ének 1914–1918 : Várady Ferenc háborús versei. – Pécs : Taizs József, 1918. – 172, [3] p.

Cikkek
A pécsi papság a harctéren : 23 kitüntetett pécsi tábori lelkész == Dunántúl. – 6:279
(1916. dec. 3.). – p. 2.
A kitüntetettek névsora is.
Egy pécsi fiatal hős katona : Pánczél Miklós főhadnagy súlyos sebesülése == Pécsi
Napló. – 27:259 (1818. nov. 10.). – p. 1–2.
Folyik a leszerelés : Élénkség a pécsi kaszárnyákban == Dunántúl. – 8:260 (1918. nov.
14.). – p. 2.
„Ma Pécsett körülbelül 5-600 ember szerelt le.”
Pécsi honvédek kitüntetése : 306 kitüntetés a 19-eseknél == Dunántúl. – 8:262 (1918.
nov. 16.). – p. 2.
Részletes névsor.
Hős pécsi honvédek == Dunántúl. – 8:264 (1918. nov. 19.). – p. 5.
2. osztályú ezüst vitézségi érmet kaptak. Névsor.
A leszerelés : Eddig 1900 pécsi katona szerelt le == Dunántúl. – 8:265 (1918. nov.
20.). – p. 2.
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8000 ember szerel le Pécsett : 3 millió koronát fizet ki a város == Pécsi Napló. – 27:270
(1818. nov. 23.). – p. 3.
Kitüntetett pécsi honvédek [Hír] == Dunántúl. – 8:274 (1918. nov. 30.). – p. 6.
Az Ukrainából visszatért pécsi huszárok [Hír] == Pécsi Napló. – 27:280 (1818. dec.
5.). – p. 3.
A leszerelés : Egymillió 420920 korona illetéket fizettek ki eddig == Dunántúl. – 8:284
(1918. dec. 12.). – p. 6.
A pécsi leszerelések beszüntetéséről.
Pécsi honvédek vitézségi érme [Hír] == Dunántúl. – 8:284 (1918. dec. 12.). – p. 6.
Hír pécsi honvédekről : A 19. VII. zászlóalj útban hazafelé == Dunántúl. – 8:288
(1918. dec. 17.). – p. 4.
Hírek a montenegrói 19-es honvédekről == Dunántúl. – 8:297 (1918. dec. 29.). – p. 3.
Pécsi honvédek francia hadifogságban : Tudósítás Korfu szigetéről == Dunántúl. –
9:8 (1919. jan. 11.). – p. 3.
Szicília szigetéről Pécsre : Pécsi fiúk olasz hadifogságban : Az élet Szicília szigetén ==
Dunántúl. – 9:72 (1919. ápr. 13.). – p. 2–3.
1918. május. 19. == Pécsi Napló. – 28:101 (1919. máj. 20.). – p. 2.
Pécsi fiúk Korfuban : Hír 19 olasz hadifogságban levő katonáról == Dunántúl. – 9:138
(1919. júl. 5.). – p. 2.
Magyar hadifoglyok Odysseája : Egy pécsi kadét utazása hat tengeren és két világrészen
keresztül Pécsig == Pécsi Napló. – 29:210 (1920. okt. 21.). – p. 1–2.
Marton Gáspár, a 19. honvéd gyalogezred hadapródja.
Hazatérés szibériai hadifogságból == Pécsi Napló. – 29:258 (1920. dec. 21.). – p. 2.
Pécsi hadifoglyok hazatérése hajóval, Zágrábon keresztül, az amerikai vöröskereszt
segítségével.
Hat évi hadifogság után [1–2.] == Dunántúl. – 11:193 (1921. szept. 16.). – p. 2.; 11:194
(1921. szept. 17.). – p. 2.
Dr. Boldis Dezső pécsi segédtanfelügyelő, tüzér főhadnagy az orosz hadifogságban.
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Taskentól – Pécsig : Egy visszatért hadifogoly kálváriája == Munkás. – (1921. okt.
15.). – p. 2.
Egy pécsi fiú oroszországi élményei == Dunántúl. – 12:22 (1922. jan. 27.). – p. 4.
Hadifogság.
Hogy vagy vitéz fiam, Szlavecz István? : József főherceg levele egy volt pécsi katonához
== Pécsi Est. – 17:227 (1922. okt. 6.). – p. 2.
A főherceg hadtestparancsnok együtt küzdött Piavé-nál Szlavecz Istvánnal. Közli a
levelet.
Rarance előtt : A 19. honvédgyalogezred harcai 1916. jan. 19.-én == Pécsi Est. – 18:15
(1923. jan. 20.). – p. 2.
A pünkösdi forradalom a pécsi honvédtörvényszéken == Pécsi Est. – 19:182 (1924.
aug. 7.). – p. 2.
Szerb sajtótámadás a pécsi lázadás pöre miatt == Pécsi Est. – 19:201 (1924. aug.
31.). – p. 1.
A katonai ügyészség vádat emelt az 1918. májusi pécsi katonai felkelés szereplői ellen. A
szerb lapok szerint Magyarországnak – a békeszerződés értelmében – ehhez nincs
joga.
A pécsi cisztercirendi főgimnázium hősi halottainak névsora [1–6.] == Pécsi Napló. –
[35]:172 (1926. aug. 1.). – p. 5.; [35]:173 (1926. aug. 3.). – p. 3.; [35]:175 (1926.
aug. 5.). – p. 4–5.; [35]:176 (1926. aug. 6.). – p. 3.; Ua.: Dunántúl. – 16:172 (1926.
aug. 1.). – p. 6.; 16:173 (1926. aug. 3.). – p. 2–3.; 16:174 (1926. aug. 4.). – p. 3.;
16:175 (1926. aug. 5.). – p. 1.; 16:176 (1926. aug. 6.). – p. 2–3.
Nevek életrajzi adatokkal, a hősi halál helyével és időpontjával.
[SZÉCSEN József] Sz-n J-f: Pécs háborús éveinek naplóját, hat kötetben megírta Visy
László dr. nyug. főispán : Beszélgetés a naplóról Visy László dr.-ral == Pécsi
Napló. – 36:258 (1927. nov. 13.). – p. 2.
A kézirat a Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltárában: XIV. 60. Dr.
Visy László Pécs szabad királyi város főispánja naplói (1914–1921).
Holly Ferenc [Nekrológ] == Pécsi Napló. – 37:65 (1928. márc. 20.). – p. 4–5.
A 19. honvéd gyalogezred pótzászlóaljának parancsnoka.
[KETSKÉS Győző] K. Gy.: Bajtársi levél == Pécsi Napló. – 37:197 (1928. aug. 19.). –
p. 7.
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A „Fokos” egykori szerkesztőjének, haditudósítójának levele ifj. T. A. pécsi lakosnak,
„hűséges bajtársának” . Harctéri élmények az orosz fronton.
LÉGRÁDY Elek: A pécsi 19-es honvédek tűzkeresztsége Szerbiában == Dunántúl. –
24:102 – (1934. máj. 6.). – p. 4–5.
A nagy háború huszadik évfordulóján megszólalnak a mecsekalji hősök == Pécsi
Napló. – 43:141 (1934. jún. 24.). – p. 4.
Húsz évvel ezelőtt… : A „Pécsi Napló” különkiadásából értesült a város közönsége a
szarajevói merénylet részleteiről == Pécsi Napló. – 43:145 (1934. jún. 29.). – p. 2.
Hősök Galériája : Kovács Antal ny. tábornok hősi tette az uzi völgy-szorosban ==
Pécsi Napló. – 43:170 (1934. júl. 29.). – p. 6.
Hősök Galériája : Epizódok Waldbauer Henrik ezredes, a 8-as „vörös ördögök” utolsó
parancsnokának háborús életéből == Pécsi Napló. – 43:176 (1934. aug. 5.). – p. 4
Húsz évvel ezelőtt… == Dunántúl. – 24:179 (1934. aug. 9.). – p. 2.
Cikksorozat kezdete, folytatás minden számban. Utolsó cikk augusztus 28-án.
Egy-egy érdekesebb korabeli pécsi hír.
GARAY Lajos: Hősök Galériája : Szentgyörgyvölgyi Magay Béla alezredes hőstette
== Pécsi Napló. – 43:182 (1934. aug. 12.). – p. 4–5.
Hősök Galériája : Vitéz Perczel Tamás ezredes hősi tette == Pécsi Napló. – 43:187
(1934. aug. 19.). – p. 3.
Hősök Galériája : Egy I. osztályú nagyezüst vitézségi érem megszerzésének története :
Déri Gyula hősi tette == Pécsi Napló. – 43:192 (1934. aug. 26). – p. 3.
Pécsi honvédek a világháború alatt : Felhívás a volt pécsi 19. honvéd gyalogezred
egykori katonáihoz == Dunántúl. – 27:136 (1937. jún. 18.). – p. 2.; Ua.: Pécsi
Napló. – 46:138 (1937. jún. 20.). – p. 8.
Az ezred történetét megörökítő albumhoz kérnek írásokat, adatokat.
Huszonöt évvel ezelőtt volt a legforróbb júliusa Pécsnek == Dunántúl. – 29:167
(1939. júl. 23.). – p. 5.
A Dunántúl kétféle rendkívüli számot nyomtatott: Háború! és Nem lesz háború
címmel. Utóbbi számokat bezúzták.
A 6. gyalogezred emlékére == Dunántúli Napló. – 5:111 (1948. máj. 16.). – p. 7.
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30 éve történt a katonai felkelés.
A pécsi 6-os katonai lázadás (Részlet Hajdu Gyula művéből) == Dunántúli Napló. –
14:131 (1957. jún. 6.). – p. 2–3.
RAAB Ferenc: Hősökre emlékezünk : A pécsi hatos ezred felkelésének 40.
évfordulójára : Laki István: Így történt == Dunántúli Napló. – 15:116 (1958. máj.
18.). – p. 3.
„A forradalomhoz csatlakozik a munkásság” == Dunántúli Napló. – 15:117 (1958.
máj. 20.). – p. 3.
40. évforduló. A lázadás története.
PARRAGI György: Emlékeim 1918. május 20-ról == Dunántúli Napló. – 15:117
(1958. máj. 20.). – p. 3.
1918-ban ötödikes iskolás emlékei különösen az összecsapásokról.
PINTÉR István: Emlékezés a pécsi 6-os honvédekre, akik a békéért harcoltak ==
Népszabadság. – 16:118 (1958. máj. 20.). – p. 8.
GÁDORI Ferenc: Emlékezés == Dunántúli Napló. – 15:122 (1958. máj. 25.). – p. 4.
1918-ban hatodikos iskolás emlékei különösen a lázadás megtorlásáról.
Felavatták a 6-os honvéd gyalogezred hőseinek emlékművét == Dunántúli Napló. –
15:123 (1958. máj. 27.). – p. 1., 3.
A 48-as téren.
A névtelen hősök emlékezetére == Dunántúli Napló. – 16:117 (1959. május 21.). – p. 3.
[MAHÓ Lajos] M. L. Vörös pünkösd hétfőjén == Dunántúli Napló. – 18:118 (1961.
máj. 21.). – p. 4.
Az 1918-as katonai felkelésről.
S. G.: 6-osok == Dunántúli Napló. – 18:118 (1961. május 21.). – p. 4.
Fénykép a pécsi 6. gyalogezred 1918. évi pünkösdi felkelésének megtorlásáról ==
Dunántúli Napló. – 21:112 (1964. május 15.). – p. 2.
A JPM birtokába került kép a Szigeti gyakorlótéri kivégzésről.
MERÉNYI László: Ötven éve történt : Sztrájkok, tüntetések == Dunántúli Napló. –
25:101 (1968. máj. 1.). – p. 7.
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MERÉNYI László: Háborúellenes mozgalmak : Baranyai munkások harca 1918
júniusában == Dunántúli Napló. – 25:140 (1968. jún. 16.). – p. 5.
FARKAS Márton: Katonai felkelés Pécsett 1918 májusában [1–3.] == Dunántúli
Napló. – 25:113 (1968. máj. 16.). – p. 5.; 25:114 (1968. máj. 17.). – p. 5.; 25:115
(1968. máj. 18.). – p. 3.
BAKTAI Ferenc: Pécsi pünkösd, 1918 == Népszava. – 96:116 (1968. máj. 19.). – p. 3.
ÓNÓDI Kovács Ágoston: 50 éve történt Pécsett == Magyar Nemzet. – 24:128 (1968.
jún. 2.). – p. 14.
Visszaemlékezés az 1918-as pünkösd vasárnapi lázadásra.
KÉRI Tamás: A pécsi 6-os lázadás == Dunántúli Napló. – 25:116 (1968. máj. 19.). – p.
5.
FANCSOVITS György: „Most roppannak a roppant eresztékek” == Dunántúli
Napló. – 25:253 (1968. okt. 27.). – p. 7.
A háborús Pécs. Szociális kép. Az orosz forradalom hatása. A katonafelkelés.
MÜLLER Géza: A lázadás tanúja == Mohácsi Napló. – 4:20 (1973. máj. 19.). – p. 1.
Az 1918-as katonai felkelésre emlékezik az események egyik szemtanúja, Nagy
György.
HARCOS Ottó: Az 1918-as pécsi lázadás és forradalom == Dunántúli Napló. – 31:139
(1974. máj. 23.). – p. 6.
CSERTA Béla: Tizennégy jeltelen sír == Dunántúli Napló. – 32:140 (1975. máj. 24.). –
p. 11.
Az 1918-as katonai felkelésről.
SZITA László: Az 1918. május 20-i pécsi katonai felkelés : Gyűjtsük össze a fellelhető
emlékeket! == Dunántúli Napló. – 34:135 (1977. máj. 18.). – p. 6.
NYÍRI Éva: A pécsi véres pünkösd == Lobogó. – 20:30 (1978). – p. 24–25.
ERDŐDI Gyula: Békemozgalmak Pécsett 1918 első felében : Hódítás és hadikárpótlás
nélküli békét követeltek == Dunántúli Napló. – 35:81 (1978. márc. 22.). – p. 6.
Emlékülés a pécsi katonai lázadás évfordulójára : Bemutatták a pécsi körzeti stúdió
új dokumentumfilmjét == Dunántúli Napló. – 35:128 (1978. máj. 11.). – p. 1.
A dokumentumfilm elérhető a Csorba Győző Könyvtár honlapján.
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LOMBOSI Jenő: Lázadás a Búza téren : az emberek szabadságvágya erősebb a
halálfélelemnél : A hatvan évvel ezelőtti pécsi vörös pünkösd == Dunántúli
Napló. – 35:131 (1978. máj. 14.). – p. 6.
ERDŐDI Gyula: Antimilitarista bányászsztrájkok : A politikai megmozdulások
kezdeményezői a Pécs vidéki bányászok == Dunántúli Napló. – 35:135 (1978.
máj. 18.). – p. 6.
SZITA László: 1918. május 20. : Újabb adatok a pécsi katonai felkelés történetéhez ==
Dunántúli Napló. – 35:135 (1978. máj. 18.). – p. 6.
[HALLAMA Erzsébet] H. E.: Sortűz pünkösd rózsáira : Képernyő előtt == Dunántúli
Napló. – 35:137 (1978. máj. 20.). – p. 3.
A Pécsi Körzeti Stúdió dokumentumfilmje.
VARGHA Dezső: Az első világháború kitörése : „Mintha az egész város uniformist
öltött volna magára…” == Új Dunántúli Napló. – 5:227 (1994. aug. 18.). – p. 11.
VARGHA Dezső: Az első világháború kitörésének visszhangja Pécsett == Pécsi Hét. –
14:31 (2004 aug. 6.). – p. 2.
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ZUSAMMENFASSUNGEN
Tibor Balla
Die Kriegsmacht der Österreichisch–Ungarischen Monarchie beim Ausbruch
des ersten Weltkrieges
In der Studie wird der Organisationsaufbau der österreichisch–ungarischen
Kriegsmacht am Vorabend des ersten Weltkrieges und nach der Mobilisierung
dargelegt. Der Autor erörtert die organisatorische Gliederung der aus fünf
Bestandteilen bestehenden Landstreitkräfte (gemeinsame Armee, königlich
ungarische und österreichische Landwehr, ungarischer und österreichischer
Landsturm) und der gemeinsamen Kriegsmarine, sowie die einheitliche Leitung
des gemeinsamen Kriegswesens aus Wien. Es wird detailliert, in was für Stärke das
historische Ungarn sich im Sommer 1914 in der gemeinsamen Armee, in der königlich
ungarischen Landwehr, weiterhin bei der kaiserlichen und königlichen Kriegsmarine
vertreten liess. Der Autor der Studie analysiert den Zustand der bewaffneten Macht
beim Ausbruch des Weltbrands und vergleicht ihn mit der Kriegsmacht anderer
europäischen Staaten.

Krisztián Bene
Soldaten aus dem Komitat Branau in der französischen Armee im ersten
Weltkrieg
Im Laufe seiner Geschichte hat Frankreich des öfteren Ausländer in den Reihen seiner
Armee eingesetzt um das Leben seiner eigenen Bürger verschonend seine Interessen
auf dem Schlachtfeld wirksam zu verteidigen. Diese Tradition ist noch am Leben
in der Französischen Fremdenlegion, aber es kam überwiegend zur Zeit der beiden
Weltkriege zu einer umfangreichen Einbeziehung ausländischer Freiwilligen. In den
Jahren des ersten Weltkrieges dienten mehr als 40 000 Freiwillige aus dem Ausland
in den Reihen der französischen Streitkräfte, die ungefähr 50 Nationen vertraten. Die
überwiegende Mehrheit von ihnen kämpfte in einer Kampftruppe der Fremdenlegion
den ganzen bewaffteten Konflikt hindurch auf den Kriegschauplätzen entweder
in Westeuropa, auf dem Balkan, in Nordafrika oder Rußland. Neben den sich in
größter Anzahl meldenden Elsaßern, Italienern, Russen, Schweizern und Belgiern
gab es eine beachtliche Zahl von österreichisch–ungarischen Staatsbürgern. Von den
lezteren stammten nur einpaar Hundert aus dem Gebiet des Königreiches Ungarn
und auf dem Schlachtfeld opferten etwa 50 ihr Leben in Verteidigung Frankreichs.
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Die detallierte Untersuchung der Angaben der letzteren hat erwiesen, dass auch
zwei, im Komitat Branau geborene Soldaten im französischen Heer dienten und
während des Konflikts gefallen sind. Die Darstellung ihrer militärischen Tätigkeit
wird hoffentlich zu einer besseren Erkenntniss der Beziehungen zwischen den beiden
Ländern beitragen.

Zoltán Kaposi
Die wirtschaftlichen Veränderungen von Nagykanizsa zur Zeit des ersten
Weltkrieges
Die Abhandlung des Autors untersucht die wirtschaftlichen Veränderungen von
Nagykanizsa im Laufe des ersten Weltkrieges. Zuerst gewährt er einen Überblick
der Vorausgegangenen und erörtert die Wirtschaftsentwicklung der Stadt zur Zeit
des Dualismus. Dieser Entwicklung wurde vom Ausbruch des Krieges Einhalt
geboten. Der Krieg hat desweiteren Veränderungen mit sich gebracht, auf die weder
die Stadtführung noch die Einwohner vorbereitet waren. Nagykanizsa ist mehr und
mehr zu einer Spitalstadt geworden. Zu den bisherigen Kasernen gesellte sich eine
dritte und auch ein Spital wurde erbaut, das 3600 Personen aufnehmen konnte. Die
Unternehmer sind auch übel ausgekommen, da zur Zeit des Krieges mehrere Tausend
Männer einberufen wurden, und der Markt sich wegen des Ausfalles der Arbeitskraft
und daher der Einkommen eingeengt hat und es wegen der staatlichen Zentralisierung
keine Rohstoffe gab. Der sich hinausziehende Krieg hat sowohl für die Arbeitnehmer
als auch für die Bevölkerung eine riesige Belastung bedeutet. Am Ende des Krieges
war Nagykanizsa eine weißblutete Stadt. Etwa 1100 Nagykanizsaer wurden im Krieg
getötet und ca. 400 wurden verkrüppelt. Die Kanizsaer Unternehmer haben den
Großteil ihrer äusseren und inneren Märkte wegen der neuen Grenzen eingebüsst,
was die Möglichkeit einer raschen wirtschaftlichen Neubelebung grundlegend
eingeschränkt hat.

Attila Bősz
Die Mittel und Quellen des Strassenverkehrs und ihre Mobilisierung für die
Armee im ersten Weltkrieg
Die Studie befasst sich mit der Benutzung nicht zur Fahrbahn gebundener Fahrzeuge
im Strassenverkehr während des Krieges. Vieles wurde über die Rolle der Eisenbahn
in der Fachliteratur geschrieben, die Verwendung im Krieg der im Strassenverkehr
noch wenig gebrauchten, technisch gesehen noch unentwickelten Kraftwagen sowie
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des wichtigsten Verkehrsmittels, des mit tierischer Kraft gezogenen Fahrzeuges ist
jedoch ein, obwohl interessantes, aber weniger erforschtes Thema.
Der Autor untesucht die Rolle der Fahrzeuge in der Mobilisierung, die
gesetzlichen Grundlagen ihrer Verwendung und erörtert die Verpflichtungen
der Kleinindustrie zu Kriegszeiten, die von ausschlaggebender Bedeutung in der
Herstellung der Fahrzeuge waren. Darüber hinaus werden die Mittel, Typen und
Verwendungsbereiche der Mobilisierung analysiert. Technisch gesehen können die
an der Front eingesetzten Tiere sowie Liefer-und Zugwagen nicht scharf von denen
im Hinterland unterschieden werden, da die Armee hauptsächlich das Eigentum der
Zivilbevölkerung in Anspruch nahm. Aus diesem Grunde beschäftigt sich der Autor
sowohl mit der Frage der Verwendung der sich zwischen zwei Stellen bewegenden
Gespanne, die im Hinterland oder an der Front verwendet wurden und Versorgung
an die Front lieferten oder aber als Eilboten dienten, als auch mit der der weingen
Personenkraftwagen.
Die Abhandlung konzentriert auf das Komitat Baranya-Branau und die
Stadt Pécs-Fünfkirchen und anhand von Quellenmaterial im Archiv behandelt
die Schwierigkeiten der Region, die die Moblisisierung während des Krieges zu
bekämpfen hatte.

Judit Borsy
Der erste Weltkrieg im Leben der Pfarreien im Komitat Baranya-Branau
Die von den Pfarrern geführten Geschichten der Pfarreien, die Historiae Domus
verewigen die wichtigen Ereignisse der Pfarreien in der Form der Tagebücher.
Zwei Pfarrer, Pál Németh aus Garé und János Gaál aus Kővágószőlős geben
besonders inhaltsreiche Berichte über die Kriegsjahre. Die zwei Pfarreigeschichten
unterscheiden sich in Form und Ton, sie ergänzen also einander sehr gut.
Anhand Pfarreigeschichten stellt die Studie dar, was für ausserordentliche
Maßnahmen der Bischof und die Regierung im Zusammenhang mit dem Krieg trafen,
bzw. wie diese von den Pfarrern und ihren eigenen Pfarreien durchgeführt wurden.
Sie haben auch über die wechselvollen Formen und Erfolge der Spendensammlungen
berichtet. Die Ausbildung der Kontakte mit den in den Krieg gezogenen Soldaten
bildete ebenso einen Teil der Tätigkeit der Pfarrer.
In den schwierigen Kriegsjahren bestimmte die Persönlichkeit des Pfarrers,
inwiefern er das Leben der Gläubigen im Hinterland und an der Front beeinflusste. Die
in den Jahren des ersten Weltkrieges herausgegebenen Postkarten veranschaulichen
die Schwierigkeiten und Tragödien des ersten Weltkrieges.
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Mihály Ernyes
Die Polizei in Pécs-Fünfkirchen und im Komitat Branau-Baranya zu Beginn
des ersten Weltkrieges
Die Studie bietet einen Einblick in die Tätigkeit der Polizei in der Provinz unmittelbar
vor dem Ausbruch und zu Beginn des ersten Weltkrieges. Desweiteren werden die
Struktur und Tätigkeit der polizeilichen Körperschaften untersucht. Es werden die im
Falle eines Krieges in Kraft tretenden Ausnahmemaßnahmen und deren gesetzliche
Grundlagen erörtert.
Die in der Provinz, vor allem in der Stadt Pécs-Fünfkirchen und im Komitat
Baranya-Branau tätigen Organisationen, namentlich die Gendarmerie und die
Polizei sowie die zusätzlichen und Hilfsdienst bietenden Körperschaften werden
dargestellt. Ebenso wird die Tätigkeit der polizeilichen Organe, vorzugsweise der
Polizei in den Gemeinden betrachtet. Weiterhin werden die Umstände der Geburt
der Körperschaften, die Zustände der Organisierung, Stärke und Quartierung,
genauso wie die bezüglichen Rechtsvorschrifte beschrieben.
Mit der Veröffentlichung statistischer Angaben werden einige sachliche
Umstände klargelegt. Es wird auf die Zustände der öffentlichen Sicherheit, die
Maßnahmen der Leiter der Stadt und des Komitates und die Rolle der Betroffenen
verwiesen. Erwähnt wird auch die einschlägige Tätigkeit der zeitgenössischen Presse.
Die auf Rechtsordnungen und im Archiv durchgeführten Forschungen ruhende
Abhandlung weist sowohl in theoretischer als auch in praktischer Hinsicht auf
mehrere, das Thema erörternde Werke hin, die die angedeuteten Themenkreise
detalliert ausführen.

Imre Gábor Nagy
Beamten in Pécs-Fünfkirchen im ersten Weltkrieg
Wegen Einberufungen hat sich die Zahl der städtischen Beamten vermindert. Die
Lage der Beamten kann als vorteilhafter als die der städtischen Diener und Polizisten
bewertet werden, die in grösserem Maße zum Militärdienst einberufen wurden. Die
städtischen Beamten waren durch eine seltsame Dualität gekennzeichnet. Einerseits
konnten sie sich im Hinterland in vollkommener Sicherheit fühlen, andererseits
wurden sie selber dem Krieg ausgeliefert, da die vom Lohn und Gehalt lebenden
Bürger von den Preiserhöhungen und Versorgungsschwierigkeiten besonders
betroffen waren. Aus diesem Grunde hat die Generalversammlung der Stadt ihren
Angestellten, z.B. den nicht im Verwaltungsdienst angestellten Hilfe zugewiesen.
Die vom Bürgermeister Andor Nendtvich geführte Stadt verfügte über einen
verhältnismäßig jungen und agilen Beamtenstab. Die Zunahme der militärischen
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Aufgaben (Einrückungen, Quartierungen, Requirierungen, Quartierungen
der verletzten Soldaten, usw.) sowie der der Kiegshilfe, der allgemeinen
Lebensmittelversorgung und Verpflegung, karitativen Hilfsaktionen und desweiteren
der Stadtverwaltung) haben mehr und mehr die Beamten der städtischen Verwaltung
belastet, die versuchten, den neuen Herausforderungen zu entsprechen. Sie haben
vorwiegend dier Lebensmittelversorgung beispielhaft organisiert. Die Interessen des
Hinterlandes und die der Armee sind des öfteren miteinander in Konflikt geraten.
Die Beamten der Stadt haben vor allem die Interessen der Stadtbewohner vor Augen
gehalten.

Bálint Radó
„Meine Tür ist für einen jeden geöffnet” . Dr. László Visy von Nagyatád,
Obergespan der königlichen Freistadt Pécs-Fünfkirchen und das Hinterland
Unser Archiv bewahrt ein sechsbändiges Werk, das Tagebuch von dr. László Visy,
dem Obergespan der königlichen Freistadt Pécs-Fünfkirchen. Vom Ausbruch des
Krieges an führte es der Obergespan jeden Tag. Demzufolge erhalten wir Berichte
aus erster Hand wie in Pécs das Hilfswerk, die Versorgung der Kriegswitwen und
Kriegswaisen, die Pflege der Verletzten, sowie die Hilfsaktionen für die an der Front
in der ungarischen Heimwehr und in der k. u. k. Armee kämpfenden ungarischen
Soldaten organisiert wurden.
Gleich am Anfang des Krieges wandte sich László Visy völlig dem Hilfswerk zu.
Er gründete in der Nachbarschaft des Hauptbahnhofes das Spital der Fünfkirchner
Filiale des Roten Kreuzes der Länder der Heiligen Stefanskrone Ungarns, Er
organisierte den Unterricht der freiwilligen Krankenschwester, den seine beiden
Töchter absolvierten. Bereits im Herbst des Jahres 1914 wurde das Freiwillige Lazarett
des Roten Kreuzes auf völlig eigene Initiative an die Ostfront gesandt, in dem beide
Töchter und sein Schwiegersohn dienten. Die vier erwachsenen seiner vier Söhne
kämpften an den verschiedenen Fronten. Er unternahm keinerlei Versuche, sie vom
Militärdienst befreien zu lassen. Einer seiner Söhne ist am Ende des Krieges an der
italienischen Front gefallen.
Es ist besonders interessant, das Tagebuch von László Visy mit den Quellen
unseres Archivs, den Dokumenten des Obergespans und des Bürgermeisters zu
vergleichen.
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Mihály Huszár
„Ich hoffe, eines Tages wird auch der Fähnrich heimkehren” . Die Dokumente
von Ferenc Sztelek aus dem ersten Weltkrieg, ein freiwilliger Fähnrich des
Pécser Regimentes Nr. 19
Im Nachlass der Baumeister-Unternehmerfamile Sztelek-Csomós, der den größten
Teil der historischen Sammlung des Museums von Marcali bildet, gibt es mehr als 160,
mit der Person von Ferenc Sztelek, ein, im ersten Weltkrieg verschwundener Fähnrich
verbundene Objekte, Dokumente und Lichtbilder. Nach dem Abbruch seiner Studien
an der Technischen Universität ist er 1915 in die Armee für einen einjährigen Dienst
als Freiwilliger nach Pécs-Fünfkirchen eingerückt. Im Januar 1916 wurde er nach Budapest kommandiert um Offizierausbildung zu erhalten, nachher im Mai wurde er
mit seiner Kampftruppe (Infanterie-Regiment Nr. 19, Landsturm-Bataillon Nr. IV.)
an der Ostfront bei Przemyśl eingesetzt um die Brusilow-Offensive zum Stillstand zu
bringen. Zuletzt wurde er zum Gyimes-Pass in Siebenbürgen befohlen, wo er am 2.
Dezember 1916 auf rumänischem Gebiet in russische Kriegsgefangenschat geriet und
noch am selben Tage für ewig verschwand.
In seiner Verlassenschaft ist sein Briefwechsel mit seinen Klassenkameraden
aus der Mittelschule in Veszprém sowie seinen Freunden von der Technischen
Universität in Budapest bedeutsam, in dem wir interessante Angaben über das Los
der nach dem Kriegsausbruch freiwilligen oder wehrpflichtigen Dienst leistenden,
zu der ungarischen Mittelschicht gehörenden jungen Männer finden können. Als
letztes Dokument setzte die im Jahre 1922 ausgefertigte, ihn für tot erklärende
Maschinenschrift fest, dass er nie wieder heimkehren werde. Das tragische Schicksal
und die Pflege der Erinnerung des tüchtigen und lebenslustigen Mitgliedes der
Sztelek-Csomós Baumeisterfamilie, der als ihre begabte „Hoffnung” gegolten war,
hat jahrzehntelang das Alltagsleben der Familie bestimmt.

Miklós Szerecz
Ein „alter Honvéd, ein Kämpfer des Weltkrieges” . Die Darstellung und Analyse
des Feldtagebuches von György Kovács
György Kovács (1875–1949) war einer der vielen Millionen Männer, die vor hundert
Jahren tätige Teilnehmer und gleichzeitig Augenzeugen der „Urkatastrophe” des 20.
Jahrhunderts, des ersten Weltkrieges waren. Mit seinem bisher unveröffentlichten
und in einer Sammlung des Archivs steckenden Tagebuch der „alte HonvédHeimwehr Soldat” , György Kovács war ein Zeitzeuge, der nicht nur berichtete,
sondern mit der intuitiven Kraft seiner Werke unmittelbar und elementarisch all das
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interpretierte, was man mit den Worten des Dichters (Endre Ady) so beschreiben
kann: „ein Mensch im Unmenschlichen” .
György Kovács, der „alte Honvéd, ein Kämpfer des Weltkrieges” , wie er sich
selber nennt, kämpfte an den verschiedenen Fronten den ganzen Weltkrieg hindurch.
Es ist belegbar, dass er in den Schlachten am Doberdo-Plateau, in der Abwehr und
Verteidigung der Karpaten und Siebenbürgens teilnahm und wie das der Fall bei
vielen seiner Kameraden war, das Ende des alles umkehrenden blutigen Krieges traf
ihn auf dem italienischen Kriegsschauplatz.
Er dokumentierte seine Erlebnisse bereits an der Front und nach seiner
glücklichen Heimkehr sammelte und bearbeitete er sie. Er schätzte sie hoch, wie auch
andere, denn sie wurden in kürze entdeckt und sind ein Teil der örtlichen öffentlichen
Sammlung in Szigetvár geworden. Das Tagebuch ist in zweierlei Hinsicht eine
Zeitdokumentation: es ist eine hervorragende Quelle des Alltags der Frontsoldaten
im ersten Weltkrieg. Zweitens, es ist auch symbolisch und persönlich gesehen eine
Zeitdokumentation, weil es mit seinem seltsamen Werdegang beweist, dass nichts
verloren gehen kann, dass es keine nutzlosen Abstecher in der Geschichte (nicht
einmal in der Mikrogeschichte) gibt, eines Tages kehrt ein jeder heim.

Péter Zóka
Die Kriegstaten von Géza Igmándy-Hegyessy in den Jahren des ersten
Weltkrieges
Die Studie erörtert die Rolle, die Géza Igmándy-Hegyessy, Kapitän des 52. k. u. k.
Infanterie-Regimentes von Pécs-Fünfkirchen im ersten Weltkrieg spielte. Er war
einer der bedeutendsten Persönlichkeiten der Zwischenkriegszeit in Ungarn. Ein
hervorragender Soldat, geschäftsführender Stabkapitän des Stuhles des Vitéz Ordens,
Generalleutnant der königlichen Leibgarde, der als sein persönlicher Ratgeber und
Vertrauter zum innersten Kreis des Reichsverwesers Horthy gehörte und dessen
späterer Ruf und Ruhm auf seinen Heldentaten in den blutigen Schlachten des
Weltkrieges beruhte.
Die Studie will hauptsächlich die Frage beantworten, wie sich der persönliche
Lebensweg von Géza Hegyessy als eine Mikorogeschichte zur mehr oder weniger
bekannten Herresgeschichte verhält, sich in sie einfügt und damit verbunden ist,
beziehungsweise wie unsere, auf Lehrbücher und gößere Zusammenfassungen
basierenden Kenntnisse über den Krieg durch ihn modifiziert werden können. In
seinen Forschungen hat der Autor die Methode der vergleichenden Quellenanalyse
angewandt. Er hat sich mit dem im Komitatsarchiv Baranya des Ungarischen
Nationalarchivs aufbewahrten Dokumenten- nachlass der Hegyessy-Familie
auseinandergesetzt, der im Jahre 1966 in den Besitz des Pécser Staatsarchivs durch
Kauf geriet.
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Gábor Aradi
„Fand den Heldentod für sein Vaterland” Kriegsverluste anhand der
Nachlassinventare des Bezirks Gyönk (Jörging)
In der Studie wird ein Teil der Soldatenopfer des ersten Weltkrieges im Komitat
Tolna-Tolnau und innerhalb des Komitates im Bezirk Gyönk-Jörging anhand
der Nachlassverzeichnisse des Bezirksamtsgerichtes aufgezählt. Vor der Analyse
der Inventare schildert der Autor die die Matrikelführung über die im Krieg
gefallenen Soldaten betreffenden Verordnungen. Hiernach stellt er den Gang
der Gerichtsverfahren bezüglich des Nachlasses der im Krieg Verstorbenen dar.
Besonders eindringlich erörtert er den Prozess der Todeserklärungen samt ihren
Regeln und der behördlichen Bestimmung des Zeitpunktes des Todes. Die während
der Quellenbearbeitung gemachten Feststellungen werden durch konkrete Beispiele
veranschaulicht. Die aufgrund des gerichtlichen Materials aufgestellte Verlustliste
wird mit den Angaben der Todesurkunden der Siedlungen des Bezirkes verglichen.
(Die Bearbeitung der Todesurkunden wurde von Tibor Marosi, dem Hauptarchivar
des Komitatsarchivs Tolna des Ungarischen Nationalarchivs durchgeführt.) Die
beiden Quellen vergleichend weist der Autor darauf hin, dass die Aufstellungen aus
den beiden mitenander nicht immer übereinstimmen. Er betont weiterhin, dass
es in den Matrikeln mehrere falsche Einträge vorkommen. Es wäre also nötig, sie
möglichst zu präzisieren. Ehre den Gefallenen gegenüber würde dies rechtfertigen.
Die in der Abhandlung analaysierten Angaben werden in einer Tabelle veröffentlicht.

Ferenc Tegzes
Der Quellenwert der Dienstenthebungen aus den Jahren 1917–1918
Die Studie präsentiert eine Reihe archivarischer Dokumente. Die Akten der
militärischen Dienstenthebungen bieten neue Quellen für die Lokalhistoriker
zur Darstellung der Wirkung des ersten Weltkrieges auf das Hinterland. Gemäss
Verordnung 4100/eln. 4./1917. H. M. alle vorherige Enthebungen vom Militär
wurden erneut überprüft. Laut der Verordnung alle Arbeitsgeber waren verpflichtet,
eine Liste ihrer Arbeitsnehmer aufzunehmen. Bei der Munizipalbehörde von PécsFünfkirchen wurden alle Verzeichnisse von der Militärischen Abteilung behandelt.
Die im Komitatsarchiv von Baranya des Ungarischen Nationalarchivs deponierten
Namensregister können folgendermaßen gruppiert werden: A./ Technisch, B./
Genossenschaftlich, C./ Brennereien, D./ Forstwirtschaft, E./ Nuztgärten, F./
Behörden, Unternehmen, Betriebe, Institutionen, G./Landwirtschaft.
Die Rubriken des Namensregisters verraten den Namen, die Charge, den
Wohnsitz, den Beruf des Betroffenen vor dem Krieg, seine theoretische und
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praktische Ausbildung, sowie seit wann er in seinem jetzigen Beruf beschäftigt
wird. Die wichtigste Spalte beantwortet die Frage, aus welchem Grunde der
Arbeitsgeber ihn vom Militärdienst befreien möchte. Die Quelle ist vorwiegend
für Wirtschaftshistoriker nützlich, sie ist aber auch in gesellschaftsgeschichtlicher
Hinsicht von Bedeutung. Genealogen erhalten einen Einblick in das Leben ihrer
Vorfahren.

Ágnes Vargha Szántó
Die Presse in Pécs-Fünfkirchen in den ersten zwei Jahren des ersten Weltkrieges
Der erste Weltkrieg erforderte eine maximale Anstrengung des Landes. Die Regierung
stellte alle Kräfte in den Dienst des Krieges, was auch die Presse betraf. Sie wurde als
Mittel der zeitgenössischen Massenkommunikation unter strenge Kontrolle gebracht.
Die Bedeutung der Zeitungen wurde auch dadurch erhöht, daß sich die
Unterhaltungsmöglichkeiten eingeengt haben, währenddessen die Bevölkerung
nach Nachrichten dürstete. Durch die Massenpresse der Zeit gelangten die Nachrichten jeden Morgen zu Hunderttausenden. Die Zeitungen wurden jedoch nicht nur im
Hinterland gelesen, sondern auch an der Front, im Lazarett, wo in erster Linie die
Presse die Verbindung zur Heimat bedeutete. Es war wichtig, worüber die Zeitung
berichtete, denn neben der Vermittlung der Information sie hat auch die Denkweise
und Meinungen der Leser beinflusst, ja sogar gelenkt.
Dies wurde von der Regierung erkannt und mit Hilfe verschiedener
Institutionen und Organe sie hat die ungarischen Zeitungen überwacht. Die wegen
des Krieges ohnehin mit Schwierigkeiten (Mangel an Mitarbeiter, der langsame
Zufluss der Nachrichten, Sparsamkeit mit Papier, der Rückgang der Einkommen aus
Werbungen) kämpfenden Redaktionen versuchten die von den Behörden erhaltenen
Anweisungen einzuhalten, um die vorläufige Zensur zu vermeiden. Am Anfang
bedeutete dies keine Probleme, mit einigen Ausnahmen unterstützte die ungarische
Presse den Krieg einstimmig.

István Gyánti–Zoltán Kiss
Das Literaturverzeichnis des ersten Weltkrieges in Bezug auf Pécs
Der erste Weltkrieg spielt eine wichtige Rolle im Leben aller ungarischen Städte,
so auch von Pécs-Fünfkirchen. Artikel von Tageszeitungen, Abhandlungen und
selbständige Bände befassen sich mit den Kriegsjahren von Pécs. Die Autoren haben
anhand der Angaben dieser Dokumente diese Bibliographie aufgestellt, wobei sie den
Bestand der Ortsgeschichtlichen Sammlung der Csorba Győző Bibliothek benutzten.
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Die Autoren haben den Versuch unternommen, alle Publikationen, Zeitschrifte
und Monographien, die sich auf Pécs beziehen, sowie die Tagebücher und Memoiren
der Pécser Soldaten zu registrieren.
Sie haben die während des Weltkrieges erschienenen Artikel nicht gesammelt,
da zwischen 1914 und 1918 die Kolumnen der örtlichen Zeitungen vom Lärm des
Weltkrieges schallend waren. Die eindringliche Untersuchung dieser Nummer ist
eine unumgehbare Aufgabe für die Forscher dieser Zeitspanne. Die interessanteren
unter den nach Abschluss des Weltkrieges bis zu unserem Tage erschienenen Artikeln
jedoch wurden ins Verzeichnis eingeschlossen.
In der Zwischenkriegszeit haben vorwiegend die Beschreibung der
Kriegsereignisse, die Erinnerungen an die Soldatenerlebnisse und die Ehre den
Helden die Menschen beschäftigt. Zur Zeit des Sozialismus waren die Aspekte der
Arbeiterbewegung überbetont. Unsere Historiker haben sich in erster Linie mit der
Meuterei des 6. Infanterieregimentes befasst. Nach der Wende dagegen sind die
wirtschafts-und gesselschafthistorischen Aspekte in den Vordergrund gedrungen.
Diese Bibliographie möchte zui einer monographischen Bearbeitung der
Kriegsjahre in Pécs beitragen.
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SUMMARY
Tibor Balla
The Military Power of Austro–Hungary at the Time of the Outbreak of the
Great War
The study persents the fabric of Austro–Hungarian military forces on the eve of
the Great War and after the mobilization. The author adverts to the organizational
structure of the land forces consisting of five main constituents (common army, royal
Hungarian Honvéd and Austrian Landwehr forces, Hungarian and Austrian territorial
armies) as well as that of the common navy. He also treats the unified direction of the
common military from Vienna. He discusses to what extent historical Hungary was
represented in the common army, the royal Hungarian Honvéd forces as well as the
imperial and royal navy. The author also analyzes the state of the armed forces at the
time of the outbreak of the World War and compares it with those of other countries.

Krisztián Bene
Soldiers from Baranya County in the French Army in the Great War
In the course of its history France has employed foreigners in the ranks of its army
on several occasions in order effectively to defend its interests at the front while
sparing the lives of its own citizens. This is still a custom within the frameworks of
the French Foreign Legion. The employment of volunteers from abroad on a large
scale, however, was mainly a phenomenon during the world wars. In the years of the
Great War more than 40 000 foreign volunteers served in the French armed forces
representing approximately 50 different nations. The overwhelming majority of them
fought throughout the armed conflict in one or the other corps of the Foreign Legion
on the fronts in Western Europe, the Balkans, North Africa or Russia. Besides the
Alsatians, Italians, Russians, Swiss and Belgians who constituted the majority of
applicants there were citizens of Austo–Hungary among them in great numbers, too.
Of the latter only some hundred came from the territory of the Kingdom of Hungary, some 50 soldiers laid down their life in defence of France. A thoroughgoing
investigation of the data of the latter revealed that two soldiers born in the county
of Baranya served in the French troops, too, and died in battle. The presentation of
their military activity will hopefully contribute to a better understanding of the links
of the two countries.
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Zoltán Kaposi
The Economic Changes of Nagykanizsa During WWI
The author’s study examines the economic changes of Nagykanizsa during the First
World War. First he surveys the antecedents providing a closer look at the economic
development of the town in the era after the Compromise of 1867. This development
was brought to a halt by the outbreak of the war which had prompted changes neither
the leaders nor the inhabitans of the town were prepared for. Nagykanizsa became
more and more of a hospital town. Besides the two former barracks a third was
built, and a military hospital fit to hospitalize 3, 600 people was erected, too. The
entrepreneurs were out of pocket as well, as many thousand men were called up to
join the army during the war and the shortage of manpower and thus the deficit
resulted in the dwindling of the market whereas there were no raw materials due to
national centralization. The protraction of the war at the end of which Nagykanizsa
was drained of blood meant a severe burden for the employees and the population
alike. About 1, 100 people were killed in war and some 400 were crippled. Due to
the new borders the entrepreneurs of Nagykanizsa lost most of their former foreign
and inner markets which fundamentally restricted the chance for rapid economic
regeneration.

Attila Bősz
The Means and Resources of Vehicular Mobility and Their Mobilization for the
Army in the First World War
The study deals with vehicular, non-permanent track traffic during the war. Much
has been written on the role of railways. However, the means of war use of motorcars
which were still technically primitive and not excessively used on roads as well as
that of the chief means of transport, the animal-drawn vehicle, although a similarly
interesting topic, has been less extensively explored.
The author examines the role of vehicles at the time of mobilization, the legal
background of their use and he treats the war pledges of small-scale industry which
played a major role in the production of the means of transport. Furthermore, the
means and types of mobilization are investigated along with their scope of use.
Technically speaking, stock as well as means of transport and traction deployed at
the front cannot strikingly be distinguished from those in the hinterland as the military overwhelmingly called the property of civilians into requisition. This is why
the author embraces the questions of use of mobile draughts and motorcars in small
number alike that were used in the hinterland and at the front or in order to transport
provision to the front or even to serve as postillion moving between two places.
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The study focuses on the county of Baranya and the city of Pécs. Based on
archival material it discusses the difficulties of the region one after the other which
mobilization had to face and cope with in the course of the war.

Judit Borsy
The Great War in the Lives of the Catholic Parishes of Baranya County
The parish records called Historiae Domus kept by the parish priests perpetuate the
important events of the parishes in forms of diaries. The relations of the years of the
First World War are especially rich in the case of two parish priests, Pál Németh of
Garé and János Gaál of Kővágószőlős. The two parish records differ in form and tune
thereby complementing each other.
Based on parish records the study demonstrates what kind of special measures
were taken by the bishop as well as the government in connection with the war and
how these were fulfilled by the parson in his own parish. The parish priests also
gave account of the various methods and results of collections and contributions.
Establishing contacts with those who went to war also constituted a part of the tasks
of the parsons.
In the difficult years of the war the personality of the parish priest determined
how much influence he exercised on the life of the flock in the hinterland as well as
on those who were in the field. Postcards made during WWI illustrate the hardships
and tragedies of the war years.

Mihály Ernyes
The Policing of Pécs and Baranya at the Beginning of the First World War
The study provides a glimpse into the activity of the police in the counties right
before the outbreak as well as at the beginning of WWI. Likewise, the structure and
operation of policing corps is investigated. Extraordinary measures and their legal
bases coming into effect in case of war are also mentioned.
Organizations working in the counties, especially in the city of Pécs and the
county of Baranya, notably the gendarmerie and the police as well as supplementary
and auxiliary corps are treated. The activity of policing forces in the municipalities,
especially municipal police is similarly discussed. The study informs us about the
circumstances of the birth of the corps, not unlike those of organization, manpower
and quartering, just like relevant dispensation in statutes.
A light is thrown on some meaningful aspects by publishing statistics. Conditions
of public safety, measures taken by the leaders of the city and the county and the roles
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played by those affected is illuminated. Relevant activity of contemporary press is
also made mention of.
Both in theoretical and practical approach the study based on statutes and
archival research refers to several works which give more detailed elaboration of the
questions discussed.

Imre Gábor Nagy
Clerks in Pécs in the First World War
Due to call-ups the number of urban clerks was decreasing. The position of clerks can
be evaluated as more favourable than that of the urban servants and policemen who
were called up to join the army in greater proportion. Urban clerks were characterized
by a peculiar duality. On the one hand, they could feel totally secure in the hinterland,
on the other, however, they were exposed to the war, too, as those who earned wages
and salaries were particularly affected by rises in prices and difficulties of supply.
Therefore, the general assemlbly of the city provided benefit for its personnel such as
for those employed not in civil service.
The city led by mayor Andor Nendtvich possessed of a relatively young and
agile staff of leading clerks. The growth in the number of tasks related to the military
(entries, quartering, requisitions, the quartering of injured soldiers etc.) as well as
to war relief, public alimentation and provision, charity, and, furthermore, to urban
administration constituted an increasing burden for clerks who did their best to cope
with the new challenges. It was public alimentation in particular which was organized
in an exemplary way. Often, there was a clash between interests of the hinterland and
those of the military. In the eyes of the Pécs clerks the interests of the inhabitants had
a priority.

Bálint Radó
„My Door is Open for Everonye” . Dr. László Visy of Nagyatád, Lord Lieutenant
of the Royal Borough of Pécs and the Hinterland
Our archives has a six-volume work in custody, the „War Diary” of dr. László Visy,
Lord Lieutenant of the royal borough of Pécs. From the outbreak of the war the lord
lieutenant kept writing it day after day. Therefore, we gain first-hand information
from him how relief operations, provision for the war widows and war orphans,
care of the injured, charity campaigns for the members of the Honvéd army and
Hungarian soldiers fighting in the imperial and royal army at the front were
organized in Pécs.
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As soon as at the very outset of the war László Visy made great efforts to organize
relief programmes. He established the Infirmary Station of the Pécs Branch of the
Red Cross of the Lands of the Hungarian Holy Crown in the neigbourhood of the
railway station. He was the one to organize the training of voluntary nurses which
was received by both his daughters. As early as in autumn of 1914 the Voluntary
Field Hospital of the Red Cross was dispatched to the eastern front in which both
his daughters and son-in-law served. The four adults out of his five sons fought at the
different fronts. He made no steps whatsoever to get exemptions for them. At the end
of war one of his sons was killed in battle at the Italian front.
It is of special interest to set László Visy’s diary against the sources of our
archives, the documents of the lord lieutenant and the mayor.

Mihály Huszár
„I hope one day the Ensign will return home as well” . The WWI Documents of
Ferenc Sztelek, Volunteer Ensign of the 19th Regiment of Pécs
In the bequest of the Sztelek-Csomós master builder entrepreneur family constituting
the largest part of the historical collection of the Marcali Museum one can find more
than 160 objects, documents and photos that can be linked to the person of Ferenc
Sztelek, an ensign who disappeared in the Fist World War. Following the interruption
of his studies at the Technical University he listed in the army in Pécs for a year’s
voluntary service in 1915. In January 1916 he was commandeered to Budapest for an
officer’s training, and then, in May he was deployed with his corps (19th infantry
regiment, batallion No. 4. of the territorial army) on the eastern front near Przemyśl
to halt the Brusilow offensive. Finally, he was commandeered to the Gyimes strait
in Transylvania where on 2nd December 1916 he was taken captive as a POW by the
Russians on Rumanian territory and disappeared for ever on the same day.
In his bequest his correspondence with his grammar school mates of Veszprém as well as his friends from the Technical University of Budapest constitutes an
important segment and furnishes interesting data about the fate of the young men
of the Hungarian middle-class entering voluntary or compulsory military service
after the outbreak of the Great War. As a final document the typewritten paper of
1922 declaring him legally dead stated that he would never return home. The tragic
destiny and cherishing the memory of the diligent and vivacious member of the
Sztelek-Csomós master builder family who was esteemed as their talented „hope”
determined the everyday life of the family for decades to come.

347

Summary

Miklós Szerecz
An „old Honvéd, a soldier of the Great War” . The Presentation and Analysis of
the Field Diary of György Kovács
Görgy Kovács (1875–1949) was one of the millions of men who were active participants
as well as eyewitnesses of the „great seminal catastrophe” of the 20th century, the
Great War one hundred years ago. Through his hitherto unpublished diary which has
been „lurking” in an archival collection the „old Honvéd soldier” , György Kovács was
a contemporary witness who did not only cover the events but via the intuitive nature
of his writings he also directly and forcefully interpreted what one, resorting to the
words of the poet (Endre Ady), could describe this way: „a human in inhumanity” .
Görgy Kovács, the „old Honvéd, a soldier of the Great War” , as he refers to
himself, fought on the various fronts throughout WWI. It is provable that he took
part in the fights on the Doberdo plateau, the defence of the Carpathians and
Transylvania, and like so many of his comrades, he concluded his service in the Italian theatre of the bloody war that overthrew everything.
He documented his experiences while on the front and then after his lucky
return home he collected and edited them. He esteemed them highly just like others
did, after all, they were soon discovered and became a part of the local, public
collection of Szigetvár. His diary is a document of the era in two aspects. It is an
outstanding source of the everyday lives of the soldiers on the front in the Great War.
Simultaneously, it is a document of the period in a symbolic and personal aspect, too,
as through its peculiar history it proves that nothing can get lost, there are no detours
in vain in history, not even micro-history, and, eventually, one day everbody finds the
way back home.

Péter Zóka
The Military Deeds of Géza Igmándy-Hegyessy in the Years of the Great War
The study discusses the role Géza Igmándy-Hegyessy, captain of the 52nd imperial
and royal infantry regiment of Pécs played in WWI. Géza Igmándy-Hegyessy was one
of the decisive figures of interwar Hungary. He was an excellent soldier, managing
staff captain of the See of the Order of Vitéz, lieutenant general of the Guards, who as
a personal advisor and confidant belonged to the innermost circle of Regent Horthy
and whose future fame and glory was based on his deeds in the bloody battles of the
Great War.
The study is primarily in search of an answer to the question how the personal
career of Géza Hegyessy as a micro-history is related and connected to and inserted
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into the more or less known macro-history of military history and how our
knowledge of the latter based on textbooks and larger comprehensive summaries can
be modified. In his research the author exploited the method of comparative source
analysis. He made use of the document bequest of the Hegyessy family preserved in
the Baranya County Archives of the National Archives of Hungary that came into the
possession of the Pécs State Arcives in 1966 by means of purchase.

Gábor Aradi
„Died a hero’s death for his country” . War Casualties According to the
Inventories of Bequests of the District Court of Gyönk
The study reviews a part of the military victims of the county of Tolna and, within
it, the district of Gyönk during the Great War on the basis of the inventories of the
district court. Before analyzing the inventories the author makes us acquainted with
the ordinances regulating the registration of those killed in the war. This is followed
by a description of the court procedure related to the inheritance of the persons dying
in war operations. Within this, the procedure of declaring someone legally dead, its
rules, and the establishing of the time of death by authorities is explicitely discussed.
Statements made in the course of the elaboration of the source are exemplified by
actual cases. The list of casualties compiled on the basis of court material is compared
with the data found in the death registers of the settlements of the district. (The
elaboration of the death registers was the work of Tibor Marosi, chief archivist of
the Tolna County Archives of the National Archives of Hungary.) While contrasting
the two sources the author maintains that evidences of the two do not always overlap. Furthermore, he emphasizes that there are a number of improper entries in
the registers and reverence for the heros would necessiate the correction of these if
possible. Data analyzed in the study are published by the author in a chart.

Ferenc Tegzes
The Documentary Value of the Exemptions of the Years 1917–1918
The study demonstrates a set of archival documents. The documents of exemptions
from the military constitute new sources for regional history to exemplify the effect
of the Great War on the hinterland. In compliance with order 4100/eln. 4./1917.
H. M. all former exemptions from military service were revised. According to the
ordinance all employers were obliged to compile a list of names of their employees. In
the case of the Municipality of Pécs all the lists of names were handled by the Military
Department. The lists of names deposed in the Baranya County Archives of the Nati349
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onal Archives of Hungary are grouped as follows: A./ Technical, B./ Co-operative, C./
Distilleries, D./ Forestry, E./ Vegetable gardens, F./ Authorities, companies, plants,
institutes, G./ Agriculture.
The coloumns of the name list reveal the names, the ranks, the domicile, the
profession of the person in question prior to the war, his theoretical and practical
training as well as when he started to be employed where he was working at the time
of the compilation of the list. The most significant coloumn renders an answer to the
question on what ground the employer would like to get an exemption for him. The
source is useful for historians of economy in particular but is also of much interest
for social historians. Genealogists can have a glimpse into the lives of their ancestors.

Ágnes Vargha Szántó
The Press in Pécs in the First Two Years of the Great War
The Great War required that the country spare no effort. The government lined all
means up for war efforts. The same holds true of the press which as the means of the
mass media of the time was brought under strict government control.
The importance of the newspapers was increased by the dwindling of the modes
of entertainment whereas the population was eager to receive news. Every morning
the news came to hundreds of thousands by means of the mass press. The papers,
however, were not merely read in the hinterland but also in the field and the fieldhospitals, where it was primarily the press which constituted a connection with the
mother country. It was significant what the newspaper was writing about as it did
not only pass on information to its readers but also influenced, what is more, even
directed their way of thinking and opinion.
This was recognized by the government and with the help of different institutions
and organs they exercised a control over Hungarian newspapers. The editorial
offices that were facing difficulties due to the war anyhow (lack of manpower, slow
flow of news, saving paper, the remission of incomes from advertisements) tried to
follow the orders of authorities precisely in order to prevent preliminary censorsip.
In the beginning this meant no problem whatsoever as the Hungarian press almost
unanimously backed the war.

István Gyánti–Zoltán Kiss
Letters of the Great War with Respect to Pécs
The Great War played a significant role in the life of every Hungarian city including
Pécs. Articles of dailies, studies and separate volumes deal with the war years of Pécs.
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The authors compiled this bibliography on the basis of the data of these documents
making use of the holdings of the Regional Collection of the Csorba Győző Library.
The authors made an attempt to list all the publications, periodicals and
monographies dealing with the First World War and linked to Pécs as well as the
diaries and memoirs of the solidiers from Pécs.
They did not collect the articles published during the war as the columns of
regional newspapers between 1914 and 1918 were loud with the noise of the war. The
survey of these numbers is an unavoidable task for the researchers of the era. They,
however, did insert some of the more interesting articles of the Pécs press which have
been published since the end of the war down to our days.
In the interwar period it was especially the relation of military operations, the
reminiscence of war experience, and the respect for the heroes which was excercising
the minds of the people. In the Socialist era references to labour movement were
overemphasized. Our historians mainly dealt with the riot of the 6th infantry regiment whereas after the fall of Communism interest for economic and social history
came into the foreground.
This bibliography aims at providing assistance for the monographic elaboration
of the years of Pécs during WWI.
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