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Az egykori szerb vezérkari főnök, Radomir Putnik vajda és leánya 1914. júliusi auszt-
riai és magyarországi kalandjait a történettudomány részéről mindmáig a legrészlete-
sebben Horst Haselsteiner dolgozta fel kereken négy évtizeddel ezelőtti dolgozatában.1 
Nem pusztán az első világháború kitörésének, illetve a tanulmány megjelenésének kerek 
évfordulója késztetett arra, hogy az ügyet újra elővegyem. A valódi ok egy szerencsés 
körülmények között előkerült akta, amely az ügy némely részletét a korábbiaknál jobban 
megvilágítja, illetve olyan információkat tartalmaz, amelyeket az osztrák történészkollé-
ga dolgozata elkészítésekor nem ismerhetett.

A korszakkal foglalkozó hadtörténészek régóta tisztában vannak azzal, hogy a buda-
pesti IV. hadtest iratanyagának talán legizgalmasabb része, amely a világháború kirob-
banását közvetlenül megelőző hónapokra vonatkozik, sajnálatos módon elveszett. Felte-

1 Haselsteiner 1974. 238–244. o. A tanulmány változtatás nélkül belekerült a következő kötetbe is: 
Haselsteiner 1996. 165–171. o.
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hetően a múlt század húszas éveiben végrehajtott átrendezés során keveredhettek el azok 
a dobozok, amelyek egyebek között a budapesti hadtestparancsnokság 1914. júliusi tevé-
kenységével kapcsolatos dokumentumokat is tartalmazták. Mivel más forrásokból tudjuk, 
hogy ez a tevékenység fontos szerephez jutott a Monarchia és Szerbia közötti háború ki-
provokálásában is, különösen fájdalmas a szóban forgó iratanyag hiánya.

Bizonyos jelekből ugyanakkor arra lehet következtetni, hogy a keresett dokumentu-
mok nem végérvényesen vesztek el a kutatók számára. A történettudomány számos esetet 
ismer elveszettnek hitt források váratlan előkerülésére: elég példaként a Schlieffen-ha-
gyaték sorsát említeni. A legendás német vezérkari főnök iratai (közöttük a nevezetes 
1905-ben íródott memorandum), amelyekről sokáig úgy tudták, hogy 1945 áprilisában 
egy légitámadás során megsemmisültek, nyolc évvel később egy egyesült államokbeli 
levéltárban bukkantak fel.2 A IV. hadtest hiányzó dobozainak szerencsés megkerülése 
ugyan még várat magára, ám a budapesti Hadtörténelmi Levéltárban időről időre elő-
bukkannak olyan irattöredékek, amelyek kétség kívül a keresett anyaghoz tartoztak. Így 
került elő nemrégiben egy akta, amely a IV. hadtestparancsnokság felzetén kívül a sokat-
mondó „Putnik Angelegenheit” feliratot viseli.3 A B 11-a/224 eredeti számú dosszié több, 
IV. hadtestparancsnoksági hírszerzési aktát tartalmaz.4 A bennük szereplő információk 
a Putnik-ügynek alapvetően két aspektusát érintik. Az egyik egy Szabadkában végrehaj-
tandó akció a Magyarországon át hazafelé tartó szerb vezérkari főnök fel-, illetve letar-
tóztatására, a másik az időközben Kelenföldön lefogott Putnik vajda őrizetben tartása egy 
budapesti helyőrségi kórházban.5

A Putnik-affér bel- és külpolitikai következményeit tehát a megtalált akta nem érinti. 
Hasonlóképpen nincs szó Tersztyánszky Károly lovassági tábornok, budapesti hadtest-
parancsnok szerepéről sem.6 A szerb vezérkari főnök hazajutásának megakadályozására 
szőtt tervek keletkezéstörténetére nézve azonban eddig ismeretlen információkat ismerhe-
tünk meg belőle. Mielőtt azonban ezekre rátérnék, szükségesnek látszik röviden összefog-
lalni Putnik 1914. júliusi Monarchiabeli anabázisának alapvető tényeit.

A szerb vezérkari főnök 1914 nyarán lányával együtt külföldön üdült: előbb a bajoror-
szági Bad Reichenhallban, majd a stájerországi Bad Gleichenbergben. Hogy mikor jöttek 
át az előbbi fürdővárosból az utóbbiba, arra nézve egy nemrégiben megjelent bécsi új-
ságcikk adhat információt: eszerint június 26-án, azaz két nappal a szarajevói merénylet 
előtt költözött be apa és lánya a Villa Albrechtbe.7 Gleichenbergben töltött napjaikról vi-
szonylag keveset lehet tudni.8 Mindenesetre Ferenc Ferdinánd és hitvese meggyilkolását 
követően érezhetően megváltozott a fürdőhely élete, és Putnik valószínűleg jobban tette 
volna, ha lányával együtt nyomban hazaindul. Maradásukkal nem kevés gondot szereztek 
a biztonságukért joggal aggódó helyi kormánybiztosnak és a rendőrségnek. Mindenesetre  

2 A Schlieffen-dokumentumok sorsáról magyar nyelven lásd: Zuber 2005. 307–347. o.
3 Hadtörténelmi Levéltár (HL) 1. vh. 4596. Hálával tartozom Kiss Gábor főlevéltárosnak, aki az aktát 

megtalálta és létezését tudomásomra hozta.
4 HL K. Nr. 1196, 1177, 1178, 1189.
5 Ennek az aspektusnak a kiaknázását máskorra hagyom.
6 Tersztyánszky szerepét megpróbáltam megrajzolni a róla szóló monográfiámban. Pollmann 2003. 63–66. o.
7 Kronen Zeitung, 2014. április 8. 50. o.
8 Vor 40 jahren begann die Tragödie Europas. Wiener Zeitung, 1954. június 29. 2. o.; Wojwode Putnik war 

1914 in Gleichenberg. Wiener Zeitung, 1954. július 22. 2. o.; Noch einmal: Woiwode Putnik. Wiener Zeitung, 
1954. július 29. 3. o.; Lorenz 1955. 587. o.

Pollmann Ferenc



749

HK 127. (2014) 3.

július 5-én egy politikai ügyekben járatos rendőrtisztet küldtek Bécsből a helyszínre, aki-
nek feladata a prominens szerb vendégek védelme volt.9 A hazautazásra Putnik vajda vé-
gül csak a Szerbiának küldött osztrák–magyar jegyzék átadását követően szánta el magát, 
ám ezzel is elkésett. Mivel az indulást csak 25-én reggelre tervezték, eleve tudni lehetett, 
hogy a jegyzékre adott válasz határidejének lejárta – azaz délután 18 óra – előtt nem 
fogják tudni elhagyni Magyarország területét. Amennyiben tehát Szerbia és a Monarchia 
között időközben beáll a hadiállapot, úgy a vezérkari főnök és leánya hazautazása bizo-
nyosan nem lesz zavartalan.

A korabeli vasúti menetrend alapján megkísérelhetjük rekonstruálni Putnikék ere-
deti útitervét. Az elképzelés szerint a két utazó 25-én reggel 7:32-kor szállt volna fel 
Feldbachban a vonatra, amely Fehringen át azután közvetlenül Budapestre szállította 
volna őket. A Keleti pályaudvarra 14:25-kor kellett volna érkezniük. Itt átszálltak vol-
na a 15:30-kor induló Belgrád–Nis–Szófia–Konstantinápoly gyorsvonatra, amellyel este 
22:38-ra érték volna el a szerb fővárost.

Mivel Gleichenbergből Feldbachba csak gépkocsival lehetett eljutni, ez a körülmény 
alkalmat kínált arra, hogy akik szerették volna Putnikot minél hosszabb ideig osztrák–
magyar területen tartani, cselekedhessenek. Az autóút során ugyanis egy – a visszaemlé-
kezések szerint nem teljesen véletlen – gumidefekt történt, miáltal az utazók a budapesti 
vonatot lekésték.10 Így kénytelenek voltak megvárni a délután 15:05-kor induló gyorsot. 
Ez menetrend szerint este 22:10-re érte el a budapesti Keleti pályaudvart, ami lehetővé 
tette volna számukra, hogy a Nyugatiban átszálljanak a 23:30-kor induló Orient Expresz-
szre, és 26-án reggel 5:58-ra Belgrádban legyenek. Ha azonban az expresszre nem volt 
biztosítva a helyük, úgy be kellett érniük az éjfél után 5 perccel induló személlyel, amely 
közvetlen hálókocsikat továbbított Belgrádon át Konstantinápolyba. Így 26-án délelőtt 10 
órára juthattak el Belgrádba.

Ez a második, módosított útiterv szolgált alapjául annak az akciónak, amelynek során 
Putnikot és a leányát Szabadkán tartóztatták volna fel. Végrehajtására azonban végül nem 
került sor, mivel a két utazónak már 25-én este Kelenföldön el kellett hagynia a vona-
tot. Ezt követően Putnikot és a lányát eltérő helyen és körülmények között elszállásolták, 
majd másnap előkészületek történtek a szerb vezérkari főnök tartós internálására. Horst 
Haselsteiner tanulmánya részletesen tárgyalja az ezzel kapcsolatos belpolitikai csatáro-
zásokat, ezért ezekre nem térek ki. Végül uralkodói döntés alapján Putnik nem csupán a 
szabadságát nyerte vissza, de Ferenc József nagyvonalú döntése alapján lányával együtt 
különvonaton hagyhatta el Magyarországot.

A végül meghiúsult szabadkai akció tervéről eddig tudtommal semmiféle forrás vagy 
feldolgozás nem tett említést. Az előkerült dokumentumok azonban az elgondolás létezé-
sén túlmenően további újdonsággal is szolgálnak a kutatók számára. Mindeddig az volt 
az általános felfogás, hogy a szerencsés véletlen folytán Magyarországon rekedt legfon-
tosabb szerb katonai vezető elfogásának ötlete a IV. hadtestparancsnokságtól, személy 
szerint Tersztyánszky lovassági tábornoktól származik. Ez nem véletlen: a hivatalos 
osztrák–magyar világháborús aktapublikációban az egész Putnik-ügy legelső említése is 

9 ÖUA Nr. 10069.
10 Lorenz 1955. 587. o.
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Tersztyánszkyval kapcsolatos. A magyar miniszterelnök, gróf Tisza István július 25-én 
délután 16:50-kor a külügyminisztériumnak küldött táviratában ez olvasható:

„Szigorúan titkos. Putnik vajda ma éjszaka Magyarországon utazik keresztül. Had-
testparancsnok szándéka, hogy amennyiben a szerb válasz nem kielégítő, őt holnap reggel 
feltartóztatja és mozgósítás esetén hadifogolyként kezeli. Ettől nagy katonai előnyt remél. 
Azonnali választ kérek, mindez megengedhető-e.”11

Ezt követően a terv óhatatlanul összekapcsolódott a budapesti hadtestparancsnokkal, 
ami annál is könnyebben történt, mivel egy efféle akció nagyon is illett a határozottnak 
és gyakorlatias gondolkodásúnak ismert tábornok imázsához. Ettől függetlenül nem le-
het kizárni, hogy az ötletgazda valójában vezérkari főnöke, Dáni Béla vezérkari ezredes 
volt. Valójában ő sokkal gyakorlatiasabb és elfogulatlanabb katonai parancsnok volt, mint 
Tersztyánszky, és az akció megtervezése és lebonyolítása egyébként is őrá hárult. Kifelé 
azonban a hadtestparancsnok (egyben Budapest vezénylő tábornoka) jegyezte az egész 
vállalkozást, ami azt jelentette, hogy siker esetén ő aratta le a dicsőséget, kudarc esetén 
viszont az ő számlájára könyvelték el a fekete pontokat is. Egyébként pedig a nemes vad-
hoz méltó nemes vadász csakis ő lehetett: Putnik rangjához és tekintélyéhez méltó katonai 
vezető Tersztyánszkyn kívül akkor nem volt Budapesten.

Az újonnan előkerült dokumentumok alapján azonban úgy fest, hogy Putnik elfogásá-
nak nagyon is kézenfekvő gondolata már korábban felmerült a bécsi vezérkar berkeiben, 
mint amikor a budapesti hadtestnél szövögetni kezdték a vajda elfogásának tervét. Már 
július 24-én (azaz a tervezett elutazás előtti napon) értesítette a vezérkar hírszerzéssel 
foglalkozó osztálya (az Evidenzbüro) a IV. hadtestparancsnokságot arról, hogy Putnik 
másnap kora reggel a Grác–Budapest–Zimony útvonalon keresztül indul majd haza. 
Egyúttal utasította az érintett hadtestek (a budapesti és – Zimony révén – a zágrábi) pa-
rancsnokságait: amennyiben Putnik akkor érkezne Budapestre, illetve Zimonyba, amikor 
a mozgósítási parancs már érvényben van, úgy őt a továbbutazásban meg kell akadályoz-
ni, egyébként azonban nem.12 Tény azonban, hogy ha az elsőséget el is vitathatjuk a IV. 
hadtestparancsnokságtól, azt semmiképpen sem, hogy ők az eredeti gondolatot alkotó 
módon továbbfejlesztették. Az előkerült aktában megtalálható a feltartóztatási akció váz-
latos terve, stílszerűen egy kézzel írott cédulán. A kézírás egyértelműen Dánié, aki saját 
feljegyzéseit később jellegzetes zöld irónjával még ki is egészítette.13 Ez az Instrukciók 
címet viselő feljegyzés tartalmazza az eredeti evidenzbürós elgondolás továbbfejleszté-
sét, aminek lényege: Putnikot mindenféleképpen őrizetbe kell venni. A szerb vezérkari 
főnököt két detektív kíséri (feltehetőleg feltűnés nélkül) egészen Szabadkáig. Amint a 
vonat odaér, sor kerül a vajda letartóztatására, mégpedig attól függően, bekövetkezett-e 
már időközben a mozgósítási parancs kiadása. Ha igen: úgy Putnik hadifogoly. Ha nem: 
akkor kémgyanús idegen. Mindkét esetben visszakísérik Budapestre, közben mindvégig 
rangjának és életkorának megfelelő udvariassággal bánnak vele.

Ez volt tehát az eszme, aminek megvalósítása azonban precíz időzítést kívánt. A he-
lyes időrend utólagos rekonstruálása azonban szinte lehetetlen, mivel a pontos időpontok 

11 ÖUA Nr. 10707.
12 HL K. Nr. 1178. (HL 1. vh. 4596.)
13 Dáni ismeretlen okból vonzódott a zöld ceruzához. Rendszerint jellegzetesen lendületes, zöld nagy D-vel 

szignálta az általa láttamozott aktákat.
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a legtöbb esetben nem szerepelnek a fennmaradt dokumentumokon. Mindenesetre egy 
25-én, ismeretlen időben feladott távirat fogalmazványa, amelyet a budapesti hadtestpa-
rancsnokság Szabadkára, az ottani 86. közös gyalogezred parancsnokának, Josef Schaffer 
ezredesnek küldött, tudatja a nevezettel, hogy Putnik másnap (azaz 26-án) hajnali 4:19-kor 
vonaton Szabadkára fog érkezni. Az ezredesnek a két detektív segítségét igénybe véve, 
személyesen kell a vajdát letartóztatnia – éspedig pontosan azon az alapon, ahogy az 
a cédulán olvasható instrukciókban szerepel: azaz a mozgósítási parancs kiadása esetén 
hadifogolyként, egyébként pedig kémgyanú alatt álló személyként, majd udvariasan Bu-
dapestre kell kísérnie a letartóztatottat.14

Mit tudhatunk a fenti távirat feladásának valószínű időpontjáról? A szabadkai érkezés 
ideje nyilvánvalóan árulkodó. Egy korabeli menetrend segítségével könnyen megállapít-
hatjuk, hogy az a vonat, amely hajnali 4:19-kor érkezik Szabadkára, 0:05-kor indult el Bu-
dapestről. Amennyiben Dániék tudták, hogy Putnik vajda ezen a vonaton fog tartózkodni, 
akkor azt is tudniuk kellett, hogy minden valószínűség szerint nem utazhatott el 25-én 
reggel (ahogy az az Evidenzbüro 24-i értesítésében szerepelt) Stájerországból Budapest 
felé. Hiszen akkor már délután fél három óta a magyar fővárosban kellett volna lennie, 
és – hacsak nem fogta meg valami okból a Dunapart panorámája annyira, hogy hazafe-
lé menekülését órákra megszakítsa – teljesen érthetetlen lenne feltételezni, hogy éjféltájt 
még mindig Budapesten volt. A IV. hadtestparancsnokságot tehát nyilván értesítették a 
késedelmes indulásról, de hogy mikor, az kérdéses. Bizonyos, hogy amikor a Putnikékat 
ténylegesen szállító gyorsvonat 25-én este 19:12-kor áthaladt Győrön, az ottani katonai 
állomásparancsnokság mindezt jelentette a budapesti hadtestparancsnokságnak, tudat-
va egyúttal, hogy az információ forrása „magánközlés”.15 Magyarán: valaki felismerte a 
vonaton utazó szerb tábornagyot, és minderről értesítette a katonai hatóságokat. Dániék 
tehát legkésőbb negyed nyolc körül már tudták, hogy Putnik és a lánya mikor érkezik Bu-
dapestre, valamint – ismeretlen forrásból – azt is, hogy nem fognak az Orient Expresszel 
utazni, hanem a 0:05-ös személlyel, amely hajnali 4:19-kor érkezik Szabadkára.

Ugyancsak a szabadkai akció részeként még 25-én kora este egy vezérkari tisztnek 
kellet megérkeznie az észak-bácskai városba. Feladatát nem, csupán érkezését közölték 
Schaffer ezredessel. A tiszt feladata feltehetőleg a másnap hajnali letartóztatás és a Buda-
pestre történő visszakísérés segítése lehetett.

Miért éppen Szabadkára esett a választás? Dániék olyan települést kerestek az akció 
végrehajtására, amely a IV. hadtest kerületében található, és a szerelvény odaérkezésének 
idejére már megtörténik a mozgósítás. 25-én este még úgy számoltak, hogy a vajda körül-
belül másnap délig fog a budapesti hadtestkerületben tartózkodni. Szabadka azért is jó vá-
lasztásnak tűnhetett, mivel lehetséges B-tervként rendelkezésre állt mellette még Újvidék, 
ahol a vonat végleg elhagyja a IV. hadtest fennhatósága alá eső területet.

A szépen megtervezett akcióból azonban végül nem lett semmi. Időközben ugyanis 
a budapesti hadtestnél megváltoztatták a tervet. Így amikor a Putnikot és leányát szállító 
gyorsvonat este 21:52-kor Kelenföldre ért, a szerb vezérkari főnököt – meglehetősen bot-
rányos körülmények között – őrizetbe vették. Sor került-e eközben erőszakos rendőri fel-

14 HL K- Nr. 1177. (HL 1. vh. 4596.)
15 HL K. Nr. 1189. (HL 1. vh. 4596.)
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lépésre? A korabeli sajtóbeszámolók egy része szerint igen.16 A IV. hadtestparancsnokság 
hivatalos cáfolata szerint azonban nem, és az idős katonával és a fiatal lánnyal mindvégig 
udvariasan bántak. A közleményt kiadó Tersztyánszky lovassági tábornok szerint minden 
ellenkező állítás hazugság.17

Nyilván felmerül a kérdés, vajon miért kellett az eredeti tervet megváltoztatni és 
Putnikot és a lányát már Budapestnél feltartóztatni? Ezzel kapcsolatban perdöntő infor-
máció nem maradt fenn, ám létezik egy olyan körülmény, amelyet mindenképpen érdemes 
figyelembe venni. Amikor a két szerb utast (is) szállító szerelvény 25-én este Kelenföldhöz 
érkezett, a Szerbia elleni részleges mozgósítási parancs már érvényben volt. Nagyon va-
lószínű, hogy ezt a hadtestparancsnokságon a hadiállapot beálltaként értelmezték, és úgy 
gondolták, hogy Putnik hadifogollyá nyilvánításának immár nincs akadálya. Nem kell 
többé játszani az idővel, hogy a kívánt esemény bekövetkeztének pillanatában a vajda még 
Magyarországon tartózkodjon. Így a szabadkai akció okafogyottá vált.

A szóban forgó aktában azonban található egy további hevenyészett, az instrukciókhoz 
hasonlóan kézzel írott feljegyzés, amely szintén Dáni Bélától származik (megtalálható 
rajta a jellegzetes D betűs szignó), és amelynek köze lehet az elvetélt szabadkai vállalko-
záshoz. Ez négy pontba szedve szintén valamiféle forgatókönyv lehet, ám a lebonyolítást 
tekintve lényegesen eltér a fentebb ismertetett instrukcióktól.

A különvonat végállomása, ahol sem felújított mozdony, sem a tönkrement különvonat 
pótlására tartalék nem áll rendelkezésre.

Továbbutazás menetrendszerinti vonattal Pestre.
Itt tartózkodás az éjféli szabadkai vonat [indulásá]ig
Szabadkán kémgyanú miatt letartóztatás.
A feljegyzésen található hevenyészett vázlat szerint P. azaz Putnik utazását valahol 

Gr., azaz Grác és Bpest, vagyis Budapest között kell megszakítani, amire egy X utal. 
Feltűnő, hogy a letartóztatásra ebben az esetben is Szabadkán kerülne sor, annak ellenére, 
hogy Putnik útmegszakítása még a Dunántúlon történne. Ám legalább ennyire feltűnő és 
egyelőre teljességgel megmagyarázhatatlan az utalás a különvonatra (Extrazug). Eszerint 
a második forgatókönyv szerint a különvonattal utazó Putnikot azzal az ürüggyel, hogy a 
szerelvény (vagy a mozdony) meghibásodott, és nincs mód a cserére, átültetnék egy me-
netrendszerinti vonatra. Ez azután Pestre vinné, de csak azért, hogy az éjféli (0:05-ös?)  
vonatot kivárhassa, amivel azután eljutna letartóztatása színhelyére. A kémgyanú szere-
peltetése a letartóztatás egyedüli indokaként (azaz hogy nincs alternatív indok), talán arra 
utal, hogy keletkezésekor már (vagy még) Putnik hadifogolyként szerepeltetése nem volt 
aktuális. Ami pedig a különvonat emlegetését illeti, az eddigi ismereteink szerint az egész 
Putnik-afférban csupán 26-án, éspedig Ferenc József lovagias gesztusaként bukkan fel 

16 Így különösen a bécsi Neue Freie Presse szerint amint a detektívek a kupéba, és egyikük szerb nyelven 
néhány szót mondott a vajdának, „Putnik felugrott, mellbe vágta a detektívet és revolvert rántott. Az ember-
nek az volt a benyomása, hogy magával akar végezni. A jelenet alatt Putnik lánya végig hangosan jajgatott.  
A másik detektív megragadta Putnikot a karjánál fogva és elvette tőle a revolvert. Putnik hevesen védekezett, 
és közelharc alakult ki, minek során a tábornokot a földre kényszerítették, ahol az egyik, Nemes nevű detektív 
szilárdan tartotta őt, és közben a mellére térdelt. Végül újabb rendőrök és titkosrendőrök érkeztek, akik kici-
pelték Putnikot a vagonból. Lánya folyamatosan sírva és kiáltozva követte őt.” Neue Freie Presse, 1914. július 
25. 2. o.

17 Österreichisches Staatsarchiv – Kriegsarchiv. Militärkanzlei Seiner Majestat (MKSM), 69-6/5-2 de 
1914.
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először. Az a lehetőség bizonyára teljességgel valószínűtlen, hogy Dániék az uralkodói 
döntést próbálták volna elszabotálni azzal, hogy a különvonatra ültetett Putnikot mégis 
csak Szabadkára juttatják, ahol aztán letartóztatják?! Mindenesetre a Dáni által szignált 
rejtélyes feljegyzés megfejtése még egyelőre várat magára.

Természetesen a Putnik-affér történetének nem az elvetélt szabadkai rajtaütés a legfon-
tosabb epizódja. Arra azonban alkalmas, hogy megmutassa, mennyire nem voltak tisztá-
ban a legmagasabb szintű katonai és politikai vezetők a nemzetközi, illetve a hadijog ren-
delkezéseivel. Putnik tartós itt-tartására természetesen meg lettek volna a megfelelő jogi 
feltételek: akár kémgyanús külföldiként, akár – a hadiállapot beállta után – hadifogoly-
ként. Az uralkodó valóban gáláns és lovagias döntése a bajba került szerb vezérkari főnök 
és leánya hazaengedéséről azonban túlmutat a jogi lehetőségek kíméletlen érvényesítésén. 
Nem véletlen, hogy az utókor általában kevés elismerést juttat Ferenc Józsefnek azért, 
amiért nem kívánt szerinte érdemtelenül megszerezhető előnyökhöz jutni birodalmával a 
küszöbön álló Nagy Háborúban.
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