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A Magyar Történelmi Társulat által hazánk újabbkori tör-
ténetének megvilágítására indított kiadványsorozat egyik igen 
becses kötete az előttünk fekvő. A szerző benne évekre menő ta-
nulmányok eredményeit fekteti le a horvát kérdés történetéről, 
amivel hazánkban, Horvátországban és a külföldön is sokan fog-
lalkoztak mint a szláv kérdés egyik politikai és történeti szem-
pontból is nagy figyelmet érdemlő részletével. 

A bécsi és hazai levéltárból előkerült nagy anyag a tárgy 
körének lehető szűkítésére kényszeríti a szerzőt, ami főleg két 
irányban jelentkezik: a tárgyalást 1790-nél kezdi meg, igen kis 
helyet szentelve a korábbi eseményeknek, másrészt csak a nemzeti-
ségi kérdés fejlődését igyekezik rekonstruálni, a vitás történeti 
és jogi események és részletek tisztázásával nem bajlódik. Az 
elsőt sajnálnunk kell — bármilyen ok miatt állott is elő — mert 
így az előzmények megismerésére újabb kutatást kell szentelni, 
a második irányú szűkítés szintén hátrányos a kérdés teljes meg-
ismerhetése szempontjából. Az általa használt módszert illetőleg 
is helyesebbnek tartanok, lia a szerző lehetőleg minden fontosabb 
iratot szószerint közöl, mert a hosszú, a mű kétharmadát betöltő 
bevezetésben az okiratok százaival csak néhány soros kivonatban 
ismerkedünk meg, pedig főleg a külföldi kutatók szempontjából 
helyesebb lett volna a fenti eljárás. A kivonat soha nem pótolja 
a teljes szöveget. 

Ügy látom, az egykorú forrásanyagot, főként a nyomtatottat 
nem használta fel a szerző megközelítőleg teljesen sem, ennek a 
következménye az, hogy felfogása, ítélete többnyire szorosan az 
akták anyagához ragaszkodik, így áll elő, hogy ami újat mond, 
csak részben az, az egykorú vélemények leírásainak taglalá-
sába nem megy bele. Az, hogy a mult század negyvenes éveinek 
írói és szónokai a kérdést helyesebben és tisztábban bírálják el 
a későbbieknél s főként az egyoldalú horvát íróknál, nem menti 
fel a kutatót azon kötelezettsége alól. hogy ezekkel is, ha az életre 
esetleg helytelen irányban is, befolyással voltak, foglalkozzék. 

Ilyen szempontból tekintve a kötet anyagát, érdekelt volna 
bennünket pld. az, hogy Pászthory Sándor fiumei kormányzó 
miért örül annak, hogy fölmentik állásától, mivel tette lehetet-
lenné a bécsi kormányzat már a kezdet elején a függetlenségre 
törekvő egyének működését. Nemeskéri Kiss Pál kormányzó mű-
ködése is temérdek nehézségbe ütközött, amiket a szerző alig hogy 
érint, pedig a helyzetet megmagyarázza Metternich kancellár 



harmadik feleségének nyilatkozata, hogy a bécsi mágnások fele-
ségei Kissnét „kinézték" maguk közül. Még a nevét se említi meg 
a szerző pld. Széchényi Ferencnek, aki egyideig helyettes bán 
volt, s működésének iratai több köteget tesznek ki a családi levél-
tárban. 

A történeti Horvátországból a XVIII. században a Kulpa 
délkeleti partjától az Unnán túl az Adriai tengerig terjedő terület 
a török kezén marad, a magyar királynak jutott részből lett a 
határőrvidék, a régi Slavoniában Zágráb, Varasd és Körös, a régi 
magyar megyék közül Szerém, Verőce és Pozsega került részben 
lecsonkított polgári közigazgatással az anyaország fenhatósága 
alá. A báni méltóság tekintélye már a mohácsi ütközet korában 
kezd leszállani, s a Habsburgok központi szerveinek az a törek-
vése, hogy a magyar jogok lehető redukálásával a hatalmat a 
visszafoglalt területek felett magukhoz ragadják. Ehhez járúl 
mindjárt az 1800-as évek elejétől kezdve a horvátok önáliásra 
való törekvése, ami második akadálya lesz a magyar nemzeti 
állam kialakulásának. 

Az összeütközés a magyarok és horvátok közt az 1791-ik évi 
58. és 59. cikkek, 1802-ik évi törvények létrejövetelekor az adózás 
miatt, az 1792-ik. 1711/12, 1825 26, 1832 36-i'k évi országgyűlések 
idején a magyar nyelv használata, 1805, 1807-ben Fiume hova-
tartozása és igazgatása miatt nyíltan kitör, mindvégig megmarad 
a katonai kérdések miatt titokban, parázsként lappangó tűz gya-
nánt terjedve. Mindegyik elegendő volt arra, hogy az anyaország-
gal való gazdasági és társadalmi kapcsot meggyengítse, a törté-
nelmi láncot szétszakítsa. 

A határőrvidék kivételes helyzetben volt. lakói különös jogo-
kat élveztek. Az irodalmi és politikai mozgalmak megindításából 
a horvát katonák is kivették részüket. A hadvezetőség Hardegg 
Ignác elnöksége idején megkísérelte, hogy őket a politizálástól 
visszatartsa, de ez eredménytelen volt, azért később felülről nem 
avatkoztak bele, a mi kényelmes megoldás volt. de kétségtelenül 
megbénította a monarchia harckészségét. Radetzky tábornagy 
1828-ban tervezetet dolgoz ki az oroszokkal háborúskodó tö-
rökök elleni esetleges hadjáratra; e szerint a derékhad előnyomu-
lása Belgrádból indulna ki, a jobbszárny, a horvát hadtest, védelmi 
állapotban maradna otthon.1 

A 50 40-es években Horvátországban megforduló magyarok 
nemcsak ezt észlelték, de azt is, hogy az illirizmus a tisztikar és a 
parancsnokok körében is szemmelláthatóan terjed, s hogy a közös 
haza megvédésének kötelezettsége annál jobban elhalványúl 
odalent. A két kötelességérzet szükségképen előálló összeütközésé-
nek találó rajzát adja Széchenyi István gróf feljegyzéseiben azon 
időből, amikor honfitársai méltán megütköznek azon. liogy a kan-
cellária hozzájárult ahhoz, hogy Gáj Lajos, aki Pesten szívta 
magába a tudomány elemeit, horvát îapot adhasson ki az illiriz-
mus terjesztésére, a bécsiek pedig királyi jutalmat eszközöltek 
ki részére. 

1 Mittheilungen des k. k. Kriegsarchivs 1881. 



Und haben sie gefehlt, so ist der Regierung sie zu stra-
fen. Ich halte Gay, verdient er eine goldene Medaille, der 
iiiirischen Offiziere mit gold. Medaille, Ehren Legion, und 
Theresien Kreutz, für ehrenwerthe Leute. Dass aber auch 
Leute sind Schuft und russischen Spitzbuben. 

Sie sind unschuldig oder X. Wenn das erste, Gott, 
welche Infamie. Sie sind einst Soldaten. Bin ich ein Rebell, 
ich werde gehenkt. kann aber ein ehrenwerther Mann sein. 
Aber ein Soldat, der monatlich seine Gage... und Fahne 
schwöre, alle sehr... und cimbora. Pfui Teufel. Also ist die 
Imputation, dass ein Ungar ein Separatist sei. bei weitem 
nicht so odiös, alls dass die antiungrischen Croaten pele 
mele russische Verschwörer sind.2 

1846-ban Zágrábban a katonaság és polgárság közt nyíltan 
kitör az összeütközés, a Wimpffen ezredet kénytelen a hadveze-
tőség Pestre áthelyezni, majd Grázba, s onnan a Frigyes fhg. ez-
redét Pestre.3 

A nemzetiségi kérdés a reformkorszakban két különböző 
irányban haladt: az egyik volt a hivatalos bécsi, a másik a ma-
gyar. A kettőnek egymáshoz való viszonyát igen röviden és ért-
hetően fejezi ki azon beszélgetés, a mely a nagy tudású, de a 
nemzetiségi kérdésre nézve akkor még a hivatalos felfogást valló 
Dessewffy Aurél és Széchenyi között egy alkalommal lefolyt. 

Dessewffy: Hallgatni a részek heterogén voltárul, a 
heterogén részekrül. 

Széchenyi: Das kann ich nicht. Denn ich bin kein Zu-
lasser um der Welt glauben zu machen, wir Seyen gesund, 
aber ein Zulasser um es gesünder zu machen, und da muss 
die Diagnose rein . . . S merem mondani, az okbúl hogy min-
dig elhalgatnánk valamit, nem jöhetnénk soha is tisztába. 
Fent a jelszó az volt: a kormányzást úgy kell vinni, hogy a 

monarchia egyensúlya meg ne zavartassék, ez egyaránt megfelelt 
a hatalmát féltékenyen őrző dynastiának, reformoktól és a kor-
szak vége felé az elhatározó lépésektől is idegenkedő Metternich-
nek, a fontosabb kérdések eldöntésénél rendszerint mellőzött kor-
mányszékek törekvéseinek. 

Itthon nem látnak tisztán. Miskolczy helytelenül mondja, 
hogy a magyar rendek nemzetiségi programmja zárt, tökéletes 
és átgondolt volt. Csak egy kizárólagosság volt meg mindvégig 
a tárgyalásokban: a történeti jogokból nem engedni semmit. Wes-
selényi megállapítja Szózatában, hogy a magyarok között alig 
foglalkozik a fontos kérdéssel valaki, felületesen elsiklanak mel-
lette. nem veszik komolyan, mások rémképeket látnak, s nem hisz-
nek Eötvösnek, aki a nemzeti irány fejlődését mondja a korszak 
legjellemzőbb sajátjának. A történeti összetartozás emléke ná-
lunk élénk s hű a múlthoz, hasonlót követel a nemzetiségektől is, 
amelyek öntudatra ébredve vagy külső befolyás által ébresztetve 

2 Széchenyi fel jegyzése a zöld kötésű könyvben 
3 Országos Levéltár kanc. ein. i ra tok 1846, 623, 685. sz. 



elsőnek az önálló kultúra, azután a független államiság eszméjét 
tűzik ki törekvéseik céljául. Nem következménye ez a magyar f a j 
megújhodási küzdelmeinek, — ahogyan többen felfogták, — ha-
nem azzal egyidejűleg és önállóan jelentkezik.4 

Már 1790-ben, amikor Pozsega város arra hivatkozva, hogy a 
török elnyomása alatt 200 évig szenvedett, hogy Felső Szlovákiá-
ban nincs egyetlen szabad kir. város sem, holott a magyar vár-
megyék némelyikében több is van, az 1765-ben nyert kiváltságai 
törvénybe iktatását kéri az országgyűléstől, egyetlen szóval se 
tesz említést az anyaország érdekében szerzett érdemeiről, bár 
még csupa magyar törvényre alapítja kérését. Akkor is tehát, 
amikor a magyarságot és a horvátokat a közös cél egyesítette, az 
absolutizmusra törekvő királyi hatalom elleni küzdelem, megvan 
a különállásnak félre nem ismerhető jelensége. 

A nemzetiségi ügyek közül először az oláhok hűségének kér-
dése kerül hivatalos elbírálás alá, akikről Jósika Samu kancellár 
1851 februárjában azt jelentette Bécsbe, hogy lázadásra készül-
nek. Minthogy gróf Hardegg erdélyi tábornok ezt nem erősíti 
meg, Móga püspököt és Papp nagyszebeni kereskedőt gyanún 
kíviil állóknak minősítik, a kancellár kikap a rémlátásért és a 
július 50-iki államkonferencia ülésen Metternich kancellár java-
solja annak kimondását, hogy az erdélyi oláhok hűek. s felhívják 
Jósikát, szüntesse meg «érel?neiket.s A kormáay ezen állásfogla-
lása a nemzetiségi megyékben igen nehéz helyzetet teremtett a 
magyarok számára, \ukovics Sebő pld. panaszkodik azon, hogy 
Temes megyében a főispánok ,.az utolsó időben mocskos szol-
gáivá lettek a bennünket gyilkoló bécsi minisztériumnak", minden 
szabad megnyilvánulást elnyomnak.6 

Nem akarok bővebben szólni itt az illirizmus meginclulásá-
lól, aminek Miskolezy kiilön fejezetet szentel. Csupán arra kell 
rámutatnom, hogy néhány évvel Gáj Lajos és társainak műkö-
dése után Draskovics János gr., aki lent Széchenyi politikai esz-
méinek letéteményese, a helyzet alapos ismerete nyomán és W es-
selényi Miklós br. 1856-ban tett horvátországi utazásának tapasz-
talatai alapján ugyanazon eredményre jutnak: váljanak el a hor-
vátok Magyarországtól, ha nem akarnak magyarok lenni. A meg-
oldásnak ezzel a formájával azonban a magyar közvélemény 
akkor nem tudott volna megbarátkozni, azzal nyíltan senki nem 
mert előhozakodni. A separatio egyelőre odalent is a nemzeti és 
irodalmi törekvések köpenye alatt jelentkezett. Akkor már a 
szerbek is mozgolódnak, Obrenovics Milosh Belgrádban szerb 
nyomdát állít fel, s Metternich Barisics boszniai püspök titkárá-
nak Shunjisics Angelusnak szóbeli jelentése alapján kezd figyelni 
a déli mozgolódásra, mert a boszniai papnövedékek Gájjal tár-
sulva felkelésre szervezkednek. A vallási és nemzetiségi kérdés 

4 Br. Kemény Gábor Eötvös m u n k á j á b ó l (A XIX. sz. uraik, eszméi) 
a nemzetiség foga lmát így á l l í t j a fe l : a nyelvi viszonyok párosulva bi-
zonyos fensőbb képesség felőli meggyőződéssel. Még egvnehánv szó, 
Pest 1860. 

5 Bécsi á l lami levéltár, Staatskonferenz Akten 1831, 426, 1311. 
0 1835 jún ius 12, levele Ormós Zsigmondhoz. 



ezen szerencsétlen kapcsolódásánál azonban még jobban bántja 
az, hogy 1840-ben a Srbski Naroclne N ovine ben nem kedvező 
cikkek jelennek meg a monarchia határtárgyalásairól Monte-
negróval. A vizsgálatot kiterjesztik Gájra, sőt az Agramer Poli-
tische Zeitungra, is, amely azonban igazolja, hogy politikai cikkei 
a bán tudtával jelentek meg. A horvát sajtó megrendszabályozá-
sára 1845 január 4-én külön királyi rendelet jelenik meg Bécs-
ben, amely szerint csak horvát születésű egyén lehet censor; a 
vizsgáló hivatal a bán alá rendeltetik, aki viszont minden fonto-
sabb ügyben Metternich nézetét kéri ki. Administrativ ügyekben 
megmarad a helytartótanács, de a rendeleteket ettől is a bán 
útján kapják a censorok.7 Amíg tehát Metternich politikai szem-
pontból letörni igyekszik a kormányra nézve kellemetlen illiriz-
must. szellemi téren tág teret enged a mozgalomnak, s társadal-
milag az elszakadást még kevésbbé tudja megakadályozni. 

Miskolczy helyesen állapítja meg, hogy az 1858 59-iki or-
szággyűlésen tűnt ki a maga teljességében az, hogy Magyarország 
állami kiépítésének Horvátország — a kormányon kívül — a leg-
főbb akadálya. Az összeütközés éle a nyelvkérdésben csúcsosodik 
ki, s itt önként felmerül a kérdés: igaz-e a nemzetiségek részéről 
egykorúlag s azóta is hangoztatott vád, az erőszakos magyaro-
sítás. 

Hogy a nemzet fennmaradása függ nyelve és irodalma fej-
lesztésétől, ekkor már a kormány és ellenzék egyaránt érezte ná-
lunk is. s az utóbbi azt is hozzátette, hogy e téren évszázados 
mulasztásokat kell pótolni. Ebből folyt türelmetlensége és siet-
tető modora a kormány halogató politikája ellenében, ha magyar 
ügyekről van szó, s mindinkább feltűnő keclvezése ellen az ország-
ban lakó nemzetiségek javára. Röviddel azután, hogy Varasd me-
gye — talán utoljára — testvéreknek nevezi a Duna vízáradása 
által sújtott magyarokat, Pulszky Ferenc a gróf Thún Leóval ví-
vott politikai párbajban a szlávokat hibáztatja azért, hogy 10 éve 
telekürtölik a világot azzal, hogy a magyarok nyelvüket erőszako-
san emelik túlsúlyra; nem érti azt, mi köze a szlávoknak a barát-
kori latin nyelvhez, miért ragaszkodnak ehhez körömszakadtáig.8 

Lukács Móric ugyanakkor Stár Lajossal mérkőzik meg az Allge-
meine Zeitungban, Wesselényi Miklós pedig Haller bánt igyekszik 
leveleivel, majd Szózatával jobb belátásra bírni a szláv kérdés 
megítélésében, s ő gondol először arra, hogy a magyar politikai 
íróknak tömörülniök kellene a külföld kellő felvilágosítására a 
szláv kérdésben. 

Itthon egységes felfogás e nagyfontosságú kérdésre nézve 
tehát nem alakult ki, ilyennek megteremtéséhez sem az irodalom 
sem a politikai küzdelmek hozzá nem járultak. Lapjaink nagy 

7 Országos Levéltár , kanc. elnöki i ratok, 1845, 10, 296. sz. 
8 Vier te l jahrschr i f t aus und f ü r Ungarn 1843. Lukács Móric munká i , 

Budapest 1894, II. k. Ná lunk a mozgalmak kezdetén egy kis poli t ikai 
röpira t javasol ja , hogy a tótokat t an í t an i kellene a m a g y a r nyelvre, mer t 
„a hazai szlávok szívesen t anu lnak magyarú l . " Az 1826-ik esztendei Tu-
dományos G y ű j t e m é n y e k fo ly ta tásá ru l való Jelentésre rövid észrevétel. 
Pest, 8 r. 7 1. Nemzeti Múzeum. 



örömmel kiemeltek minden apró eseményt, ami a nyelv terjedé-
sére mutatott, hogy a pesti görög-oláh egyházközség 1837 óta 
magyarul vezeti jegyzőkönyveit (Gozsdu Emánuel írta az elsőt), 
hogy Kopácsy prímás uradalmaiban 1839-ben hivatalos nyelvvé 
tette, a bécsi Pazmaneumban 1842-ben Magyar Társasás: alakult, 
a király leiratát a magyar nyelvű tanítás elrendelésére (1844) kü-
lönösen dicsérik, s a Nemzeti Újság támadja az egyetem jogi ka-
rának tanárait, mert sok tanár nem tud magyarúl. Ehhez a Je-
lenkor is csatlakozik. A Helytartótanács 1845 újévtől kezdve hasz-
nálja a magyar nyelvet, de az Orvosegyesület ugyanakkor ki-
mondja, hogy nem célja a nyelv magyarosítása, tehát tanácskozá-
sait tovább is latinul viszi. A Társalkodó 1841-iki folyamában 
Hőke Lajos a cikkek hosszú sorában figyelmeztet a szláv vesze-
delemre, mert a csehek 8—10 megyét, az oláhok Erdélyt, az illí-
rek a bánságot és Bács megyét akarják megszerezni. Kossuth ada-
tokat gyűjt Wesselényi említett munkájához s 1842 nyara óta 
állandó rovatot nyit lapjában a szláv kértlésnek. Támadja Széche 
nyi türelemre intő rendszerét. Ezek hatása alatt a megyék egy ré-
sze megtorlást kezd követelni; Deák és hívei érdekesen megvilá-
gítják azt, hogy a magyar f a j évszázadok során alig olvasztott be 
valamit magába, ellenben sokat vesztett a felvidéken és Erdély-
ben a kisebb kultúrájú nemzetiségek ellenállásán.9 Széchenyi az 
Akadémia elnöki székéből tartott beszédében saját hibáinkra mu-
tat rá a nála megszokott nyíltsággal és őszinteséggel. Nehéz hely-
zetbe kerül: itthon sokalják az őszinteséget, fönt keveslik. A té-
pelődés óráiban ilyen feljegyzést olvasunk írásai közben: 

In Wien. Akadémia etc. etc. csak praetextus. Separa-
tion ist im Hintergrunde. 

W i r. Mily infamia. 
W i r. Horvátország. Minden praetextus. Muszka cim-

boraság az alap! Ezt mondani aztán nem infamia. Wir unge-
rechte Buben. És azután magához vonzó pontot alakítson a 
magyar. Gerecht aufwärts, aber nicht aufwärts. A horvát 
felbőszül ellenünk, mert mi fitymáljuk, és mert mi ledögö-
nyözzük fontolva haladókat. Gáj megveri Erdődy Sándort 
etc. Mi azt módjuk: a horvát rebellál. mert literatúrája van. 
A német rólunk mondja azt, ha Akadémiát állítunk és ma-
gyarul akarunk beszélni.10 

A szlávok szépen felbőszültek ellenünk, írja 1843 július 
19-én. Most a többi is majd utánna ered. Ki segíthet rajtunk? A 
kormány? Teheti-e? De ha tehetné, fogja azt kívánni tenni? Ugyan 
miért? Haben wir ihre Sympathie verdient? — Mindez azért van, 
mert Beöthy és társai eltiltották a horvátokat a latin nyelv hasz-
nálatától.11 A kérdésnek gyökeresebb megoldására csak Wesse* 
lényi tesz kísérletet a Szózatban, de ezt a kormány követői nem 
fogadják el. Széchenyi maga is úgy ítél róla, hogy az ellenzéknek 
ha j t ja a malmára a vizet. 

9 B é c s i á l l . l e v é l t á r , I n f o r m . P r o t o k o l l , 1 8 4 2 , 4 2 . s z . 
1 0 Z ö l d k ö t é s ű j e g v z e t e i . 
1 1 L e v e l e i I I I . k . 1 6 9 , 1 7 5 . 1. 



A zágrábi események hire 1845 karácsony másnapján ter-
jed el a pozsonyi országgyűlésen. A jövő képe megdöbbenti a ren-
deket: Nugent báró parasztokkal terrorizálta a tartományi gyű-
lésre egybegyűlteket, ő maga a templomba szökött előlük. A zág-
rábi bíró ügyvéd fia lövetett a kormánypártra, s az illir-párt 
15—20 lövést adott le: a turopolyaiak és szentiványiak vagy 
1500-an voltak, de csak néhánynak volt kardja. A semináriumból 
a tanárok és növendékek furkós botokkal mentek verekedni.12 A 
felhördülés a hírek nyomán annál nagyobb, mert a túlzók között 
Szemere Bertalan jóformán ellentmondás nélkül helyezkedik arra 
az álláspontra, hogy Horvátország nem társország, hanem a ma-
gyar birtoktest egy része. Igaza van Wesselényinek: a magyar 
politikusok tájékozatlansága e kérdésben vészthozó volt. 1844 
február 5-én, amikor a főrendek a turopolyaiak sérelme ügyében 
felirat küldését határozzák el, Széchenyi minden szavazatot 
számba vesz, s élénken agitál a mellett, hogy a kormány javas-
lata győzzön.13 

A megoldás elodázása volt ez is, s két irányban járt káros 
következményekkel: a nemzetiségi kérdés további megvitatása 
a megyei közgyűlésekre ment át, az ellenzék agitációjának hatal-
mas emeltyűjévé lett; a kormány pedig az országgyűlésen elért 
olcsó sikertől felbuzdúlva, olyan reformok megvalósítására hatá-
rozza el magát, amelyek a két ország közti viszony gyökeres 
megrontásához nagy mértékben hozzájárulnak. Apponyi a kor-
mány támogatását az illir-pártnak ítéli meg, abból indúlva ki, 
hogy a horvátországi magyarbarát párt kicsi és nincsen sxílya a 
közvéleményre. Kétségtelenül meg lehet ma már állapítani, hogy 
a kormányra ez irányban Széchen Antal emlékirata hat a leg-
erősebben, aki a horvátországi magyar pártot szintén jelenték-
telen kisebbségnek mondja, s a kormányt a teljes pártatlanságra 
ösztönzi. 

A magyar közvélemény pedig az eddigi eredményeket is 
kevesli, a most bekövetkezett horvátországi reformok pedig jog-
gal azt a látszatot keltik, hogy Bécsben az anyaország érdekeit 
teljesen háttérbe szorítják. 

Ezt a felfogást fejezi ki a megyék egymás közt váltott leve-
lezése, s nevökben Pest megye felirattal fordul a nádorhoz; nyíl-
tan rámutat ebben arra, hogy Horvátországban a polgárháború 
már kitört, annak lecsendesítése a dynastiának és a kormánynak 
is elsőrendű érdeke. Ez a nyíltság bántja a kormányszerveket, a 
felirat kritikájában ténykedésük elítélését látják, s hozzá Kolow-
rat kieszközli, hogy a legnagyobb magyar megye küldöttségét 
Bécsben ne is fogadják. 1846 január 50-án számol be ezen országos 
kudarcról a megye, s a közgyűlés visszhangja szétviszi a szomorú 
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hírt az egész országba. A vihar közepette hiába áll fel Széchenyi, 
követelve azt, hogy a kormány lent járjon el vesztegetés nélkül,14 

a szenvedélyek áradata felülkerekedik, s Miskolczy helyesen mu-
tat rá, hogy a horvát kérdés eldöntése egészen átmegy az ellen-
zék kezébe, pártkérdéssé válik. Zala megye március 2-iki körle-
vele nemcsak hanyagságot, vétkes mulasztást vet a kormány sze-
mére, de alkotmánysértő ténykedést is. A kötet anyaga 1846-al 
végződik. A forradalmi események leírása újabb kutatást igényel 
majd. 

Búrlfai Szabó László. 

Riedl Lajos: A cs. és kir. VI. hadtest a gorlicei csatában (1915, 
május 2.) 8° 104. 1. Melléklet a Magyar Katonai Közlöny 1928-i 
6. füzetéhez. 

Kétségkívül nagyon fontos és kívánatos, hogy a tíz évvel 
ezelőtt gyászos véget ért világháború eseményeit, elfogulatlan és 
hozzáértő szerző leírása nyomán, hiteles adatokból ismerje meg a 
magyar közönség. Természetesen az is fölötte kívánatos, hogy az 
ilyen tanulmányok minél több olvasó kezén forduljanak meg. 

El kell ismernünk, hogy Riedl Lajos nagyon lelkiismeretes, 
gondos és szakértő munkával válogatta és állította össze, a kassai 
(VI.) hadtest gorlicei szereplésére vonatkozó hitelt érdemlő ada-
tokat. Ebben a részben tehát nem is érheti őt gáncs, vagy kifogás. 

Azonban — sajnos — nem érthetünk egyet a feldolgozás 
módszerével. A 104 oldalnyi füzetből csupán 22 oldal a tulajdon-
képeni leírás, amely után előbb 80 oldalnyi melléklet, majd 12 
külön vázlat következik. Az egész munka tehát alapjában véve 
csak okmánytára, de nem oknyomozó története, a VI. hadtest gor-
licei küzdelmének. 

Ennek a folyóiratnak hasábjain is többször hangoztattuk, 
hogy hadtörténetíróink nagyobbára csak adathalmazt. de nem 
olvasmányt adnak a kezünkbe. Már pedig ilyen úton-módon 
sohase fogjuk a hadtörténelmi irodalmat népszerűsíthetni, bár-
mennyire óhajtjuk is. Meg vagyunk róla győződve, hogy ezt a 
füzetet is csak egynéhány hívatásos tiszt olvassa el, de a régi nagy 
hadseregnek azok a szépszámú tagjai, akik a gorlicei csatában 
résztvettek, aligha szánják magukat reá. a száraz intézkedések és 
helyzetjelentések tanulmányozására. 

Akad a szövegben magyartalanság is bőven, amit bizony ki 
kellett volna a kéziratból gyomlálni. 

Gy. 

Marjalaki Kiss Lajos: Zalatna és Abrudbánya pusztulása 1848— 
49-ben. Kis 8°, 55 oldal; ára 2 pengő. Kapható az Egyetemi Nyom-
dánál. 

A szerző. Bölöni Mikó Samu akkori zalatnai kohófőnök egy-
korú kéziratát teszi közzé, melyet történelmi forrásmunkának ne-
vezhetünk. Sok olyan adat van ebben a kis műben, ami mindmáig 
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ismeretlen volt. Épen ezért újszerű megvilágításban tárja elénk 
Erdély módfelett viszontagságos történelmének egyik legborzal-
masabb epizódját, mely alkalommal az oláhok megismételték 
vagy talán túl is szárnyalták a Hora-Closea-idők vérengző rém-
tetteit. „A magyar humanizmus és az oláh gyűlölet összeütközé-
sét Zalatnán 800, Abrudbányán 1200 védtelen magyar vére tette 
örökké feledhetetlenné" — írja előszavában a szerző és ez szó-
szerint igaz. Szinte megfoghatatlan az a türelem s az a humanitás, 
amellyel az erdélyi magyarság viseltetett az oláhokkal szemben 
még olyan esetek után is, mint amilyenek 1784 és 1848—1849-ben 
előfordultak. A türelem és a megbocsátás nem olyan erények, 
melyekkel az állam épségét biztosítani lehet. 

Bölöni Mikó Samu a szó szoros értelmében személyes tapasz-
talatai alapján írta le ezeket a borzalmakat, melyekből maga is 
alaposan kivette a részét s amelyek alkalmával apósa, a dúsgaz-
dag bányászpolgár Fikker, maga is az oláhok vak gyűlölködésé-
nek és vérszomjának áldozatául esett Abrudbányán. Mikó család-
jával pincében bujkált, úttalan útakon, őserdőkben bolyongott 
étlen-szomjan, kifosztva, koldussá téve, az oláhok pusztító őrülete 
elől. Szemtanuja volt a két virágzó bányaváros Zalatna és Abrud-
bánya felperzselésének, lakossága kifosztásának, ártatlan emberek 
halomragyilkolásának. Naplójából olvassuk, de európai felfogás-
sal és ízléssel sehogyan se tudjuk megérteni, hogy a XIX. század 
derekán az emberi vadság és alávalóság ilyen orgiákat ülhetett 
Európában. Még hozzá az egyik európai államban, az egyik nem- . 
zetiségi kisebbség követhette el a többséggel, azaz az uralkodó 
fajjal szemben, ezeket a borzalmakat. 

Mióta Rothermere lord lándzsát tört Magyarország igaza 
érdekében, végre megmozdult a magyar propaganda is. Nem tu-
dom, hogy lehetne-e Bölöni Mikó Samu naplójánál alkalmasabb 
propagandaanyagot találni? Kommentár se kellene hozzá. Mind-
össze angolra kellene fordítani és megküldeni azoknak, akik még 
ma se tudják, hogy kiknek ajándékozták oda Magyarország ke-
leti részét, azt az Erdélyt, amely állandóan ontotta vérét Nyugat 
zavartalan, életéért s amely meg tudott bocsátani annak az elve-
temült gyermekének, akit földjére befogadott, melengetett, s aki 
mégis minden kínálkozó alkalmat megragadott arra, hogy há-
tába döfje orgyilkos fegvverét. 

A. E. 

Richard v. Mach: Aus bewegter Balkanzeit. (1879—1918.) 

E. S. Mittler & Sohn berlini könyvkiadó cég újból egy rend-
kívül érdekes művel gazdagította a Balkánról szóló irodalmat. 

A szerző, Richard v. Mach, a bolgár hadsereg egyik német 
instruktora, majd később a „Kölnische Zeitung" levelezője, közel 
négy évtizedet töltött Bulgáriában. Ott volt már 1879-ben Bulgá-
ria újjászületésénél is. És ott maradt, hogy annak fejedelmeit, 
Battenberg Sándor herceget és Kóburg Ferdinándot, a későbbi ki-
rályt, békében és háborúban szolgálhassa. Mach alezredes 1891-ben 
a szófiai 1. tartalékezred parancsnoka volt. És így vezető kato-
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nai állásban alaposan megismerte a bolgár hadsereget, mint újság-
tudósító pedig megismerkedett ennek a kis országnak minden szá-
mottevő politikusával. Mozgalmas időket élt át és így van is mon-
danivalója. És el kell ismerni, hogy a bolgár viszonyok vázolására, 
kívülálló, tárgyilagos, de amellett hivatottabb szerzőt nem igen 
lehetett volna találni. 

Mack a keletruméliai kérdéssel kezdi beszámolóját. „Die 
letzten läge von Ostrumelien 1885'" című fejezete élesen belevilá-
gít a nyolcvanas évek balkáni politikájába, amely már akkor 
majdnem lángra lobbantotta Európát. 

Oroszország 1878-ban legyőzte Törökországot és a san-ste-
fanoi békében többek között egy Konstantinápoly körül kiinduló, 
egész Macedóniát felölelő, az összes bolgárokat egyesítő, nagy 
Bulgáriát létesített. A berlini kongresszus a san-stefanoi békét 
revízió alá vette, amely revíziónak nagy Bulgária is áldozatul 
esett. A nagyhatalmak Bulgáriának csak a Duna és a Balkán-
hegység között elterülő kis területet ítélték oda. A Balkán és a 
Rodope hegység között levő Délbulgáriát „Keletrumélia" elneve-
zéssel, autonom tartományként török felügyelet alatt hagyták, 
Macedonia pedig ismét visszajutott Törökország fennható-
sága alá. 

A bolgár nép ennélfogva hálával gondolt Oroszországra, 
amely őt önállósághoz juttatta és valamennyi bolgárt egy hatal-
mas birodalomban akarta volna egyesíteni. Utálta tehát Ausztria-
Magyarországot és Németországot, amelyek ezt az egyesülést meg-
akadályozták. 

A fenti értelemben vett szeretet és gyűlölet állandó kísérő-
jelensége Bulgária politikai életének. Változás csak akkor állott 
be, amikor élesszemű bolgár államférfiak akadtak, akik felismer-
ték, hogy Oroszország a kis szláv államokat csakis eszköznek te-
kinti és az esetleges támogatásért rendszerint — államszuvereni-
tási és önrendelkezési vonatkozásokban — nagy árat kér. A fiatal 
fejedelemséget az első ilyen megrázkódtatás és Oroszországból 
való kiábrándulás, a keletruméliai kérdésből kifolyóan érte. 

Ezt a tartományt 70%-ban bolgárok lakják, akik természet-
szerűen, a Balkán-hegységtől északra önálló nemzeti életet élő 
testvéreikkel egyesülni akartak. Bulgária ezt a mozgalmat erősí-
tette, az orosz cár azonban ellenezte. Az utóbbi attól tartott, hogy 
Keletrumélia és Bulgária egyesülése csak háború árán lehetsé-
ges, erre pedig Oroszország még nem volt felkészülve. 

De hiába ellenezte ezt a cár, bolgár hazafiak hatalmas moz-
galmat készítettek elő és 1885 szept. 6-án a török uralom ellen 
fellázadva, kimondták Keletruméliának a fejedelemséggel való 
egyesülését. Sándor fejedelem, a cár akarata ellenére, magáévá 
tette népének kívánságát és haderejét mozgósítva, kész volt 
Keletrumélia csatlakozását fegyveresen is megvédeni. Csakhogy 
nem Törökország fordult az egyesülés ellen — amint ezt a bol-
gárok várták — hanem Szerbia, amely már ekkor kezdett a bol-
gárokra féltékenykedni. Sándor fejedelem kénytelen volt hadere-
jével Szerbia ellen fordulni és azt Slivnicánál, Pirotnál és még 
számos más ütközetben meg is verte. 



A megerősödött és hadisikerei folytán önérzetessé vált ország 
azonban sehogysem tetszett az orosz cárnak. Orosz intrika össze-
esküvést szított, amely 1886 aug. 6-án Sándor fejedelmet detroni-
zálta és az országból kiűzte. 

Stambulow István, a bolgár parlament akkori elnöke, azon-
ban napok alatt leverte ezt az oroszbarát felkelést; rendet terem-
tett az országban és visszahívta fejedelmét. Sándor vissza is tért, 
amit kibékülést kereső hódoló sürgönyben, a cárral tudatott. A 
cár azonban erre a fejedelmi Canossa-járásra olyan elútasítóan 
válaszolt, hogy Sándor jobbnak találta azt, hogy trónjáról önként 
lemondjon. 

A fejedelem távozását Bulgária legjobbjai siratták. A nemes 
gondolkozású és fenköltlelkű uralkodó hét évet töltött bolgárjai 
között. És hét év után önzetlenül, pusztán a slivnicai győzelem 
fényétől övezve, de üres kofferrel távozott az országból. A feje-
delem Grázban telepedett le, ott mint Hartenau gróf visszavonul-

t a n boldog családi életet élt. 
Bulgária ügyeinek intézését, Battenberg távozása után, 

Stambulow vette át, amig 1887-ben az ország Kóburg Ferdinánd-
ban ú j uralkodót nem kapott. 

A szerző, Stambulow és Ferdinánd együttes uralkodását, 
majd összeküíönbözésüket és a bolgár államférfi tragikus meg-
gyilkolását, nagy írói készséggel ..Im dunkelsten Europa" című 
fejezetében mondja el. 

Stambulow hiába biztatja uralkodóját, hogy ne törődjék a 
nagyhatalmak elismerésével, mert hiszen elismerték őt hűséges 
bolgárai, tartson ki és akkor hamarosan meg lesz a külső elisme-
rés is. Ne erőszakolja és ne ő kezdeményezze, mert ha a politiká-
ban kérni kell, akkor ennek rendszerint nagy ára is van. Ez a 
kérdés mind jobban elválasztotta Ferdinándot és Stambulowot 
egymástól, míg az utóbbi végül kormányelnöki állásáról lemon-
dott és a fejedelem ezt a lemondást el is fogadta. 

Bukása után Stambulow azonnal ellenzékbe ment át és a 
maga temperamentumos módján támadta az ú j kormányt és a 
kormányzati rendszert. Stambulownak ez a magatartása a feje-
delemmel való teljes szakításhoz vitt. Stambulow, mert az udvar 
elejtette, lassan azon üldözött politikai vadak egyikévé vált, 
amelynek elejtése a Balkánon csak idő kérdése lehetett. Ez az idő 
hamarosan be is következett. Stambulow az állami ügyek veze-
tésétől 1894 május 30-án lépett vissza és egy évvel később már 
be is fejezte földi pályafutását. Néhány gonosztevő, fényes nap-
pal, Sofia legforgalmasabb helyén, úgyszólván a rendőrszolgálatot 
ellátó csendőrség szemeláttára, lekaszabolta a gyűlölt államférfiút 
és elillant. Hogy ez mind miként történt, hogy ennek a balkáni 
gonosztettnek eszméje honnan indult ki, erről Mach érdekfeszítő 
módon számol be. 

A szerző azután a mult század kilencvenes éveiről a világ-
háborús időszakra tér át és ..Bulgariens Anschluss an die Mittel-
mächte 1915" címen, Bulgária világháború alatti szereplését 
vázolja. 

Bulgária a világháborúban azt az alkalmat vélte felismerni, 



amelynél bőven pótolhatja mindazt, amit a san-stefanói, illetve 
bukaresti békében elvesztett. Oda húzott tehát, ahol a maga 
„sacro egoismo"-ját kielégíteni vélhette. 1914 végén és 1915 elején, 
amikor a központi hatalmakat egyik kudarc a másik után érte, 
a bolgárok russophilok és antantbarátok voltak. Przemysl elestét 
ők is lelkesen ünnepelték. De jött aztán Gorlice, az orosz veresé-
gek sorozata, az olasz hátbatámadás kudarca és elérkezett az a 
pillanat, amikor Ausztria-Magyarország és Németország a Szerbia 
elleni támadás előkészítéséhez fogtak. Amikor az ezzel kapcso-
latos tárgyalásoknál, a központi hatalmak Bulgáriának győzelem 
esetére az összes bolgárokat egyesítő birodalmat ígérhették és a 
törökök rögtön át is engedtek egy nagyobb területet, Bulgária 
1915 szept. 6-án szerződésileg a központi hatalmakhoz csatlakozott 
és már néhány héttel később hadseregét mozgósította. 

A központi hatalmak hadviselését éveken át siker koronázta. 
Szerbia, az osztrák-magyar, német és bolgár nyomás alatt, még 
1915 őszén összeroppant. A bolgárok boldogan foglalták el azokat 
a területeket, amelyeket tőlük utoljára a bukaresti békében el-
vettek. Egy évvel később Bulgária visszafizethette Oláhország-
nak a Balkán háborúban tanúsított magatartását. A központi ha-
talmak leterítették a hullarablásra indult oláhokat; országuk na-
gyobbik része a szövetségesek birtokába került és bolgár kézre 
jutott — legszebb álmaik egyike — a Dobrudsa is. Ugy látszott 
már, hogy az összes bolgár kívánságok megvalósulnak, amikor 
aztán 1918-ban jött a nagy felfordulás és összeomlás, amiről a 
szerző ..Bulgariens Abfall 1918" címmel, részletesen beszámol. 
Nézeteltérések a szövetségesek között, a végnélkülinek tetsző há-
ború, hatalmas ellenséges propaganda, amely antantbarát kor-
mányt segített uralomra, 1918 őszén olyan politikai légkört te-
remtett, amelyben Bulgária — miután hadserege összeomlott — 
kivált a központi hatalmak szövetségéből. A szerző kifejti, hogy 
Bulgária nem volt azért áruló, nem kapott jutalmat, csak idegei 
nem bírták már a háborúskodást és azt remélte, hogy a szövetség-
ből való kiválással még meg tudja menteni azt, ami megmenthe-
tőnek látszott. 

S—y. 

Hermann Schmidtke: Völkerringen um die Donau. 

A dunai német őrflottilla háború alatti parancsnoka, 
Schmidtke korvettkapitány, egy közel 200 oldalas könyvben szá-
mol be a Duna körül lezajlott harcokról. Ezekben a harcokban ki-
magasló, sok esetben döntő szerepet játszottak a folyami haderők, 
elsősorban a cs. és kir. dunai flottilla. Annak ellenére, hogy a né-
met szerző természetszerűen a német haditettek kidomborítására 
törekedett: a szóbanforgó könyv nem egyéb, mint az osztrák-
magyar dunai flottilla hőstetteinek leírása és azoknak megörökí-
tése. A német kiadó tehát a „Völkerringen um die Donau" című 
könyvvel, a magyar olvasó közönséget is közelről érdeklő, kedves 
és értékes hadtörténelmi művel gazdagította a hadiirodalmat. 
A szerzőnek és a kiadónak ezért elismeréssel tartozunk. 



A szerző a Duna földrajzi, politikai és katonai méltatásá-
val kezdi könyvét és a Duna körül lezajlott világháborús esemé-
nyekről négy részben számol be. Az első rész Auszria-Magyar-
ország és Szerbia 1914. évi háborújával foglalkozik. 

Ausztria-Magyarország nagyon csalódott abban a feltevésé-
ben, hogy a Belgrádból kiindult szarajevói gyilkosság megtor-
lása az egész világon csak közmegelégedést válthat ki. Az osztrák-
magyar-szerb konfliktus előbb európai, majd világháborút szült, 
amelyben a központi hatalmak négy, később öt állama, 47 ellen-
séges állammal került szembe. 

Ausztria-Magyarország előbb csak részleges mozgósítást ren-
delt el és a Drina, Száva és a Duna mentén vonult fel Szerbia 
megbüntetésére. Szándékait azonban keresztezték a világesemé-
nyek, amelyek a monarchiát általános mozgósításra és haderejé-
nek zömével az orosz harctéren való fellépésre késztették. Mind-
amellett maradt a balkáni harctéren még annyi erő, amennyit 
azoknak parancsnoka, Potiorek táborszernagy, Szerbia megtámadá-
sára elegendőnek vélt. Az ezen elhatározásból fakadó harcokban 
már igen nagy szerepet játszottak a cs. és kir. dunai flottilla hajói, 
amelyek úgy a Belgrád körüli, mint a Száva mentén lezajlott 
harcokban tevékenyen résztvettek és igazán nem rajtuk múlott, 
hogy Potiorek támadása nem sikerült. 

A könyv II. része Szerbiának 1915. évi leküzdését tárgyalja. 
Mint tudjuk, 1915 nyarán a hadihelyzet ismét a központi 

hatalmaknak kedvezett. Oroszország Gorlicénél és az azt követő 
harcokban súlyos vereséget szenvedett. Olaszország, amely már 
pusztán a porondon való megjelenésével a háború eldöntését re-
mélte, az Isonzónál megakadt. Az antant hiába erőlködött, se a 
nyugati harctéren, se a Dardanelláknál eredményt elérni nem tu-
dott. A Dardanellák körül kifejlődött harcok azonban nagy ag-
godalommal töltötték el a központi hatalmak had vezetőségeit, 
mert a hős török védők hadianyaga fogytán volt. Hogy szövet-
ségesüket megsegíthessék, Ausztria-Magyarország és Németország 
Szerbia elfoglalását határozták el. Osztrák-magyar és német 
haderők október elején át is keltek a Dunán és visszaszorították 
a szerb hadsereget. Időközben Bulgária, amely a központi hatal-
makhoz csatlakozott, szintén támadásba fogott. A szerbek vere-
séget szenvedtek, hadseregük maradványa Albánián át elmene-
kült; Szerbiát pedig a győztes központi hatalmak megszállották. 

Ezeknél a harcoknál igen nagy szerepet játszott a Duna és 
a Száva, mert úgy a német, mint az osztrák-magyar támadó sere-
geknek ezeken a folyókon át kellett hatolniok. Ez csakis a cs. és 
kir. dunai flottilla önfeláldozó tevékenysége mellett vált lehetővé. 
Ezek a hadihajók, semmiféle veszedelemmel se törődve, minden 
időben és mindenütt ott voltak, ahol csapatainkon segíthettek. 

Szerbia elfoglalása után dunai flottillánk Orsovára ment 
és a rendelkezésére bocsátott német motoros naszádokkal együtt, 
olyan biztosító szolgálatot létesített, amely egyrészt a dunai for-
galom ellenőrzését, másrészt pedig annak katonai biztosítását is 
lehetővé tette. Ez igen fontos volt, mert a Törökországnak szánt 
lövőszer- és hadi anyagszállítás javarészt a Dunán bonyolódott le. 



A könyv III. része Oláhországnak 1916—1917-ben történt le-
küzdésével foglalkozik. Ezeknél a hadműveleteknél a folyami 
hadierők újból óriási teljesítményeket produkáltak. 

Oláhország 1916-ban, augusztus hó végén, abban a Íriszem-
ben vetette magát Ausztria-Magyarországra, hogy — úgy, amint 
azt a balkáni háborúban is tette — csak meg kell indítania had-
seregét és máris elfoglalhatja mindazokat a területeket, ame-
lyekre olyan nagyon vágyott. Számítása azonban nem vált be. 
Osztrák-magyar, német és bolgár haderők néhány hét alatt ismé-
telten megverték az oláh seregeket és elfoglalták az ország java-
részét. A lezajlott harcokban a Duna nagy szerepet játszott. A 
cs. és kir. dunai flottilla itt is hervadhatatlan érdemeket szer-
zett a monarchia haditengerészetének. Az oláhok, bárha ők is 
számottevő folyami haderővel rendelkeztek, soha se keresték a 
cs. és kir. flottillával az összeütközést, pedig ez katonailag több 
esetben elkerülhetetlen feladatnak látszott. Monitoraink ezt az 
alkalmat epedve is várták, ele az oláh oláh maradt és nem bocsát-
kozott harcba. Szinte érthetetlen ez a magatartás. Az oláh hadi? 
hajók tétlenül nézték monitoraink tevékenységét, amikor ezek az 
oláh hadihidat tönkre tették, amivel a bolgár területre betört 
oláh seregtestek visszavonulása el volt vágva. Sőt akkor sem mu-
tatkoztak sehol, amikor Mackensen bolgár haderejével a Dunán 
átkelt, hogy az Erdélyből előretörő seregekkel együtt, két tűz 
közé fogja a menekülő oláhokat. 

Oláhország bukásával a Duna egészen a torkolatáig felsza-
badult. A hadvezetőség természetesen megfelelő őr- és biztonsági 
szolgálatról gondoskodott, amiben a dunai német őrflottilla is te-
vékenyen közreműködött. 

A szerző azután a IV. részben az összeomlást beszéli el. A 
németek megsemmisítették hajóikat, amikor más kivezető útat 
már nem találtak. A cs. és kir. flottilla pedig hazatért anya-
országába, hogy a vesztett háború után felosztassék és javarészt 
azoknak kezébe kerüljön, akik ellen éven át olyan dicsősége-
sen harcolt. 

A szerző kénytelen megállapítani, hogy a flottillában mind-
végig „Lissa'" szelleme uralkodott, az összeomlás után azonban ez 
nem változott át „Seapa-Flow" szellemévé és így kénytelenek va-
gyunk ma is tehetetlenül nézni, hogy az ellenfeleink által egy-
kor rettegett monitorok, hogy jutottak érdemetlenül azoknak bir-
tokába, akik ezeket soha leküzdeni nem tudták. 

Végeredményben Schmidtke munkája érdekes és hézagpótló 
könyv. 

S-y 

Charles Spindler: L'Alsace pendant la guerre. (Librairie Treuttel 
& Würtz, Strasbourg, 1925.) 

A nagy háborúról sokan és mindenféle faj ta könyveket 
írtak. Az egyik katonai, a másik politikai szempontból tárgyalja 
az eseményeket; vannak összefoglaló, az egész háborút áttekintő 
munkák és viszont olyanok, amelyek csupán valamely harctér-



rel, időszakkal vagy éppen esak bizonyos csapatok hadművele-
teivel foglalkoznak. Az ilyen, korlátok közé fogott, mintegy spe-
cializáló dolgozatok sűrűbben teremnek, mint a nagyszabású 
munkák, mert szerzőiknek van miben válogatniok. Spindler Ká-
roly előttünk fekvő „Elzász a háború alatt" című könyve is azok 
közé a művek közé tartozik, amelyek az emberiség legutóbbi ka-
tasztrófájának Földünkön messze elterülő színteréből egy arány-
lag kicsiny területet ragadnak ki, a mi esetünkben Elzászt, a 
szerző hazáját. De míg a szerző tárgya földrajzilag ilyen szűk 
határok közt mozog, érzelmi világa annál gazdagabb és könyvét, 
holott naplószerű felépítése arra késztetne, mégse lehet a konven-
cionális beosztások közé szorítani; még leginkább néprajzi és tár-
sadalmi képnek nevezhetnők, olyan képnek persze, mely minden 
vonását és színét a nagy háborútól kapta. 

Spindler Károly, a hírneves festő, 1865-ben a Boersch nevű. 
Elzászban fekvő városkában született, mely provincia akkor még 
Franciaországhoz tartozott, középiskolai tanulmányait már né-
met gymnáziumban végezte, de szívében az ú j kormányzat alatt 
sem tudott a germán szellem gyökeret verni. Szülőföldjéhez min-
dig hűen ragaszkodott s művészetének motívumai is a hazai rög-
ből fakadtak; úgy képei mint famozaik munkái a műértők előtt 
nagy becsülésben állottak. Számos rokona Franciaországban éltr 
ő maga és családja a franciát vallotta anyanyelvének, mint ahogy 
művészete és lelke egyaránt a francia géniusznak hódolt. 

Spindler az őt környező világnak minden mozgalmát, min-
den aggodalmát és reményét, minden bánatát és örömét, lebilin-
cselő módon közli az olvasóval. Amikor könyvét megírta, ezt az 
olvasót nem úgy képzelte el, se számban se minőségben, mint 
ahogy ma látjuk. Ő ugyanis nem tett egyebet, csak másoknál 
ügyesebben, mint azt, hogy saját maga részére és szórakozásból 
feljegyezte, amit a mozgósítást megelőző nyugtalan napoktól 
kezdve, a háború alatt és közvetlen utána, látott és hallott. Csak 
néhány barátja tudott róla, hogy naplót ír, amely mint lelkének 
hű tükre, olyan adatokat is tartalmaz, amiket abban az időben 
nem volt tanácsos nyíltan hangoztatni. A háború befejezése után 
a beavatottak André Hallays francia literátust, könyvünk elő-
szavának íróját, figyelmeztették a kéziratra, aki a papírra vetett 
emlékezésekben felismerve Spindler írói rátermettségét és me-
moárjainak történelmi értékét, arra bírta őt, hogy jegyzeteit 
könyvalakban adja ki. így történt aztán, hogy művét az Acadé-
mie française pályadíjjal jutalmazta, ami könyvét még ismer-
tebbé tette és széles olvasókört biztosított számára. 

A könyv külső formája szerint, mint már említettük, a 
napló-irodalomhoz tartozik; a háború öt naptári éve önmagától is 
öt fejezetre osztja; a napi dátummal ellátott feljegyzések alkot-
ják a fejezetek kisebb részeit. Minden fejezet fölött Spindler egy-
egy bájos tollrajza ékeskedik, ami — írói tehetsége mellett — a 
rajzoló művész iránt is kihívja csodálatunkat. A napló-forma 
azonban nem csupán alaki körülmény, mert a folyton-folyvást 
változó cselekvés, a napi eseményekkel haladó leírás, a mű tar-
talmának is jellegzetes irányt szab. A háború történése, ha Spind-



1er mégoly szűk keretben látta is, a föl és alá hullámzás, a biza-
kodás és csüggedés, dramatikus erővel bontakozik ki a szerző 
tollából és az olvasót magával ragadja. Tévedés volna azonban 
azt hinni, hogy a világtragédiának ez a szemelvénye, Spindler le-
írásában, csupa melancholia, elkeseredettség, szomorúság. Az ol-
vasó csakhamar fáradtan tenné le a könny vet, ha ez így volna; 
hiszen a mai nemzedék minden felnőtt tagjának éppen elég szen-
vedés jutott osztályrészül, nemhogy vágyakoznék utána, hogy 
fá jó emlékeit, miket inkább elfelejtene, újból meg újból emléke-
zetébe idézze. Bárhol nyitod fel Spindler könyvét, érdekes elő-
adása rögtön megkapja figyelmedet; s ennek a könyvnek legfőbb 
tulajdonsága az, hogy nem unalmas. Ezzel egyszersmind legszebb 
elismerésünket is fejeztük ki. Humorral átszőtt diktuma, az em-
beri gyarlóságok fölötti iróniája, egyes személyek gyengeségeinek 
találó megfigyelése, olykor csípős gúnyja, az író igazságérzetére, 
de jóságos szívére is vall, nemkülönben az itt-ott kitörő méltat-
lankodás, amely esak ritkán fokozódik szenvedélyes felháboro-
dássá. 

Igaz, hogy patriotikus buzgalmában könnyen hajlik az egy-
oldalúságra. Lesznek kritikusok, különösen az innenső táborban, 
akik találnak majd kivetni valót is Spindler könyvében. A ma-
gyar (és német) olvasót nem egy passzus fogja fájón érinteni, s 
ha az imént elismertük a szerző igazságra való törekvését, még-
sem tagadhatjuk, hogy a franciák felé hajló érzelmei a másik fél 
rovására helyenkint bizonyos elfogultságban jelentkeznek. Egyes, 
a könyv utolsó részében szereplő honvéd személyek mondásait is, 
nem állítjuk, hogy szándékosan, de ösztönszerűleg a maga ideál-
jának javára domborítja ki; többek hellyel-közzel odavetett ki-
szólását egy-egy személy szájába adja, — ami azonban valószí-
nűleg csak írói ökonómia. Nem kell túlságosan neheztelnünk, 
hogy egy bolseviki-elméjű magyar katonának Tiszáról szóló gya-
lázatos nyilatkozatát helyreigazító megjegyzés nélkül hagyja, 
mert Spindler nemcsak térben, de lélekben is messze van Magyar-
országtól és nem áll módjában mindent felülbírálni, amit hal-
lott, mint pl. azt, hogy honvédség — „tartalékot" jelent! Mindent 
összevéve, Spindler műve a címben kifejezett tárgyról alaposan 
és kétségkívül jóhiszeműen tájékoztatja az olvasót. Stil usa oly 
közvetlen, mintha veled beszélne. Gyakran alkalmazza a dialó-
gust s nyelvezete már ezért sem mesterkélt, hozzáértők pedig 
dicsérik kifogástalanul franciás voltát. De nemcsak nyelve fran-
cia, érzelmei még inkább. Könyvét tehát lelkesedéssel fogadták 
honfitársai, mint a 47 éven át elszakadt, de az anyaországhoz ra-
gaszkodó tartomány népességének lelki manifesztációját. Spind-
ler naplója bizonyságot tesz arról, hogy egy fél évszázad sem 
képes erőszakkal annektált területek lakosságát elidegeníteni régi, 
természetadta kötelékétől. Charles Spindler, miután Elzász fran-
ciává vált, még néhány hónapig folytatja feljegyzéseit, amit azért 
érdemes megemlíteni, mert ezeken a lapokon bátor objektivitás-
sal sorolja fel a győzők kezdetben elkövetett hibáit is. 



Elzász a háború alatt sokféle katonaságot látott. De amint 
fentebbi ismertetésünk csak nagy vonásokban jellemzi Spindler 
művét, most is tartózkodnunk kell attól, hogy akár csak névsze-
rint is megemlítsük a különféle csapatokról szóló közléseit. Nem 
haladhatunk el azonban némán Spindlernek a magyar honvédek-
ről írott lapjai mellett. Az óriási méretű harc, a szövetségesek 
egymásra utaltsága és a háborús szükség olyan helyekre is hívta 
a magyar honvédséget, ahol a pillanatnyi helyzet kényszere meg-
kívánta jelenlétét. Tudjuk, hogy a nyugati fronton 1918 július 
havában döntő fordulat állott be. Az amerikai hadsereg beavat-
kozása a németek emberfölötti kitartását megtörte, a vonal meg-
ingott és ami erőt a központi hatalmak csak valahogy nélkülöz-
hettek, a világ minden tájáról Franciaország felé indítottak. így 
került a m. kir. 37. honvéd-gyaloghaclosztály is erre a harctérre, 
még pedig egyelőre Elzászba, mint a hadosztály gyülekező terüle-
tére. A honvédek itt, több községre és kis városkára elosztva, tá-
borba szállottak s rendes helyőrségi szolgálatuk mellett megtanul-
tak bánni a legújabb harci gépekkel és másként is szorgalmasan 
gyakorolgatták mesterségüket. Az elzásziak eleinte nem jó szem-
mel nézték a jövevényeket, akik csak segítettek fogyasztani az 
amúgy is szűken mért élelmi készletet és gyarapítani a bekvárté-
lyozással járó terheket. Elég volt már nekik ebből négy éven át, 
mely idő alatt a háború efajta bajaival torkig jóllaktak. Azon-
ban katonáink illedelmes viselkedése, szerény magatartásuk — 
amitől a csapatok a lakosságot ugyancsak elszoktatták — csön-
des, fegyelmezett és szeretetreméltó természetük, csakhamar meg-
nyerte az elzásziak szívét; honvédeink és a lakosság között, mely 
inkább barátokat látott bennük, mondhatni, szívélyes viszony ke-
letkezett. Jól esik Spindlernek erről szóló feljegyzéseit olvasnunk, 
amikben a honvédekkel szemben mindenütt megnyilvánult rokon-
szenvéről számol be. Egyik nap megemlíti, hogy cigányzene mel-
lett szórakozott a magyarokkal, amit, miközben élesen megfigyelt 
apróságokat sző leírásába, kedves emlékei közé sorol. 

Nem ismerjük a német hadvezetőség terveit, hogy a harctér 
melyik szakaszába dobta volna be ezt a honvéd hadosztályt, mert 
a csapásszerűen bekövetkezett események olyan gyorsan folytak 
le, hogy honvédeink szokott vitézségének újbóli bizonyságtételére 
már nem kerülhetett sor. Több heti tartózkodás után, mialatt 
semmiféle incidens sem történt a lakossággal, honvédeinket is 
magával viszi a német hadsereg kelet felé hömpölygő árja. 

Ismertetésünk kiegészítéseként megemlítjük, hogy az 1918 
szeptember közepétől november elejéig Elzászban táborozott 37. 
honvéd gyaloghadosztály a 73. és 74. honvéd gyalogdandárból és 
a 37. honvéd tüzérdandárból állott. A 73. dandárhoz a 13. és 18., 
a 74-ikliez a 14. és 15. honvéd gyalogezred tartozott. A tüzérdan-
dár a 37. és 137. tábori tüzérezredből, a 37. nehéz tábori tüzér-
ezredből, továbbá a 37. hegyi-tüzérosztályból állott. 

A Spindler leírásában szereplő honvédek a pozsonyi 13. 
honvéd gyalogezred katonái voltak. Parancsnokuk Kruehina 
M anó — az a „colonel", akit az író olyan gyakran emleget — a 
magvar hadseregben altábornagy lett. ^ n ^ 

Sadlon Cyrill. 



Maurice Paléologue: A Cár országa a nagy háborúban. Fordítot-
ták Fóti I. Lajos és Révay József. ITT. kötet. 351 lap. Genius-
kiadás. 

Miután Paléologue a világsajtóban sokat emlegetett napló-
jának harmadik kötete, a magyar irodalomban Fóti és Révay 
pompás fordításában is már megjelent, sietünk ennek a részletes 
tartalmával is olvasóinkat megismertetni. 

A napló ezen kötete 1916 augusztus 19-ikével indul meg. 
Paléologue sötétnek látja a helyzetet. A cárné ugyanis, férje 
tudta nélkül, á j irányt akar a diplomatiának szabni, amelynek 
főfeladata Németország kibékítésének az előkészítése. Javasolja 
a jóviszony helyreállítását az a csekély stratégiai eredmény, 
amelyet az orosz seregek a Dvinánál elértek, amely azonban 
mégis csak azt bizonyítja, hogy Németország katonailag még 
mindig erős. Augusztus 20-án kellett volna a szaloniki hadsereg-
nek támadásba fogni; a bolgárok azonban két nappal megelőz-
ték a vállalatot s oly erős lökéssel támadtak a szerbekre, hogy 
ezek harminc kilométerre hátráltak s feladták Florina és Koriea 
városokat. Bukarestben ez az előretörés nagy nyugtalanságot 
okozott, mert az ententetal kötött egyezmény szerint, a Serrail 
parancsnoksága alatt álló seregnek az volt a feladata, hogy a bol-
gárokat a macedóniai fronton lekösse, hogy így az oláhok mozgó-
sítását fedezze. Talán azok a „ragyogó sikerek"' bírták rá az oláh 
kormányt, hogy 27-én hadat üzent a központi hatalmaknak, 
amelyeket az oroszok Örményországban elértek, mert mozgósí-
tása aligha lehetett befejezve. 

A szalonikii sereg erősebb támadásának sikerült a bolgáro-
kat megállítani, de Oroszország képtelen volt segítséget nyújtani, 
mert itt az elfáradásnak már minden jele megnyilvánult. Rossz 
hír érkezett Franciaországból is: a 2-ik számú orosz dandár, amely 
nemrég érkezett oda s Szaloniki felé hajóra szállt, Marseillesben 
fellázadt, meggyilkolta ezredesét, több tisztjét megsebesítette,, 
úgy, hogy francia csapatoknak kellett rendet csinálni. 

Szeptember 5-án jobb híreket jegyez fel a napló: az oroszok 
előhaladását Kalic irányában, Brassó elfoglalását, a bolgárok 
nyugtalanítását Serrail által s a francia-angol támadást a Sorarae-
nál. De azért már ú j szövetséges után tekintget a nagykövet. 
Amerikára gondol s „sajnálja, hogy az amerikai népnek oly te-
kintélyes része még mindig nem akarja megérteni az Európát 
szakgató konfliktusok egyetemes jelentőségét és azt, hogy melyik 
részen van az igazság." 

x\z oláh támadásra hamar megjött a felelet. Míg az oláhok 
elfoglalták Brassót, Nagyszebcnt s Orsovát. az osztrákok és bol-
gárok bevonultak a Dobrudzsába, Turtukal mellett elfogták 
12.000 emberüket és elvették 200 ágyú jókat, Bukarest pedis: már 
napok óta a német repülők bombáitól szenved. Erre Joffre 
200.000 orosznak a Dobrudzsába való küldését sürgeti, különben 
kockán forog a háború minden eredménye. Paléologue keményen 
támogatja Joffret, de bizony eredménytelenül. Nincs Orosz-
országnak 200.000 embere tartalékban, nincs ló, nincs tiszt, a fron-



toktól pedig sehogy sem lehet öt hadtestet elvonni. A szeptember 
13-iki feljegyzés szerint ezt a cár meg is izente Joffrenek azzal, 
hogy parancsoljon rá Serrailra, hogy támadjon hevesebben. 

Az oláhok fokozatosan ürítik ki a Dobrudzsát, Bukarest 
minden éjjel remeg a repülőktől. így bűnhődik szerinte Oláh-
ország azért, hogy összes haderejét Erdélyre zúdította. De még 
jobban meginognak az oláhok, amikor Hindenburg haditerve va-
lósul meg s az egyesült német, osztrák-magyar, bolgár s török had-
erők szakadatlan és egyirányú nyomást gyakorolnak rájuk a Dob-
rudzsában, a Duna mentén s a Kárpátok szorosaiban. Erre a szö-
vetségesek is megújítják s felfokozzák támadásaikat az összes 
frontokon. Ily viszonyok mellett tehát nagy fontosságot kellett 
a dobrudzsai hadi műveleteknek tulajdonítani. Ezen feladatra 
négy orosz és egy szerb hadtestet küldtek át a Dunán, ezt kö-
vette nemsokára egy újabb szerb hadosztály, de többet nem lehe-
tett a megszorult oláhság érdekében tenni, minthogy a koveli s 
sztaniszlaui fronton is roppant erők ellen kellett helyt állani. 

Október 7-én megállottak az oroszok a Lemberg előtti védő-
művek előtt, dacára annak, hogy a nagy támadás 430.000 foglyot, 
650 ágyút és 2700 géppuskát hozott nekik. 

Az oláh hadműveletek egyre szomorúbbak, egyre tart a hát-
rálás, egyre jönnek az „átkozott hírek." összeülnek Stürmer, Na-
ratov, Buchanan, Paléologue s Berthelot, az oláhországi francia * 
katonai missio ú j parancsnoka, aki éppen Petrogradban időzött, 
hogy megvitassák a helyzetet s az oláhoknak nyújtandó támoga-
tást. Paléologue viszi a szót s abban állapodnak meg, hogy 
három-négy hadtestet kell az oláhokhoz küldeni, mert ha Buka-
rest, Konstanza az ellenség kezére kerül, ezt legelsőbben Orosz-
ország fogja megszenvedni, minthogy Odesszát fogja a veszély 
fenyegetni s oda lesz a Konstantinápolyba vezető út. A szalo-
nikii hadsereg vitézül tart ja ugyan magát, de mit ér ez, ha az 
oláhok egyik csatát a másik után vesztik. Stürmer is belátja a 
helyzet komolyságát, de fenntartja most is, mint mindig Alexejev 
tábornok véleményét. De Alexejevvel nem lehet beszélni. A cár 
is minden lehetőt kívánt megtenni az oláhok megmentése érde-
kében, de Alexejev csak két hadtestet volt hajlandó adni, amely-
nek kizárólag csak a Bisztrica völgyében kell majd működnie. 
Viszont az oláhok a Marosvásárhely és Kolozsvár közti vonalra 
kérték a segítséget, hogy Oláhország megtámadását a déli Kár-
pátokon át meggátolják. 

Október 25-én bejegyzi Paléologue a naplójába Konstanza 
elfoglalását s a vele járó súlyos következményeket: a Duna jobb 
partjának, az Oroszország és Oláhország között levő legegyene-
sebb útnak az elvesztését s ezzel a Balkán felé irányuló további 
támadás lehetőségét is. Diamandi, az oláh követ, kétségbeesetten 
keresi fel Paléologueot, majd meg Stürmert, de az egyik csak ta-
nácsot ad, a másik pedig ilyen bátorítást: „a gondviselés hatalmas 
és végtelenül jó! végtelenül jó!" — segítséget azonban senki se 
ad, pedig a legfrissebb hír már a Dobrudzsa teljes kiürítéséről s 
a csernavodai híd elvesztéséről szól. 

Október 31-én kimondják az összes pétervári gyárakban a 



sztrájkot, minden megokolás nélkül, valami titkos parancsszóra. 
Csak a francia Renault-autógyár munkásai tettek kivételt, míg 
a szomszéd Baranovszki-gyár munkásai meg nem érkeztek s a 
sztrájkhoz való csatlakozásukat nem követelték. „Le a franciák-
kal, elég volt a háborúból!" ordítottak mindenfelől, majd meg 
kövekkel s revolverlövésekkel fogadták a velők tárgyalni kívánó 
mérnököket. A rendőrség nem bírt a lázongó tömeggel, két gya-
logezredet kért a közeli kaszárnyából, de ez nem a tömeget tá-
madta, hanem a rendőrséget. Az öldöklést négy kozákezred aka-
dályozta meg, amely leeresztett lándzsával kergette a kaszár-
nyába a gyalogságot. A gyár vezetői azonnal beszámoltak Pa-
léologuenek a vérfürdő részleteiről, amelyet Stürmer „csak je-
lentéktelen epizódnak" nevezett. De hogy nem volt az, látszik 
abból, hogy néhány nap múlva 150 katonát lőttek főbe azok kö-
zül, akik a rendőrségre tüzeltek, mire a munkások újra sztrájkba 
léptek. Teljessé teszi a züllés képét, hogy a főváros környékén 
170.000 katona unatkozik, dorbézol s készül az anarchia támo-
gatására. 

November 8-án írja Paléologue, hogy a német és osztrák 
császár proklamálta Lengyelország függetlenségét örökös monar-
chia formájában s hogy Ferenc József külön kéziratban meg-
adta Galíciának az autonómiát. 

• Aggasztja az orosz kövéleményt Konstantinápoly kérdése, — 
minthogy a fennálló egyezség szerint — Oroszország fogja bir-
tokába venni: most pedig a harcok állása azt mutatja, hógy 
Oroszország képtelen a várost fegyveres erővel megszerezni. 

November 20-án Monasztir elestét jegyzi fel a napló s utána 
egy négy szóból álló hirt: „Ferenc József császár haldoklik." Két 
nappal később jelzi már bekövetkezett halálát is. Nincs ideje — 
úgymond Paléologue — halotti beszédet mondani, de az öreg ural-
kodó jellemzésére felidézi V. Ferdinánd egy állítólagos észrevé-
telét, amelyet valamivel Sadowa után — Lombardia és \ elence 
elvesztésére célozva — mondott: „Miért kergettek el engem 
1848-ban? Én is épp úgy tudtam volna csatákat és tartományokat 
veszteni, mint az unokaöcsém." 

Rossz napja lehetett a naplóírónak, amikor december 7-én 
másfél sorban feljegyezte Bukarest bevételét s elismerte Hinden-
burg stratégiai művészetét. 

Németország december 12-én kijelentette az Egyesült Álla-
moknak. szövetségesei nevében, hogy hajlandó a béketárgyalások 
megkezdésére. Paléologue és társai ezt cselfogásnak minősítették, 
amelynek célja pacifista mozgalmat kelteni, vagy a coalitiót szét-
robbantani. Kívánták tehát megtudni, Németország minő jóvá-
tételeket hajlandó vállalni s minő biztosítékokat ajánl fel, aztán 
majd számbaveszik javaslatait. A dumában az ú j külügyminisz-
ter, Pokrovszkij, ismertette a német ajánlatot, amely megsemmi-
sítené az entente eddigi áldozatait. 

Hogy sikerült Paléologuenek a háború folytatását kierősza-
kolni, a szocialista pártvezérek a hadseregre vetették magukat. 
Fennen hangoztatták, hogy a hadseregnek a munkásokkal kell 
szövetkeznie, hogy együttesen biztosíthassák a parasztok számára 



az agrárkövetelések érvényesülését. Osztogatják a kaszárnyákban 
a röpiratokat, amelyek arról szóltak, hogy a föld váltság nélkül 
a földmunkásoké, s hogy csak forradalom hajthatja végre a nagy-
szabású szociális jóvátételt. 

Rövidesen megjelenik a francia választervezet az amerikai 
jegyzékre. Legelsőbben tiltakoznak a szövetségesek az ellen, hogy 
a. két hadviselő felet valaki egyenrangú tényezőknek tekintse, 
minthogy a támadás minden felelőssége csupán az egyikre súlyo-
sodik; aztán áttérnek a végső célok körvonalazására. Ezek a kö-
vetkezők: Belgium, Szerbia, Montenegró teljes függetlensége s 
kártalanítása, az összes megszállott területek kiürítése megfelelő 
jóvátételekkel, Európa újjászervezése a nemzetiségi elv alapján, 
a szövetségesektől erőszakkal elszakított teriiletek visszaadása, az 
olaszok, oláhok és eseh-szlovákok felszabadítása, a törökök kita-
szítása Európából és végiil Lengyelország visszaállítása. 

Január végére Pétervárott confereiitiára készülnek a szövet-
ségesek. A megbízottak számára adandó utasításokra vonatkozó-
lag Paléologue néhány irányelvet közöl Briand-nal. Hangsú-
lyozza, hogy a conferentián pontosan állapíttassák meg az a 
Programm, amelyet a cárnak be kell tartania s ne legyen módja 
az orosz bürokráciának alattomos mesterkedésekkel a kötelezett-
ségek alól ravaszul kibújni. 

A mozgalmas esztendő Rasputin meggyilkolásával ér véget. 
A cárné az utolsó pillanatig remélte, hogy Isten megtartja szá-
mára vigasztalóját és egyetlen barátját. Viszont a nép újjongott, 
az emberek megölelték egymást az utcákon örömükben s gyer-
tyákat gyújtottak a Kazáni Miasszonyunk templomában. A cárné 
a holttest mellett imádkozott s elborította azt virágokkal, ikonok-
kal s könnyeivel. 

Paléologue egyre figyeli a cári udvart s informáltatja ma-
gát az ott történtekről. Maga a cár látszólag nyugodt, de hallga-
tag és elcsigázott. Arca beesett, hangja fakó, tekintete zavaros. 
A legelőkelőbb körökben vetődik fel a terv, hogy az egész cári 
család, a hadsereg, a nemesség és a duma képviselői jelentsék ki, 
hogy a cár tehetetlen, feladatát nem tudja teljesíteni, tehát kihir-
detik a carevies trónralépését valamely nagyherceg régenssége 
mellett. A cárnét zárdába csukják. Dimitrij nagyhercegnek kel-
lett volna a felszólítást a cárhoz intézni, ez azonban elhárította 
magától ezt a kényes feladatot. 

Trepovot január -9-én nyugdíjazták, utócla Golicin Miklós, 
a birodalmi tanács tagja; hanyag, gyönge ember, de tisztességes. 
Trepovot Paléologue mint a szövetség legerősebb támaszát bú-
csúztatja el s fél, hogy a monarchia utolsó támaszát és védőjét 
veszíti el benne. A veszély tényleg nőttön nő. Érzi már a cári 
család is az alapok ingadozását s tanakodik, mitévő legyen. El-
sőnek jelenik meg a cárné nővére, Szergej nagyherceg özvegye, a 
Márta és Mária-zárda apátnője Moszkvából, hogy nyíltan feltárja 
a cári pár előtt az ottani társaság egyre növekvő felháborodását 
és sötét terveit. Rideg elutasítás volt a felelet. Azután Mária Pav-
lovnánál tanácskoznak, mihez fogjanak. S ebben a forrongásban 
s fejvesztettségben emeli fel kezét gyilkos szándékkal egy tiszt 



a cárné ellen s alig tudják az esetet titokban tartani. Nyilt be-
szédre a cárral senki sem vállalkozik; levelet írnak hát neki, 
amelyben a legtiszteletteljesebb hangon felhívják figyelmét a 
helytelen belpolitikára, amely az ország vesztét fogja okozni. 
Segítségére van a cári családnak Buchanan, aki január 12-én egy 
audiencián kormánya nevében mind feltárta azokat a bajokat, 
amelyek az általános zűrzavart okozzák. De ilyen audienciában 
sem volt egyhamar diplomatának része. Állva ment az végbe s az 
a cárnak következő, szinte rendreutasítás számba menő kijelen-
tésével végződött: „ön azt mondja, nagykövet úr. hogy ki kell 
érdemelnem népem bizalmát. Nem inkább népemnek keil kiérde-
melni az én bizalmamat? Ugy látszik, ön azt hiszi, hogy minisz-
tereim megválasztásában tanácsot szoktam kérni valakitől. Té-
ved; én egymagam választom őke t . . . Isten Önnel, nagykövet úr!" 
Megkapták a Romanovok is a választ levelökre: „Nem tűröm — 
írta a cár a levél szélére — hogy tanácsokat osztogassanak nekem. 
A gyilkosság mindig gyilkosság, különben tudom, hogy a levél 
több aláírójának nem tiszta a lelkiismerete." 

Paléologue látta, tudta mindezen jelenségeket s már maga 
sem bízott a régi rend helyreállításában: azért úgy vélte, siettetni 
kell a katonai fejleményeket, míg Oroszország még valamelyest 
számít a harctereken. Az entente képviselői konferenciáztak. vé-
gig ettek díszebédeket s díszvacsorákat s utoljára is lord Milner 
arra fakadt: „Elpocsékoljuk az időt." A francia nagykövetnek 
pedig tudomásul kellett vennie, hogy az orosz hadsereget nem 
lehet már offenzívába kergetni, nincs sem embere, sem vezére. 

Február 4-én feljegyzi a naplóíró a német blokád alkalma-
zását az összes európai partokra nézve, mire az amerikai senatus 
kimondotta, hogy minden eszköz felhasználandó, hogy az ameri-
kai hajók és polgárok kellő védelemben részesüljenek. így köve-
telik ezt az emberiség alapvető jogai, amelyek nélkül nincs civi-
lizatio. 

Bratianu ez időben Petrogradban könyörgött segítségért. 
Paléologue, aki azelőtt, amikor az oláhokat még háborúba kellett 
ösztökélni, annyit írt róluk, terveikről, céljaikról s számító poli-
tikájúkról, most csak néhány sorban jegyzi fel miniszterükről, 
hogy fenkölt lelkierővel viseli országának szerencsétlenségét é3 
egyéni felelősségének nyomasztó terhét. 

Franciaországnak régi és ismételten hangoztatott követelé-
séhez, amelyet a Németországra rákényszerítendő békefeltételek 
sorába felvenni akart, a cár megadta hozzájárulását. Ezek a kö-
vetkezők voltak: Elszász-Lotharingia visszaszáll Franciaországra, 
Határai a stratégiai követelményeknek feleljenek meg, de kiter-
jesztendők a Saarvölgy egész szénmedencéjére. A Rajna balpart-
ján levő német területek elszakíttatnak Németországtól s autonom 
államot fognak alkotni, de francia megszállás alatt maradnak 
mindaddig, míg a legyőzöttek összes kötelezettségeiket le nem 
rótták. 

Február 27-én megkezdődött a duma ú j ülésszaka, mire az 
izgatók újra sztrájkra tüzelték a munkásokat. A mozgalmat fegy-
veres erővel készült a kormány elfojtani. Paléologue egyre sür-



gette a támadást, de Gurko hajthatatlan, bármennyire szidták is 
az oláhok. A fronton féladagra fogták a katonákat, a lakosság 
éhen halt, a tüzérségi, gyári, ellátási szolgálat terén pedig való-
ságos tehetetlenség és nemtörődömség látható, mire a nagykövet 
felháborodottan így kiált fel: „Kétségbe kell esni mindenen!" De 
volt is rá oka. Negyvenhárom fokos hideg, rengeteg hó, 1200 moz-
dony üzemképtelen s 57.000 vagon mozdulatlanul áll a hótorla-
szok előtt. A tömeg kenyeret és békét követel, tüntet és forrong, 
a főrangúak viszont dorbézoló estélyekre készülnek, mulatoznak, 
léháskodnak. 

Március 12-én már általános a gyújtogatás. Lángokban áll az 
arzenál, a belügyminisztérium, a katonai parancsnokság, a cár 
körüli minisztérium, a titkos rendőrség; kinyitották a börtönöket, 
megtámadták a téli palotát, megszállták a Péter Pál-erődöt s fo-
lyik a harc a város minden részében. Csak most fog a kormány 
valamilyen intézkedésbe. A minisztertanács a maga felelősségére 
leteszi Protopopov belügyminisztert s „ideiglenes ügyvivőnek" 
kinevezi Maklakovot. Az időközben elnapolt duma magától ül 
össze s bizottságot küld ki, hogy a kormány és a lázadó csapatok 
közt közvetítsen. 

A cár Ivanov tábornokra ruházta a hatalmat, de az már 
aligha fog Pétervárra eljuthatni, mert a vasútak már a felkelők 
kezében vannak; az itteni csapatokkal sem rendelkezhetik, mert 
legnagyobb részök a rendőrséggel együtt a forradalomhoz pártolt. 
Paléologuenek most is ebben a szörnyű fejetlenségben, gyújtoga-
tásban s pusztításban csak a háború és ennek Oroszország részé-
ről való támogatása van az eszében. Nem bánja, legyen trónvál-
tozás, tartsák meg a cárizmust, csak ne ejtsék el a háborút. 

A cár állítólag már litban van Petrogradba, ahol azonban 
már teljes lesz a felfordulás, mire oda jön. Cirill nagyherceg a 
forradalomhoz pártolt s a parancsnoksága alatt álló gárdát a kor-
mány rendelkezésére bocsátotta. Hozzácsatlakozott a carskoje-
szelói helyőrség, a cár személyét őrző szent légió és a cár vasúti 
ezrede. Március 15-én a duma végrehajtó bizottsága és a munkás-
katonaképviselők tanácsa, a szovjet, megegyezett a cár lemon-
dásában s az ú j cár trónralépésében, a felelős minisztérium meg-
alakításában, alkotmányos nemzetgyűlésben általános szavazati-
jog alapján és a fajoknak a törvény előtti egyenlőségében. Két 
kiküldött azonnal el is indult a cárhoz, hogy a lemondás szüksé-
gességét vele közölje. Eközben Paléologue Kerenszki képviselőt 
akar ja a háború ügyének megnyerni, minthogy neki van a leg-
nagyobb befolyása a szovjetre. Sürgeti Briancít is, hogy vesse 
minden befolyását latba a francia szocialistáknál, hogy ezek 
appelláljanak orosz elvtársaik hazafiságára. 

A cár március 13-án hagyta el a főhadiszállást, hogy 
Carskoje-Szelóba menjen. Malaja Visera állomásig jutott el a vo-
natja, amikor Zabel tábornok, a vasúti ezred parancsnoka, hajnali 
három órakor kocsijába lépett, hogy tudomására adja, hogy az út 
tovább már nem szabad. Erre a cár Moszkvába kívánt indulni, 
de állítólag azt is mondta, hogy ha a forradalom diadalmaskodik, 
szívesen lemond. Néhány állomással odább már azt is tudomásul 



kellett vennie, hogy a hű Moszkva is már a forradalomhoz csatla-
kozott, mire azt határozta, hogy az északi hadsereg főhadiszállá-
sára megy Pskowba. Itt Ruszkij tábornok könnyű szerrel bizonyí-
totta be, hogy lemondása elkerülhetetlen. Ez március 15-én tény-
leg meg is történt és pedig nem is a fia, hanem Mihály nagyherceg 
javára. Ugyanaznap megalakult az ideiglenes kormány is, amely-
ben már a szovjet vitte a szót. Mihály trónralépése nyomban fel-
korbácsolta ennek a haragját. Nem akart Romanovot a trónon 
látni, köztársaságot követelt. De Mihály is csak úgy volt hajlandó 
a koronát elfogadni, ha a nemzetgyűlés neki azt felajánlja. Most 
már a szovjet volt az úr az egész vonalon; tőle származnak a 
háborúellenes mozgalmak, az ezredek lármás felvonulásai, az 
angol és a francia nagykövetségi paloták katonai megszállása. 
Egy rendkívül izgalmas minisztertanácsban aztán Mihály nagy-
herceg is lemondott. 

Az elmondott eseményekről a cárné semmit sem tudott. Csak 
16-án közölte vele a történteket Pál nagyherceg. Eleinte lehetet-
lennek tartotta a lemondást, csak mikor Pál nagyherceg felolvasta 
neki a közzétett okmányt, tudta azt elhinni s könnyekre fakadt. 

Paléologuenek ezen fejlemények közepette már csak arra 
volt gondja, hogy a szövetség az ú j államformában is érintetlenül 
fennmaradjon, s Oroszország a szövetségből származó kötelessé-
geknek továbbra is eleget tegyen. Újra figyelmezteti kormányát, 
hogy nem bízik az orosz viszonyokban s siettetni kívánja a hadi 
műveleteket. Még inkább megkövetelte ezt a hadiüzemekben és a 
szállítási szolgálatban beállott bomlás és zűrzavar. Ily viszonyok 
közepette Paléologuenek fel kellett Miljukov külügyminiszterrel 
szemben a nagy kérdést vetni, hajlandó-e Oroszország a küzdel-
met szövetségesei oldalán folytatni, — igen vagy nem? .. . 

Március 20-án kimondta a szovjet „Romanov polgártárs" és 
felesége „a német" Alexandra letartóztatását, minthogy az auto-
kratizmus visszaállításán dolgoznak. Négy dumaképviselő ment 
a főhadiszállásra a cárért, a cárnéért pedig Kornilov tábornok. 
Ez az esemény rendkívül felizgatta a külügyminisztert, Miljuko-
vot. Azonnal felkereste Buchanant, hogy az ő intervenciójával 
ajánlja fel az angol király a cári párnak a brit föld vendégsze-
retetét és őrködjék biztonsága felett. Az angol király azonban 
csakis a vendéglátást ajánlotta fel abban a reményben, hogy a há-
ború befejeztéig Angliában marad. Amint ez a válasz nyilvános-
ságra jutott, a cári család sorsa igazán aggasztó lett. A kormány 
kötelességévé tették a maximalisták, hogy visszatartják a cárt és 
nejét Oroszországban, a szovjet pedig biztost nevez ki az őri-
zetére. 

Április 6-án megüzenték az Egyesült Államok Németország-
nak a háborút azzal, hogy nem lehetnek semlegesek, amikor a vi-
lág békéje és a népek szabadsága forog kockán. Ezzel a hadüze-
nettel szemben a szovjet azt követeli a kormánytól, hogy kezdje 
meg a béketárgyalást annexiók, hadisarc nélkül, de a népek sza-
bad fejlődése alapján. 

Április 22-én érkezik Albert Thomas Párisból, akit Paléolo-
gue személyesen fogad, nem is sejtve jövetelének a célját. Ezt 



csak másnap tudja meg egy levélből, amelyet Thomas ad át neki. 
Ebből a nagykövet, mint mondja, cseppnyi izgalom nélkül azt ol-
vassa ki. hogy a francia kormány szabadságra kiildte s másnemű 
beosztást tart fenn számára. Utódja Thomas lesz mint a hadi-
anyaggyártás minisztere. A dolgok ú j állása ú j embert kíván. 

Thomas már első bemutatkozása alkalmával — a diplomata 
szemében — kifogásra alkalmas nyilatkozatokat tett. Kerenszki 
nyomán többször emlegette a békefeltételek ballasztját, amelyet ki 
kell dobni — Elszász-Lotharingiát értette, — s szinte túlságos gyö-
nyörűséggel hivatkozott forradalmár múltjára, szerepére a vasutas-
sztrájkban 19! l-ben stb. Méltán dicsekedhetett tehát Kerenszki, 
hogy még Albert Thomast is megnyerte a maga eszméinek. Min-
denben más irányt követett mint Paléologue, amit ez tudomására 
is adott miniszterének. 

A hadsereg fegyelméről már beszélni sem lehet. Közel más-
fél millió a szökevény. Ezek ellepik a vonatokat, sőt még meg is 
állítják azokat, bántalmazzák a tiszteket, kigúnyolják, s ha véde-
keznek. felkoncolják. Nem jobb a közigazgatás terén sem a hely-
zet. Nincs tekintély, engedelmesség, csak szószátyárkodás a szov-
jetben s tüntetés az utcákon. Senki sem akar dolgozni, sem a teher-
autós, sem a pék, s dacára annak, hogy négyezer vagon liszt áll 
a pétervári pályaudvarokon, nincs kenyér. De még ilyen viszo-
nyok közt is ünnepélyeket rendeznek a Marsmezőn, a színházak-
ban, ahol természetesen a beszédek képezték a kimagasodó 
pontokat. 

Paléologue mindebből már a közeli pusztulást jósolja. Ugy 
látja, hogy Oroszország már képtelen szövetségi kötelességeinek 
megfelelni. Ezt jelentette kormányának is. Viszont Albert Tho-
mas, aki mint igazi forradalmár gyönyörködött a népszenvedély 
anarchikus kirobbanásában, bizalmat javasolt kormányának az ú j 
Oroszországgal szemben, amely a demokratikus politika gyakor-
lásával még visszatéríthető a háborúhoz. A nagykövetnek tehát 
búcsúzni kell. Felkeresi mégegyszer Pétervárott maradt barátait, 
még egy ebédet ad tiszteletökre, amelyen maga is meghatott ta-
nuja búskomorságuknak, kétségbeesésüknek. Köztük van Bra-
tianu is, ki az orosz nép bukásában az oláh aspiratióknak is a 
végét látja. Május 16-án elhagyja Pétervárt. Számosan jelennek 
meg utolsó kézszorítására a finn-pályaudvaron, ahol még az 
utolsó percben hírül hozzák Miljukov lemondását. Vonatja Ber-
genbe viszi, hogy innét a brit admiralitás hírszerző naszádján 
Skóciába átkeljen. 

Eddig tart a napló. 1919 május 17-ikéről szól az utolsó fel-
jegyzés. 

Ha még volna valakinek kétsége afelől, kit terhel az úgy-
nevezett „felelősség a világháborúért", olvassa el Paléologue 
naplóját s olvassa el azután Tisza István leveleskönyveit. 

—ch. 
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T á j é k o z t a t ó 
a m. kir. Hadtörténelmi Levéltárról. 

A Hadtörténelmi Levéltár a múlt évben adta ki az 1926. év-
ről szóló évkönyvét, amelyben iratanyagának vázlatos képét is 
adta. Az iratanyag azóta, mind a régebbi időkre, mind a világ-
háborúra vonatkozóan, számottevően bővült s elérte azt a fokot, 
hogy számos olyan kérdésben, amelyben eddig a bécsi hadilevél-
tárhoz kellett fordulni^ most már itthon is eredménnyel lehet 
kutatni. 

Különösen fontos a legújabban létesült térké poszt állj, amely 
— a X"\ I. századtól a jelenkorig — mintegy 30.000 darab külön-
féle térképet és A ' á z l a t o t tartalmaz. 

Az iratanyag általában így csoportosul: 

I. A v i lágháború előtti időkből származó a n y a g : 

a) Az 1529 és 1715 között kelt iratok. 
Ebből aránylag nem sok van, de katonai szempontból ez is 

fontos. \ an egynehány Bocskay felkelésére vonatkozó írás is. 
b)A Magifarországon 1740-től 1910-ig működött felsőbb ka-

tonai parancsnokságok irattára. 
Iöbb ezer csomag, amelyeknek javarészét az 1850-ig fenn-

állott magyarországi főhad parancsnokság iratai alkotják. Ebben 
az anyagban katonai, igazságügyi, politikai, hadbiztossági és épí-
tési (erődítési) ügyekre vonatkozó rendeletek, jelentések, kimu-
tatások stb. stb. találhatók. 

c) Az 1848 49-i magyar szabadságharcra vonatkozó anyag. 
Ez két részből áll: hadműveleti és politikai (hadbírósági) 

iratokból. 
Az előbbinek még csak egy része van itt: megszerzése fo-

lyamatban van. 
A második csoport 1849-től 1865-ig terjed. Különösen érde-

kesek benne az akkor Magyarországon működött haditörvény-
székek iratai. 

d) A m. kir. nemestestőrség levéltára 1797-től 1809-ig. 
e) A magyar nemesinsurrectiókra vonatkozó iratok 1809-ig. 

II. A v i l ágháború ra vonatkozó i r a t anyag . 

a) Hadsereg és hadtestparancsnokságok iratai. 
b) A Magyarországon alakult cs. és kir. hadosztályok had-

műveleti iratai. 
c) A fenti hadosztályokhoz tartozott dandárok iratai. 
d) A m. kir. honvéd-hadosztályok és dandárok iratanyaga. 
e) A haditengerészet és a dunai flottila iratainak egy része 

(Másolatban). 
f ) Hadbiztossági, egészségügyi stb. stb. iratok. 
g) Egyes honvéd póttestek iratai. 



III. A vi lágháború kitörésétől nap j a ink ig t e r j e d ő idők kato-
nai vonatkozású, de nem hadművelet i i r a tanyaga . 

Ebben a csoportban vannak az 1918-i fegyverszünettel, to-
vábbá a szervezési kérdésekkel, a pótlással és leszereléssel, élel-
mezés és egészségüggyel stb. stb. kapcsolatos iratok, úgyszintén 
az 1919—20-ban fennállott fővezérség iratai és naplói is. 

IV. Hadrendek . 

Ebben a csoportban a magyarországi seregtestek és csapa-
tok hadrendjére, állományára, kiegészítésére és veszteségeire vo-
natkozó részletes adatok vannak. 

V. Ki tünte tések. 

Ez a csoport a világháború alatt magyar állampolgároknak 
adományozott kitüntetések bizonyításával és lajstromozásával 
foglalkozik. 

V I. F é n v k é p g y ü j t e m é n y . 

A világháború forrásanyagát egészíti ki s mintegy 80.000 
darab fényképből áll. 

A fenti vázlatos tájékoztatással kapcsolatban, felhívjuk 
hadtörténetkutatóinkat, hogy adatok végett először a m. kir. 
Hadörténelmi Levéltárhoz (Budapest, I. Béesikapú-tér 4.) fordul-
janak; a bécsi hadilevéltárhoz csak akkor, ha a kívánt forrás-
anyag a Hadtörténelmi Levéltárban nem volna meg. 




