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TÖRTÉNELEM 

Bencze Mihály : A Monarchia kínai területe 
 

A boxerlázadás, és a belőle kinőtt Boxer Mozgalom a kínaiak 1899 novemberében kezdődött, és 1901. szeptember 7 -ig 

tartó lázadása volt, mely a mandzsu uralom utolsó éveiben a kereskedelem, politika, vallás és a technológia terén egyre jobban 
terjedő külföldi befolyás ellen irányult. A mozgalom kínai neve ji-ho-csüan(az igazságosság és béke ökle), amiből származik a 
nyugati pejoratív elnevezés. A felkelők megtámadták a vasutakat építő, a hagyományos kínai értékrendet megsértő külföldieket 
csakúgy, mint a keresztényeket, akiket felelősnek tartottak a külföldi befolyás miatt Kínában. A kínai kormánycsapatok eleinte 
felvették a harcot a boxerekkel, majd a császári udvar ügyesen, teljesen a külföldiek ellen fordította a felkelést. Ce-hszi a 
császári özvegy egy ediktummal támogatta a boxerlázadást, ami viszont 1900 januárjában kiváltotta a külföldi diplomáciák 

ellenlépéseit: Nagy Britannia, az USA, Németország, Olaszország, Franciaország, Oroszország és Ausztria-Magyarország 1900 
tavaszán flottatüntetést tartott a Tiencsin város közelében lévő  Taku kikötőjében. Hamarosan Japán is csatlakozott. Május 31-
én, mielőtt még a pekingi követségek és külképviseletek ostroma megkezdődhetett volna, a felsorolt nyolc hatalom hadihajói 
egy 438 főből álló különítménnyel szálltak partra, majd Takuból vonattal  a fővárosba irányították. A különítmény 75 francia, 
75 orosz, 75 brit, 60 amerikai, 50 német, 40 olasz, 33 osztrák-magyar és 30 japán tengerészből állt. Az osztrák-magyar császári 
és királyi hadihajók közül csak a Zenta védett cirkáló tartózkodott a távol-keleti vizeken, melyet Bécs azonnal a kínai 

partokhoz vezényelt, és a kialakítandó hajóraj parancsnokává gróf Rudolf Montecuccoli ellentengernagyot nevezte ki.  

A Zenta június 2-án érkezett meg Takuba, és másnap egy tiszt és két kadét parancsnoksága alatt 30 tengerészt indított 
Pekingbe, Ausztria-Magyarország külképviseleti szerveinek és állampolgárainak védelmére. A Zenta parancsnoka, Eduard 
Thomann von Montalmar fregattkapitány és egy tiszt vezetésével további 70 főt indítottak Pekingbe, de azok június 7 -én csak 
Tiencsinig jutottak, mert a boxerek elvágták a vasúti összeköttetést Pekinggel. 1900 júniusában a boxerek megöltek 230 
külföldit, lerohanták a német követséget, és június 20-án    megölték Klemens Freiherr von Kettelert, a Német Birodalom 

nagykövetét. A külföldi követségek a Tiltott Város közelében lévő diplomáciai negyedben helyezkedtek el, és közösen 
védekeztek. Az erődített diplomáciai negyedet június 20-tól augusztus 14-ig ostromolták a boxerek. A brit Edward Seymour 
altengernagy parancsnoksága alatt egy második, 2000 főből álló tengerészkülönítményt indítottak Takuból Pekingbe, melyben 
benne volt a Zenta cirkáló hét tábori lövege és kezelőszemélyzete is. A szövetséges erők rohammal elfoglalták a Tiencsin 
melletti Hsziku erődöt, ahol az ellenség által körülzárva vártak június 25-ig, amikor egy a Port Arthurból beérkezett orosz 
ezred felszabadította őket. Június 26-án fejeződött be a visszavonulás Tiencsinbe, és a harcok során 350 főt veszítettek. Június 

23-án a bécsi Hadügyminisztérium Victor Bless von Sambuchi sorhajókapitány parancsnoksága alatt Polából Kínába indította a 
Kaiserin und Königin Maria Theresia páncélos cirkálót, mely augusztus 7-én érkezett meg Takuba 160 fős 
tengerészkülönítménnyel.  

A brit Alfred Gaselee altábornagy vezette, és a Nyolc Nemzet Szövetségének nevezett, gyalogsággal és tüzérséggel 
megerősített, összesen 54 000 főt számláló nemzetközi haderő elindult az ostrom alá vett európai és japán diplomáciai negyed 
felszabadítására. A hadsereg összetétele a következő volt: Japán (20 840 fő), Oroszország (13 150 fő), Nagy Britannia (12 020 

fő), Franciaország (3520 fő), USA (3420 fő), Németország (900 fő), Olaszország (80 fő), Ausztria-Magyarország (75 fő), 
valamint a boxerek ellen harcoló kínai csapatok. Ez a nemzetközi erő július 14-én, egy nap alatt elfoglalta Tiencsint. A 
Kaiserin Elisabeth és az Aspern cirkálók 1900. július 24-én futottak ki Polából gróf Montecuccoli altengernagy vezetésével, és 
szeptember 7-én érkeztek meg Takuba, innen a legénység szárazföldön szeptember 17-én érkezett Pekingbe így biztosítva az 
osztrák-magyar külképviseletek védelmét. A Tiencsintől Pekingig tartó 120 km-es menetelésen kb. 20 000 főnyi szövetséges 
katona vett részt, míg augusztus 4-én ellenfeleik létszáma kb. 70 000 főnyi császári katonát, és 50–100 000 közötti boxert tett 

ki. A szövetségesek a Tiencsintől 30 km-re lévő Jangcun mellett egy kisebb ütközetben megverték őket.  

A nemzetközi haderő augusztus 24-én foglalta el Pekinget. Az elkeseredett harcok sok áldozatot követeltek mindkét 
oldalon. A Peking körüli harcokban egy gránátszilánk mellbe találta Eduard Thomann von Montalmar fregattkapitányt, a Zenta 
parancsnokát, akit ideiglenesen a francia nagykövetség kertjében temettek el. Később exhumálták, majd az osztrák-magyar 
nagykövetség új sírboltjában helyezték örök nyugalomra. Thomannról később egy utcát neveztek el Pekingben. Az Aspern 
cirkáló partraszálló osztagából hősi halált halt Pap Lajos tengerészkadét és öt tengerész, súlyosan megsebesült báró Boyneburg 

és Mayer tengerészkadét, Demeter György sorhajózászlós, és további 26 matróz. Köztük volt Kántor, Szemenyey és Jánossy. 
A sebesültek közül Mayer kadét és öt matróz belehalt a sérüléseibe.  

A harcok még sokáig elhúzódtak Peking bevétele után, és a négy császári és királyi cirkálóról összesen 500 fő vett részt a 
szárazföldi összecsapásokban. Tengerészeink a Pej-ho folyó torkolatánál lévő Pej-tang erőd rohamánál vívták a leghevesebb 
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csatát. A Kaiserin Elisabeth és a Zenta 1901. június 22-én kapott parancsot a hazatérésre, míg a Kaiserin und Königin Maria 
Theresia és az Aspern mint állomáshajó visszamaradt Kínában. Az 1901. október 1-én Polába visszatért Zenta cirkálót egy 
selyem díszlobogóval tüntették ki a kínai bevetéséért. A kínai állomáshelyen maradt két osztrák-magyar hajóról kiküldött 
tengerész osztag részt vett a további hadműveletekben, de a létszámuk, az adott helyzetből kifolyólag nem volt nagy. Különben 
a pekingi cs. és kir. Nagykövetség védelmét az I. Világháború kitöréséig, sőt azután még addig, amíg a kínaiak nem 

nyilvánították magukat kombattánsoknak, az osztrák-magyar haditengerészet őrszemélyzete látta el. Emellett a tiencsini 
Konzulátust is ők védelmezték. Később ezeket a haditengerészeket a kínaiak internálták, és csak jóval a hábo rú után térhettek 
haza, sokszor sok viszontagság és kaland közepette. A mostani Hadtörténeti Múzeum hátsó bejáratánál a két kínai öntésű ágyú 
az akkori háborúból származó hadizsákmány. Volt még kettő Bécsben is, de azok elvesztek, vagy beolvasztották őket.  

A Monarchia, így a győzelem után egy kis gyarmatot szerzett Tiencsinben. Az apró koncessziós terület mérete alig 
0,61 km

2
 volt, de rendelkezett saját kórházzal, iskolával és börtönnel is Nagykövetei a következők voltak: Carl Bemauer (1901-

1908), Erwin Ritter von Zach (1908), Miloslav Kobr (1908-1912), és Hugo Schumpeter (1913-1917). A trianoni 
békeszerződésben a széteső Monarchia, illetve az utódállamai ezt a területet is elvesztették. A több mint 16 éves fennállás 
során azonban számos épületet emeltek, amelyek közül alig egy néhány maradt meg, és a történészek szerint az Osztrák-
Magyar Monarchia Európán kívüli épületei közül csak ezek állnak ma is. 
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