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katonai erők lekötését remélve. Oppenheim eredeti elképzeléséről (a muszlim népek tényleges fel-
lázításáról) viszonylag gyorsan kiderült, hogy kivitelezhetetlen; a pszichológiai hadviselés céljait 
viszont továbbra is jól szolgálhatták a muszlimok és németek barátságát sugalló képek. Az Ázsiából 
és Afrikából származó katonák, akik a gyarmattartók seregeiben jobbára a golyófogók szerepét 
töltötték be, így hadifogolyként is csak eszközként szolgáltak egy olyan háborúhoz, amely a legke-
vésbé sem az érdekeiket szolgálta. Kahleyss a történelmi hátteret csak nagyon vázlatosan mutatja 
be, és helyenként becsúszott egy-egy hiba is az arab nyelvű szavak átírásakor (145. o.: „Id-ul-sitr”, 
helyesen fitr, „id-ul adscha”, helyesen adha). Mindezek mellett ez a mű átfogó betekintést nyújt az
első világháborús hadifogság egyik kevésbé ismert aspektusába. Sajnálatosan hiányoznak viszont 
a foglyok által írt személyes emlékek, amire a szerző is felhívja a figyelmet; amennyiben ilyenek
előkerülnének, még sok új információval gazdagíthatnák ezt a kevéssé kutatott területet.

Forgács Márton
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(Caporetto száműzöttei. Menekültek Olaszországban a Nagy Háború alatt. 
Laterza, Bari, 2014. 313 o. ISBN 978-88-581-1139-0)

1917 októberében az Osztrák–Magyar Monarchia és Németország csapatai Caporettónál áttör-
ték a frontvonalat, menekülésre késztetve az olasz katonákat. A csata emlékezete Magyarországon 
is mindmáig él, mint hazánk fiainak egyik legátütőbb első világháborús sikere. A történelmet ked-
velők számára érdekes lehet a „másik oldal” álláspontjának megismerése is.

Daniele Ceschin, az első világháború elismert kutatója először 2006-ban megjelent, majd idén 
újra kiadásra került munkájában azt mutatja be, hogy az áttörést miként élték meg Olaszországban 
azok, akik a csata következtében elhagyni kényszerültek otthonukat, mintegy száműzöttként élve 
tovább saját hazájukban. A könyvben azonban nemcsak a Caporetto vidékéről elmenekülni kénysze-
rülők sorsa kerül tárgyalásra, hanem a háború sújtotta Olaszország egész népének viszontagságai. 

A kötet felépítése már-már mértani pontossággal kiszámítottnak tűnhet, mivel két, szinte azo-
nos terjedelmű részből áll, melyeket a szerző egyenként három-három fejezetre osztott. Az alfeje-
zetek jól követhető, tematikus szerkezetet alakítanak ki. A monográfia végén fellelhető táblázatok,
a bőséges jegyzetapparátus és a névmutató is segítik eligazodni az olvasóközönséget. Az egyetlen 
hátrány, hogy a felhasznált irodalom jegyzéke nincs önállóan feltüntetve a mű végén, a bibliográfiai
adatokról csak a jegyzetekből kaphatunk információkat, de ez nem jelenti a historiográfiai háttér
kellő ismeretének hiányát. Ceschin elsősorban elsődleges forrásokra alapozta munkáját, melyek 
közül – legalábbis a hivatkozások tanúsága szerint – a legtöbb az Olasz Állami Levéltár (Archivio 
Centrale dello Stato, ACS) iratanyagában lelhető fel. 

A mű első nagyobb egységében Ceschin Caporetto vidékére összpontosít. Mondanivalóját 
Angelo Gatti, Luigi Cadorna olasz hadsereg-főparancsnok egyik közvetlen munkatársának szavai-
val kezdi, rávilágítva ezzel arra, hogy a könyv megírásához a fő forrásanyagot a háborúban harcoló 
katonák naplói jelentették. A forrásokat sok történész felhasználta már a caporettói tragédia katonai 
szempontú megírásához, azonban e szerzők eddig nem vizsgálták, hogy a civil lakosság miként élte 
meg a háborút. Pedig a katonák írtak erről is – elsősorban a menekülő gyerekek látványa érintette 
meg őket (12. o.). Nemcsak a nagyvárosok lakói döntöttek otthonuk elhagyása mellett, mint például 
Udine lakossága, hanem a hegyekben élők is. A polgárság képviselői éppen úgy elmenekültek, mint 
a mezőgazdászok, vagy a munkások. Ceschin szerint ez az oka annak, hogy nehéz magyarázatot 
találni a menekülés okaira, és még nehezebb feltárni azt, hogy mi vitte rá az egyik embert a távo-
zásra, a másikat a maradásra (15. o.). 
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Munkája elkészítésekor Ceschin nehéz feladatra vállalkozott, amikor a háború kényszerítette 
elvándorlás jelenségét oly módon kívánta bemutatni, hogy érzékeltesse annak tömeges voltát, 
ugyanakkor egyéni sorsokkal is alátámassza állításait. A feladatot kétségtelenül remekül megol-
dotta azáltal, hogy alfejezetei mindig egy, az „általánost” bemutató naplórészlettel kezdődnek, s ezt 
követi az ismert és a kevéssé ismert, de minden esetben bemutatott személyek egyéni történeteinek 
elmesélése. Ennek a kétségkívül érdekes elbeszélő technikának egyetlen hátulütője az, hogy az 
olvasó úgy érezheti az egyes részek végére, hogy a fejében nevek hosszú sora kavarog, ami kissé 
nehézkessé teheti a történet követését. Talán ez is a magyarázata annak, hogy Ceschin több ízben 
indokolja témájának, forrásainak kiválasztását, megfogalmazva például azt, hogy a Caporetto kör-
nyékéről történő, főleg a vezető réteget érintő menekülthullám nemcsak az élőhelyről való távozást 
jelenti, hanem egy országos szintű, intézményes válság előidézője is (30. o.). A belső migráció 
ugyanis kezdetben főként az északi, illetve a középső zónában elhelyezkedő nagyvárosokba, így 
Milánóba, Bolognába és Firenzébe irányult, ahol csakhamar nem tudtak mit kezdeni a növekvő 
menekültáradattal, így az elvándorlás egyre délebbre húzódott, melynek következtében Róma és 
Nápoly is kedvelt célpontok lettek (36. o.). Vagyis a menekültek csakhamar egész Olaszországban 
felbukkantak. Ezt azért fontos kiemelni, mert a mai Olaszországban is éppen ezek a városok a 
(mostanság már inkább az országhatárokon kívülről jövő) migránsok legnépszerűbb úti céljai, így 
a háborút követő és a jelenleg is fennálló tendencia között fel lehet fedezni némi hasonlóságot. Ez 
pedig a legékesebb bizonyítéka annak, hogy Ceschin rendkívül időszerű és számos új adalékot tar-
talmazó, releváns témát választott könyve megírásakor. A szerző ok-okozati feltárásai, a történések 
miértjeire adott magyarázatai kiválóak, az élvezetes stílust alátámasztják az érzékletesen kiválasz-
tott idézetek is, melyekben a monográfia bővelkedik.

A téma megjelölését és indoklását, valamint a menekültek társadalmi hovatartozását ismertető, 
rendkívül gazdag első fejezetet követő rész azt mutatja be, hogy a városok lakossága miként igye-
kezett segíteni a háború sújtotta övezetből származókon, milyen megoldást talált a bevándorlásra. 
Menekültszállók alakultak, melyeknek gyakran az iskolák, egyetemek adtak otthont, az érkezők 
kényelmének biztosításáról az e célból szerveződött diákcsoportok gondoskodtak, tiszta ruhát és 
meleg ételt biztosítva nekik. Ceschin hosszú oldalakon keresztül beszél az összefogásról, mely ami 
a menekülteket, mind az őket befogadókat jellemezte, közelebb hozva az olvasóhoz a háború esemé-
nyeit. Elbeszéli, hogy a Caporetto és a Piave környékéről érkezőket egyfajta hazafias lelkesedéssel
üdvözölték, munkát ajánlva nekik (72. o.). Csakhamar jótékonysági szervezetek alakultak, például 
Rómában a Charitas létesített központot 1918-ban (76. o.). A szervezetek a menekültek beillesz-
kedését, új életük kialakítását voltak hivatottak elősegíteni. Ceschin részletezi az ellenséges kato-
nák vélt vagy valós kegyetlenségeit, melyek véleménye szerint a lakosság távozásához vezethettek.  
A történészi objektivitás jegyében azonban ő maga is megfogalmazza, hogy az ellenség „barbár-
ként” való beállítása igencsak erős túlzás (66. o.). 

Miként azt a harmadik fejezetből megtudhatjuk, a háború alatt nemcsak a belső vándorlás öltött 
jelentős méreteket, hanem a külföldről érkező háborús menekültek, emigránsok száma is növeke-
dett, akik Franciaországból, Németországból és mindenekelőtt az Osztrák–Magyar Monarchiából 
vándoroltak Olaszországba, menedéket kérve az itt élő családoktól (86. o.). Ez nem is okozott prob-
lémát mindaddig, amíg Olaszország be nem lépett a háborúba az antant oldalán, azaz a bevándorlók 
többsége számára ellenséges oldalon. Törvények sorával szabályozták, kik tekinthetők menekül-
teknek. Ceschin a törvényeket tömören, mégis érthetően mutatja be.

A menekültek Olaszországban címet viselő második egységben Ceschin a háború alatt 
Olaszországban jelentős méreteket öltő migráció általánosságait mutatja be. Képet kaphatunk ar-
ról, hogy a városokba érkező menekülthullám miatt milyen nehézségekkel kellett szembenézniük a 
lakosoknak. Az első és talán legfontosabb problémát az újonnan érkezők elszállásolása jelentette.  
A legjellemzőbb szállásadó épületek a tanintézmények, a hajléktalanszállók és a monostorok, ko-
lostorok lettek. A szállásadás nehézsége elsősorban abban rejlett, hogy az esetek túlnyomó többsé-
gében nem ellenőrzött emigrációról volt szó, hanem kis csoportokban, váratlanul érkező menekü-
lőkről (116. o.). Ebből eredően a kapott szállások gyakran inkább apró barlangokhoz hasonlítottak, 
mint kényelmes lakásokhoz (119. o.). Mindehhez rendkívül rossz higiénés körülmények társultak, 
amin folyamatos egészségügyi ellátással igyekeztek javítani (126. o.). 



842 

HK 127. (2014) 3.

Szemle

A másik legfontosabb kérdésnek Ceschin a menekültek élelmezését tartja, ami azért jelentett 
súlyos problémát, mert a háborús viszonyok által generált, nehéz gazdasági körülmények köze-
pette nem volt egyszerű előteremteni a lakossági szükségleteknek megfelelő mennyiségű élelmet  
(131. o.). A szerző pontos adatokat sorakoztat fel arra vonatkozóan, hogy naponta körülbelül meny-
nyi táplálék juthatott egy főnek, az étel minőségét pedig naplórészletekkel igyekszik megvilágítani. 
A mű legfőbb erényét talán éppen ez adja, hogy együtt szerepelnek benne a forrásokkal alátámaszt-
ható adatok és az olvasmányosabb, kortársak visszaemlékezései által elmesélt részek. E módszer 
azért is célravezető, mert a konkrét adatok rávilágítanak a naplók hitelességére is. 

A harmadik problémát a munkavállalás kérdése jelentette. A menekültek érkezésének első he-
teiben még nem volt különösebben nehéz munkát találni a különféle gyárakban, azonban a beván-
dorlók számának növekedésével fordított arányosságban a munkahelyek száma csökkenni kezdett 
(142. o.). 

Az objektivitás jegyében Ceschin a menekültek érkezése által okozott problémák bemutatását 
követően áttér a kérdésre: maguk az érintettek miként élték meg helyzetüket? A naplórészletek rá-
világítanak arra, hogy életük rendkívül nehéznek bizonyult az új körülmények közepette. Nemcsak 
munkát találniuk volt nehéz, de sokszor olyan alapvető élelmiszerekhez sem juthattak hozzá hóna-
pokig, mint a tej, sajt, hús, cukor, a kávé (155. o.). A szerző külön kitér a nők, öregek, gyermekek 
helyzetére, mivel – miután a férfiak többsége katonaként szolgált – ők képviselték a menekültek
jelentős hányadát. Az új lakóhelyen való élet kialakítása számos feladatot rótt az asszonyokra, ami 
azért sem volt könnyű, mert az új környezetben a családok tagjai nem ismertek egymáson kívül 
senkit, így mindent maguknak kellett előteremteniük (164. o.). A gyerekeket, különösen a lányokat 
a helyi urak alkalmazták előszeretettel cselédként (168. o.).

A második egység második fejezetéből arról értesülünk, hogy az egész országban általánossá 
vált az eredeti lakhelyről való elvándorlás és megindult az ország déli régióiból az északi területekre 
való költözés. Ez a fajta migráció ugyanazokat a problémákat vetette föl, mint az első hullám érke-
zése. Amikor a bevándorlók száma megnőtt, a helyi lakosság egyre inkább nehezményezte érkezé-
süket. Az ellenérzés lassacskán olyan méreteket öltött, hogy a migránsokra elkezdtek ellenségként 
tekinteni. Például az egyik menekült arról számolt be, hogy a helybeliek folyamatosan sértegetik 
őket és éreztetik velük, hogy új lakóhelyükön egész életükben idegenek maradnak (193. o.).

A könyv utolsó, rövid fejezetében Ceschin arról számol be, hogy a háborút követően lehetőség 
nyílt a menekültek hazaköltözésére, mellyel többségük élni igyekezett. Ily módon hozzávetőlegesen 
egy év távollét után a háborút túlélő családtagok újra egyesülhettek. 

Ceschin rendkívül érdekes perspektívájú, információban gazdag, élvezetes monográfiát alko-
tott, amely jelentős kutatómunkán alapszik, s a manapság jelentkező, menekültekkel kapcsolatos 
problémák, kérdések fényében is tanulságosnak tekinthető. 

Hamerli Petra
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Az első világháború kitörésének 100. évfordulóján örvendetesen sok, a XX. század történe-
tének őskatasztrófáját sokféle megközelítésben középpontba állító kötet lát napvilágot magyar és 
idegen nyelven. Közhelyszerű megállapításnak hat, hogy a Nagy Háború alakulását döntő mérték-
ben meghatározó, az 1914–18 közötti években jelentős szerepet játszott katonatisztek és tábornokok 
életpályájáról száz év elmúltával is vajmi keveset tudunk.


