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A „Hadifogoly magyarok
a Nagy Háborúban”

című kiállítás megnyitója1

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Jó napot kívánok!

Több mint három éve tart a centenáriumi megemlékezéssorozat, és újra meg újra azzal 
szembesülünk, hogy az 1. világháború történetének még mindig vannak olyan területei, 
amelyek méltatlanul kevés figyelemben részesültek. 

Még ma is kevesebbet tudunk a száz évvel ezelőtti események legtágabb értelemben vett 
kulturális kontextusáról, egyes társadalomtörténeti vagy szociális vonatkozásairól, akár 
olyan kérdésekről, mint például a hátországban élő civil lakosság helyzete, vagy éppen a 
hadifoglyok ügye. 

A közvélemény ismereteinek bővítéséből a magunk eszközeivel mi is kivettük a részün-
ket: a Balassi Intézet a (N)Ők is hősök címet viselő nagy sikerű utazó kiállításával hívta, 
hívja fel a figyelmet a magyar női sorsokra a történelem első modern háborújában. Abban 
a Nagy Háborúban, amelyben a résztvevő országok nem csak a haderejüket vetették be 
egymással szemben, hanem igyekeztek az egész társadalmukat mozgósítani a remélt gyors 
győzelem érdekében.

Az I. világháborús világégés birodalmakat rombolt szét, határokat szabott újra, társa-
dalmakat állított a feje tetejére, ugyanakkor óriási véráldozatokkal járt, családok, emberek 
millióinak életét dúlta fel, tette tönkre. „Ezek a súlyos idők annyi erőszakot, bűnt, gazságot 
műveltek, mint amennyit még eddig nem látott a világ. És még nagyobb pusztítást okozott a 
lelkekben, mint az anyagiakban” – írta az egyik első világháborús emlékiratszerző, Székely 
Gyula 1929-ben.2

Az I. világháborús élményanyag egyik meghatározó, drámai alkotóeleme a hadifogság. 
A hadifogság, az azzal járó pszichózis – a bezártság, a tehetetlenség, a kényszerű semmitte-
vés, a hazatérés, majd később a haza bizonytalansága is –, a rettenetes fizikai szenvedések, a 
rabszolgamunka, a teljes kiszolgáltatottság, az éhezés, a ragályok, a halál állandó kísértete 
elementárisan mély és megrázó egyéni, ugyanakkor kollektív élményanyaggal szolgált.

Már a háború kitörését követő hetekben világossá vált, hogy valami jelentős mértékben 
megváltozott a korábbi idők háborúihoz képest: a hadifoglyok száma nagyságrendekkel 
múlta felül a korábbiakat. A milliós tömeghadseregek megjelenésével a hadifoglyok száma 
is ugrásszerűen növekedett. Nem túlzás azt állítani, hogy a jelenség felkészületlenül érte a 
hadviselő felek katonai és polgári hatóságait egyaránt.

Az egész háború során mintegy 60 millió katonát mozgósítottak, és közülük mintegy 
8–9 millióan estek ellenséges hadifogságba. Ami bennünket, magyarokat illet, a háborús 
veszteségek rendkívül súlyosak voltak: a Monarchia közös hadseregében a háború öt éve 
alatt mintegy 4 millió magyar katona harcolt, ebből több mint 600 ezer elesett, a sebesül-
tek és hadifoglyok száma pedig összességében elérte a másfél milliót. A tényleges kato-

1 Elhangzott 2017. december 21-én a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában.
2 Székely Gyula: Képek a szibériai hadifoglyok életéből. Oradea–Nagyvárad, 1929. 21.
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nai szolgálatot teljesítők több mint fele hősi halált halt, megsebesült vagy fogságba esett! 
Miklós Tamás történész közlése szerint közel minden harmadik osztrák–magyar katona 
hadifogolyként végezte. Csak a cári Oroszországba 2,1 millió osztrák és magyar katona 
került: ennek legnépesebb csoportja 5–600 ezer fővel a magyar volt! „Szibéria magyar te-
mető, melyet a nagy kaszás nem halálra megérett öregekkel, hanem hosszú életre hivatott 
fiatalokkal töltött meg” –írta az egykori hadifogoly, Mészöly Jenő Szibéria, a nagy temető 
című visszaemlékezésében.3

Nyugodtan mondhatjuk, hogy a hadifogság egész nemzedékek számára vált tragikus él-
ménnyé, amit a magyarok számára csak tetéztek a történelmi Magyarország megcsonkítá-
sának drámai következményei. Ez utóbbi, vagyis Trianon, valamint a kommün traumati-
kus élménye, ahogy a hadifogságba esést gyakran kísérő rosszallás, gyanakvás minden bi-
zonnyal hozzájárult ahhoz, hogy a téma lelkileg is feldolgozatlan maradt, háttérbe szorult. 

Ezt a mostani kiállítást azért tartom kimondottan értékesnek, mert a Nagy Háború 
talán legmegrendítőbb és legtöbbeket érintő fejezetét dolgozza fel és mutatja be konkrét 
emberi sorsokon, személyes történeteken keresztül. A történelmi Magyarországon nem 
volt olyan vidék, vagy olyan család, akit a hadifogság ne érintett volna. Földrajzilag hihe-
tetlenül tágas világot ölel fel a tárlat: magyar hadifoglyok ugyanis olyan vidékeire jutottak 
el a világnak, amelyről jó, ha olvastak valamit, de az is előfordult, hogy soha életükben nem 
halottak róla (Szibéria, a kínai határvidék, Turkesztán, az afgán hegyek, Szardínia, Szicília, 
Japán, Brazília…). A hadifogság nemcsak a bezártságot jelentette, de idegen kultúrákkal 
való sorsszerű, akár sokkszerű találkozást, egy másik világra, tájra, nyelvre, mentalitásra 
való rácsodálkozást is.   

Az első világháborús fogság élményanyaga nagyszerű alkotásokat ihletett. Kuncz Aladár 
Fekete kolostora, végső soron a két világháború között íródott legjobb magyar regények 
egyike, vagy a teljesen más narratívát képviselő Markovits Rodion-féle Szibériai garnizon, 
vagy Szőts István 1947-ben készített filmje az Ének a búzamezőkről címmel biztosan ide 
tartoznak.

A hadifogság méretei, megrendítő hatása ellenére a téma tudományos feldolgozása 
ugyanakkor csak részben történt meg, ahogy a magyar kollektív emlékezetben máig nem 
foglalta el azt a helyet, amelyet megérdemelne. Mind a kutatás, mind az ismeretterjesztés 
terén akad tehát tennivalónk. A Külső Magyarok Kft. kutatócsoportja által életre hívott 
vállalkozás, amelynek eredményét láthatjuk itt ma, sokat lendíthet ennek az adósságnak 
a törlesztésén. A konkrét embereket és konkrét sorsokat középpontba állító tárlat korabe-
li fotók, használati tárgyak, dokumentumok, személyes levelezések felvonultatásával él-
ményszerűen és izgalmasan nyújt átfogó képet a hadifogság teljes témaköréről: többek kö-
zött a hadifogság legfontosabb stációiról, a táborok mindennapjairól, a fogolyművészetről, 
a fogva tartó országok hadifoglyokhoz való viszonyulásáról, a hadifoglyok és a táboron kí-
vüli világ kapcsolatáról. Így állítva méltó emléket annak a sok százezer magyar katonának, 
akiknek nem a harctéri helytállás, vagy a hivatalosan is elismert hősi halál, hanem éveken 
át tartó fogság idegen földön, embertelen megpróbáltatások, éhenhalás, vagy a pusztulás-
hoz vezető ragályok jutottak osztályrészül, és akikről eddig méltatlanul keveset beszéltünk. 

Végezetül gratulálni szeretnék a kiállítás létrehozóinak, és egyúttal azt kívánom, hogy a 
tárlatot minél több helyen tudják bemutatni az országban és külföldön egyaránt!

Hammerstein Judit

3 Mészöly Jenő: Szibéria, a nagy temető. A szerző kiadása, Budapest, [1930]. 1. 


