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A régi Magyarország utolsó háborúja 

Tézisek 

I. 

A doktori műben tárgyalt kérdéskörök tudománytörténeti előzményei és a doktori mű 

célkitűzései 

Tekintettel arra, hogy doktori műként a Hajdu Tiborral közösen írt és 2014-ben az Osiris Kiadó 

által megjelentett A régi Magyarország utolsó háborúja 1914-1918 című  kötet általam 

elkészített felét kívánom benyújtani,  a tézisekbe foglaltak értelemszerűen ez utóbbira 

vonatkoznak. Szerzőtársammal eleve megállapodtunk abban, hogy a dualista Magyarország 

első világháború alatti történetét feldolgozó kötetnek a katonai vonatkozású fejezeteit fogom 

én megírni: ezen fejezetek listáját (melyet Hajdu Tibor aláírásával megerősített) a doktori 

pályázathoz természetesen mellékeltem. 

A kiadótól kapott felkérés egy olyan korszerű, a tudományterület mai állását tükröző – 

maximum 25 íves – kötet megírására vonatkozott, amely közérthető módon, egységes 

narratívában tárgyalja Magyarország első világháború történetét, egyforma hangsúlyt juttatva 

a hátországban zajló (politikai, gazdasági, kulturális) folyamatoknak és a frontok 

eseményeinek. A megadott kritériumok teljesítése számos módszertani problémát vet fel és 

talán nem véletlen, hogy ilyen jellegű kötet megjelentetésére a magyar tudománytörténetben 

még nem volt példa. Legközelebbi előzményként a 2004-ben elhunyt Galántai József először 

1974-ben publikált Magyarország az első világháborúban 1914-1918 című – 2001-ben újra 

kiadott – munkája tekinthető. Ez a mű azonban szinte teljes egészében politikatörténeti 

érdeklődésű és, mint a korabeli recenzens megállapítja: benne „a hadtörténeti részek annál is 

szerényebb terjedelműek, mint amit a könyv címéből következően várni lehetne.”1 Galántai 

másik munkája, az 1980-ban megjelent Az első világháború2 egyetemes történeti 

megközelítésű, így összevetésre nem alkalmas. A két világháború között publikált egykötetes, 

az első világháború történetével foglalkozó könyvek kivétel nélkül a klasszikusnak mondott 

hadtörténeti megközelítést alkalmazzák és nem foglalkoznak egyéb kérdésekkel. Így Julier 

                                                           
1 Pritz Pál: Galántai József: Magyarország az első világháborúban 1914 — 1918. In: A Magyar Tudományos 
Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztályának közleményei. XXIV. köt. 1. sz. Budapest, 1975. 169. o. 
2 További kiadásai: 1988, 2000. 
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Ferenc az 1933-ban megjelentetett 1914-1918 A világháború magyar szemmel,3 vagy az 

Aggházy Kamill – Stefán Valér szerzőpáros egy évvel később publikált A világháború című 

munkája4 sem tárgyal politikai, gazdasági vagy társadalmi folyamatokat, kizárólag a 

hadműveletek történetét ismerteti. Az utóbbi két munka legfeljebb annyiban tekinthető a 

Hajdu Tiborral közösen írt kötetünk előzményének, amennyiben a magyar csapatok illetve 

Magyarország világháborús katonai szereplését tárgyalja. Czékus Zoltán Az 1914-1918. évi 

világháború összefoglaló történelme című műve több kötetes,5 a Pilch Jenő által szerzőként és 

szerkesztőként is jegyzett A világháború története pedig többszerzős munka,6 ráadásul 

mindkettő egyetemes történeti megközelítésű. 

Ami a nemzetközi szakirodalom hasonló jellegű vállalkozásait illeti, számos neves történész 

írta meg saját első világháború-történetét. Közülük csak az utolsó két évtized terméséből 

említésre érdemes Martin Gilbert7 vagy John Keegan8 munkája. Ezek a kötetek azonban 

egyetemes történeti megközelítésben írnak az első világháborúról, ráadásul rendszerint kevés 

– vagy éppenséggel semmiféle – figyelmet nem szánnak azoknak a hadszíntereknek az 

eseményeire, ahol az antantállamok hadseregei csak rövid ideig illetve egyáltalán nem 

harcollak. Valódi összehasonlításra alkalmas publikációkat azért természetesen lehet találni. 

Mindenekelőtt Manfried Rauchensteiner 1993-ban megjelentetett, majd 2013-ban alaposan 

kibővített kiadásban újra napvilágot látott munkája ilyen.9 Az osztrák szerzőt azonban aligha 

korlátozták terjedelmi korlátok, hiszen már az első kiadás is mintegy 700 oldalra rúgott, és ezt 

is sikerült közel megkétszereznie. Mindazonáltal Rauchensteiner könyve egyetlen ország: 

Ausztria-Magyarország világháborús történetét dolgozza fel, megfelelő arányban tárgyalva a 

frontok és a hátország eseményeit. Forrásai ugyanakkor főleg a birodalom egészére illetve 

                                                           
3 Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1933. 
4 Országos Közművelődési tanács, Budapest, 1934. 
5 Az 1. kötet 1925-ben, a 2. 1926-ban, a teljes mű 1930-ban jelent meg. 
6 A kötet oroszlánrészét magára vállaló Pilch Jenőn kívül Horváth Jenő, Ihrig Károly, Lutter János, Trunkwalter 
Ödön, Turcsányi Gyula és Udvary Jenő írt bele rövidebb-hosszabb fejezeteket. 
7 Martin Gilbert: First World War. Weienfeld and Nicholson, 1994. Újabb kiadása: The First World War. A 
Complete History. RosettaBooks LLC 2014. 
8 John Keegan: The First World War Alfred Aopf 1999. Újabb kiadása: The First World War. Knopf Doubleday 
2012. 
9 Manfried Rauchensteiner: Der Tod des Doppeladlers. Österreich-Ungarn und der Erste Weltkrieg. Styria, 
1993., 19942 illetve manfried Rauchensteiner: Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburgermonarchie. 
Böhlau, 2013. 
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annak ausztriai felére vonatkoznak: viszonylag keveset tud mondani Magyarország 

világháborús szerepléséről. 

A kiadó részéről velünk szemben támasztott elvárás kifejezetten egyfajta magyar nemzeti 

narratíva megírására vonatkozott, ez azonban a kötet katonai részét illetően eleve lehetetlen 

volt. Az osztrák-magyar hadszervezet jellegéből fakadóan ugyanis – gondoljunk C. A. 

Macartney nevezetes hasonlatára az omlettből kivonhatatlan tojással – nem lehet a magyar 

katonai szereplést elkülönülten vizsgálni. A haderő egységes irányítás alatt állt (azaz nem 

létezett külön magyar hadsereg), a csapatok etnikai összetétele általában tükrözte a 

birodalom soknemzetiségű jellegét. Így az általam megírt rész az osztrák-magyar világháborús 

szereplésről szólt, hasonlóképpen, mint Rauchensteiner munkájában, azzal az eltéréssel, hogy 

nekem az osztrák mellett a magyar forrásokat is módomban állt kiaknázni. 

Az eleve korlátozott terjedelem mellett tovább szűkítette a lehetőségeinket a kiadó azon 

további kívánsága is, hogy a magyar érdekeltségű hadszínterek eseményei mellett a 

narratívánk tartalmazzon kitekintést a világháború végső kimenetele szempontjából általában 

döntő fontosságúnak tartott nyugati front valamint esetenként egyéb hadszínterek 

történéseire vonatkozólag is. Ez csak úgy volt teljesíthető, hogy a tengeri illetve a légi 

hadviselés teljes egészében kimaradt a kötetből. 
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II. 

 A doktori műben tárgyalt kérdéskörök forrásai, a feldolgozásuk során használt módszerek 

 

A kötet jellegére való tekintettel a legtöbb általam használt levéltári forrás értelemszerűen 

katonai levéltárakban található. Közöttük is mindenekelőtt az egykori Osztrák-Magyar 

Monarchia hadtörténeti jellegű iratanyagának legnagyobb lelőhelye, az Österreichisches 

Staatsarchiv / Kriegsarchiv). 1994 óta rendszeresen folytattam ebben az anyagban 

kutatásokat, élvezve az itteni magyar állandó levéltári kirendeltség egymást váltó 

munkatársainak rendszeres segítségét. Bár a budapesti Hadtörténelmi Levéltár első 

világháborús gyűjteménye nem vetekedhet a bécsivel, a magyarországi kiegészítésű közös 

hadseregbeli valamint természetesen a honvédalakulatok iratanyaga itt található. Az itteni 

levéltáros kollégák segítőkészségét 1992 óta élvezem, nélkülük lehetetlen lett volna ennek a 

kötetnek a megírása is. Sok hasznos anyagot találtam a belgrádi Vojni Arhívban is, ahova 2007 

óta több alkalommal is volt módom akadémiai cserével eljutni.  

A katonai levéltárakon kívül természetesen sok hasznosítható anyagot találtam a bécsi Haus-, 

Hof- und Staatsarchiv fondjaiban továbbá a budapesti Magyar Nemzeti Levéltár Országos 

Levéltárában, valamint a szintén budapesti Református Egyház Zsinati Levéltárában is. 

A kötet megírásánál igyekeztem a legújabb szakirodalmat felhasználni. A budapesti nagy 

könyvtárak mellett ezen a téren különösen fontos volt a Hadtörténeti Könyvtár könyv- és 

folyóirat-állománya. Sok könyvészeti anyag manapság már interneten is hozzáférhető; ezek 

jelentős részéhez sikerült hozzáférnem. Munkám során végig hasznosítottam az internetes 

adatbázisokat illetve dokumentum- és térképgyűjteményeket.  

Különleges kutatói szerencse révén alkalmam volt arra is, hogy ne csupán írott illetve 

nyomtatott forrásokat hasznosítsak: a 2000-es évek során sikerült interjúkat készítenem a két 

utolsó magyar első világháborús veteránnal, a 2004-ben elhunyt László Györggyel és a 2005-

ben eltávozott Molnár Gergellyel. 

Ide kívánkozik még, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem nappali tagozatos történész 

hallgatóinak három szemeszteren át tartott előadásaimon alkalmam volt ellenőrizni: az első 

világháború hadieseményeiről alkotott vízióm működőképességét és érthetőségét.  

dc_1393_17

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



5 
 

 

III. 

A doktori mű főbb eredményei 

 

A kötet Magyarországon első ízben mutatja be egységes narratívában az első világháború 

történetét úgy, hogy a frontok katonai eseményeit és a hátország politikai, gazdasági és 

társadalmi folyamatait egyforma súllyal kezeli. Ami az általam írt katonai fejezeteket illeti, 

természetesen törekedtem arra, hogy a kutatómunkám során feltárt eredményeimet a 

narratíva rám eső részébe beépítsem. Így az olvasó különösen a világháború kitörését kísérő 

események tárgyalásánál (Temes-Kubin-i incidens, Putnik-affér, pancsovai pánik), az osztrák-

magyar haderő által elkövetett atrocitások (sabáci vérengzés), a Koszovó sorsa körül 

kibontakozott osztrák-magyar-bolgár konfliktus illetve általában a Központi Hatalmak közötti 

szövetségi együttműködés tárgyalásánál találkozhat új eredményekkel, amelyeket ugyan 

általában korábban már publikáltam, de egységes keretben itt jelentek meg első ízben. 

Megítélésem szerint sikerült szakszerűen és mégis közérthetően összefoglalnom a Monarchia 

katonai és politikai vezetése közötti problematikus együttműködésnek a háború kitörésében 

játszott szerepét, az osztrák-magyar vezérkar stratégiai tervezése során elkövetett hibák 

következményeit. A legújabb szakirodalom ismeretében és felhasználásával tárgyalom a 

hadieseményeket, minden esetben törekedve a stratégiai folyamatok bemutatására. Az 

olvasó (a Magyar Tudományban írott tanulmányomon10 kívül) először itt értesülhet az első 

világháborús német felvonulási terv: a Schlieffen-terv lényegét érintő, közel két évtizede folyó 

nemzetközi tudományos vitáról.  

 

  

                                                           
10 A "Schlieffen-terv" mitosza. Magyar Tudomány 175:(11.) pp. 1304-1311. (2014) 
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IV. 

A doktori mű által tárgyalt kérdéskörökben korábban közzétett publikációim 
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Budapest: Balassi Kiadó, 2003. 

Trianon felé. Az önálló magyar hadsereg ügye a kiegyezéstől Trianonig Nagykovácsi: Puedlo 

Kiadó, 2008. 

Oroszlán, karddal és lúdtollal: Doberdói Bánlaky József élete és munkássága Budapest: 

Históriaantik Könyvesház Kiadó, 2014. 

Burián és a „bolgár differencia” 1916-ban In: Kulcsár Á, Szulovszky J (szerk.) Korok, régiók, 

társadalmak: Tanulmányok Gyimesi Sándor 60. születésnapjára. 340 p. Budapest: Plusz 

Könyvek, 1994. pp. 231-242. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia az első világháborúban In: Rácz Á (szerk.) Nagy képes 

millenniumi hadtörténet: 1000 év a hadak útján. 376 p. Budapest; Debrecen: Rubicon; 

Aquila, 2000. pp. 336-354. 

Hungarians in World War I In: Király K. Béla, Veszprémy László (szerk.) A Millennium of 

Hungarian Military History: (East European Monographs). 775 p. New York: Columbia 

University Press, 2002. pp. 350-368. 

Conrad, Clausewitz és a háború In: Hausner Gábor (szerk.) Az értelem bátorsága: 

Tanulmányok Perjés Géza emlékére. 855 p. Budapest: Argumentum Kiadó, 2005. pp. 539-

544. 

Les limites de la modernité: les idées d'un officier de cavalerie austro-hongrois avant la 

premiere guerre mondiale In: Hervé Coutau-Bégarie, Tóth Ferenc (szerk.) La pensée militaire 

hongroise à travers les siècles. 192 p. Paris: Economica, 2011. pp. 173-181. 

Atrocitás-propaganda és az osztrák-magyar-szerb háború In: Ifj Bertényi Iván, Boka László, 
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