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  ÖÖSSSSZZEEFFOOGGLLAALLÓÓ  
 

J .  Ú j v á r y  Z s u z s a n n a 159 ( B u d a p e s t ) :   

Összegző gondolatok a „Hazáért” című, 

az első világháborúra emlékező nem-
zetközi konferenciáról 

 

„Csak az a nép vész el, ki múltját elfeledi…”  

Kossuth Lajos 

 

 Nemzeti érzelműek és liberálisok – mondhatnánk konzervatívokat és neo-

liberálisokat is – gyakran összemérik éles pengéiket; szükség van-e megemléke-

zésre, a múlton való „rágódásra”, merengésre? Nem tompítja-e a vissza-

visszapillantás a tettek erejét? Egyáltalán, szükség van-e még nemzeti identitás-

ra, vagy mindenkinek bele kell simulnia a nagy globalizációba? De hiszen hová 

ülteti az a jövőt, akinek nincs múltja? – kiáltana fel Kossuth Lajos. Igen, a múl-

tat ismerni kell, mert arra építünk! Ezért kell megszólaltatni, emlékezni rá! Ezt 

tette 2015. április 24-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Zürichi Magyar 

Történelmi Egyesület összefogásából egy nemzetközi konferencia előadógárdája 

és közönsége.  

Dr. Harai Dénes, a NKE egyetemi tanára és Dr. Csihák György, a ZMTE el-

nöke szervezésében az első világháborúról megemlékező konferenciát tartottak 

az NKE gyönyörűen felújított Ludovika épületének kápolnájában. A hely a lehe-

tő legméltóbb volt a tudományos, s egyszerre mégis személyes jellegű megem-

lékezésre, amelyet Csihák György és Harai Dénes nyitott meg. Egyperces néma 

vigyázva állással adóztunk a hősöknek, s megemlékeztünk a nemrég elhunyt 

kollégánkról, Dr. Szabó István egyetemi tanárról is. 

 A plenáris ülés első előadója Oplatka Gábor (Zürich/Svájc) volt, akinek 

személyes érdeklődését egy svájci síremlék keltette fel; a hármas határpontnál – 

Svájc, a Monarchia és Olaszország határának találkozásánál – áll a Gomago-i 

erőd, amely védelme elengedhetetlen volt a Monte Scorluzzo-nál vonuló hágó 

megtartásához. Mind a svájciak, mind a Monarchia védelemre rendezkedett be, 

az erődöt azonban az olaszok elfoglalták. A hegy, ahol ma is megvannak a lö-

vészárkok – igen sok áldozatot követelt; az egymással farkasszemet néző ellen-
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ség fegyverei mellett hó, fagy, lavina, villámcsapás nehezítette a védők helyze-

tét. Az előadó számos térkép és korabeli fénykép segítségével hozta egészen kö-

zel a közönséghez az eseményeket. 

 Asqui Jorge Kristóf (NKE végzett hallgatója) Kövesházi Kövess Hermann 

működéséről tartott előadását nagy érdeklődés kísérte végig. A félig equadori 

származású előadó magyaros hévvel és öntudattal követte végig az erdélyi szász 

származású gyalogsági tábornok pályafutását, aki a Przemyśl erődnél tevékeny-

kedett. A stratégiai fontosságú erődöt 1915. március 12-én fel kellett adni, 120 

ezer hadifogoly áldozattal. Azonban a május 2-diki gorlicei áttörésnél kivívott 

győzelem következtében sikerült azt visszafoglalni. Jelen sorok írója egy héttel a 

konferencia után – egy busznyi Pázmányos egyetemistával és kollégákkal – nem 

kevés meghatottsággal koszorúzott a przemyśli katonai temetőben, fejet hajtván 

elődeinkért, a hazáért meghaltakért.  

 Gróf Lajos magán kutató (Érsekújvár, Nové Zamky, Szlovákia) a centená-

rium alkalmából Szlovákiában országos gyűjtést kezdeményezett, hogy a szemé-

lyes jellegű anyagokat, fényképeket, dokumentumokat, amelyekből kötet is lesz, 

vándorkiállításon mutassa be.  Abból a térségből 400 ezer férfit soroltak be ka-

tonának, közülük 60 ezer fős volt a veszteség.  

 Pandula Attila egyetemi tanár (ELTE BTK), a falerisztika és egyéb törté-

neti segédtudományok kiváló szakértője a Nagy Katonai Érdemérem társadalmi 

történetét (1916–1918) mutatta be. Ferenc József uralkodó (1848–1916) 1890-

ben alapította, majd azt követte 1911-ben az Ezüst Katonai Érdemérem. A Nagy 

Katonai Érdemérem a korszak legmagasabb és egyben a legkülönlegesebb ki-

tüntetése – csak tábornoki rendfokozatot viselő személyek kaphatták. Egyrészt 

protokoll jellegű, másrészt tényleges hőstettért lehetett elnyerni. Az előbbiből 

következett, hogy nemcsak a Habsburg-Lotharingiai Ház tagjainak, hanem a ba-

ráti szövetséges hatalmak képviselőinek is adományozták. 1916-ban IV. Károly 

reformot hajtott végre; a korábbiakkal ellentétben hangsúlyozta a dualizmust, a 

kitüntetésen az osztrák császári és a magyar királyi korona együtt szerepel. 

Pandula több kitüntetett életútját felvillantotta. Két, kivételnek tekinthető kato-

nát emelnék ki. Az egyik Bannfield Gottfried sorhajó hadnagy, hidroplán-pilóta, 

aki számtalan bátor berepülése után, 1916-ban kapta meg a kitüntetést bárói 

rangra emeléssel együtt. A másik személy Pokorny Hermann vezérkari alezre-

des, aki az orosz rejtjel-sor megfejtésével vált világhírűvé. 

 Darai Lajos egyetemi docens (Kodolányi János Főiskola, KJF) „Az első 

világháború és magyar veszteségeinek legmélyebb gyökerei” címmel átfogó, az 

ősi civilizációkkal kezdődő történelmi fejtegetést adott elő; a nagy hadvezérek, 

Nagy Sándortól kezdve a frank és német-római birodalmi vezéreken át, valójá-

ban egyrészt kiváló hadvezérek voltak, másrészt az emberi civilizáció veszélyez-

tetői. Előadásában az ősi magyar harcmodor európai megjelenésétől az első vi-

lágháborúig a magyar katona helytállásáról hallhattunk.  

 Csihák György, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesüket (ZMTE) elnöke 

„Adatok és gondolatok a trianoni békeszerződésünkkel kapcsolatban” címmel 
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egyrészt elemezte a trianoni szerződést, amelyet a XX. század egyik nagy for-

mátumú politikusa, Henry Kissinger is rossznak tart, másrészt a magyar törté-

nelmi alkotmány alkotóelemeit villantotta fel; a kezdet a magyar lovas-

műveltség és vérszerződés, majd folytatódik az Aranybullával, a szentkorona-

tannal, majd a Habsburg-uralommal. A német, majd a szovjet megszállással 

Magyarország teljesen elveszítette a szuverenitását. Az 1946. augusztus 20-diki 

Alkotmányt egy megszállt országban hirdették ki.  

 Harai Dénes egyetemi tanár (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, NKE) „A 

Trianon-trauma katonai reflexiója” címmel a veszteségek természetéről tartott 

részben katonai, részben mélylélektani elemzést. Amennyiben az első világhá-

ború és a Trianoni békediktátum adatait – az elesettek és a hadirokkantak, özve-

gyek és árvák, a területi veszteségek, a kisebbségbe szorult magyarság számará-

nya – felsoroljuk, előlép az adatszerűség traumája. Trianon a magyar lelkiség 

változáspontja: a világháborús veszteség, a harc- és védképtelenség érzése hatá-

sára a nemzet elvesztette identitását, megnőtt a múlt jelentősége, a „mindig kívül 

lenni” érzése, s ezzel párhuzamosan megkérdőjeleződött a nyugati kultúra érték-

rendje. A sérültté és sértetté válás szörnyű nagy, gyakran ellenőrizhetetlenné vá-

ló energiákat szabadít fel. Ezek megmaradnak, és az adott hívó szóra a sérülés 

újra megnyílik. Elszakítás, szétszóródás, megfosztottság, a nemzeti szimbólu-

mok megsemmisítése – ezek traumatikus kulcsszavak, amelyre erőszakosan rá-

épült a bolsevik gondolkodásmód: konfrontációs-osztályharcos felfogás, gyűlö-

letspirálok teremtése, a tudat ellenőrzése, antikapitalista, antiklerikális gondol-

kodásmód. Mindezek alkották a rendszerváltásig nemcsak a politikát, hanem a 

közoktatást, a közgondolkodást – mindent átjárt, mindenbe beleivódott.  

 Sándor Istvánné Kern Mária Antónia nagyapjának, Dr. Modrai Kovách 

Antal főhadnagynak magántulajdonban lévő fényképészeti hagyatékéból muta-

tott be egy igen szép csokorra valót; a hadapród, majd zászlós 1914 őszén a 

zempléni, majd galíciai harcokról, 1915–16-ban a hátországi szolgálatainak 

helyszíneiről, végül 1917–18-ban a székelyföldi és moldvai harcokról készített 

képeit láthatták a konferencia résztvevői. A nagy műveltségű, műegyetemi vég-

zettségű fiatalember „fotográf masinájával” járta meg katonai szolgálati helyeit, 

s ezzel nagy értékű dokumentumokat hagyott az utókorra.    

 Németh Szilvia levéltáros (Pozsony, Városi Levéltár, Szlovákia) „Hősök 

voltak – Honfitársak, akik a Nagy háborúban hazájukért áldozták életüket” 

címmel mutatta be alapos kutatásokra épült előadását. A felvidéki katonák közül 

69 ezer meghalt, 68 ezer maradandó sérülést szenvedett. Az ő sorsukról és a po-

zsonyi temetőkben – Szent András temető, Kecske utcai temető stb. – lévő sírhe-

lyeikről hallhattunk előadást. A „Nagy Háború” áldozatainak állított örök emlé-

ket a vashonvéd szobra, amelyet a pozsonyiak önkéntes adakozásaiból, összefo-

gással, Rigele Alajos szobrászművész díjmentesen készített el, és a Városi Szín-

ház előterében, a Ganymedes-kút előtt állítottak fel – akkor azt hitték, örök idők-

re.   
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 Róbert Péter egyetemi docens (Országos Zsidó Egyetem, OR-ZSE) 

„Egyenlő jog a hősi halálra – Magyar zsidók az első világháborúban” címmel 

tartotta meg referátumát. E témáról már kötet is megjelent. A Monarchia-beli 

zsidóság már II. József idején megkezdte katonai szolgálatát – ekkor még csak 

tüzérekként –, majd az 1848-49-es szabadságharcból is kivették részüket, még-

hozzá számarányuknál magasabban. Az első világháború idején Galíciából sok 

zsidó menekült az anyaországba. Részben hadiszállítóként, részben tartalékos 

tisztként, részben katonaorvosként (138 fő), részben közlegényként szolgáltak, s 

szép számmal kaptak kitüntetést is. A hősi halottakról az „Egyenlőség” című 

felekezeti lapban lehetett olvasni. 

 Miklauzič István (Budapest) lovag Arlow Viktor ezredes életútját mutatta 

be. Az ezredes a Przemyśl erődbeli VI. védelmi körletben, a 10. ezred parancs-

noka volt. Az erőd 6 överődért és 21 község védelméért felelt. A nemrég előke-

rült hadinaplójában a hős 1914 júliusától követi végig az eseményeket hadtörté-

neti pontossággal a körülzáráson, az ostromon, az éhezésen át a fogságba kerü-

lésig és a fogolytáborbeli szörnyű viszonyokig. Döbbenetes, hogy a polgárhábo-

rús Oroszországban Arlow ezredes és katonái a fogságbeli évek alatt hol marha-

vagonokban, hol hajón, hol lovas szánon, háromszor járták meg az Ural és Vla-

gyivosztok közti távolságot, mire 1920-ban a Magyar Vöröskereszt hazahozhat-

ta őket. Az ezredes és bajtársai a naplóban leírt jelmondatát – „Istennel a császá-

rért és a hazáért!” mindvégig becsülettel megtartotta.  

 

 Nekünk, utódoknak, aki a hősök véráldozata nélkül nem volna sem ha-

zánk, sem múltunk, sem identitásunk, kötelességünk előttük fejet hajtanunk, s 

meg is tesszük… 
 

 

 

 

 

 

 

  

  


