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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. 
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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.
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Az osztrák–magyar haderőt irányító mintegy 1200 fős első világháborús tábornoki kar tag-
jainak életútjáról, háborús szereplésének összefoglalásáról az elmúlt másfél évtizedben született 
ugyan néhány magyar és idegen nyelven kiadott összefoglaló feldolgozás, azonban a tábornokok 
részletes életrajzának publikálása terén a magyar hadtörténetírás még mindig sok évtizedes és je-
lentős lemaradással küzd.

Pollmann Ferenc nemrégiben megjelent, az első világháborús tábornoki „kaszt” megbecsült és 
figyelemreméltó tagjáról, doberdói Breit (1931-től Bánlaky) József altábornagy életéről és munkás-
ságáról szóló monográfiája egy régi adósságot törleszt, amely remélhetőleg további példamutatóan
nívós és tárgyszerű életrajzi művek megírására ösztönzi a korszakkal foglalkozó történészeket.

A szerző – aki ebben a műfajban meglehetősen otthonosan mozog, hiszen egy évtizede már 
megjelent tollából egy másik, nem kevésbé színes egyéniségű első világháborús tábornok, nádasi 
Tersztyánszky Károly vezérezredes kitűnő monografikus életrajza − az előszóban kellőképpen
megindokolja, miért esett választása Breit József személyére, aki több szempontból is érdeklődésre 
tarthat számot nemcsak a szakemberek, hanem az olvasóközönség körében is. Azon kevés magyar 
identitású és származású tábornok közé tartozott ugyanis, akik végig a magyar királyi honvédség 
kötelékében szolgáltak a dualizmus időszakában, honvéd csapat- és seregtesteket vezetett a Nagy 
Háború különböző frontjain, neve a két világégés között egyet jelentett a magyar hadtörténetírás 
megújításával és a korábbiakhoz képest új pályára állításával.

A könyv felépítése a klasszikus sémát követi: az előszó után kronologikus és tematikus rendben 
előrehaladva ismerhetjük meg Breit József életének főbb állomásait. Az első fejezetben Pollmann 
Ferenc a későbbi tábornok gyökereiről szól és rögtön egy első pillantásra feloldhatatlannak tűnő 
dilemmával, ellentmondással találja szemben magát, nevezetesen Breit születésének tisztázatlan 
időpontjával és körülményeivel, valamint a származása körüli bizonytalanságokkal. A szerző tör-
ténészi nyomozása végeredményeként arra a megállapításra jut, hogy a későbbi generális apja és 
anyja személye bizonytalan (valószínűsíthető édesapja keresztesi Szende Béla, 1872–1882 között 
magyar honvédelmi miniszter), továbbá eloszlatja a vallási hovatartozásával kapcsolatban felme-
rült kétségeket (1888-ig zsidó vallású volt, majd kikeresztelkedett), amely tényekre csak alapos és 
hosszas kutatások után derült fény.

A soron következő alfejezetben Breitnek a lugosi főgimnáziumban 1876 és 1883 között vég-
zett tanulmányairól tudhatunk meg részleteket (például önképzőköri elnökségéről, az ott abszol-
vált érettségijének eredményeiről). A következőkben főhősünk katonatiszti pálya felé fordulásának 
részleteit ismerhetjük meg: az 1883–84-ben abszolvált féléves budapesti orvostanhallgatói tanul-
mányok után 1884 áprilisától egyévi önkéntesként a magyar királyi 18. honvéd zászlóaljnál szol-
gált, majd egy év múltán már tartalékos őrmesterré, 1886 januárjától tartalékos hadnaggyá, 1888 
májusában pedig tényleges hadnaggyá nevezték ki alakulatánál. Egy részfejezet a később vezérkari 
tiszti minősítést nyert Breit József 1889–91-ben a bécsi Hadiiskolán töltött éveit és tanulmányait 
taglalja.

A szerző külön foglalkozik a Breit százados magánéletében bekövetkezett változással, az 1895-
ben Axmann Etelkával kötött házasságával. Tudomást szerezhetünk a korszakban a fiatal tisztek
életét megkeserítő és nősülési szándékai elé jelentős akadályt gördítő, az államkincstárnak fize-
tendő házassági kaució intézményéről, a Breit esetében uralkodói engedéllyel alacsonyabb kauciós 
összeg lefizetése mellett létrejött frigyről, amelyből később két fiú és egy lány gyermek született.

Pollmann jóvoltából részleteket tudunk meg a kötet főszereplője katonai pályafutásának 1891–
1913 közötti szakaszáról, továbbá hadtörténetírói pályája indulásának körülményeiről, vagyis rész-
letesen megismerhetjük az 1892 és 1907 között keletkezett, neve alatt megjelent műveinek címét 
és tartalmát.

Breit első világháború alatti tábornoki ténykedésének a mű írója érthető módon külön fejezetet 
szentel, amelyből többek között megismerhetjük a vezérőrnagyként a magyar királyi 107. népfelke-
lő dandár élén vívott bevezető harcokat a szerb fronton a világégés kitörése után, az ún. pancsovai 
pánikban játszott szerepét 1914 szeptemberében. Tudomást szerzünk a könyv főszereplőjének a 
szerb harctéren 1915 nyaráig (1915 januárjától már a 109. népfelkelő dandár élén) folytatott had-
vezéri tevékenységéről. A kötetből kiderül, hogy 1915. július közepétől a 16. honvéd hegyi dan-
dár élén, az olasz fronton, az Isonzó folyó mentén, a doberdói frontszakaszon vezette csapattestét.  
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A 2. isonzói csatában az olasz hadszíntéren tanúsított helytállása a Katonai Érdemkereszt II. osztá-
lya kitüntetést és a magyar nemesi címet hozta meg számára.

Érdekes részleteket ismerhetünk meg a 3. isonzói csata során a 20. honvéd gyaloghadosztály 
parancsnokságát átvevő somorjai Lukachich Géza vezérőrnagy és Breit tábornok között kiala-
kult konfliktusról, melynek lényege, hogy utóbbi nem tudta elfogadni a tényt, miszerint egy nála
rangban fiatalabb tábornok alá került beosztásra. Mivel beteget jelentett és ezzel további katonai
karrierjét kockáztatta, a történtek folyományaként tervezett kényszernyugdíjazására Hazai Samu 
magyar honvédelmi miniszter az uralkodónál tett közbenjárására nem, csupán várakozási illetékkel 
való szabadságolására került sor.

Pollmann Ferenc részletesen foglalkozik a kötet főszereplője magyar nemesi címének és dober-
dói nemesi előnevének 1916 februárjában történt adományozásával és a nemesi címer elkészítésé-
nek körülményeivel.

Képet kapunk aktív hátországi szolgálatáról (1916 júniusától egy mozgó felülvizsgáló bizott-
ság parancsnokaként ténykedett), majd azt követően 1916 novemberétől − 1917 augusztusától al-
tábornagyi rangban − a 39. honvédhadosztály, 1917 novemberétől pedig a nevét viselő csoport 
élén vett részt a román fronton zajlott hadműveletekben, ahol a Magyaros-tető visszafoglalásáért a 
Vaskorona Rend hadidíszítményes és kardos II. osztályával tüntették ki. 1918 márciusától hadosz-
tályával élelmiszerrekvirálást hajtott végre a hátországban Magyarország alföldi területein, majd 
1918 júliusától az olasz front dél-tiroli szakaszán harcolt csapatteste élén, október legvégén pedig 
(az osztrák–magyar fegyverszüneti delegációt október végétől vezető és a padovai fegyverszünetet 
megkötő Viktor Weber gyalogsági tábornokot helyettesítve) a császári és királyi VI. hadtest ideig-
lenes parancsnokaként fejezte be világháborús pályafutását.

Részleteket tudhatunk meg az 1919 januárjában nyugállományba helyezett altábornagy ellen 
1919 őszén lefolytatott becsületbeli eljárás kimeneteléről is, vagyis az ellene felhozott vádak (tud-
niillik az olasz fronton az 1918. október végén–november elején bekövetkezett osztrák–magyar 
katonai összeomlás során törzsével együtt megmenekült az olasz fogságba eséstől, míg az alája 
beosztott 39. honvédhadosztály olasz hadifogságba esett) alóli felmentéséről.

Eddig nem ismert adatokat olvashatunk a tábornok 1922–29-ig húzódó magyar állampolgár-
sági ügyeiről és magyarországi visszahonosításáról, s az 1931 márciusában a Horthy kormányzó 
által jóváhagyott, Breitről Bánlakyra módosított névváltoztatásáról, majd az 1932-ben a Magyar 
Érdemkereszt II. osztályával való kitüntetéséről. A szerző összefoglalja a Magyar Katonai Írók 
Körében 1924 és 1944 között kifejtett (1929-től elnöki, majd 1940-től tiszteletbeli elnöki) tevékeny-
ségét, továbbá áttekinti a két világháború közötti időszakban különösen termékeny Bánlaky hadtör-
ténetírói munkásságát, melynek leginkább említésre méltó produktuma az 1929 és 1942 között 22 
kötetben napvilágot látott A magyar nemzet hadtörténelme volt.

A könyv végső fejezetéből a volt tábornok életének utolsó szakaszát ismerhetjük meg a második 
világháború végéig, egészen 1945. október 12-én bekövetkezett haláláig és az üllői katolikus teme-
tőben történt örök nyugalomra helyezéséig.

A kötetet rövidítésjegyzék, tekintélyes jegyzetapparátus és személynévmutató teszi teljesebbé. 
A kiváló és rendkívül adatgazdag, számos korabeli dokumentumot és fényképet is felvonultató 
életrajzi összefoglalásból jól végig követhetjük doberdói Breit József altábornagy összetett katonai 
pályáját, hadtörténetírói tevékenységének fontos állomásait, magánemberi kvalitásait és családi vi-
szonyait. A korszak kutatói, valamint a Nagy Háború eseményei és a világháborús osztrák–magyar 
tábornokok sorsa iránt érdeklődő olvasók mindnyájan találnak érdekes újdonságokat a kötetben, 
amely megítélésem szerint egyszerűen nem hiányozhat a XX. század első felének történelmével 
foglalkozó történészek polcáról.

Balla Tibor


