
JÓZSEF F Ő H E R C E G KÖNYVE . 
(«A világháború, amilyennek én láttam.») 

A MAGYAR nemzet, ez a megcsonkítottságában is nagy erő, a 
halálos csapás u t án kezd magához térni. És amint mély ká-
bultságából lassanként fölocsudik, egyre több kérdés tolul 

elé, de minél több a kérdés, annál egyértelműbb valamennyi : Úristen, 
mi tör tén t velünk? 

Megmozdul az emlékezés; szörnyű rémképek ostromolnak, amelyek 
álomnak tűnnének fel, ha valóságukat nem bizonyítanák a vérmezőkön 
papirra ve te t t hiteles följegyzések : a háborús naplók. Egy ilyen, pára t -
lan lelkiismeretességgel vezetett napló alapján készült, nagyszabású-
nak igérkező mű első kötetével találkozunk most a könyvkirakatokban : 
József főherceg tábornagy könyvével. 

Jobb lett volna ta lán azt választanunk c ímül : «A mi főhercegünk 
könyve». Hiszen a mienk, köztünk született, köztünk élt s mintegy 
pótolni igyekezett a hiányzó magyar udvar ta r tás t Mátyás városában. 
Mienk volt magyar beszédével, minden társadalmi és művészeti meg-
mozdulásunk éber figyelésével. Hogy mennyire az volt, azt ennek a 
naplónak a magyar fa j szeretetétől izzó lapjai is igazolják. 

Két kérdésre felel a díszes kiállítású és gyönyörű térképekkel föl-
szerelt k ö t e t : milyen volt a legfelsőbb hadvezetőség működése, amely 
a háború elvesztését megakadályozni nem bírta, s milyen viszontagsá-
goknak és harcoknak volt kitéve a József főherceg parancsnoksága alá 
rendelt haderő az olasz hadüzenet idejéig. Megkapjuk azonban a felele-
te t egy a szerző által föl nem te t t , de minket különösen érdeklő kér-
désre is : hogyan lett József főherceg a legnépszerűbb hadvezérré? 

Az első kérdésre, a dolog természeténél fogva, csak főbb vonalakban 
té r ki a mű, amennyire u. i. a másodikra adott felelet megértése végett 
szükséges ; mégis kitetszik belőle, hogy hadvezetőségünknél a nagy-
vonalúság nem volt meg. Ilyent a német hadvezetőség muta to t t fel a 
tá rgyal t időben, de az is inkább a hadi terv megállapításában, mint a 
végrehaj tásban. 82 német hadosztály közül 73 rohant a franciákra, az 
orosz kolosszussal szemben mindössze 9 hadosztály maradt , abban a 
reményben, hogy az orosz mozgósítás késni fog és az oroszokat a háború 
előtt készített tervek értelmében az osztrák-magyar hadsereg fogja föl-
tar tóz ta tn i . 

Ezt a nagyvonalúságot az osztrákoknak Vilmos császár a mozgó-
sítás első napján figyelmébe a j á n l o t t a ; t . i. táviratilag azt tanácsolta 
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Ferenc Józsefnek, hogy ne forgácsolja szét az erejét. Tanácsát kevéssé 
vették figyelembe : az osztrák-magyar hadvezetőség alig 50 hadosztály-
ból 16-ot küldött a szerbek ellen, így a főcsatatérre az első ütközetek 
heteiben 30 hadosztály sem ju to t t ! 

Az első hónap izgalmai megzavarták a német hadvezetőség gon-
dolkozását i s : a keletporoszországi hírekre a főharctérről vontak el csa-
patokat , pedig Ludendorff tanusága szerint ezt a keleti haderő parancs-
noksága nem is kérte. Ebben a sorsdöntő időben csak Joff re őrizte meg 
hidegvérét. Nem tévesztette szem elől a haderő fő háborús föladatát : 
az ellenséget meg kell verni. Nemcsak keletporoszországi menekültek 
jajveszékeltek a háború elején, sírtak belgák és franciák is, de Joffre 
Párizs átengedésére is el volt szánva, ha a hadihelyzet úgy kívánja. 
A németek által a keleti hadszíntérre tolt csapatok Hindenburg zseniá-
lis vezetése alat t csodás diadalokat ara t tak az oroszok fölött, közben 
azonban elveszett nyugaton a marnei csata. Olyan ez a történet , mint 
Kemény Zsigmond regényeiben a sorstragédia: hosszú időre megengedi 
a hős küzködését, tűri, hogy reménykedjék, de a végső eredmény sejtése 
már ot t borong körötte. 

A másik jellemző vonás a német terv nagyvonalúságára a Bel-
giumba törő csapatok impozáns tömege. A szerencsétlen Potiorek 10, 
legfölebb 16 hadosztállyal akart Szerbiával végezni, holott Szerbiának 
12, háborút látot t hadosztálya volt: a németek betörését azonban a csak 
6 hadosztály fölött rendelkező Belgiumba 52 hadosztály ha j t o t t a végre, 
nagyobb erő, mint az egész osztrák-magyar hadsereg, teljesen figyelmen 
kívül hagyva a fölszerelésbeli különbséget és az egész hadsereg egysége-
sen kitűnő szellemét. 

A németek hatalmas fölkészültségét és gyorsaságát jellemzi, hogy 
ők már letörték Belgiumot a modern erődök kétségbeesett védekezése 
ellenére aug. 18-án, tehát azon a napon, amelyen az osztrák-magyar had-
erőnek még csak a mozgosítása végződött be. Ez a mozgósításbeli kése-
delem jelentékeny részben lett előidézője a katasztrófának. A késede-
lem súlyát fokozta, hogy a második hadsereg a szerb harctérre vonult 
az orosz helyett, mert az első mozgósításkor még nem lehetett biztosan 
tudni, vaj jon beavatkpzik-e az orosz? 

Ez a «nemtudás»: hipokrizis, amelyet csak az magyaráz, hogy a 
háborúért való felelősséget ilyen módon akarták elhárítani magukról 
az osztrák államférfiak. Azóta megtanultuk, hogy ez merőben fölösleges 
volt : a háború kitörésében az a bűnös, aki a háborút elvesztette ! József 
főherceg helyesen állapítja meg, hogy Potiorek könnyelműsége és a moz-
gósítás késedelme idézte elő az első osztrák-magyar vereségeket, amelyek 
megrögzítették azt a nézetet, hogy az osztrák-magyar hadsereg általá-
ban gyönge s komoly hadműveletre képtelen. Sokan ku ta t t ák ennek 
más okát. Hötzendorfi Conráddal szemben József főherceg megvédel-
mezi a hadsereget és mi igazat adunk neki. A vereségeknek valóban 
nem az volt az oka, hogy a mi hadseregünkben kevesebbet követeltek 
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az emberektől, mint a németekében, hiszen a mi vezetőinknél csak az 
oroszok kívántak többet az emberanyagtól : kisebb műszaki fölkészült-
séggel csak az oroszok avatkoztak á háborúba, csak ők küldték esze-
veszettebbül rohamra embereiket a géppuskák és ágyúk tüzébe, elő-
készítés nélkül. Ez az, ami ellen akkor mint parancsnok, most 
mint író, legélesebben küzd József főherceg katonai és nemzeti szem-
pontból. 

Az első nagy harcokban a központi hata lmak Galiciában vesztet-
tek annyi teret , amennyit nyugaton nyertek. Erre félévig tartó harmo-
nikaszerű harc következe t t : ahol megállottunk, ott az ellenség próbált 
be törn i ; ahol az ellenség elakadt, ott a mi csapataink kezdtek támadást . 
Igy hullámzott a harc a gorlicei áttörésig, idegölő fáradalmak és várako-
zások közt, nagy eredmények nélkül ret tentő áldozatokat követelve. 

Ezek az események szolgálnak keretül a József főherceg vezetése 
alatt álló csapatokról szóló naplónak. 

A háború elején a Száva-parton áll a 31. hadosztály élén. Felsőbb 
parancs szerint harcba keverednie tilos, erről a felsőbb parancsról azon-
ban a hadosztályparancsnokság nem tud ! . . . Sajátságos titkolózás. 
Tény, hogy maga a hadvezetőség is sok mindenben tájékozatlan : a moz-
gósítás elrendelésekor még azt sem tud ja , ki ellen fog hadakozni ; később 
a mozgóharc miatt nem ismeri a csapatok helyzetét, pl. november 17-én 
hadosztályok hollétét illetőleg 20—40 kmnyi tévedésben vo l t ! Az első 
napok izgalmaiban, a mozgósítás elhibázott volta miatt , ellenmondó 
és kivihetetlen parancsok jönnek, a fölöttes parancsnok az ellenmondá-
sok magyarázgatásával nem akar ja a legfelsőbb hadvezetőséget vádolni, 
ezzel surlódások előidézőjévé lesz. Mikor már megtörtént az összetűzés 
a fenséges alparancsnokkal, akkor magyarázgat ja Tersztyánszky, hogy 
hiszen ő is parancsok alapján rendelkezik. És József főherceg, feledve az 
akkori sérelmeket, maga állapítja meg, hogy aug. 20-án Tersztyánszky 
8 ellenmondó parancsot kapott , melyek közül három azt rendelte, hogy 
keljen át a Száván, három visszavonulást írt elő, a többi (és részben az 
említett hat) Tersztyánszky hadtestét alárendelte a Balkáni haderő 
főparancsnokságának, az 5. hadseregparancsnokságnak; megállapítja, 
hogy a november 17-i menetnél Tersztyánszky maga is enyhí tet te a had-
seregparancsnokságtól érkezett parancsot ; igaz, hogy a parancs még 
így is kivihetetlen maradt : 25 órai megerőltetett menettel 18-án reggel 
5-re érkezett a hadosztály rengeteg elmaradozóval Popowra s ekkor 
vette az előző nap kelt parancsot, amelynek értelmében Popowról 18-án 
reggel 6-kor meg kell indulnia. 

Az első szerbiai visszavonulás u tán a 31. hadosztály résztvett a 
lembergi csatában : a grodeki tavakon túl kellett támadnia a legalább 
is egyenlőerejű ellenséget, harcolt Stary-Sambornál, október végén a 
Drohobycz felé intézett támadásban szenvedi a hegyvidéki harcok nehéz-
ségeit, innen kerül Oroszlengyelországba, ahol nov. 17—18-án az emlí-
te t t nehéz menetet kellett végigcsinálnia a német arcvonalban levő ür 
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kitöltése céljából. I t t , harcközben éri a főherceget hadtestparancsnoki 
kinevezése, mely újból a Kárpá tokba szólítja. 

A VII . hadtestben együtt találjuk a legmagyarabb vidékről soro-
zott ezredeket (Budapest, Nagyvárad, Debrecen, Szeged, Székesfehér-
vár, Békéscsaba, Arad, Fehértemplom, Temesvár) és hogy teljesebb 
legyen a kép, később egy menetzászlóalj érkezik Székelyudvarhelyről, 
a legendáshírű 82-esekből. 

Ezt a hadtestet az átadáskor gyöngének mondta Boroevics tábor-
nok. Csodálkozhatunk, hogy a háború alatt sokat emlegetett magyar 
megbízhatóság dacára ilyen véleménnyel volt a seregparancsnok leg-
magyarabb hadtestéről. A magyarázatot megadj a József főherceg, január 
másodikán kelt veszteségkimutatásában : ez a hadtest addig 68.000 
embert vesztett halot takban és sebesültekben ! Két hadtestre való ha-
lott és sebesül t! Az ezredek létszáma a kiegészítések u tán ismételten 
közeledett a semmihez ! Körülbelül ebben az időben : január felé számol 
be sűrűbben a napló a kitüntetésekről. Azelőtt az osztrák-magyar had-
seregben, az akkoriban elterjedt szomorú t réfa szerint, a legmagasabb 
kitüntetést szokták kiadni : a fakeresztet. A kitüntetések akkor szapo-
rodnak el, amikor német csapatok keveredtek a m i e i n k k e l . . . A főher-
ceg ismételten említ eseteket, amelyekben az általa kitüntetésre elő-
ter jesztet tek ki tüntetést nem kaptak s ki lehet olvasni soraiból az örö-
met, hogy mint hadtestparancsnok, ilyesminek már nem volt kitéve. 

A kitüntetések mellőzésén kívül olyankor tör ki szívéből az elkese-
redés, mikor ismételten tüzérségi előkészítés nélkül elrendelt «kímélet-
nélküli» szuronyrohamok elrendeléséről kell beszámolnia. Megrendítő 
számadatai vannak egy-egy ilyen roham közben szenvedett veszteségek-
ről : a hadseregparancsnok által gyöngült szelleműnek ítélt hadtest 
ezredei rémes veszteségek közben közelednek a muszka állásokhoz, hogy 
rohamuk a drótakadályok előtt omoljék össze a vérben. Kitör belőle 
az elkeseredés, mikor látnia kell, hogy a szomszédságban fölállított szláv 
hadosztályok gyávasága és árulása miat t kell pusztulniok a magyar 
csapatoknak. 

Viszont jogos büszkeség tölti el, mikor röviddel hadtestének át-
vétele u tán Boroevics elismeri, hogy a jó vezetés eredményei máris 
észrevehetők a hadtest teljesítményeinek javulásából. Büszkén jegyzi 
föl, hogy a Tersztyánszky-hadtest sikereinek jelentékeny része szintén 
az ő vezetése alatt állott hadosztály érdeme volt. Örömteli büszkeség 
szól minden sorából, mikor vitézeinek hőstetteit jegyezheti f ö l : «A 37. 
zászlóaljnak Lakos nevű őrmestere egyedül ment át az oroszokhoz és 
120 foglyot hozott magával». — «Tersztyánszky főhadnagy századával 
12 orosz század támadásá t veri vissza, azután ő csinál ellenrohamot és 
foglyul ejti a támadók maradékát.» De ki győzné valamennyit fölsorolni? 

A harcok és a harctéri szenvedések közepett önkénytelenül meg-
fogja az embert a természet fenséges közönye. Sok időt kell szabadban 
tölteni : eközben észrevéteti magát a csöndes éj, a zúgó fenyves, máskor 
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minden csatánál rémítőbben dühöng a vihar. Egyszer «madárkák dalol-
nak, s a ragyogó napsugarak, a halványkék tavaszi égboltból, nevetve 
akarják életre csókolni a holt fö lde t ; a hó ijedten, szégyenkezve omlik 
össze s a még fagyos föld rögei alá bú jva eltűnik», máskor «hatalmas bús 
zúgással vonul az erdőkön tova a dühöngő vihar és á t lá tha ta t lan töme-
gekben kergeti a sűrűn hulló havat . Sárgásbarna az ég és sötét a didergő 
erdők rengetege. A hó szemmelláthatólag növekszik, míg a fékevesztett 
szélvész tombolva orgonázik, megrázó gyászindulóját az örökkévaló-
ságba harsogva. A kárpát i nagy telet temeti t án? s az én csendes már-
t í r ja imra borí t ja jeges leplét, míg az emberek ret tentő vérengzését látva, 
vadan síkoltva menekül? . . . Vagy a gondos anyatermészet temeti szere-
te t t megdicsőült hőseimet, a mártírok t iszta fehér gyolcsát borí tva rá juk, 
melyet a vihar sietve sző a rohanó felhőkből? . . .» 

A főherceg részvéte sa já t embereinek sorsával szemben, a mene-
külőkkel, a kolera áldozataival szemben minden sorából kitör. Talán 
jobb ezt közvetlenül ha tó idézetekben bemuta tn i : 

«Az iskolában vagy ötven haldokló fekszik a padlón és közöttük 
több halott . Nincs egy ápoló sem, csak nyöszörgés és halálhörgés hall-
szik és bűz tölti el a szobát. Megdermedve állok meg a küszöbön. Szegé-
nyek sárosan, elázott ruháikban le sem vetkőztetve hevernek a földön 
és kétségbeesetten küzködnek, erőlködnek és irtózva néznek a mellettök 
fekvő üvegesszemű, rémségesen eltorzult szederjes kékarcú halot takra, 
kik úgyszólván hipnotizálják őke t : Te is ilyen leszel pár óra múlva ! — 
A fűrészmalomban . . . Szentséges Isten ! 1500 kolerás fekszik a földön, 
közöttük temérdek h a l o t t ! — 40 egészségügyi katona és 6 orvos angyali 
önfeláldozással dolgozik és a teljes kimerültség már erőt kezd venni ra j -
tuk ! Hisz állandóan hozzák a be tegeket . . . A lelketrázó agóniák ir tóztató 
tábora ez ! Összeszedem akaraterőmet és a betegeket vigasztalni pró-
bálom, de elcsuklik a hangom, hisz ezek közül egy sem gyógyulhat meg...» 

Aztán a visszavonulások nyomorúságai, fáradalmai, az ütközetek 
borzalmai . . . Számtalan egyszerű név fordul elő a könyvben : Fazekas 
Bálint, Csige József és még hosszú sora az egyszerű nevű hősöknek, — 
egyik ezüstéremmel, másik utolsó sóhajával szerepel, de egy sem marad 
a főherceg meleg szava nélkül, ju t mindenkinek buzdítás, dicséret, 
vigasztalás. És ezek szavakkal is kifejezik há lá juka t : Fenséges Atyám, 
ez a rendes címe náluk a főhercegnek . . . 

Fölelevenülnek a vidám históriák : benyit a főherceg szobájába 
egy tréntiszt, ráordít a nyugodtan a lvóra : «Na, da liegt wieder so ein 
Schwein in meinem B e t t ! Marsch hinaus mit dir, du Schweinehund !» 
Természetesen jön a megrökönyödött visszavonulás is a támadó részé-
ről. Egy éjjeli menetben, orrabukik az ember a drótban megbotolva, 
erre már ő is megszólal: «Vigyázat, drót van az ú tban !» 

Annál kevésbé mulatságos, bár a háború folyamán eléggé megszo-
kott formula a «személyes felelősség» formulája : a hadtestparancsnok pl. 
személyesen felelős, hogy a telefondrótok ne szakadjanak el. Érdekesek 
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az orosz drótnélküli távirón leadott parancsok kihallgatásának elég 
gyakran ismétlődő esetei, szomorúan jellemzi készületlenségünket a 
Werndl-fegyverekkel fölszerelt népfölkelő sereg, ugyancsak erre jellemző 
az az eset is, mikor egy orosz barakktábor t mertek 3000 lépésnyire föl-
állítani a mi tüzérségünktől, bár igaz, hogy ebben az esetben ráfizettek 
az oroszok. 

Legmegrázóbb talán az egész könyvben az első fölvonulás leírása : 
«Minden állomáson zene, nagy éljenzés, az ablakokon virágokat, tölgyfa-
levélkoszorúkat és élelmiszereket dobál be a nép és elhalmoz szereteté-
vel. A nagyobb állomásokon lelkes beszédek hangzanak el. A nők sírnak, 
egy öreg, feketébe öltözött hölgy zokogva csárdást táncol, a férfiak élje-
neznek . . . Egész ú tunk egy még soha nem látot t diadalmenet.Vonatom, 
megrakva nemzetiszínű lobogókkal és virágokkal, viszi az éneklő 32-ese-
ket. Bár így lenne visszatértünkkor is !». . . 

A háborúnak oly vége lett, amilyent elképzelni lázálmainkban sem 
tudtunk volna. Minden elveszett. De azon túl, amiről le kellett monda-
nunk, el akar ták ragadni tőlünk magyar katonáink becsületét is. Ennek a 
becsületnek visszaszerzése volt egyik célja a mi főhercegünknek. Szerette 
volna, ha vitéz magyar ja i sa já t zászlóik alatt , magyar vezényszóval, 
magyar vezérek alat t indulnak a szörnyű tusába ; nem az ő mulasztása, 
hogy ez nem így tör tént . Ő magyar érzését ennek a kívánságnak illeté-
kes helyen való hangoztatásával is megmuta t ta . Ugyanezt a magyar 
érzést m u t a t j a most is, mikor nagyszerű és lelkes könyvében hévvel 
hirdeti a magyar vitézség csodáit. 

Örvendenünk kell, hogy olyan férfiú teszi ezt, akinek elfogulat-
lanságát magas származása biztosítja, s aki vezető állásában valóban 
helyesen lá tha to t t mindent. De még inkább örülhetünk annak, hogy a 
férfiú, kinek szavát meg fogja hallani egész E u r ó p a : a mi József fő-
hercegünk ! 

Gaál Sándor. 
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