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Az első világháború centenáriumának negyedik évében több német nyelvű tanul
mánykötet jelent meg, melyek közül néhány magyar szempontból is érdeklődésre tarthat 
számot. Kiemelkedik a gráci egyetem Délkelet-Európa történelmével foglalkozó profesz
szora, Harald Heppner által szerkesztett és a patinás Böhlau Kiadó gondozásában meg
jelent könyv.

A történelmi Magyarország részét képező Erdély Nagy Háború alatti történetének szá
mos aspektusa van, a kötet szerzői pedig nem kevesebbre, mint azok minél szélesebb körű 
bemutatására vállalkoztak. A tanulmányok java részéből egyértelműen kiviláglik, hogy 
a tulajdonképpeni háborús események Erdély földjén csupán rövid ideig zajlottak és nem 
érintették annak egész területét, mégis mély nyomot hagyott az első világégés az erdélyi 
lakosság emlékezetében.

A kötet szerkesztőjének bevezetője után az első nagy témaegység Erdély világháború 
előtti történetére koncentrál. gerald Volkmer Az erdélyi kérdés befolyása a Németország, 
Ausztria–Magyarország és Románia 1914–1916 közötti diplomáciai kapcsolataira című 
tanulmányában megvilágítja a Hármasszövetség és Románia között 1883-ban kötött szer
ződés lényegi pontjait, annak későbbi meghosszabbításait 1914-ig. A szerző elemzi a 
különböző román politikai pártok külpolitikai orientációját, a román semlegesség kinyil
vánításának hátterét az első világháború kitörésekor, 1914. augusztus 3-án. A tanulmány 
írója bemutatja a központi hatalmak meghatározó külpolitikai szereplőit a háború első 
éveiben, közérthető módon megvilágítja az erdélyi kérdés lényegét a központi hatalmak 
és a Románia között 1914 augusztusa és 1916 augusztusa között lezajlott politikai tárgya
lások folyamán.

Manfried Rauchensteiner Erdély a háború stratégiai középpontjában című tanul
mányában kidomborítja a történelmi Magyarország legkeletibb régiójának szerepét a 
magyarság szempontjából, majd bemutatja az Osztrák–Magyar Monarchia és az 1883-
tól vele szövetséges Románia politikai és gazdasági viszonyát. A szerző kitér gróf Tisza 
István magyar miniszterelnök 1914. júliusi, az Erdély elleni esetleges román támadás 
kivédésére vonatkozó nézeteire, aggodalmaira a Szerbiának küldendő ultimátum esetén, 
megvilágítja az 1914. augusztus 3-án kinyilvánított román háborús semlegesség okait és 
hátterét. Rauchensteiner megállapítása szerint alaptalannak bizonyultak az erdélyi kiegé
szítésű közös és honvéd alakulatok megbízhatatlanságára vonatkozó előzetes feltételezé
sek. Megtudhatjuk, milyen katonai és politikai intézkedések történtek a dunai birodalom
ban 1916 augusztusáig Erdély biztosításának érdekében. A tanulmány írója körüljárja az 
Erdély elleni román támadás következményeit, felvázolja a Románia ellenében kivívott 
gyors német és osztrák–magyar közös győzelem főbb állomásait.

K. Lengyel Zsolt Vereség, helyreállítás, újjáalakítás, összeomlás. Erdélyi magyar 
reform- és jövőtervek az első világháború előestéjén és idején címet viselő tanulmányában 
elsőként a magyar fennhatóságú Erdély politikai, gazdasági viszonyait veszi górcső alá 



891

Szemle

a dualizmus idején. Bemutatja a számos ellenzéki politikust tömörítő Erdélyi Szövetség 
megalakítását és ténykedését 1913-tól kezdődően, majd annak tevékenységét és politikai 
elképzeléseit az 1916. augusztusi román betörés után. Képet kapunk arról, milyen magyar 
politikai tervek léteztek 1918 novemberétől Erdély vonatkozásában, s miért hiúsult meg 
a Jászi Oszkár nevével fémjelzett dunai konföderáció terve. Stephanie Danneberg A szá-
szok és románok közötti viszony Erdélyben 1910–1916 című tanulmányában megvizsgálja 
a nemzetpolitikai ellentétek kiéleződését az erdélyi románok és szászok között az 1910 és 
1914 közötti időszakban, a két nemzetiség euforikus lojalitásának megnyilvánulásait 1914 
augusztusában a Nagy Háború kitörésekor. Végül elemzi viszonyukat 1915–1916 során, 
a román háborús semlegesség időszakában. Dácz Enikő „Két lelket érzek, ah (!) a mell
kasomban.” Erdélyi képviselők és viták a magyar parlamentben 1914–1918 témájú tanul
mányában kiemeli, hogy a Monarchia osztrák felében a parlament a nemzetiségek iránti 
bizalmatlanság miatt nem ülésezett 1914-től. A magyar törvényhozás viszont folyamato
san működött. A szerző bemutatja, hogyan viszonyultak egymáshoz a magyar, a román 
és a szász képviselők a magyar parlamentben, miként képviselték választóikat a sarkala
tos kérdésekben a szavazások alkalmával a háború idején. Végül összehasonlítja a három 
nemzetiség képviselőinek a törvényhozásban használt retorikáját.

A második nagy témaegység Erdély első világháború alatti történetét mutatja be. Harald 
Roth Az erdélyi városok szerepe az első világháborúban című tanulmányában kihang
súlyozza, hogy a jelentősebb erdélyi nagyvárosok (Kolozsvár, Brassó, gyulafehérvár, 
Marosvásárhely, Fogaras, Szászsebes) a háború kitörése után katonai csomópontokká vál
tak, ahol kisebb-nagyobb helyőrségek állomásoztak. Megtudjuk, hogy az erdélyi városla
kók 1914 nyarától 1916 augusztusáig átlagos hátországi életet éltek, különféle megszorí
tásokkal. A szerző kiemeli Nagyszeben és Brassó jelentőségét a románok elleni 1916 őszi 
hadjáratban, sorra veszi, mely osztrák–magyar valamint német politikai és katonai veze
tők tettek látogatásokat a fontosabb erdélyi városokban 1914 és 1918 között.

Ulrich A. Wien Az evangélikus egyház Magyarország erdélyi területein az első világ-
háború alatt címet viselő tanulmányában az egyházi lapok közvélemény formáló szere
pét, az evangélikus egyház háború során tett intézkedéseit, a politikai és katonai válto
zásokra adott reakcióit, s az 1916-os román betörésre adott egyházi válaszokat ismerteti 
meg az olvasóközönséggel.

Ingrid Schiel Az erdélyi szász nők az 1914/18 és 1918/19-es háború frontjai között című 
tanulmánya egy kevésbé kutatott témakört állít a vizsgálódások középpontjába: a nők 
szerepét a háborús években és a közvetlenül azt követő időszakban. Irmgard és Werner 
Sedler: Zied (Vessződ) – Egy falu az első világháborúban 1914–1918. Tények és vissza-
emlékezések címet viselő tanulmányukban egy kis falusi közösség háború alatti történe
tének összefoglalására vállalkoztak. Frank M. Schuster Az idill, a kaland, a szolidaritás, 
az aggodalom és félelem között. Heltaui (Nagydisznód) menekült- és megszálló tapaszta-
latok 1916 című tanulmányában Nagydisznód község civil lakosságának az 1916. augusz
tusi román betörés következtében elszenvedett anyagi és erkölcsi veszteségeit állítja vizs
gálódásainak középpontjába. Hansgeorg von Killyen Erdélyi orvosok az első világhábo-
rúban témájú tanulmányában az erdélyi orvostársadalom szempontjából követi az 1914 és 
1918 közötti eseményeket, megismertetve az olvasót néhány nevesebb erdélyi származású 
orvos életútjával és háborús ténykedésével.
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Erika Schneider és Eckbert Schneider Dr. med. Hermann Breckner (1892–1976) és 
szibériai hadifogsága című tanulmánya a hazájától távol, a szibériai orosz hadifogság
ban sínylődő egykori osztrák–magyar katona egyéni sorsán keresztül mutatja be a dunai 
birodalom több százezer, hasonló körülmények között raboskodott hadifoglyának életét 
a világégés idején. Ionela Zaharia Erdélyi származású román katonai lelkészek az első 
világháborúban témájú tanulmányában nyomon követi a Monarchia román származású 
ortodox vallású katonai lelkészeinek háború alatti tevékenységét a fronton, a kórházak
ban és a hadifogolytáborokban.

A harmadik nagy témaegység Erdély első világháború utáni történetére koncentrál. 
Rudolf Gräf Osztálytudat a nemzettudat ellenében. Egy bánáti szociáldemokrata és a 
Bánát 1918/19-ben című tanulmányában a térségben található államok (Magyarország, 
Szerbia, Románia) érdekeinek ütközőpontjában fekvő Bánát történetét foglalja össze rövi
den Koloman Müller, egy temesvári munkásvezető visszaemlékezésein keresztül, az 1918 
őszétől 1919 nyaráig tartó időszakban.

Florian Kührer-Wielach „Maniu, alszol?” Etno-regionális vita az első világháború után 
egy esettanulmány kapcsán címet viselő tanulmányában az 1922-ben román nyelven meg
jelent, Magyarországon kiadott, irredenta nézeteket tartalmazó lapok által Romániában 
kiváltott politikai reakciókat járja körül. Franz Sz. Horváth Az erdélyi magyarság viszo-
nya a románokhoz és a szászokhoz. Az elesettek emlékezete és a háborús emlékek az erdé-
lyi magyaroknál 1918–1940 című tanulmányában a magyarországi háborús emlékműve
ket, a Székely Hadosztály veteránjainak szövetségét, a Romániában élő erdélyi magyarok 
1918–1940 közötti háborús emlékezetét, az 1940–1944 között Észak-Erdélyben emelt első 
világháborús magyar emlékműveket teszi elemzése tárgyává. Bernhard Böttcher Az első 
világháborúra vonatkozó emlékezetkultúrák az erdélyi szászoknál és a bánáti svábok-
nál a két világháború közötti időszakban címet viselő tanulmányában a romániai német 
kisebbségek fontosabb emlékműveit mutatja be, s összefoglalja a németség emlékezetkul
túráját egészen a második világháborúig. Természetesen megvizsgálja a román lakosság 
és politikusok reakcióit az említett periódusban.

Markus Lörz A világháborús ciklus Ludwig Hesshaimer háborús grafikáinak vonat-
kozásában című tanulmányából Ludwig Hesshaimer művészi pályájának fontosabb állo
másait ismerhetjük meg az első világháború végéig, majd a művész 1919–1921 között 
elkészült világháborús témájú, Erdélyre vonatkozó 15 rajzát tartalmazó kötet egyes képe
inek szakszerű kommentálását végzi el a szerző.

A kötetet rövid román és magyar nyelvű összefoglaló, a szerzők névsora, továbbá a 
személy- és helységnévmutató egészíti ki. A több magyar vonatkozású tanulmányt is tar
talmazó, a témakörre vonatkozó legújabb nemzetközi kutatási eredményeket az olvasók 
elé táró könyv elolvasását elsősorban a Nagy Háború történetével foglalkozó történészek 
figyelmébe ajánlom, azonban a korszak eseményei és összefüggései iránt érdeklődő olva
sók számára is egészen biztosan érdekfeszítő olvasmány lehet.

Balla Tibor


