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zítve például a szomorú tényt, hogy 1938-ig több mint 2500 olyan magyar hadifogoly élt 
a Szovjetunióban, akik haza akartak térni, de erre nem volt módjuk − döntően pénzhi-
ány miatt. 

A kötet végén személynévmutató található, ugyanakkor nem szerepel rövid leírás a 
szerzőkről; ami azért lett volna hasznos, mert a tanulmánygyűjtemény „célközönsége” 
kevésbé ismeri a hazai kutatókat és munkájukat. A recenzensben hiányérzetet kelt a cári 
Oroszországgal szembeni hadműveletek szinte teljes mellőzése, továbbá a hadigazdaság 
és hátország viszonylag kis súllyal szerepel.

Ugyanakkor a kötet sikerrel mutatta be a hazai első világháborús kutatások főbb 
témáit és problémafelvetéseit.

Ligeti Dávid

MEHMET ŞEVKI YAZMAN

GDZIEŻ JEST TA GALICJA, PANIE DOWÓDCO?
Mehmetçik w Europe. Turcy na froncie galicyjskim 1916–1917

(Eredeti török címe: Komandanum Galiçya Ne Yana Düs‚er – Mehmetçik Avrupa’da. M. Şevki Yazman’ın 
Anıları. İstanbul, 2010. Ford. Piotr Nykiel. [Hol az a Galícia, parancsnok úr? Mehemed Európában. Törökök 

a galíciai fronton 1916–1917.] WINGERT Wydawnictwo, Kraków, 2017. 412 o. ISBN: 978-83-60682-52-4)

Az I. világháborús galíciai katonai temetőket látogató magyar turisták érdeklődését 
bizonyára felkeltik a félholddal jelölt, turbános fejfák. Miért, hogyan és mikor kerültek a 
bosnyák ezredeken kívül törökök is a galíciai frontra? 

A krakkói WINGERT Kiadó A szép XIX. század című népszerű sorozatában látott 
napvilágot Mehmet Şevki Yazman Hol az a Galícia, parancsnok úr? című visszaemléke-
zése. Az eredetileg törökül megjelent könyvet a kitűnő turkológus, Piotr Nykiel fordította 
lengyelre, s látta el bevezetővel és rendkívül alapos jegyzetekkel.

Az 1896-ban született Şevki Yazmant az isztambuli Katonai Akadémián végzős hall-
gatóként már gyorsított eljárással nevezték ki tisztnek, s rögtön a gallipoli frontra vezé-
nyelték. Harci tapasztalata mellett német nyelvismerete játszott szerepet abban, hogy a 
63. gyalogezred hadnagyaként Galíciába mehetett. Az Oszmán Birodalomba visszake-
rülve a palesztinai fronton harcolt. Részt vett az I. világháború után kirobbant függet-
lenségi háborúban. A Török Köztársaság kikiáltása után kinevezték a Nemzetvédelmi 
Minisztérium Művészeti és Természettudományi Főosztálya vezetőjének. 1932-ben vil-
lamosmérnöki diplomát szerzett. 1946-ban ezredesként lépett ki a hadseregből, s bekap-
csolódott a politikai életbe. 1950 és 1958 között a Demokrata Párt egyik parlamenti kép-
viselője volt. 1970-ben halt meg. Újságok hasábjain folytatásokban közölt emlékirata 
1928-ban jelent meg először könyv alakban. Azóta több kiadást megért.

E könyv nemcsak amiatt tarthat számot magyar szakmai és tágabb értelemben vett 
közérdeklődésre – beleértve a kiadóit is –, mert Yazman több kiadást megért rendhagyó 
memoárja beszámol Galíciába tartó századának zimonyi, újvidéki, szabadkai, szegedi, 
budapesti, debreceni benyomásairól, élményeiről, tapasztalatairól, hanem azért is, mert 
rávilágít térségünk kevéssé ismert I. világháborús epizódjára, az Oszmán Birodalom egy 
hadtestének az 1916-os őszi galíciai harcokban, majd a központi hatalmak 1917-es győz-
tes nyári offenzívájában való részvételére is.
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Miután Franciaországnak, Angliának és a brit nemzetközösségnek a Dardanellák bir-
tokbavételére támadást indító csapatai vereséget szenvedtek a Gallipoli-félszigeten, s azt 
1916 elején kiürítették, lehetővé vált, hogy addig a Dardanellákat védő 1., 2. és 5. osz-
mán hadsereg egy részét más frontokra vezényeljék. Mivel Irakban és Palesztinában nem 
látszott szükségesnek az Oszmán Birodalom csapatainak erősítése, a hadügyminisz-
ter, a Kemal pasával rivalizáló Enver pasa úgy döntött, hogy Németország és Ausztria-
Magyarország európai frontjaira küld erősítéseket. A német vezérkar 1916. június 4-én 
hivatalosan közölte, hogy csupán egyetlen hadtestre volna szüksége az orosz offenzívával 
fenyegetett Kelet-Galícia védelmi erejének támogatására.

A korábbi balkáni háborúk által is kimerült, s az új „nagy háborúban” több fronton har-
coló Oszmán Birodalom képtelen lett volna az európai elvárásoknak megfelelő, nagyobb 
erőt felszerelni. A galíciai frontra küldött XV. hadtest a korábban a Dardanellák védelmé-
ben kitűnt 5. hadsereg 19. és 20. hadosztályából állt össze. (A Kemal pasa parancsnoksága 
alatt küzdő 19. hadosztály két ízben is megmentette a gallipoli oszmán frontot az össze-
omlástól, s emiatt azt teljes egészében újjá kellett szervezni.) A Galíciába irányított 19. 
hadosztályt az 57., 72. és 77. gyalogezred valamint a 25. tüzérezred, a 20. hadosztályt a 61., 
62. és a 63. gyalogezred továbbá a 20. tüzérezred alkotta. E hadosztályokat két-két nehéz-
géppuskás század, egy-egy lovasszázad, egy-egy mérnökkari és egészségügyi század, 
valamint egy-egy híradós csapat egészítette ki. A hadtest parancsnoka kezdetben Yakup 
(Subas,i) Şevki vezérkari ezredes volt, akit 1916 novemberében a megerődített Dardanellák 
védelmében nagy tekintélyre szert tett Cevat (Cobanki) tábornok (Cevat pasa) váltott fel.

Az első egységeket szállító szerelvények 1916. július és augusztus fordulóján indultak 
el Uzunköprüből, s a Belgrád–Budapest–Krakkó útvonalon Przemyślen és Lembergen át 
jutottak a Podwysoki térségében húzódó frontvonalra. A későbbiek során az út Sztríjen 
és Lembergen keresztül vezetett ugyanide. Az oszmán hadtestet a német déli hadsereg 
működési területének Brezántól délnyugatra húzódó szakaszára osztották be. Az első-
ként érkező 19. hadosztály a Złota Lipa nevű folyó mentén a Potutory–Bożyków vonalat 
szállta meg, s törzse Mieczyszczówban rendezkedett be. A 20. hadosztályra a Bożyków 
és Łysa közötti hosszabb szakasz védelmét bízták, s törzsét kezdetben Lipsica Dolnában 
rendezték be. E vonalak bal szárnyán Max Hoffmann tábornok német–osztrák–magyar 
hadtestének 55. hadosztálya helyezkedett el, míg a dél felőli jobbszárnyon az 1. bajor tar-
talékhadosztály tartózkodott.

Şevki Yamzan hadnagy százada 1916. augusztus 3-án indult útra Galíciába. Sajátságos 
érzés volt Plovdivban és Szófiában az ekkor már szövetséges bolgár hadsereg helybeli 
szállásmestereitől élelmet vételezni, hiszen nem sokkal azelőtt az Oszmán Birodalom két-
szer is háborúban állt Bulgáriával. A török tiszt Zimonynál lépett magyar földre katonái-
val, ahonnan pár napi karantén után utazhattak tovább. Magyarországra évre az első meg-
lepetés számukra a bőséges és választékos élelmiszeradag volt. „Századunknak, amely 
Törökországban hetente egyszer kapott kecskehúst, s a hét többi napján csak olajban főtt 
búzát, ottlétünk első napján 12 juhot, 2 bödön zsiradékot, 200 kiló krumplit, katonán-
ként egy kiló kenyeret, 300 gramm cukrot, 50 gramm kávét, 15 szál cigarettát utaltak ki.  
A tisztek viszont 25 szál cigarettát, 1 liter bort, 300 gramm kávét, 500 gramm csokoládét 
és egy üveg ásványvizet kaptak” – jegyzi meg nem kis elragadtatással a török tiszt.

Katonái élelmezéséért Yazman hadnagy mindvégig a legnagyobb elismerés hangján 
szól, s kiemeli az osztrák–magyar és a német hadsereg szállásmesteri hivatalok bürok-
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ratamentes, lelkiismeretes működését, villámgyors intézkedését. Számára felfoghatatlan, 
hogy az élelmiszervételezést nem kellett igazolniuk hétpecsétes dokumentumokkal. Az 
is meglepte, hogy az osztrák katonáknak, akik csak napi nyolc órát voltak kötelesek dol-
gozni, a legkritikusabb helyzetekben is biztosították a heti egy napi pihenőt. (Yazman 
csak osztrák katonákról ír, akiken természetesen a magyarok is értendők. Kimondottan 
magyarokról csak egy-egy történet elmondásakor tesz említést.)

A 20. hadosztály, s így Yazman százada is szeptember 7-én és 8-án került igazi tűzbe, 
amikor a Bruszilov által megindított általános támadás a törökök által védett vonalak ellen 
is irányult. A heves tüzérségi tűzzel bevezetett orosz roham kezdetekor az első lövészárok-
vonalból a törökök két okból nem húzódtak vissza. Egyrészt, mert a taktikai visszavonulást 
is megfutamodásnak tartották, másrészt a Gallipoli-félszigeten hozzászoktak ahhoz, hogy 
az ellenség vonala szinte karnyújtásnyira húzódott az övékétől, s így egyik félnek sem kel-
lett tartani attól, hogy bármelyikük tüzérsége is lőni kezdi őket. E félrevezető tapasztalat 
következtében a XV. hadtest a jelzett napokon 1500 halottat, sebesültet és eltüntet veszí-
tett. Yazman 81 emberéből tizenhatan maradtak életben. Ő maga az első sortüzek nyomán a 
lövészárokban hanyatt fekve bámulta az eget. Így írja le az ezt követő pillanatot: „Hirtelen 
villanás, éji sötétség és iszonyú robajlás. Egy pillanat alatt eltűnt az ég kéksége és a rózsa-
színű napfény. Sötét éjszaka támadt. Testem iszonyú erővel csapódott a lövészárok falá-
nak. Minden porcikám belesajdult. A sűrű fekete füst apránként eloszlott, s szörnyű látvány 
támadt elém, amelyet míg élek nem tudok elfelejteni. Mellettem egy letépett fej feküdt…” 

Yazman tartalékból feltöltött egységét október elején váltotta fel egy német század. 
Addig a törökök szinte megállás nélkül harcban álltak: különösen a kézigránátpárbajban 
és a szuronyharcban tűntek ki. A szeptember 17-i összecsapásban a törökök 7000 embert 
veszítettek halottakban, sebesültekben és eltűntekben, köztük 95 tisztet. Helytállásukkal 
kiérdemelték szövetségeseik elismerését, őszinte érdeklődését, rokonszenvét. Yazman 
hivalkodás nélkül, a lehető legtermészetesebb hangon beszél a török katonák hősiessé-
géről. Ezt követően tíz emberével Drohobyczba küldik továbbképzésre, ez gyakorlatilag 
pihenést jelent. A kiváltságot élvező kis török csapat elképed, amikor útközben egyetlen 
nyílt parancs felmutatásával ehetnek, ihatnak, kényelmesen alhatnak, sőt még pénzt is 
kapnak. A katonákról való ily gondoskodás számukra elképzelhetetlen. 

Şevki Yazman szépírói tehetségét csillogtatva számos, olykor vidám történettel szí-
nesíti élményeit, eleveníti fel a török katonák frontvonal mögötti mindennapjait, a helyi 
lakosokkal kialakult barátságos kapcsolatát. (A Korán eleve tiltotta a „gyaur nők” iránti 
vonzalmat, a velük való szorosabb kapcsolatot. A memoáríró leleplezi a század imámjá-
nak egy özvegyasszonnyal rendre megismétlődő éjszakai kalandját. Yazman éppen akkor 
toppan be őt leleplezendő a szálláshelyére, amikor az éjszaka többször elkövetett bűnéért 
az éppen Allah bocsánatát kéri.)

A drohobyczi „üdülés” után az író ismét visszakerül az első vonalba. A következő 
nagy, novemberi támadásra felkészülve német és osztrák szövetségeseik példája nyomán 
és segítségével földalatti bunkerrendszert építenek ki, amely hatékony védelmet nyújt-
hat az orosz tüzérségi tűzzel szemben. A novemberi harcok után havas téli béke köszönt 
a háborútól megtépázott Kelet-Galíciára. Az Oroszországban bekövetkezett februári for-
radalmi változások a fronton is éreztetik hatásukat. Az orosz lövészárkokban a fegyelem 
megbomlik, kezdetét veszi a szemben álló felek közötti barátkozás, amelyre a német tisz-
tek még ösztökélik is saját embereiket, tudván, hogy a fraternizálás az erkölcsi tartásá-
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ban megroppant, tudatában megzavarodott orosz hadsereget gyengíti. Az orosz parancs-
nokság ez ellen úgy védekezik, hogy a frontezredeket frissen sorozottakkal váltja fel.  
A tavaszutón az orosz hadseregben a galíciai fronton helyreállni látszott a rend. A formá-
lisan Kerenszkij, de valójában Bruszilov parancsnoksága alatt álló orosz hadsereg június 
30-án a kelet-galíciai front áttörése céljából támadást indít, amely ismét próbára teszi a 
nagy veszteséget szenvedett XV. hadtestet. Az ellentámadás során a központi hatalmak 
csapatai – ahogy Yazman kiemeli, a németeknek köszönhetően – július 21-én áttörik az 
orosz frontot, s üldözőbe veszik a visszavonuló ellenséget. A török tiszt büszkén idézi fel, 
hogy július 25-én a valahol Podhajce és Buczacz között felsorakozott 20. oszmán hadosz-
tály előtt – elismerése jeléül – elvonult II. Vilmos német császár.

Yazman tudatában van annak, hogy a szálláshelyükül kijelölt Buczacz milyen dicső 
szerepet játszott az oszmán történelemben. 1672 szeptemberében az itt megkötött béke 
értelmében a lengyel–litván Nemesi Köztársaság kénytelen volt lemondani Podóliáról,  
a Bracław-vidékről és a Kijevi Vajdaság egy részéről a Porta javára. Az elveszett terüle-
teket csak 1699-ben a karlócai békének köszönhetően kapta vissza. Ami azonban valaha 
is az Oszmán Birodalom birtokában volt, a törökök tudatában oszmán marad, amíg világ 
a világ. Şevki Yazman magyarországi útja során megjegyzi: „Rokonszenvesnek tartottuk 
ezt az országot, ahol alig három napja tartózkodtunk. Ki tudja, talán azért, mert földjét 
őseink százezreinek csontjai borították.”

Az oszmán csapatok szövetségeseikkel együtt az orosz határig üldözik a szétzilálódott 
cári haderőt. Augusztus 1-jén parancs érkezik, hogy a XV. hadtestet kivonják Galíciából 
és hazaszállítják. Részben azért, mert a mezopotámiai fronton a törökökre nézve kedve-
zőtlenül alakult a hadi helyzet, miközben az orosz támadás veszélye a keleti fronton vég-
legesen elhárulni látszott. 

Az első oszmán egységeket augusztus közepén vagonírozták be. Yazman százada 
200 kilométert gyalogolt a podwysoki vasútállomásig, ahová alig egy éve megérkezett. 
Most az ellenkező irányba gördültek ki a szerelvények. „A vonat elindult. A fülke sarkába 
húzódva bámultam ki az ablakon és néztem az esti homályba elmerülő tájat. A hatalmas 
kéményű mozdony, amely egy éve idehozott bennünket, ezúttal a hazánkba tartott. De 
mennyi hős közlegény-Mehemed, bátor hadnagy és kipróbált parancsnok hiányzott most 
közülünk…” A XV. hadtest 12 000 halottat és 6000 sebesültet veszített Galíciában. 

A szerelvények nemcsak a katonákat szállítják, hanem a törökök által az oroszok-
tól szerzett hadizsákmányt is. Így vagoníroztak be több száz lovat is. Yazman életét egy 
útközben megdöglött ló keserítette meg leginkább. Pecsétes papírt kellett kapnia arról, 
hogy a ló valóban elhullott. Ezt végül egy debreceni honvéd-állatorvos állította ki neki. 
Amikor Yazman megkérdezte tőle, mi történik a döglött lóval, a következő feleletet kapta: 
„Az, ami a többi elhullott állattal, megy a konzervgyárba, s onnan táplálékul a frontra…”

Rosszulléte csak akkor múlik el, amikor megérkezik Isztambulba, s az élelmezést 
tekintve a bőség egy éve után tudatosítják benne, hogy a katonák ebédje ismét olajban 
főtt búza. Ez azonban nem jár a tiszteknek. Nekik maguknak kell ennivalóról gondos-
kodniuk. Szálláshelyükül egy felázott rétet jelöltek ki. „Ez volt a második csalódásom 
Isztambulban” – fejezi be könyvét Şevki Yazman. – A XV. oszmán hadtest galíciai jelen-
létének legmaradandóbb következménye az volt, hogy 1919-ben a Jagelló Egyetemen 
megalakult a török tanszék.

Kovács István
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