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József királyi herceg könyve.1 

József főherceg nagy művének II. és 
III. kötetéről 1928. évi 22. és 1929. 
évi 4. számunkban már megemlékez-
tünk. Most a nagy mű IV. kötete ér-
kezett hozzánk. Terjedelme majdnem 
900 nagy nyolcadrét oldal. 

A királyi fenség nemcsak egyéni 
emlékirattal, hanem egyedülálló had-
történelmi művel ajándékozta meg 
a magyar nemzetet és a hadtörténelmi 
irodalmat ezzel a kötettel is. A könyv 
borító ívén elül a következő megható 
sorok olvashatók : «Vitéz bajtársaim-
nak, volt katonáimnak ajánlom műve-
met múlhatatlan hálám és ragaszko-
dásom jeléül». Már ez a néhány szó is 
bizonyítja, mennyire összeforrott a leg-
magyarabb tábornagy az ő «fiacskái-
val» a harcok vértengerében. 

A nagy mű IV. kötete hét fejezetben 
írja le az eseményeket. Szinte magunk 
előtt látjuk a viharzó gyorsasággal egy-
mást követő nagy dolgokat és az apró, 
de nem kevésbbé fontos epizódokat. 
Úgyszólván halljuk a Brussilov sikeres 
támadása után győzelmi reménységtől 
fűtött román seregek trombitáit, mi-
dőn reárontottak Erdélyre, de onnan 
csúfosan kitakarodni kényszerültek. 
Mintegy festményekben megörökítve 
tűnnek föl szemünk előtt azok a véres 
küzdelmek, amelyeket — nagyon gyak-
ran hős magyar csapatok — a Kárpá-
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tok vad hegyeiben, rengeteg őserdei-
ben, akárhányszor 30—40 fokos hideg-
ben vívtak, győztek és örömmel tel-
jesítették vezérüknek, «József atyjuk-
nak» parancsait. Figyelemmel kísér-
hetjük az orosz haderő fokozatos ösz-
szeroppanását, amit aggódva vett 
tudomásul az entente többi állama és 
mindent elkövetett, hogy a teljes 
összetörés be ne következzék. Olvas-
hatjuk a szembenálló két félnek egy-
mással való tárgyalásait, amelyek 
vezetésével, felsőbb helyen, épen Jó-
zsef királyi herceget bízták meg. Az 
orosz katonákkal való közvetlen érint-
kezések, mint érdekes háborús epizó-
dok tünnek föl. És — végül, mara-
dandó benyomásokat szerezhetünk 
arról is, hogy abban az időben már 
aggodalmas jelenségek mutatkoztak 
a kettős monarchiában. I. Ferenc Jó-
zsef királyunknak 1917 november 
21-én történt elhalálozása, mintha 
nagy birodalmának széthullását előzte 
volna meg. Olvashatjuk Tisza István 
gróf történelmi szerepét, megcsodál-
hatjuk államférfiúi bölcseségét, az 
uralkodóhoz való páratlan hűségét 
és — sajnálattal láthatjuk meg nem 
érdemelt bukását. De, megismerhetjük 
ebből a könyvből annak a férfiúnak, 
aki mindezek leírásával megajándé-
kozta nemzetét, József főhercegnek, a 
nagy nádor unokájának, honvédsé-
günk első főparancsnoka fiának nemes 
jellemét is. 

A könyv rendkívül gazdag a fizikai 
és erkölcsi tényezőkre, valamint a 
vezetés minden ágára vonatkozó, na-
gyon tanulságos részletekben. Olvas-
hatjuk a könyv sok fejezetében a ma-
gyar katonának jogos és igazságos 
dicséretét, azután azokat a hol meg-
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rázó, hol fölemelő harcleírásokat és 
színes, poetikus részleteket, amelyek 
megörökítésében a szerző valóban 
művész. A könyv adatai alapján gyak-
ran behatolhatunk a bel- és a kül-
politika mozgató erőinek titkaiba is. 
Ez utóbbiak különösen azok előtt 
teszik nagyon érdekessé a művet, akik 
a világháború viharainak, egészen 
megbízható források alapján, meg-
írásával foglalkoznak. 

A IV. kötet talán még gazdagabb 
ez erkölcsi tényezők érvényesülésének 
leírásában, mint az előző három kötet. 
A csapatok kimélése, az igazságérzet, 
a surlódások kiküszöbölésére irányuló 
törekvés, a bizalom, a kötelességérzet, 
a felelősségnek örömmel viselése, az 
önérzet, a csapatok keverésének er-
kölcsi hátrányai, az együttérzés, a 
ragaszkodás, az istenfélelem, a király 
iránti föltétlen hűség, családjának 
szeretete, a maga személyének hát-
térbe helyezése és nem kimélése, az 
ellenséggel szemben is humánus, elis-
merő bánásmód, a magyar haza iránti 
forró rajongás, a sebesültekről és bete-
gekről való atyai gondoskodás, az 
árulás és hűtlenség megbélyegzése, 
végül a magyar katona határtalan 
megbecsülése, mind olyan lelki tulaj-
donságok, amelyek külön és együttvéve 
egy nagy léleknek tulajdonságai. 
Ezek tették József főherceget a had-
vezérek soraiban a legelsők közé és 
ezek fejtik meg azt a titkot, miért 
győzött mindig az a csapat, melynek 
élén ő állott? 

József főherceg arcvonalának kiter-
jedése, délen a Bodza-szorostól, álta-
lában Erdély keleti határain vonulva, 
északon a Máramarosszigettől északra 
levő Pantyr-hágóig terjedt. Hossza 
csaknem 600 kilométer. A csapatok 
ütközetlétszáma 1917 tavaszán nem 
volt egészen 160.000 fő, 1493 löveggel. 
Velük szemben az egyesült román és 
orosz erők mintegy 270.000 harcos és 
1340 löveg. A főherceg főhadiszállása 
Segesvár, majd 1917 január 27-től 

Marosvásárhely. Arcvonalától jobbra 
Mackensen német vezértábornagy, 
balra pedig Lipót bajor herceg, tábor-
nagy seregei állottak. A főherceg alá 
a «Gerok»-csoport és az 1., valamint a 
7. hadsereg tartoztak. Vezérkari fő-
nöke a német Seeckt tábornok volt, 
akivel a hadvezér a legnagyobb össz-
hangban dolgozott. 

József királyi herceg arcvonalán 
csak addig voltak nagyobbszabású 
küzdelmek, amíg az oroszok ellanka-
dása megkezdődött. A részletküzdel-
mek közt nagyon érdekesek voltak a 
Mestecanesci környékén vívott harcok, 
valamint a Magyaros-hegynek 1917 
március 8-án történt visszafoglalása. 
Ezt a sikeres küzdelmet honvéd és 
német csapatok, Breit József tábor-
noknak, a 39. honvédhadosztály pa-
rancsnokának vezetése alatt vívták. 
Nagyon érdekesek azok a részletek is, 
amelyeket a szerző a nyugati fronton 
történt látogatásáról ír. Hindenburg-
nak és Ludendorffnak az 514. és 515. 
oldalon írt jellemzése, amely rövid, 
de oly találó is. 

A főherceg a könyvében leírt ese-
mények idején két izben került a bel-
politika vezetésének küszöbére. Csak 
a küszöbére, mert két ízben tervezte 
a király, hogy őt miniszterelnökké 
nevezi ki. De ez egyszer sem történt 
meg. A főherceg nem is vállalta volna 
a miniszterelnöki megbizatást, hanem 
«homo regius» kívánt volna lenni, ha 
a király óhajának teljesítésétől nem 
térhetett volna ki, bár legjobban 
érezte magát a harctéren, szeretett 
csapatai körében. Ott is maradt. Poli-
tikai tárgyalásai azonban nemcsak 
rendkívül érdekfeszítők, hanem tanul-
ságosak is. Ezekből megtudhatjuk, 
hogy a főherceg nemcsak kiváló had-
vezér, hanem előrelátó politikus is. 
Nézetei és Tisza István gróféi tökéle-
tesen azonosak voltak. Mindketten 
ellenezték Romániának a monarchiá-
val perszonálunióban való egyesítését 
és az előbbi országnak, vagy legalább 
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is részeinek a monarchiához annek-
tálását. Ellenben Tisza gróf nagyon 
helyesnek tartotta a királyi hercegnek 
azt a tervét, hogy déli és keleti vidé-
keinken — a háború után — magyar 
határőrvidéket létesítsen a király. 

A szerző szívéből a világ ítélőszéke 
előtti fájdalmas jajkiáltás tör elő, 
midőn ezt írja a könyv előszavában : 

«Egy évnél tovább volt kezembe 
téve Erdély sorsa és hála nagy szövet-
ségesünknek és hős csapatainknak, 
térdre kényszerítettük a románt, aki 
el akarta erőszakkal venni azt, ami 
sohasem lehet igazán az övé, mert 
minden állítólagos joga csak történe-
lemhamisításon alapszik. Térdre gyür-
tük, de kérésem, hogy végezzünk vele 
egészen, elutasíttatott, annak dacára, 
hogy — mint később látni fogják ol-
vasóim — előre megmondottam, hogy 
majd akkor fog újult erővel betörni 
és Magyarország testéből egy óriás 
darabot kiszakítani, midőn már talán 
nem leszünk elég erősek arra, hogy 
szembeszálljunk velük . . .» 

Melegen üdvözöljük József főher-
ceget új könyvének megjelenése al-
kalmából. Üdvözöljük benne a had-
vezért, a politikust, a szívébe már-
tott tollal és ragyogó színpompával író 
költőt, a rendíthetetlen magyar haza-
fit és a forró szívű embert. Hálásak 
vagyunk, hogy semmit sem hallgatott 
el. Könyve méltó válasz rossz szom-
szédaink propagandájára. A szerzőnek 
ez a könyve forrásmunka és a leg-
szórakoztatóbb regény ; vezérkari mű 
és a legközvetlenebb emlékirat, egy 
kötésben. Gabányi János tábornok. 

Ritoók Emma : Tündérmesék. Ja-
schik Álmos rajzaival. Révai-kiadás. 
Aki ezt a könyvet valami fanyar fel-
nőtt-leereszkedéssel kezdené olvasni : 
hamarosan lépen ragadhat. Egyszerre 
csak gyermeksorban találja magát s 
hogy, hogy nem : táguló szemmel, pi-
rosra gyúlt füllel figyel a mese üde 
naivságú ihletére, keresetlenül áradó 

édességére. Mi ennek a titka? Nyilván 
az, hogy magában a mesemondóban 
nincs egy szemernyi sem ebből a fa-
nyar felnőtt-leereszkedésből, mellyel 
pedig gyermekirodalmunk művelői-
nek legtöbbje jónak látja serdületlen 
olvasóihoz közeledni. Amelyik írónak 
kedélyélete szegényes, műveltségi foka 
alantas, ne remélje, hogy erre a terü-
letre azért még szerény útikészségéből 
is bőségesen futja. Épen itt az írónak 
magának is a szerénység meseköntösé-
ben a képzelet szuverénjének s a lele-
mény nábobjának kell lennie. A fan-
táziát és leleményt pedig nem szabad 
erőszakosan arra az ismeretkörre te-
relni, melynek birtokát a meséskönyv 
várható olvasóinál mintegy eleve fel-
tesszük : a gyermek becsvágyóbb a fel-
nőttnél, kevesli a már megszerzettet, 
hálásan fogadja ismereteinek gaz-
dagítását, melynek az igazán jó mese 
mindig alkalmát is leli, módját is érti. 

Ritoók Emma meséiben megvan a 
formai hitel, seholsem zavar a szer-
kesztő kéznek a könnyű szövedéken 
átütő mesterkedése, a káprázatot szét-
foszlató eltökéltség és kimódoltság. 
De többet is ad a káprázatnak olcsó 
kaviccsá váló aranyainál : a természet 
világáról, a föld és ég csodáiról nagyon 
okos és hasznos dolgokat közöl kis 
olvasóival, nem holmi pápaszemes pe-
dagógiai mohósággal, hanem csak úgy 
— szép hegedűszóban. Könyvében a 
gyermeknek értelme táplálékot, ér-
deklődése nem egy új indítékot talál 
anélkül, hogy ezek mögött a mesélő-
nek gyanútkeltő fáradozását sejtené. 
Fáradságnak ítélte a meseírást Árany 
János is, de olyan fáradságnak, ami 
játéknak tetszik. Nem könnyű fel-
adat ez, nem is sokan értik, de Ritoók 
Emmáról változatos kilenc meséje 
rendre azt tanusítja, hogy erre a fel-
adatra szinte rátermett. 

Arany Jánosra különben ennél a 
kedves könyvnél még más vonatkozás-
ban is gondolhatunk. Ezeket a mesé-
ket valóban magyarul írták, biztos 
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