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Mi történt Magyarországon 1918 novemberében 
Tallózás a korabeli magyar sajtó híranyagában

Valójában mi történt Magyarországon 1918 novemberében, miután 1918. november 3-án 
Viktor Weber tábornok aláírta az akkor már csak papíron létező Monarchia nevében a 
fegyverszüneti megállapodást, s ezzel befejeződött az első világháború. Ez a szerződés a 
szembenálló felek között a Monarchia 1914-es határait jelölte meg demarkációs vonal-
nak. A kötet „záró” dátuma 1918. december 3-a, az a nap, amikor Ferdinand Vix alezre-
des, a győztes antant katonai missziójának vezetője átadta a köztársasági államformában 
élő Magyarországnak azt a jegyzéket, amely szerint a Felvidéket ki kell üríteni és átadni 
Csehszlovákiának, de ezen a napon a román hadsereg egy hadosztálya bevonul Erdélybe. A 
dátumok valóban meghatározóak lettek: az első a világháború katonai befejezését jelenti, a 
másik pedig a Trianonhoz vezető út részállomása. A megjelentetett híreket, az események 
anyagát már nem korlátozta a cenzúra, a kötet olyan összeállítást közöl, ami valóban érde-
kelte az akkori olvasókat, nemcsak fővárosi újságokból szemelvényeztek, de már jelentős 
teret kapott a vidéki sajtó, összesen 33 újságból, napilapból válogattak a szerkesztők. Ez 
abból a szempontból is lényeges, hogy a politikával összefüggő hírek mellett megjelennek a 
kapcsolódó helyi történések, események is. Az országos képre törekvő összeállítás adja azt a 
miliőt, ami a béke első hónapját, a 20. század kezdetét is jellemezte Magyarországon. A kötet 
„híranyaga” az adott hónap napok szerinti rendjét követi, jelölve a dátumot, az aznapi időjá-
rást, a nagypolitikai eseményeket, majd a más jellegű tudósítások, esetenként apróhirdetések 
következnek. A kor emberét azonban nemcsak a „nagy események”, a politika érdekelte, ha-
nem a ténylegesen nehéz és gondokkal teli élet minden vonatkozása. A kiadványban a hírek 
alján találjuk meg a híranyag forrását. A fontosnak tartott neveknél a lábjegyzetben közlik az 
adott személy életrajzi adatait, ismereteit. A könnyebb tájékozódást segíti a kötet végén levő 
névmutató. Természetesen a kötet szerves részét képezi a kronológia, mely nemcsak az adott 
hónapra vonatkozik, a tényleges események sora 1918. október 5-ével indul, amikor megala-
kult a történelmi Magyarország területén Zágrábban, Horvátország fővárosában a szlovének, 
horvátok és szerbek Nemzeti Tanácsa. A záró időpont pedig 1920. november 15-e, amikor 
a magyar Nemzetgyűlés elfogadja a trianoni békeszerződésről szóló törvényjavaslatot. E 
dátumozás csak a kronológiára vonatkozik, viszont az első világháborút követő első hónap 
a meghatározó, amely nélkül nehezen lennének értelmezhetők a későbbi események. Talán 
a kötet segítségével közelebb jutunk annak megértéséhez, hogyan és miként kezdődött el a 
20. század Magyarországon.

A híranyagban, bár nem együtt, szétszórtan, de központi helyet kap Károlyi Mihály és 
kormánya, bizonytalan szerepe a történeti Magyarország legfontosabb határainak védel-
mére vonatkozóan, a későbbi utódállamokkal szembeni magatartása. Ezzel szemben a 
demokratikus radikálisok kemény fellépései sok vonatkozásban előrevetítették a magyar 
állam nehézségeit: a jegyrendszert, a szénhiányt, a lakosság életszínvonalának draszti-
kus visszaesését, s emellett a magyar közigazgatás megroppanását. Az Osztrák–Magyar 
Monarchia – bár embertömegek ennek szellemében éltek – valóban eltűnt a térképről, a 
békekonferenciák nem szabtak végleges határokat. Magyarország független állam lett, 
államformát váltott, miközben a különböző nemzetiségek sorra érvényesítették nemzeti 
érdekeiket, „kifelé” tartottak a magyar államból, saját államot akartak. Támogatták őket 
a győztes hatalmak, akikkel szemben a magyar állam eszköztelennek bizonyult.
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A béke első hónapja egyszerre mutatott megkönnyebbülést, örömöt és sok tragikus 
nyomasztó vonást. Öröm volt, hogy vége lett a szervezett gyilkolásnak, öröm volt, hogy 
az embereknek nem kellett „vágóhídra” menni, de az élők éheztek, nyomorogtak, ki 
lettek szolgáltatva a járványoknak (spanyolnátha), miközben a bizonytalan magyar ha-
tárokat nem védi senki. Eluralkodott a fosztogatás, a közrend összeomlása, a munkanél-
küliség. A béke első hónapja tele lett feszültségekkel, elbizonytalanodással, hogy ki tér 
haza a háborúból, mi lesz a sérültek-megnyomorultak sorsa. Ezek az egyszerű emberek 
gondjait jelentették, míg a politikai élet szereplőit a hatalom megtartása, az új helyzetbe 
való illeszkedés stb. foglalkoztatta. A kötet fő célja, hogy azokat a különböző vélemé-
nyeket, nézőpontokat markánsan megjelentesse és felvillantsa, amelyek Magyarországot 
és lakosságát foglalkoztatták a háborút követő első hónapban. Miután ebben a hónapban 
elég sok politikai esemény történt, ezért a politikával összefüggő tudósítások, vélemé-
nyek hangsúlyos szerepet kaptak. E vonatkozásban már megfigyelhető a különböző 
politikai csoportok radikalizálódása, amelyek majd 1919 márciusában – még ha rövid 
időre is – képesek lettek átvenni a hatalmat.

A 622 oldal terjedelmű vaskos kötet elsősorban kutatási segédletnek készülhetett, 
Gerő András bevezetője már elemző összefoglalása a trianoni Magyarország történeté-
nek. Ettől függetlenül a „csupán érdeklődők” számára is hasznos olvasmány, hiszen nem 
nehéz dolog az egyes hírek közötti összefüggések felismerése, sőt a híranyagokban való 
barangolásunk során további részleteket is felfedezhetünk.

(A béke első hónapja Magyarországon. 1918. november 3. – 1918. december 3. A beve-
zető tanulmányt írta és a könyvet szerkesztette: Gerő András. Budapest, 2018, Közép- 
és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány – Habsburg 
Történeti Intézet, 622 p)


