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1915 nyarán a fényes gorlicei győzelmet követően az orosz hadsereget a központi hatal-
mak kiszorították a Kongresszusi Lengyelországból. 1915. augusztus 5-én a német csa-
patok bevonultak Varsóba. Ezzel nemcsak a lengyel, hanem az európai történelemben is 
új szakaszhatárt húztak a központi hatalmak hadseregei. De ugyanekkor megvilágoso-
dott a két birodalom vezetői előtt a realitás is: olyan „vége-hossza nincs” folyamat indult 
el, olyan korábban nem is sejtett abszurd feladatok váltak megoldandóvá, amelyekben 
a nehézségeket már a kortársak is a kör négyszögesítésével azonosították. Az 1915-ös 
év januárjától Leopold von Berchtold helyébe Burián István közös külügyminiszter lé-
pett, aki már 1915. augusztus 6-án tárgyalásokat folytatott Bécsben Bethmann Hollweg 
német kancellárral. A német politika akkor még halasztó hatállyal kezelte a lengyel 
problémát, nem mondtak sem igent, sem nemet, s Bécsben joggal hihettek abban, hogy 
megvalósul az úgynevezett ausztropolonista megoldás, Lengyelország csatlakozása az 
Osztrák–Magyar Monarchiához. A két államférfi találkozói az ősz folyamán többször 
megismétlődtek.

(Nemzetközi trendek. A szervezés kezdete.) Miközben Bethman Hollweg és Burián tár-
gyalásai folytak, elkezdődött a két katonai főkormányzóság szervezése az oroszoktól 
elfoglalt Lengyelországban. A szervezés a hadtápterületek közigazgatásának kialakí-
tásával már 1914 decemberében elindult. A központi hatalmak ezeken a területeken az 
oroszokkal harcban álltak. A rend és a nyugalom biztosítását a hátországban a katonai 
szükségszerűség kívánta meg. A rendelkezéseket a forradalmi veszély is indokolttá tet-
te.1 A két érdekszféra szétválasztását az határozta meg, hogy hol húzódtak a két hadsereg 
műveleti területei. Az 1. és a 2. k. u. k. hadsereg vonala a front jobbszárnyát képezte, 
amelynek északi pontját a Pilica folyó, a délit a Visztula jelentette.2

Az elfoglalt területek 1914. december közepétől 1915. május közepéig még csak 
„Etappenverwaltung”, azaz „hadtápterületi igazgatás” alatt álltak. 1915. január 9–10-
én a központi hatalmak a Poseni Szerződésben megegyeztek abban, hogy a közigaz-
gatást északon, ahol a német hadsereg hadműveletei folytak, a németek, délen pedig 
az osztrák–magyar katonai, illetve polgári hatóságok veszik át. 1915. április 22-én a 
Kattowitz-i Szerződésben a határokat is megállapították.3 1915 januárjától kialakultak 
a kerületi parancsnokságok, s maga a hivatali szervezet, amely négy szintre bomlott: 
központi hatóságok, területi köztes hatóságok, kerületi parancsnokságok és a községi 
szervezetek. Az 1915. májusi fényes gorlicei győzelem után a hadtápterületi igazgatást 
katonai kormányzósági igazgatássá fejlesztették tovább. A „Militärgouvernement”, 
a „katonai kormányzóság” némileg más volt, mint az előző szervezet, hiszen – bár az 
AOK alávetettségébe tartozott –, mégis az önállóan és központosítottan működő hivatal 
jogosítványaival rendelkezett. Bár a lengyelek szemében népszerűtlen területi beosztást 
követte, az osztrák–magyar katonai vezetés mégis úgy döntött, hogy átmenetileg át kell 
venni az oroszok által kialakított főkormányzósági szerkezetet. Így került sor két főkor-
mányzóság kialakítására 1915. május 17-én Piotroków és Miechów városokkal, mint 
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központokkal (az utóbbit később Kielcébe helyezték át).4 A két katonai főkormányzó 
két egycsillagos tábornok, Kielcében Erich von Diller vezérőrnagy5, Piotrkówban Karl 
von Lustig vezérőrnagy6 lett.

Az 1915-ös nyári offenzívát követően az egész Kongresszusi Lengyelországot a 
poseni megállapodásokon alapulva főkormányzósággá, azaz „Generalgouvenement-té” 
szervezték át, az északi részt Varsó székhellyel a németek, a délit Lublin székhellyel 
a Monarchia igazgatása alá helyezték. Az átszervezés átfogó átalakításokat igényelt, 
s személyi kérdéseket is felvetett. Berlinben heves vitákhoz vezetett a vezérkar és a 
Külügyi Hivatal között. A németek végül úgy döntöttek, hogy a főkormányzó Hans 
Hartwig von Beseler vezérezredes7 lesz. Bécsben ugyanerre a tisztségre, az osztrák–
magyar területrész vezetésére az addigi kormányzót, Erich von Diller vezérőrnagyot 
nevezték ki, helyettesévé pedig Karl von Lustig-Praen vezérőrnagyot. Beseler 
kinevezését a politikai és a katonai vezetésben konfliktusok előzték meg. Kiszemelése 
önmagában racionális döntésnek nevezhető: porosz katonatiszti származása ellenére 
szemben állt az elporoszosító „hakatista”8 politikával, ennek okán esély kínálkozott arra, 
hogy Lengyelország ideiglenes kormányzása egy normalizált német–lengyel viszony 
létrehozásával annyi évszázad harcai után megoldódik. A kinevezés – bár megfelelt a 
célnak – keresztezte a Keleti Főparancsnokság, az „Ober-Ost” terveit, hogy a leendő 
főkormányzóság az Ober-Ost alárendeltségébe kerüljön. Bethmann hajlékony, Conze 
szavaival élve „engedékeny” természete miatt hozzá is járult Hindenburg és Ludendorff 
terveihez, de Falkenhayn ellenállása miatt visszakozott.9 (Falkenhayn jogos félelme: az 
Ober-Ost kezében túlzott hatalom összpontosul, s ez kormányozhatatlanná teszi az új 
keleti szerzeményeket.)

Osztrák–magyar oldalon az AOK Erich von Diller vezérőrnagy10 mellett döntött; az 
okok hasonlítottak azokhoz a feltételekhez, amelyek alapján egy évvel korábban Colard 
tábornokot Conrad nyomására katonai kormányzónak nevezték ki a frontövezetté vált 
Galíciában. Diller – mielőtt katonai pályára váltott volna át – hivatalnokként szolgált11, 
s jól ismerte a népi gondolkodást. Előtte Kielcében mint katonai kormányzó a helyi la-
kosság megelégedésére látta el hivatalát. Október 1-jén költözött át Kielcéből Lublinba, 
a főkormányzósági székhelyre. Mint lovassági tiszt több galíciai garnizonban szolgált, 
jó viszonyban állt a galíciai nemességgel. Megtanult lengyelül, s a lengyelek füleinek jól 
csengő nyilatkozatokat tett már hivatalba lépésének első pillanataiban: „A ti jóléteteket 
és boldogulásotokat viseljük a szívünkön; az lesz a legszebb feladatom, hogy hő gondvi-
selésünket és baráti érzületünket bizonyítsam előttetek.”12 Teljesen más hangot ütött meg 
a német politika: „Fenntartani a rendet és a nyugalmat.” S másodsorban, mellékesen: 
„újra élővé tenni a szétzilált jóléti viszonyokat”.13

Mindkét főkormányzóság tevékenységének nyitányát mind Lublinban, mind 
Varsóban ünnepélyes külsőségek jelezték. A Lublinban megrendezett fogadáson a 
klérus képviselői, a helyi intézmények és autonóm bizottságok nagy szívélyességgel 
üdvözölték a hivatalát elfoglaló Dillert. De ugyanezt tették Varsóban Beselerrel is, aki 
mint katona Belgiumban nagy hírnevet szerzett magának, s az ünneplésből kijutott von 
Esch vezérőrnagynak is, aki a főkormányzósági vezérkar főnöke lett, valamint Kries 
tartományi tanácsosnak14: ő a polgári közigazgatást vette át.

Wolfgang von Kries személye meghatározóvá vált a német lengyelpolitikában. 
Elgondolásai és politikai akciói talán még Beselernél is nagyobb hatással voltak nem-
csak a varsói hivatal történetében, hanem a világháború menetében is. Thüringiai ere-
detű hivatalnokcsaládból származott, házassága révén Nyugat-Poroszországba került, 
állami szolgálatba állt. Tehetségéről Hutten-Czapski az alábbiak szerint nyilatkozott: 



62� TEFNER�ZOLTÁN:�A�KÉT�FŐKORMÁNYZÓSÁG

Valóság • 2019. december

„Gondolkodtam, hogy ez a viszonylag fiatal közigazgatási hivatalnok rendelkezik-e a 
szükséges tapasztalattal, tekintéllyel és megfontoltsággal ahhoz, hogy egy idegen or-
szágban rendezetten működő közigazgatást hozzon létre. […] Rögtön az első napokban 
kialakult az a nézetem egy a Hans von Beselernél tartott előadása alkalmával, hogy 
Kries született szervező és közigazgatási hivatalnok. Azonnal átlátta valamennyi, számára még 
idegen anyagot. Hallatlan munkaereje volt és járatos volt területének még oly különféle ága-
zataiban is.”15 Hutten-Czapskival együtt indították be 60 éves szünet után a Varsói Egyetemet.

A (katonai) főkormányzóság intézményét nem az I. világháború folyamán találták ki 
és alkották meg a központi hatalmak politikusai és jogászai. A „Generalgouvernement” 
fogalma 1915 augusztusában már készen állt arra, hogy alkalmazzák, hozzá igazítsák 
az adott körülményekhez. 1915 őszén lényegében nem történt más, mint hogy adap-
tálták az 1907-es Hágai Egyezmény rendelkezéseit. A rendelkezések következtében 
Európa majd minden nemzetére, az aláírókra kötelezettségek háramlottak, de a meg-
fogalmazott jogi korpuszból korántsem valósult meg minden a Nagy Háború négy 
éve alatt. Amikor pedig Németország 1939-ben megszállta Lengyelországot, a Hágai 
Törvénykönyv rendelkezéseit szándékosan lábbal tiporták. Annak ellenére, hogy az 
I. világháború idején egy idő után kiderült, hogy Németország hódításra, pontosabban 
világuralomra törekszik, a németek a hágai cikkelyekben foglaltakat mégis igyekez-
tek betartani, vagy legalábbis törekedtek a jogszerűség látszatának fenntartására. 
Az Osztrák–Magyar Monarchia számára sem Szerbiában, sem Olaszországban 
nem kínálkozott más útirány, mint a megszállt területeken a jogszerűség mentén 
haladni. Főkormányzóságokat nemcsak Lengyelországban, hanem többek között 
Belgrádban és Belgiumban is alakítottak. Ezek az intézmények a háború végéig mű-
ködtek. A minták a történelemben bőven álltak rendelkezésre: Napóleon például, miután 
1795-ben hódoltatta Németalföldet, 1811 szeptemberében Hollandiában is kormányzósá-
got hozott létre.

A Hágai Egyezmény III. fejezetének 42.§-a kimondta, hogy egy terület csak akkor 
számít meghódítottnak, ha az valójában az ellenséges hadsereg fennhatósága alatt 
állt. A hódítás csak arra a területre terjed ki, amelyen ez a fennhatóság fennáll, s 
amelyet a megszálló gyakorolni képes.16 A megszállt Lengyelország megfelelt ennek 
a követelménynek; igaz, hogy az etnikai terület egy részén az oroszok gyakorolták a 
hatalmat (ők is katonai igazgatást vezettek be Kelet-Galíciában és Bukovinában), de 
északon Varsó augusztus 5-i elfoglalásával minden megváltozott. Nem is beszélve arról, 
hogy augusztus 20-án az oroszok a sokáig görcsösen védett modlini erődöt is kiürítették, 
és a német hódítás szeptemberre elérte hadászatilag legkeletibb határát, a Riga–Pinszk–
Tarnopol-vonalat, ezáltal a Düna (Dvina, Daugava) folyó keleti-tengeri torkolatától 
a Kárpátokig húzódó több mint 1000 kilométer hosszú vonal rajzolódott ki. A front 
megállt. A vonaltól nyugatra vákuum keletkezett.

Betekintve az 1907-es Hágai Egyezmény irományaiba több feltétel ötlik szemünkbe 
a megszállt területekkel kapcsolatban. A 43.§ úgy szólt, hogy megszállás esetén a 
legitim hatalom átmegy a hódító kezébe, akinek – amennyiben módjában áll – erő 
alkalmazásával minden intézkedést meg kell hoznia, hogy biztosítsa a közrendet és a 
biztonságot, miközben tekintetbe kell vennie az országban érvényben lévő törvényeket.17 
Mind a német mind az osztrák–magyar megszállók törekedtek arra, hogy ezek az 
Orosz Császárság által hozott törvények hatályban maradjanak, de ugyanakkor a 
megszállt területeken a saját háborús rendelkezéseit is érvényre juttatta. A Hágai 
Egyezmény megtiltotta, hogy a hadviselők arra kényszerítsék a meghódított terület 
lakosságát, hogy az állampolgári esküt tegyen az ellenséges hatalomnak.18 Sem a 
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németek, sem az osztrák–magyar politika nem kényszerítette a lengyeleket ilyen jellegű 
fogadalomtételre. Holott a német, illetve az osztrák–magyar állampolgári elkötelezettség 
hiánya komoly hátrányokká vált 1916 után, amikor az orosz-lengyelországi lengyelek 
katonai besorozása szóba jött: idegen állam polgárait nem lehet a saját hadsereg tagjaivá 
tenni. De ezen kívül a két megszálló hatalom még egy fél tucat pontnak kellett hogy 
megfeleljen.

Hogy az egyezmény ne írott szó maradjon, szükség mutatkozott egy jól szervezett 
hálózatra. A front előre menete során katonai igazgatás alá került területekből 
főkormányzóságokat kellett létrehozni a hatalmi és az igazgatási vákuum betöltésére. 
Ezeket az igazgatási egységeket német részről Főkormányzóság Varsó19 néven nevezték, 
Ausztria–Magyarország részéről pedig a Katonai Főkormányzóság Lublin20 nevet 
kapta. Először augusztus 25-én alakult meg a szervezet Kielcében, majd október 1-jén 
átköltözött Lublinba.21 Az ügy menete persze nem volt ennyire egyszerű, számos vita 
árnyékolta be az egymásra utalt két hatalom egyébként jó, de azért ellentmondásokkal 
terhelt viszonyát. A terület elosztásában nem léptek fel megoldhatatlan ellentétek. 
Teschenben, a Császári és Királyi Főparancsnokság épületében tárgyalásokat tartottak 
a katonák politikusok bevonásával22, s megállapodtak a határvonalban. A megállapodás 
szerint a Zbrucz–Pilica–Visztula folyóktól délre eső területen Galícia határáig alakult 
meg az osztrák–magyar „Militär-Generalgouvernement”23 Lublin székhellyel, míg ettől 
északra a német főkormányzóság, amelynek Varsó lett a központja. Az osztrák rész volt 
a kisebb, 43.055 km², 3 és fél millió lakossal.24

A Főkormányzóság területét három kisebb, úgynevezett „kormányzósági felügyeleti 
területre”25, azaz tulajdonképpen kormányzóságra osztották, volt a lublini, a kielcei és 
észak-nyugaton a radomi terület. A kormányzóságokat 27 járás, azaz „Kreis” alkotta26, 
hozzájuk nagyobb községek tartoztak, amelyek körül kis falvak élték a maguk elszigetelt, 
de a háború által mégis megnyomorított életét. A hivatali szervezetet a katonai szervezési 
szintek szerint hozták létre. A főkormányzó – mindig egy tábornok – mellé helyettesként 
egy másik tábornokot állítottak, de volt vezérkari főnök, mellette katonai szekcióvezető 
működött, aztán volt gazdasági szekció, élén többnyire egy alezredessel, s egy a német 
szervezeti felépítéstől eltérő poszt, a „Zivillandeskommissär”, azaz a polgári ügyek 
megbízottja. Az utóbbi poszt hatáskörét funkciójában lényegesen szűkebbre szabták, 
mint német kollégájáét, akit „polgári kormányzónak” hívtak, s szinte azonos szinten 
állt a főkormányzóval. Közöttük számtalan hatásköri átfedés, ebből adódóan gyakori 
hatásköri vita, intrika, torzsalkodás.

De némi ellentét és hatásköri átfedés a szomszédos Galícia koronatartománnyal is 
előadódott, a háború forgatagában nem lehetett mindig ügyelni arra, hogy mi a katonai 
kormányzati és a tartományi regula. Nem is beszélve arról, hogy még egy házzal odébb, 
a Magyar Királyság területén megint csak másként mentek a dolgok. „Az északkeleti 
vármegyék (Ung, Bereg, Máramaros, Zemplén) egyes járásai 1914 szeptemberétől 
egészen 1916 júliusáig hadműveleti területté váltak – írja az üggyel foglalkozó katonai 
szakmunka Galántai Józsefre hivatkozva. Míg Galíciában az osztrák kivételes törvények 
értelmében teljes egészében átadták az irányítást a hadseregnek, beleértve a polgári 
közigazgatás egészét, addig a Magyar Királyság területén a kivételes intézkedések 
keretében részleges, a hadműveleti területek egyes részein pedig teljes katonai igazgatás 
került bevezetésre. A kivételes intézkedésekkel elvileg a hatalom a kormány kezében 
maradt, mert a hadsereg nem kapott jogot közigazgatási funkciók irányítására.”27 
Amennyiben a polgári elemekre volt bízva az ügyintézés, az Magyarországon nem 
mindig jelentett garanciát. A hadiszolgáltatásokat például a polgári közigazgatásnak 
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kellett (volna) megszabnia, de Bereg és Ung vármegye északi járásainak kormányzati 
szervei a hadműveletek során részben vagy egészben elmenekültek.28 Hasonló esetek 
a Főkormányzóságban elképzelhetetlenek voltak, minden k. u. k. precizitással volt 
megszervezve. A civil igazgatás ugyanis nem a magyar rendszer szerinti (részleges) 
kormányellenőrzésben működött, hanem alá volt rendelve a Teschenben székelő AOK-
nak. Tehát a hadsereg szükségleteinek. Burián 1915-ben – és utána még nagyon sokáig – 
csekély ráhatással rendelkezett a lublini hivatal munkájára: kérhetett és tájékoztathatott, 
a rendszer Conrad elképzelései szerint mozgott. Harag hatalom nélkül. Ennyiben 
szerencsésebb megoldásnak tűnhetett a magyarnál és a németnél, az utóbbi esetében a 
gördülékeny munkát akadályozta a Beseler és a Hindenburg–Luddendorf páros között 
rendszeresen kiújuló érdekütközés.

A két katonai vezető, Falkenhayn és Conrad között lezajlott tárgyaláson minden 
nehézség nélkül sikerült megállapodni a két övezet határában a Visztula és a Bug 
közötti, a Pilica folyó jelentette vonalon. A határkijelölés katonai szempontok szerint 
is történt. Kompromisszum is született. Úgy gondolták például, hogy a Dęblin 
(Ivanogorod)29 város melletti erődnek – igaz, hogy a németek foglalták el –, a Monarchia 
övezetéhez kell tartoznia. De más a katonai szükségszerűség, s más a gazdasági. Igaz, 
hogy Teschenben 1915. szeptember 13-án és 14-én megszületett a megállapodás, de a 
kérdések többségében hosszas viták után. A leglényegesebb a németek által kifogásolt 
aránytalanság: Németország a nagyvárosokat kapta, Varsót és Łódźot, ezeket a 
városokat a háború nagyon megviselte, az ellátásuk a németeket terhelte, miközben a 
mezőgazdaságilag virágzó területek a Visztulától keletre eső területeken feküdtek, s 
ezeken a Monarchia kormányzott.30 Száz év távlatából mindenesetre elgondolkodtató, 
hogy mennyire volt jogos a németek reklamálása, hiszen ugyanakkor a német övezet 
határa délen a dąbrowai szénmedence felé fordul, a térképen jól látszik, hogy bár 
Dąbrowa városa a Monarchiáé, de a szénmedence nagyobb része a németeké.31 
Energetikailag behozhatatlan előny.

A németek néhány dologban hajthatatlanok maradtak. Nem engedték be az osztrák 
újságokat a Főkormányzóság területére, holott a hatékony propagandára Bécsben 
nagy súlyt helyeztek: a lengyel társadalom meggyőzésének eszköze lett volna a sajtó, 
hogy a lengyelek fogadják el az ausztropolonista megoldást. (A német tiltás nyilván 
nem véletlen, hiszen a németek a háború négy évének nagy részében pont ezt nem 
akarták.) Nem akartak beleegyezni abba sem, hogy a Ballhausplatz képviseletet tartson 
fenn Varsóban, egy diplomatát követi/nagyköveti rangban. Végül mégis engedtek, 
s a diplomáciai képviselőn kívül (Leopold von Andrian személyében) egy katonai 
képviselőt is engedélyeztek a varsói német főkormányzó stábjában. Az utóbbi posztot 
Josef Ritter von Paić ezredes32 töltötte be. Ugyanezek az akkreditációk kölcsönösen 
megvoltak Lublinban is a k. u. k. Főkormányzóságon, ahová a németek szintén küldtek 
katonai és diplomáciai képviselőt.

(Rivalizálás a két szövetséges között.) A súrlódás a két szövetséges között augusztus kö-
zepén kezdődött. Andrian ugyanis már augusztus 17-én Varsóban tartózkodott (Ferenc 
József születésnapi ünnepségeit szervezendő a németek által meghódított lengyel fővá-
rosban[!]), s működése a német potentátok körében nem aratott egyértelmű elismerést. 
A fejlemények hátterében régebbi viták álltak. A bécsi diplomácia korábban azt tervezte, 
hogy nemcsak a Királyság területét osztják el két részre, hanem hogy a Monarchia Varsó 
megszállásában is részt vegyen. Varsót – Berlin későbbi négyhatalmi megosztásához ha-
sonlóan – két övezetre akarták osztani. A németek ezt a kísérletet elutasították. Andrian 
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viszont megjelent Varsóban, és amit a bécsi diplomácia elvesztett a réven, vissza akarta 
nyerni a vámon. Már maga a szándék, hogy a német hadsereg által megszállt város-
ban a Habsburg uralkodó születésnapját kell megünnepelni, vegyes érzéseket kel-
tett. Az ünnepségeken megjelentek a lengyel légió katonái, a porosz militarista felfogás 
szerint a „forradalmi lázadók”, a rebellis szeparatisták, a poroszfaló félbűnöző, posta-
vonat-fosztogató elemek. Az orosz korszakban betiltott dalokat énekelte a nagyszámú 
lengyel vendégsereg, s a születésnap osztrák–magyar–lengyel fesztivállá változott. Sok 
Andrian által konstruált körülmény, sok ő általa szervezett esemény, s maga Andrian 
megnyerő egyénisége irritálta a főleg porosz katonatisztekből álló meghívott társaságot. 
A német politikusok és katonák azt gondol(hat)ták, hogy Ausztria–Magyarország nyert 
egy fél, vagy tán egy egész országot, azonkívül pedig még Varsóban is megvetette a 
lábát. „Ez volt a konzekvens bécsi politika, és Bethmann Hollweg engedékenységének 
első látható jele.” – írja a Bethmann Hollweg politikai kvalitásait nem túl sokra értékelő 
Werner Conze.33

Conzénak, aki sajátos történelemszemléletéből kifolyólag a német terjeszkedési po-
litikát (a határok keletre tolása, katonai biztonsági sáv létrehozása, Lengyelország, mint 
ütközőállam stb.) helyezte az értékhierarchia élére, nem vette észre, hogy itt, 1915 őszén 
szó sem volt engedékenységről. Beseler, aki, amikor elfoglalta a főkormányzói széket, 
ennek a feltételezett engedékenységnek pont az ellenkezőjét bizonyította. Bár kihasznál-
ta az országot a hadsereg érdekében, de engedékeny politikát folytatott a lengyelek meg-
nyerésére. Nem tudott lengyelül, mint osztrák kollégái, de beutazta a rábízott területet, 
hogy képet nyerjen az emberekről és az országról. Jelszavát azzal a szóval fogalmazta 
meg, hogy „igazságosság” (nagy különbség az „Ober-Ost”, a „Keleti Főparancsnokság” 
tábornokaival összehasonlítva).34

Heinz Lemke: „Az első hónapokban a Főkormányzóság magalakítása után Beseler 
és katonai stábja Varsóban két célt követett: a Dunai Monarchia befolyásának leküz-
dését, és azt, hogy a lengyel önkormányzati hatóságokat messzemenően fossza meg 
hatalmuktól, merthogy ezek Beselerék felfogása szerint túl nagy befolyást biztosítottak 
az ország közigazgatásában a lengyeleknek.”35 A saját érdekek védelme persze határt 
szabott ennek a politikának. A Főkormányzóság Varsó vezetése ezután a háború vé-
géig olyan politikai irányt követett, hogy megnehezítse a galíciai lengyel politikusok 
kapcsolattartását a királyságbeli politikai pártok képviselőivel. Andrian már az első 
napokban észrevette ezt a törekvést, s azt a véleményt alakította ki, hogy Beseler és 
stábja a két főkormányzóságot legszívesebben hermetikusan elzárta volna egymástól 
ennek a célnak az érdekében.36 A saját territórium védelmének ősi ösztöne tört felszín-
re a két szövetséges kapcsolatában. Seneca: „Nulli ad aliena respicienti sua placent.” 
Aki a máséra vágyik, a magáét nem értékeli. Csupán az nem volt még eldöntve, hogy ki 
mit és hol birtokol. A Bug–Pilica-vonalat nem lehetett másnak tekinteni, mint ideiglenes 
választóvonalnak, amit a front szükségletei hoztak létre, a katonai logika kreált a maga 
számára. A Beseler által parancsnokolt Főkormányzóság a légiókra is ferde szemmel 
nézett, azt sejtve bennük, hogy az osztrák–lengyel megoldást akarják győzelemre vinni. 
(Fatális tévedésnek bizonyult.)

A Monarchia befolyásának gyengítését célozták a gyorsított személycserék. Minden 
város élére német polgármestert állítani, a lengyeleket leváltani – ez lett a taktika 
1915. augusztus végén. A tisztogatásra a németeknek minden oka megvolt, a lengyel 
polgármesterek jelentős része russzofil szellemben tevékenykedett a német bevonulás 
előtt. Egyedül Zdzisław Lubomirski maradt a helyén, mint Varsó elnöke, azaz 
főpolgármestere, annak ellenére, hogy bár kiváló, a nemzet felemeléséért küzdő férfiú 
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volt – pénzzel támogatta a nemzeti ügyet, az egészségügyi hálózatot, a jótékonysági 
szervezeteket, a parasztság önsegélyező pénztárait –, de 1915. augusztusában volt 
takargatni valója, életrajzában, mint annyi másnak, akadtak szürke foltok. Mondhatnánk, 
hogy kényszerűségből, a brutális orosz elnyomás hatására. Aláírta például 1914 
augusztusában a Nyikolaj nagyhercegnek szóló hódoló táviratot sok más mágnástársával 
egyetemben. „[…] hogy Lengyelország fiainak vére együtt ömöljön Oroszország fiainak 
vérével a közös ellenség elleni harcban, hogy ebből az új élet legfontosabb záloga 
legyen a két szláv nép közötti megbékélés és barátság érdekében.”37 Ilyen előzmények 
után csupán a németek lengyeleket megnyerni akaró politikája miatt maradt augusztus 
5-e után is az elnöki székben. Majd amikor a lengyel hivatalnokok eltávolítása zajlott, 
csak hallatlan országos népszerűsége miatt nem kerülte el a leváltás sorsát. Leváltását a 
németek nem merték megkockáztatni.”

„Ubi est thesaurus tuus, ibi est et cor tuum.” Ahol a kincsed, ott a szíved is. A fia-
talság évei Lubomirski számára sem múltak el nyomtalanul, tudta, hogy ott a szíve, 
ahonnan a lengyel ügy szempontjából a legtöbbet profitálhatja. Hivatalban maradása 
révén továbbra is készséges partnere maradhatott volna a galíciai lengyel politiku-
soknak. Már csak azért is, mivel Krakkóban és Grazban tanult, a személyes kapcso-
latok régtől fogva léteztek a galíciaiakkal. Lubomirski e mellett kulcsfigurává vált 
népszerűsége folytán, s ezáltal Krakkóból és Bécsből irányíthatatlanná. Miközben a 
galíciai lengyel befolyás érvényesítése a többi város frissen kinevezett német polgár-
mestereivel bajosan ment volna. Andrian szkeptikusan követte a fejleményeket, az 
volt a véleménye, hogy ily módon a herceg mind a németek, mind Bécs számára el-
fogadhatatlan.38 Egy népszerű nemzeti szereplőt nem lehet egyik megszálló által sem 
korlátlanul befolyásolni.

Néhány hétig tartott Varsó elfoglalása után a „liberális éra” a közigazgatásban. 
A Monarchia politikájának ebben a néhány hétben az volt a lényege, hogy impulzusokat 
adjon a lengyel önkormányzati szervezet kiépítésére. Amikor a helyzet konszolidálódni 
kezdett, a közigazgatás németesítése következtében ez a liberális politika német részről 
leállt, s következett a Főkormányzóság részéről a szigorúság. A szigorítás a Monarchia 
külpolitikájának jól jött, hiszen növelte a német partnerrel szembeni elutasítást, s növelte 
az ausztropolonista megoldás népszerűségét. A taktikai manipulációk középpontjában a 
varsói osztrák magyar delegáció állott, Andriannal az élen, aki közvetítőként, mozga-
tóként és szervezőként mindent megtett, hogy borsot törjön a németek orra alá. (Varsói 
bukása, pontosabban követi felmentése lett az ára ennek a magatartásnak.)

Miután a németek azt a választ adták, hogy nem egyeznek bele Varsó közös megszál-
lásába, új helyzet állt elő. Új irányvonalat kellett kialakítani. A „túllicitálás” politikáját. 
Andrian azt ajánlotta Buriánnak, hogy többet kell ígérni a varsói lengyeleknek, mint 
amit a németek ígérnek. Ez persze megint csak nem volt egyszerű. A németek 
pozícióelőnyét nem lehetett vitatni. Ők foglalták el Varsót, a spirituális közpon-
tot. A feladat szinte leküzdhetetlen akadályok elé állította az egész német kormányt. 
Annyi elnémetesítő, a lengyelek kárára folytatott „hakatista” politika után 180 fo-
kos fordulatot kellett volna tenni, ami nehezen ment. Először is tompítani kellett a 
lengyelek évszázados (indokolt) félelmét a germanizációtól. Új iskolák nyíltak meg 
Beseler utasítására, és a lengyel nyelvet is szabad lett használni olyan intézményekben, 
amelyekből az oroszok alatt a lengyel nyelvhasználat ki volt tiltva. A rivalizálásban Bécs 
minden német lépésre adott egy választ, és fordítva. A népiskolák álltak a legközelebb 
az emberekhez a többi iskolatípussal összehasonlítva. A lublini Főkormányzóság 
helyzetjelentése említi, hogy csak a Janówi Kerületben 41 népiskolát nyitottak meg, 
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október 31-én pedig kiadták a népiskolai törvényt.39 És amit a leglátványosabb intézkedésnek 
lehet tekinteni a német oldalon: 1915. november 15-én több évtizedes szünet után meg-
nyitották a Varsói Egyetemet. Az egyetemi képzés 1864, a nagy lengyel felkelés leverése 
óta csak oroszul történhetett.40

A protestáns Németországnak meg kellett mutatnia, hogy megváltozott a viszonya 
a lengyel katolicizmushoz. II. Vilmos 10 000 márkát adományozott a rossz körülmé-
nyek között működő, de nagyon látogatott Jasna Góra-i kolostornak.41 Válasz: Andrian 
javaslatára ezt az összeget Ferenc József megfejelte, jelentősen megnövelve a kolostor 
fenntartási költségvetését.42 A zsidó vallással és a hozzá kapcsolódó politikai és kulturá-
lis környezettel már sokkal nehezebb dolga akadt a németeknek. A zsidó vallás – mint 
közösség – csak 1916 novemberében lett elfogadott Varsóban, amivel a porosz politika 
az első lépést tette meg a zsidók polgárjogi elismertsége felé. A rivalizálásban tehát 
Ausztria Németország előtt járt a zsidók helyzetét nézve, hiszen az emancipáció a Dunai 
Monarchia mindkét felében akkorra már befejeződött, így Ausztria nem nagyon töre-
kedett arra, hogy „zsidóbarát” színben tűnjön fel, hiszen az csorbította volna katolikus 
vezető hatalom jellegét. Tette ezt azon okból is, hogy a lakosságban is jelentkeztek azok 
az igények, hogy Ausztriában is be kell fejezni a pro-szemita kurzust.43 Az orosz-lengyel 
területen a korábban is éles antiszemitizmus még tovább éleződött. Ahogy a helyzetet 
jól ismerő „Evidenzbüro” jelentésében mondja – korábbi elemzéseink során is kiemel-
tük ezt a lényeges körülményt –, az ok a lengyel parasztság mérhetetlen zsidógyűlölete, 
amely úgy általában a más népcsoportok iránti averzióban is megtestesül: „A parasztok 
még mindig nem barátkoztak meg az új rezsimmel. Gyűlölik a zsidókat, a más népré-
tegekbe való keveredést is nehezen fogadják el, s irántunk [a Monarchia iránt – T. Z.] 
sincs bizalmuk.”44

Tudományos tekintetben ismét a németek oldalára billen a mérleg a lengyel-
politikai rivalizálásban. Létrehoztak a Varsói Főkormányzóság mellett egy tudo-
mányos szervezetet az elfoglalt területet jobb tudományos megismerésére, amit 
„Országismereti Bizottságnak”45 neveztek. Élére egy Helfritz nevű vezérkari őrna-
gyot állítottak, tudományos vezetője Max Friedrichsen lett a Greifswaldi Királyi 
Egyetemről. Volt a testületben geológus, meteorológus, geofizikus, kriminológus, 
néprajzos. Beseler – aki láthatóan nagyon büszkén kurrentálta az intézet létrejöt-
tét – nem győzte hangsúlyozni, hogy az tisztán tudományos és nem politikai illetve 
katonai jellegű. De – és ez volt Conradhoz írt levelének lényege –, szükséges, hogy 
ezek az emberek szabadon mozoghassanak az osztrák–magyar főkormányzósági ré-
szen is.46 (A két területen uralkodó viszonyok abszurditását mutatja, hogy ezekre a 
műveletekre egymástól engedélyt kellett kérni.)

(A szervezet.) Mint ahogy fentebb írtuk, az 1. számú, Kielcében 1915. szeptember 26-án 
kiadott parancs értelmében Erich von Diller bárót kinevezték a k. u. k. haderő által meg-
szállt és katonai igazgatás alá helyezett területek katonai főkormányzójává. Helyettese 
Karl Lustig von Preanfeld vezérőrnagy47, a vezérkari főnök Arthur Hausner alezre-
des.48 Az adminisztráció két részlegre oszlott, egy katonai és egy közigazgatási szek-
cióra (ennyiben különbözött a varsói német hivatali szervezettől). De a szervezet 
feje gyakran változott. Diller 1916 áprilisában távozott, őt követte Karl Kuk tábor-
szernagy, a krakkói erőd parancsnoka. Ő sem töltötte ki az egy évet, 1917. áprilisá-
ban helyezték át más beosztásba. Végül következett egy lengyel, Stanisław Szeptycki 
gyalogsági tábornok, aki a légióknál kezdte, s a lengyel közvélemény nagy ovációval 
fogadta kinevezését. A krakkói Czas az elismerés hangján írta, hogy végre egy lengyel 
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az, akinek kormányozni adatik egy lengyel tartományt. (Országot még nem lehetett írni, 
mivel az még nem létezett.) Egyedül Arthur Hausner maradt némi szünettel mindvégig 
a helyén, annak ellenére, hogy nem volt lengyel.

A katonai szekció egyes osztályait római számmal jelölték I.-től XII.-ig. Az I. osztályt 
alkotta a vezérkar, hozzá tartozott a fegyver és lőszerellátás. A II. a különleges szemé-
lyi ügyekkel foglalkozott. Volt külön katonapolitikai osztály, ez a római III-as számot 
kapta. Közlekedés, erődítések, katonai épületek, járműügyek, lónyilvántartás, szállítás, 
csendőrség stb. A közigazgatási szekcióhoz tartoztak a politikai és rendőri ügyek, az 
iskolaügy, egészségügy, iparűzés, erdészet, vadászat, halászat, madárvédelem. Külön 
csoportban működött a büntetőbíráskodás és a polgári bíróság. Volt gazdasági bizottság 
és pénzügyi osztály.49 Az utóbbi osztályokon szinte egytől-egyig lengyelek szolgáltak. 
Az N. A, a hírszerzés50 – elkülönültségben a többitől – kiemelt szerephez jutott, s ezt a 
szerepet 1918-ig megtartotta, néha vissza is élt különleges helyzetével azáltal, hogy neki 
volt a részletekbe menő áttekintése a területen a dolgok menetéről.

Senki nem tehetett szemrehányást az osztrák–magyar katonai szerveknek, hogy nem 
elég gondosan kezelik a jövendő osztrák-lengyel birodalomrész ügyeit, hogy elhanya-
golják a foglalkozást jövendőbeli állampolgáraikkal. Minden precízen, pedánsan, a bé-
csi „Biederkeit” jegyében zajlott. Más kérdés, hogy a katonai gondolkodás anomáliái 
miatt időről időre panaszok hangzottak el a preferált nemzet részéről a visszaélések, 
kegyetlenkedések, korrupció stb. miatt, amit a lengyel sajtó – ha a cenzúra néha elné-
zett fölötte – előszeretettel szellőztetett. De a hivatali szervezet ugyanolyan precízen és 
akkurátusan szőnyeg alá is segített söpörni ezeket az ügyeket. Az sem jelentett vigaszt, 
hogy a német övezetben ugyanez az „ügyintézés” még precízebben, még akkurátusab-
ban zajlott. A két birodalom minden kisiklás és anomália ellenére saját lengyelpolitikáját 
sosem tekintette pusztán diplomáciai kérdésnek, a lengyelpolitika fogalmába – nem úgy, 
ahogy ez a 19. században szokásban volt – a legapróbb ügyeket is besorolták, minden a 
nagy egész részét képezte.

A megszálló Ausztria–Magyarország szemében „Lengyelország lakossága nem 
volt passzívum, és a megszálló hatalom nem is így kezelte őket.” – írja a megszállás 
témáját feldolgozó osztrák történész.51 A kutatók többsége, köztük a témát legátfogóbban 
feltérképező Jerzy Gaul lengyel történész52 egyaránt ugyanúgy véli, ahogy azt a korábbiak 
során jelen munka is érzékelteti, hogy Ausztria–Magyarország az impériumváltás 
határára érkezett lengyelekhez a közös római katolikus vallás útján próbált meg 
közelíteni. Ezen a téren tetemes előnyt élvezett a német politikával szemben, de azért – s 
ez már saját fejtegetéseink eredménye – mégis megpróbált úgy tenni, mintha ez az előny 
nem létezne. Megpróbált Németországgal „együtt játszani”, s a történelem könyörtelen 
realitása miatt ebből az „együttjátszásból” az esetek többségében az egymással szemben 
űzött vetélkedés és az „egymás melletti elbeszélés” lett.”53

A szervezet lényegét tekintve háborús gépezetként működött, s ez nem is lehetett más-
ként, amikor a hadseregek a birodalmak szuverenitását védték az orosz ellenében. Nagy 
erők állomásoztak a Királyság területén: hatezer tiszt és közel százezer katona.54 A hábo-
rús gépezetnek minden háborúban anyagi szükségletei vannak. Tehát nemcsak a Hágai 
Szerződés által előírt kötelezettségek teljesítése, a rend fenntartása és a polgári lakosság 
biztonsága képezte a lengyelpolitika tárgyát, hanem az is, hogy sok helyen tragikus 
műtétekre került sor, városok, falvak pusztultak el, ártatlan civilek haltak meg. Kisebb 
rosszat jelentett az, hogy a háború anyagi szükségleteinek fedezésére gazdasági erőfor-
rásokat vontak el a megszállt területekről, egyszóval rekviráltak. A Főkormányzóság 
szervezete megoszlott: a „tisztán” katonai gondolkodású vezérkari tisztek ezeket a 



Valóság • 2019. december

TEFNER�ZOLTÁN:�A�KÉT�FŐKORMÁNYZÓSÁG� 69

feladatokat kíméletlenebbül hajtották végre, mint például azok a munkatársak, akik 
közigazgatási szekcióban dolgoztak, s akiknek más véleményük volt a lengyelekkel 
szemben kialakítandó viszonyról. Arthur Hausner alezredes, aki – a későbbiekben még 
többször megemlítjük – a főkormányzósági vezérkari főnök tisztét kitűnően látta el, a 
következőképpen emlékezik vissza a lublini háborús időkre: „A Külügyminisztérium a 
kérdés toleráns elintézése felé hajlott, a Hadsereg-főparancsnokságon túltengtek a kato-
nai nézetek, de a Hadsereg-főparancsnokság kebelén belül is mutatkoztak különbségek, 
hogy a lengyel ügyekben hogyan kellene viselkedni. A katonai közigazgatási szekció a 
legenyhébb, a kompromisszumokra hajló irányt követte, a Főparancsnokság gazdasági 
üzleti csoportjai, akik a hadsereg ellátását viselték a szívükön, a könyörtelen kihaszná-
lást szorgalmazták, de a hírszerző osztálynak is különösen éles volt a hanghordozása.”55

(A viszonyok.) A lengyel társadalom viszonya a két megszálló hatalomhoz folyamatosan 
változott. A köz hangulatában bekövetkezett módosulásokat legjobban a sajtóban lehet 
nyomon követni, illetve a katonai felderítés irományaiban, melyeknek lapjain a többoldalú 
megközelítés szakmai elvei érvényesülnek. Keya Thakur-Schmolarek indiai származású 
német történész a lengyel sajtó hangulatváltozásait és a politikai változásokat egybevetve 
arra a megállapításra jut, hogy a két szövetséges nyilatkozatainak hitelessége erősen korlá-
tozott a tiltások és engedmények folytonos változásainak folyamatában. 56 A körülmények 
a két főkormányzósági övezetben korántsem alakultak olyan kedvezően, mint ahogy azt a 
központi hatalmak propagandagépezete beállította. A két hatalom közötti vetélkedés, hogy 
melyikük a „jobb” megszálló, a körülmények és a realitás közé mély árkot ásott. S hogy a 
Monarchia vezetése ne maradjon le a németektől, sok mindent leutánzott, amit a németek 
megcselekedtek Lengyelországban. A jót is, és a rosszat is. 57 Annál is inkább szüksége volt 
erre a Monarchia hivatali apparátusának, minél inkább előtérbe került a németek minden 
területen megmutatkozó fölénye. A németek pedig mindent tudni akartak, ami a lengye-
lekkel történik: a bécsi irányítás 1918 felé haladva lassanként semmit sem tudott tenni még 
Galíciában sem a „saját” lengyeljeinek ügyeiben, amit a németek előzetesen nem hagytak 
jóvá – idézi Tamara Scheer Komjáthy Miklóst.

A rosszat, amit hamar eltanultak, a rekvirálás módszereiben jelölhetjük meg, miköz-
ben a katonai büntetőeljárás sem azokat a nyilatkozatokat tükrözte, amelyek a sajtóban 
megjelentek. De a lengyelek mindennapi életében mégis az idézte elő a kínos helyzete-
ket, hogy a két terület sok tekintetben mereven szét volt osztva (katonai gondolkodás). 
S ráadásul a két terület az igazgatási elvekben is különbözött egymástól. Eleinte a né-
metek rendelkezései szerint az osztrák övezet külföldnek számított, az osztrák–magyar 
állampolgárok számára belföldnek. Könnyebb volt egy lublini polgárnak Galíciába 
utazni, mint a németek által megszállt Varsóba.58 A felosztás évtizedeiben ez az ide-oda 
utazgatás nem áll korlátok között. Aki megtehette anyagilag, a három felosztó hatalom 
papírjaival bárhova mehetett. A lengyel arisztokráciának a földbirtokai mindhárom mo-
narchiában feküdtek, művelésük, ügyeik intézése a szabad mozgás nélkül bajosan ment 
volna. Az egyébként despotikus, saját állampolgári testi épségére is tekintet nélküli cári 
hatalom ebben az ügyben némileg „liberálisnak” volt mondható. Most ez a megszokott 
kapcsolattartás a szétszakított nemzet részei között nem működött. A propaganda defek-
tust a háború tényével magyarázta, de mindenki tudta, hogy a két szövetséges közötti 
nem éppen gördülékeny ügykezelés az oka.

Természetesen az a lengyel társadalomrészek tehetősebb részét érintette, és a pa-
rasztságot kevésbé. Őket a rekvirálások „érintették”, pontosabban sújtották, s ez már 
elevenbe vágott. Említettük, hogy a front ellátása anyagi javakkal bármelyik háborúban 
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primátust élvez. Az azonban nem mindegy, hogy mindezt mily módon, milyen eszkö-
zökkel végzik. A németek módszerei keményebbek voltak, kíméletlenebbül fosztották 
ki a hátországot, de ez nem vigasztalt senkit a lengyel föld népében. A hágai hadviselési 
rend, a 43. § volt az egyetlen, amely fékezte a katonai végrehajtásban megmutatkozó 
mohóságot. De ennek ellenére sok kihágás történt. Elő volt írva a magántulajdon sért-
hetetlensége, de megsértették (nem ritkán magyar sorezredek katonái és tiszthe-
lyettesei), el volt rendelve a fosztogatás tilalma, de fosztogattak. A természetbeni 
javakat és a szolgáltatásokat csak a megszálló hadsereg vehette igénybe készpénz vagy 
nyugta ellenében. A nyugták kiállításában sok szabálytalanság történt. Nem úgy töltöt-
ték ki azokat, ahogy kell, ugyanakkor saját szükségleteikre túlzott mértékben „rekvirál-
tak”.59 De az is előfordult, hogy a magyar sorezredek katonái a k. u. k. hadsereg kárára 
végezték a rekvirálást: a gazda becsúsztatta a zsebükbe a húszkoronást, s a „patrouille” 
jelentette, hogy nem találták meg a keresett gabonát. Még a legfeddhetetlenebb ezredek 
katonáit is elragadta szerzési hév; habár kemény büntetés (kikötés és egyebek) járt érte.60

A felvásárlások és a rekvirálások árait az AOK pontos listába szedte. Attól függően, 
hogy a felvásárlásokat melyik igazgatási szint végezte, fokozatokat állapítottak meg az 
árakban. A katonai szervek estében a búza mázsája 1918-ban például 140 koronába került, 
a polgári szervek esetében 145, a megszállási területeken működő egyéb „approvizációs” 
állomásoknak 155 koronába.61 A k. u. k. hivatali szervezet, az úgynevezett „Ernte-
Verwertungs-Zentrale” [„Terményértékesítő Központ”] átfogta a teljes mezőgazdasági 
terményspektrumot. Mindent vittek: rozs, árpa, zab, cukorborsó, zöldbab, lencse. 
Árjegyzékben rögzültek a ma már szinte elképzelhetetlen hasznosíthatóságú és 
előfordulású szemestermények: pohánka, köles, bükköny, csillagfürt-szalma, törökbab, 
homokiborsó, disznóbab.62 Nem volt olyan termény, amit az emberiség történetének 
talán legnagyobb háborúja fel ne falt volna. Nagy szükség mutatkozott a lovasság miatt 
a szalmára; értelemszerűen nagy árkülönbséget állapítottak meg a préselt és a szálas 
szalma között.

A polgári és a katonai hatóságok termény-ügyben, de más rekvirálási ügyekben 
sem őrölhettek két malomban. Ahogy a háború haladt előre az időben, újabb 
és újabb megoldások láttak napvilágot. 1917. november 9-én jött Lublinból egy 
rendelet, amelynek érelmében a járási parancsnokságokat kötelezték a még kimerítőbb 
terménybehajtásra. A lublini központ átvette a közvetlen felügyeletet. Lent statisztikát 
kellett készíteni arról, hogy mi van és mi várható, s a tervet a kormányzóság felügyelte, 
felügyelő tiszteket küldtek a járásokba, akik ott szinte teljhatalmat kaptak, de az 
instrukciókat Lublinból kapták. Ilyen instrukció határozta meg például a burgonya-
behajtás módját: amely szinte „baloldali” ideológiát tükrözött. A nagybirtokosoknál 
foglaltak, a parasztságnál vásárolták a burgonyát.63 Aztán a termények a raktárakba 
kerültek, amelyeket a k. u. k. „fortsriftos” gondolkodás megint csak a szabályok jármába 
fogott. „A raktárak a Terményértékesítő Központ alárendeltségében működnek, amellyel 
közvetlen érintkezésben kell állniuk.”64 – hangzott a szabályozás.

Tamara Scheer közli – hivatkozva több szerző munkájára – hogy vagy vásároltak 
szükséges dolgokat, vagy – ellenséges területen, ahol erre nem volt lehetőség –, minden 
egység rákényszerült a rekvirálásra. Vittek mindent: élelmiszert, ruházati cikkeket és 
felszerelési tárgyakat, közlekedési eszközöket, s lefoglaltak mindent, ami kellett vagy 
nem kellett: szálláshelyeket, autókat, aztán ami a családok intaktságát illeti, hosszú idő-
re munkára vitték a férfiakat. Sokszor egész községeket kényszerítettek hadimunkára. 
Messze a hátországban is zárolták a kasszaállományokat, (önhatalmúlag) „hadiadót” 
vetettek ki.65 A visszaélések sok helyütt odáig fajultak, hogy sok lengyel „visszasírta” 
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a régi orosz állapotokat.66 Holott az előírások teljesen mást mondtak: lehetőleg a helyi 
hatóságokkal együttműködve kell a rekvirálást végrehajtani, őrjárati kötelékben, tisztek 
legyenek jelen, erőszak a szépnemmel szemben kizárva.67 De hát más az előírás és más 
a gyakorlat. Sok esetben nem is volt már mit elvenni, mert – a fenti oroszbarát véleke-
désekkel némi ellentmondásban – az oroszok a központi hatalmak bevonulása előtt még 
nagyobb elánnal folytatták ezt a tevékenységet. „Tempus edax rerum” – az idő vasfoga 
mindent megőröl.

De ahogy az idő haladt, s a háborús gépezet egyre kíméletlenebbül érvényesítette 
igényét az emberek által megtermelt javakra, úgy romlott a lengyel társadalom hely-
zete mind anyagilag, mind az ausztropolonista politikai orientációt illetően. 1917 
vége felé már kritikussá vált a helyzet nemcsak a német, hanem az osztrák–magyar 
főkormányzóságban is. Alexander Lago, a Monarchia varsói képviselőjének egyik 
Czerninhez intézett jelentéséből szerezhetünk tudomást az egyre komolyabbá váló 
helyzetről. „A kenyeret teljesen elrabolták – írja a varsói részen kialakult helyzetről –, 
nem csoda, hogy tombol a drágaság. Az aratás még meg sem kezdődött, és a szövetsé-
gesek már mindent előkészítettek ahhoz, hogy a terményt lefoglalhassák.”68 Varsóban 
semmit sem lehet kapni, az emberek éhen halnak, a városokban az éhség és a nyomor 
az úr. Az osztrák–magyar irányítás alatt álló főkormányzóság Katonai Hírszerző 
Osztálya – feladatából adódóan – a levélcenzúrák alapján a szikár valóságot volt 
köteles közvetíteni. A helyzetkép távolról sem mutatott rózsásabb képet a lublini 
övezetben: „A rozsot már learatták, de a kéregetők (koldusok)69 – az osztrák–magyar 
rekvirátorokat nevezték így – már működnek, s nem tudjuk, hogy az a miénk lesz-e.”70 
Egy másik levél: „Írd meg, hogy a ti falutokban a kéregetők a rekvirálást komolyan 
végzik-e. A falu ellent kell hogy álljon.” […] „Itt nálunk Chzuscielowban [sic!] már las-
san vége a cséplésnek, de az osztrákok kézen-közön mindent elvesznek.”71 A föld népe 
védekezik, ahogy tud. Az ellenállás szóba sem jöhet, azonnal legyűrik. Az ellenállásnak 
rafináltabb módjait alkalmazzák. A learatott termést az erdők mélyére, a tisztásokra vi-
szik, ahonnan a gőzhajtású cséplőgépek dohogása már nem hallatszik ki.

Kellemetlenül érintették a helyi lakosságot a németek munkaerő-toborzásai. 
Családfenntartók sokszor hetekre eltűntek valamelyik németországi üzemben, 
bányában. Sokszor a mezőgazdasági üzemekben, nem ritkán a Monarchia területére 
átcsoportosítva.72 Bár ezekben az esetekben csak akkor lehetett volna őket elvinni, ha 
velük együtt a családtagok is mennek.73 Magától értetődött, hogy ezeket a szabályokat 
a Monarchia hatóságai sem tartották be maradéktalanul, sok volt a túlkapás, amely az 
amúgy is eredendően oroszpárti paraszti lakosságban további ellenszenvet ébresztettek 
az új világ iránt. A szabályozók egyébiránt precízek, és a körülményekhez képest 
tisztességesek voltak. Szerződést kellett kötni a munkára elvitt emberekkel (lengyelül 
is megfogalmazva), benne a munkavégzés helyét, időtartamát, a munka fajtáját, az 
ellenszolgáltatás mértékét és a visszaút útiköltségét feltüntetve.74

(Biztonsági intézkedések.) Az oroszok kiűzése messze nem jelentette azt, hogy a háború 
folytatásához szükséges feltételek önmaguktól létre jöhettek volna. Fenti fejezeteinkben 
vázoltuk az oroszpártiság történeti előzményeit, az oroszok melletti kitartást intézmé-
nyesen, pártpolitikai programok formájában is vállaló nagy tömegek életformáját, gon-
dolkodását. A világkép milliós nagyságrendben számolható tömegek esetében a legjobb 
esetben is zavarosnak, következetlennek volt mondható: leglényegesebb eleme a pánik-
szerűen felszínre törő germanofóbia. Nem az orosz a fő ellenség, hanem a német, az 
osztrák–magyar elkötelezettség pedig annak fényében, hogy a Monarchia Németország 
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szövetségese, módfelett veszélyes, ezért kerülendő. Ez a gondolkodás vált alapjává az 
úgynevezett „passzivista” politikának, amely a jövőt az antant győzelmében látta már 
1916-ban is, amikor az még távolról sem látszott biztosnak. Ami nem jelentette azt, hogy 
a központi hatalmak ellen ez a passzívizmus időről időre nem válhatott „aktívizmussá”, 
de nem Berlin és Bécs mellett, hanem ezek ellenére.

A belső ellenség elleni tevékenység egyszerre több hivatali ügyosztály feladatává vált 
1915 őszén, amikor a Főkormányzóság adminisztratív struktúráját megtervezték. Ami 
rugalmas együttműködést igényelt az érintett ügyosztályok között, s amely a gyakorlat-
ban nem egyszer – éppen ennek hiánya miatt – csődöt is mondott. A katonai szekcióban 
mindenek előtt a Katonapolitikai Osztály járt el biztonsági ügyekben, gyakorlatilag a 
csendőrség, a X. osztály közreműködésével.75 A polgári közigazgatási szekcióban (ami 
a német területen nem működött) a rendőrség, a B. ügyosztály felelt a belső bizton-
ságért, az S. J. betűkkel jelölt Büntetőbírósággal egyetemben. S az egészet „N. A.”, a 
„Nachrichtenabteilung”, a „Hírszerző Osztály” fogta át, amelynek – elvileg – mindent 
kellett volna tudnia.76 Evidens, hogy valamennyi szálat az AOK, a Baden bei Wienben 
működő Főparancsnokság hírszerzése fogta össze, illetve irányította, tekintettel arra, 
hogy a Főkormányzóságot Conrad vezérkari főnök már annak megalakulásakor úgy 
állította pályára, hogy az az AOK-nak legyen alárendelve.

S hogy ez az alárendeltség milyen méreteket öltött, az a kiadott parancsokból is 
következik. Az elhárító tevékenység megszervezését a megfelelő apparátus szemé-
lyi állományának felkutatásával kezdték. Lehetett volna több módon, például hogy 
csak osztrák állampolgárokat alkalmaznak ügynöki szolgálatra, de elsőnek magá-
ban a Kongresszusi Lengyelországban, pontosabban annak elfoglalt részében kellett 
a szervezőknek körülnézniük. „Pauperitas est, non quae pauca possidet, sed quae 
multa non possidet.” Nem az a szegény, akinek kevés van, hanem az, akinek nin-
csen sok. Probléma: felvenni rendőrségi ügynököket, detektíveket, átvéve azokat az 
orosz szolgálatból. Nem lehetett tudni, ki az, aki felvehető: kerülni azt, hogy kecs-
kére bízzák a káposztát. Össze kellett állítani egy beosztási névsort, amely az orosz 
szolgálatban állt lengyel államrendőrségi tagok neveit tartalmazza, megállapítani a 
szolgálati karakterüket, eldönteni, hogy melyiket hol lehet alkalmazni. Höfer ezre-
des, az AOK Hadtáp-parancsnokságáról némi zavarral már májusban arról informálja 
a Hadügyminisztériumot, hogy nagy a szükséglet rendőrségi ágensek iránt műveleti 
területen77. „Nyelvismeret szükségeltetik”, ez a hátországból nem pótolható.78 Jó okunk 
van feltételezni, hogy Höfer fejében a galíciaiak sem egészen illenek ebbe a tevé-
kenységbe, azok bevonása a leghasznosabb, akik a helyi viszonyokat jól ismerik. 
Tehát akik a Kongresszusi Lengyelországban némi szakmai múltat tudhatnak a 
hátuk mögött. Ha a kormány engedi – írja Höfer –, akkor az alkalmas embereket 
össze kell gyűjteni, és egy Osztravában79 felállítandó kiképzőtáborban megfelelő ki-
képzést kell nekik adni.80 „Szóba jöhetnek kereskedősegédek, kereskedelmi utazók, 
fodrászok, szállodai alkalmazottak, pincérek, hálókocsi-kalauzok stb., mindazok, 
akik mind a német, mind a lengyel nyelvet jól bírják.”81 A kiképzendők egy része 
ágens – szólt a parancs –, a többi egyenruhát kap a tábori csendőrség félholdjával 
és csákóval, ez különbözteti meg őket a többi csendőrtől. A csendőrségi titkosszol-
gálatra felvettek listáját tanulmányozva kitűnik, hogy az nagyon tarka, van rajta 
ügyvédírnok, érettségizett diák, kereskedelmi iskolás, bírósági alkalmazott, bizto-
sítási tisztviselő, mozdonyvezető és még vagy húszféle foglalkozású. Az AOK a 
nagyszámú ügynököt még megfejelte 80 fővel, ezeket a „Landsturmból”82 irányította át 
a Generalgouvernement szolgálatába.83 Georg Hefelle altábornagy84, ebben az időben a 
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2. hadsereg hadtáp-parancsnoka lublini területen, nem tudott más megoldást találni, mint 
érvényt szerezni a kiadott parancsnak. (Bár az AOK-nál tisztában voltak azzal, hogy a 
Landsturmban sokan vannak a kelet-galíciai ukránok, és a nemzeti demokraták.)

Az ágensek figyelmét főleg az oroszpártiságra, s az esetleg ebből következő 
hűtlenségre irányították az 1915 májusában még csak részlegesen elfoglalt területeken. 
Néha okkal, néha ok nélkül. Rendeztek statáriális pereket. Ezeken a halálos ítéleteket 
sorozatban hozták. Felmentés ritkábban fordult elő. A Częstochowától északkeletre fekvő 
város, Noworadomsk kerületi parancsnoksága jelentette a 6. hadsereg parancsnokának, 
hogy négy, „russzofil gondolkodás miatt” perbe fogott magisztrátusi alkalmazottat, 
Iwan Jurjewet, Edmund Królikiewiczet, Franz Kierocińskit és Josef Kozakiewiczet a 
bíróság felmentette.85 Az ellenkező előjelű döntések gyakrabban születtek ebben a még 
annyira instabil május végi, június eleji időszakban, ami éppen hogy nem segítette elő 
a Monarchia és a lengyel lakosság közötti jó viszony fejlődését. Amikor Böhm-Ermolli 
2. hadserege visszavette Lemberget, lelkes fogadtatásban részesült. Éppen a főleg a 
hadsereg köreiből kiinduló hivatali túlkapások következtében ez a lelkesedés lassú 
kihűlésbe ment át. Heinz Lemke olvasatában: „[…] de az orosz kémek és ügynökök elleni 
hajtóvadászat, amelyek során gyakran ártatlanok is a katonai bíróságok halálos ítéletek 
meghozatalában sem szűkölködő gépezetébe kerültek, hamarosan hangulatváltozáshoz 
vezettek, amely különös gyorsasággal éppen a galíciai faluban volt észrevehető.”86

A Burián-időszakban a vezetés igyekezett ellensúlyozni ezt a népszerűség-vesztést. 
A hadsereg, illetve a helyi adminisztráció túlkapásai ellen a Közös Külügyminisztérium 
nagy nehézségek árán és általában sikertelenül folytatta a harcot. De hiába folyt ez a 
harc a katonai vezetés „fortsriftos” gondolkodását kiegyenlítendő, a biztonság szem-
pontjai mindenütt felülírták a külpolitika szempontjait. Még a légiók tagjai sem kerül-
hették el a szúrópróba szerű ellenőrzést. Egy a hadtáp-főparancsnokság által kiadott 
1915. júniusi instrukció parancsba adja, hogy cenzúrázni kell a lengyel légiók tagja-
inak táviratait.87 A légiók vezetésében és a központi szervekhez fűződő kapcsolatban 
megmutatkozó ellentmondások ismeretében az ellenőrzés nem nélkülözte teljesen a 
reális alapot. Már akkor, július közepén, amikor a központi hatalmak hadereje győzel-
mesen hatolt előre kelet felé, egyik ütközetet nyerte meg a másik után, az AOK szá-
mára felbőszítő jelentések érkeztek be: „légiósok lázítanak”. A Piotrkówtól nem mesz-
sze fekvő községben, Gorzkowicében az oda diszlokált légiósok politikai propagandát 
fejtenek ki, megpróbálják a lakosságot felvilágosítani arról, hogy „háborús időszakban 
nem kellene adót szedni”.88

Különös szorgalommal kutatták azokat a személyeket, akik a háború elején aláírták a 
hűségnyilatkozatot, válaszul Nyikolajevics nagyhercegnek a lengyelekhez intézett kiált-
ványára. Egy, a hadtáp-parancsnokság által összeállított jegyzék 68 nevet sorol fel89; 
megállapíthatatlan, de valószínűnek tartható, hogy ezek a személyek valamelyik 
internálótáborban kötöttek ki. Az orosz alattvalók ki-beutazásának ellenőrzése a 
Monarchia területére a biztonságpolitika egyik frontvonalát képezte. Akivel szem-
ben a legkisebb gyanú is felmerült, biztosra vehette, hogy nem utazhat, vagy – ala-
posabb gyanú esetében – valamelyik internálótáborban köt ki. Egy 1915. februári 
rendelet szerint lengyel nemzetiségű orosz alattvalók útlevelet a Monarchia terü-
letére csak kivételesen kaphattak, és csak abban az esetben, ha a pénzügyi hely-
zetüket megfelelőnek találták (itt nyilván a bűnözés megakadályozása is a célok 
között szerepelt). A határig mehettek, ott a helyi közigazgatási hivatal, vagy a katonai 
ellenőrzési hatóság engedélyének birtokában utazhattak tovább. Letelepedés kizárva, a 
tartózkodási hely rögzítve, annak önkényes elhagyása az internálást vonhatta maga után; 
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a kijelölt tartózkodási helyen „külföldinek” minősültek.90 Az 1915-ös év katonai válsá-
gának idején ezt a szigorúságot magától értetődőnek is lehet tekinteni, a rendelkezések 
később időről időre változtak.

(A mindennapi élet problémái. Érzelmek és extra megoldások.) A Főkormányzóság in-
tézkedéseiben tehát lenyúlt a mindennapi élet legintimebb zugaiba is, piramisszerűen 
szervezett információs rendszerén keresztül igyekezett mindent tudni, ami a saját (és a 
német) megszállási övezeten belül történik. Azáltal, hogy az övezetben egy százezres 
nagyságrendben mérhető létszámú hadsereg tartózkodott, megnövekedtek az együtt-
élésből fakadó veszélyek. Nem ritkán az egészségügyi ellátást állították nehéz fel-
adatok elé, amelyeket a katonai és a polgári szerveknek együttesen kellett megolda-
niuk. Semmilyen közigazgatási terület nem igényelte annyira a komplex intézkedési 
koncepciót, mint az egészségügy. Legkevésbé ezen a területen lehetett szétválasztani 
a „katonait” a „civiltől”, hiszen az emberek egy térben, egy területen éltek, s a há-
borús időszakban gyakran fellángoló járványok és fertőzések Galíciát és a lublini 
főkormányzósági területet sem kímélték. Egyes egészségügyi területen az eljárások 
egyszerűen, magától értetődően zajlottak. A fogorvosi ellátás területén például nem 
kellett nagyon felbolygatni a több évtizedes rendszert: egyszerűen tovább hagyták élni 
a fogorvosi és fogtechnikusi tevékenységet szabályozó rendeleteket, amelyek az orosz 
rendszerben éltek. Sőt, még tovább is fejlesztették azokat. Ilyen újításnak nevezhető 
az, hogy újra élesztettek egy 1905-ös orosz törvényt, amely megengedte nők számára 
is a fogorvosi praktizálást91. A női fogorvos, mint intézmény, a pravoszláv gondolko-
dás konzervativizmusa következtében nem tudott átmenni a gyakorlatba. A férfi fog-
orvosokban megmutatkozó, a háború által keltett hiány megszüntetésére revitalizált 
törvény 1918 után is érvényben maradt.

Nem lehetett ilyen egyszerűen kezelni a nemi betegségeket. Igaz, hogy más, a hábo-
rúban törvényszerűen elterjedő betegségek, mint kolera, tífusz, több áldozatot szedtek, 
mint a vérbaj, de az utóbbi a társadalomra, a családi együttélésre sokkal nagyobb rom-
boló hatást fejtett ki, ezért a helyi és a Bécsből irányított hatóságoknak szorosabban 
kellett együttműködnie. A politikai kalkulus és a katonai logika harmonikusan keve-
redett a helyi érdekekkel. A rendelkezéseket a helyi szerveknek a két felsőbb szinttel 
a saját érdekükben is ajánlatos volt végrehajtani. Mind állami mind katonai szemmel 
nézve ezek a rendelkezések éppúgy a rend és a biztonság érdekeit szolgálták, mint a 
fentebb felsoroltak bármelyike. Az otthon maradott asszonyok és gyerekek (!) sorsa és 
jövője került volna veszélybe, amennyiben „elszabadul a pokol”, és nem lehet határt 
szabni a szifilisz elterjedésének. A szifilisz ugyanis, bár nem öröklődik, de hátramarad 
egy fertőző góc, a „főtusz”, amelyet a magzat a terhesség harmadik hónapjától kezdve 
tovább visz.

A hadtápterület drákói intézkedései ennek a 19. század második felétől ismeretes 
orvosi felismerésnek a tudatában születtek meg, s ezeket a katonai vezetés is véresen 
komolyan betarttatta. Mindenekelőtt kiadtak egy „Gesundheitsbüchel”-nek nevezett 
kiadványt, „egészségügyi könyvecske”, amelyben németül és lengyelül publikálták 
a dolgok lényegét, a megelőzés módozatait és a tiltásokat.92 A számok riasztóak vol-
tak: az első háborús évben 58 585 katona betegedett meg a hadsereg, a Landwehr és a 
Landsturm soraiban.93 A moralizálás és az érzelmek széles folyamát indították el ezek a 
megbetegedések, s a jövő megsejtése. Ennek a jegyében született meg az egészségügyi 
könyvecske is, hogy szabályok közé szorítsa a prostitúciót, és hogy erkölcsrendésze-
ti korlátokat állítson fel. A prostituáltakat büntették, ha megszegték a rendeleteket, 
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s remélve, hogy az ellenőrző rendszabályok révén elejét vegyék a fertőzéseknek. A 
„gyanús” hölgyeket eltávolították a hadsereg környékéről, s úgy gondolták, hogy ez-
zel azok a még egészségesekben nem okoznak több kárt. Mozgásukban korlátozták 
őket, iskolák és templomok közelében nem „működhettek”.94 „Kivonni őket a forga-
lomból” – hangzott a jelszó. Mégsem koronázta teljes siker ezeket az intézkedéseket: 
ehhez mindkét oldal akarata szükségeltetett volna. Az akarat a férfioldalról egyrészt 
gyenge volt, másrészt az öncsonkítás egyik sajátos eszközévé vált. Elég volt öt perc az 
egyik hadtápos pályaudvaron, hogy némelyik katona „beszerezzen” egy kis fertőzést, 
s ezzel kivonja magát a szolgálat alól. Meghalni kevésbé volt vonzó a hosszú távú 
szenvedéshez viszonyítva.

A politikai kalkulus és a katonai szükségszerűség nyomták rá bélyegüket az oszt-
rák–magyar megszállók minden lépésére. Mikor kell előnyben részesíteni az egyiket, 
mikor a másikat? Az extra megoldásokon belül ott találjuk azokat, amelyek keményen 
tiltanak, amik elvesznek, és nem adnak helyette semmit, mert a hadtápterületen a had-
seregnek élni kell valamiből. De ott találjuk azokat az intézkedéseket is, amelyek a „jó 
megszálló” mítoszát voltak hivatottak fejleszteni. A lakosság érzelmeit pozitív irányba 
fordítani a sok megpróbáltatás közepette. Ezt a taktikát nemcsak Lublin követte, ha-
nem a többi katonai főkormányzóság is. Szerbia és Montenegró ugyanígy terepe lett 
ezeknek a megnyerő gesztusoknak, mint Cetinje, vagy nyugaton Belgium.95 A hivatali 
apparátusba előszeretettel emeltek be a szomszédos államokból alkalmazottakat, így 
galíciai lengyeleket, vagy boszniai muszlimokat, illetve horvátokat a Monarchiából, 
akik a nyelvet ismerték. A galíciaiakkal az orosz-lengyelországi lakosok fraternizál-
tak, akár hivatalnokokkal, akár katonatisztekkel álltak szemben.96

Kiemelt szerepet kapott a fentebb többször említett vallási testvériség. Az, hogy 
pénzt adtak a Jasna Góra-i kolostornak, a dolognak csak egyik oldala. A búcsújáró-
hely teljes egészét osztrák–magyar igazgatás alá is helyezték – egy evangélikusok 
által is nagy számban lakott vidéken. Történtek mindamellett elhibázott intézkedések 
is – megint csak a katonai gondolkodás sztereotípiáinak köszönhetően. Látogatások 
szervezését rendelték el bizonyos egyházi ünnepi eseményekre. Az 1915-ös pünkösdi 
szertartásokkal kapcsolatosan általánosan parancsba ment ki, hogy meg kell jelenni, 
lehetőleg magasabb szintű küldöttségben. Von Mierka ezredes, a kultikus terület főkor-
mányzósági referense elrendelte, hogy a kerületi kormányzót, vagy a járási parancsno-
kot az adott város bejáratánál kell fogadni, az egyházi és a világi protokoll keretében 
kell mindennek történnie, mindenkinek ünneplőben kell lennie, koldusok eltávolítva, a 
templom bejáratától a pap a díszvendéget az aspergilt, a szenteltvíz-szórót használva az 
„őt megillető helyre” vezeti. Ami az „evangéliumi oldal”97, tehát a főoltár baloldala. A 
pap az evangéliumot az ige felolvasása után a díszvendégnek csókra nyújtja át, miköz-
ben háromszor lengeti meg előtte a füstölőt.98

S hogy használtak-e ezek a katonai pedantériával kidolgozott forgatókönyvek, az 
erősen kétséges, sok esetben az ellenkező hatást érték el velük. A város szélén virágokkal 
díszített díszkapu elé terelt lakosság visszajelzése ezekről a fogadásokról elmarasztalta 
a szervezők igyekezetét. A későbbiekben napvilágot láttak olyan rendelkezések is, 
hogy a szolgai alázatot kerülni kell, a kényszerű ünnepeltetésnek rossz hatása van. 
Egyes jelentések mindenesetre a főleg paraszti lakosságból álló és korábban cártisztelő 
lengyelek magatartásának változásáról adnak hírt. Ha nem is mindenütt, és nem is azonos 
mértékben. „Míg a lakosság az általunk hosszabb ideje megszállás alatt tartott orosz-
lengyelországi részeken a tiszteknek, a közigazgatási tisztviselőknek, sőt maguknak 
a járási parancsnokoknak is, bár személyileg ismertek voltak előttük, az utcán nem 
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köszöntek, sőt hetyke magatartást tanúsítottak, a Nida folyótól keletre élők, akik rövid 
ideje még orosz igazgatás alatt állottak, most igyekeznek a legnagyobb udvariasságot és 
előzékenységet tanúsítani, amikor mostanság a tisztjeinket üdvözlik.”99

Más volt a helyzet a légiókkal. Ahogy a Piłsudskival foglalkozó tengernyi irodalomból 
is kiderül, a k. u. k.-vezérkar és a légók viszonyára az elfogadás legalább annyira 
következik, mint az elutasítás. A skála a barátkozás az ambivalenciából következő 
merev elutasítás között mozog. Bár sokat tettek az osztrák–magyar katonai hatóságok, 
hogy ezzel az általuk renitensnek tartott társasággal is megkedveltessék magukat, ez nem 
mindig sikerült. A légiók más elbírálás alá estek, mint a sorezredek lengyel nemzetiségű 
katonái. „Ugyanakkor a légiókban, amelyek a lengyel szabadsággondolatot bizonyos 
mértékig színtisztán képviselték, és amelyek sok fiatal és szocialista elemből tevődtek 
össze, ebből kifolyólag kedvező táptalaját adták a radikális gondolatiságnak, érződött 
a gátlás, hogy tekintettel legyenek-e Ausztriára, ezért aztán nagyon kényelmetlenül 
érezték magukat.” – írja a jelenséget a lublini főkormányzóság vezérkari főnökeként 
közelről ismerő Arthur Hausner.100 Hausner naplójából és levelezéséből is érződik, 
hogy látta a Monarchia tehetetlenségét a németekkel szemben, akik erősebbek voltak, 
s kétségesnek tűnt előtte, hogy a Monarchia meg tudja-e valósítani mindazokat az 
aspirációkat, amelyeket a lengyelek tápláltak. Lehetett látni, hogy a két hatalom között 
a légiók a köztes utat, az önálló cselekvés útját keresték.

Hausner Lublinban azt is látta, hogy a légiók – még a Piłsudski irányítása alá került 
I. brigád is – két táborra oszlott. Az osztrák–magyar hadseregből a légiókba átlépett 
magasabb rangú tisztek feltétlen lojalitást mutattak a Naczełny Komitet Narodowy iránt, 
a radikális elemekben ez a lojalitás nem volt meg. 1914 késő őszét követően a légiók 
toborzásában ellentmondások és zavarok keletkeztek. Piłsudski népszerűsége Bécsben 
a sikertelen augusztus 6-i akciót követően mélypontra zuhant ugyan, de ez koránt sem 
jelentette azt, hogy a radikálisok szemében ez a népszerűség egy jottányit is süllyedt 
volna. Hausner, mint vezérkari főnök, akihez a felderítés is tartozott, aggodalommal 
látta, hogy ez a népszerűség szakadáshoz, s egyúttal a k. u. k.-haderők harci moráljának 
romlásához is vezethet. Azzal is számolna kellett, hogy egy elszeparált szervezet van 
kialakulóban a Kongresszusi Lengyelországban, amelynek a feje maga Piłsudski.

1915 nyarán a főkormányzóság területén Piłsudski bizalmi emberei megalapították a 
titkos „Lengyel Katonai Szervezetet”, a POW-ot (Polska Organizacja Wojskowa).101 A 
légiókba való toborzás ezt követően két mederben folyt tovább. A hivatalos, és a titkos, 
amely azt jelentette, hogy Piłsudski emberei előzetesen különböző gyakorlótereken fiatal 
harcosokat képeztek ki, majd ezeket beléptették az I. brigádba, amelynek parancsnoka 
maga volt Piłsudski. A Hausner asztalán megjelenő jelentések egyértelműsítették, hogy 
ezek a változások különleges intézkedések meghozatalát igénylik. Hiszen az I. brigád 
egy önálló Lengyelország már a háború folyamatában is önálló hadseregének magját 
kívánta elültetni. Az extra megoldások még késtek, és csak 1916-ban kerültek sorra 
extra intézkedések a nagypolitika szintjén, mint a későbbiekben tárgyalandó november 
5-i proklamáció.

Addig azonban a légiók és a Katonai Kormányzóság, majd a Katonai Főkormányzóság 
között egyre kritikusabbá vált a viszony. Egy jellemző eset 1915. június 6-i dátummal.102 
A Piotrkówban tartózkodó légiós tisztek jótékonysági céllal teadélutánt szerveztek, 
ahová az egyik kormányzót, Hefelle altábornagyot is meghívták. Az altábornagy 
előzetesen kérte, hogy a fogadáson játsszák el az osztrák himnuszt. A k. u. k.-hadsereg 
protokollszabályai szerint ez a kérés túlzott kívánalom volt Hefelle részéről, a 
Gotterhaltét csak a „főhercegtől felfelé” megjelenő protokoll esetében lehetett eljátszani 
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hivatalos fogadásokon. Durski altábornagy103, a légiók főparancsnoka – nem kevés 
humorérzék birtokában – a rendezvényen megjelenő kollégájával közölte, hogy a 
himnusz kottáját „másnak adták oda”, (aki azt még nem hozta vissza?), ezért a partitúrák 
nem álltak rendelkezésre az előkészületek során. Mindenki korrekt módon viselkedett: 
a légiók jótékonysági délutánt rendeztek, meghívták rá a kormányzót, aki el is jött, de 
az már nem volt helyénvaló, hogy magas rangú katona az őt meg nem illető protokollt 
igényelte. Így esett csorba a megszálló, vagy „felszabadító” hadsereg tekintélyén.104

*
Jelen tanulmány természetesen nem tudja teljes mélységgel kifejteni azt, ami a két 

katonai igazgatási területen történt 1918 október végéig.105 (Mert eddig tartott a műkö-
dése, ami bizonyítja, hogy jöhettek győzelmek és vereségek, mindig szükség volt rájuk.) 
A németek eleinte egy idő után követelni kezdték a Monarchiától a lublini osztrák–ma-
gyar főkormányzóság átadását. A német kormány úgy gondolta, hogy Lengyelországot 
csak úgy tudja előkészíteni egy háború utáni államiságra, ha előtte annak alapjait már a 
háború ideje alatt lerakja. Az osztrák–magyar külpolitika ellenállt ennek a követelésnek. 
Részben azért, mert nem akarta elveszteni háborús szövetségesét, részben azért, mert 
bizonyos időszakokban ő maga is jogot formált az egész Lengyelországra az osztrák–
lengyel megoldás jegyében. A későbbiek során (1917-től kezdődően), a Czernin által 
vezetett külpolitikai vonal szívesen lemondott volna mind a Főkormányzóságról, mind 
az egész Lengyelországról a nyugati hatalmakkal megkötendő kompromisszumos béke 
érdekében (háborús fáradtság, éhező lakosság, fenyegető forradalmi helyzet). Ekkor 
azonban már a németek mondtak nemet Lengyelországra, s „adták vissza” Bécsnek a 
jogot az ausztropolonista megoldás kivitelezésére. Ebben a kritikus döntési helyzetben 
tört ki az 1917. novemberi forradalom Oroszországban. A breszt-litovszki békekötés az 
oroszokkal a lengyelkérdésben a tökéletes zavarodottságot eredményezte. A lengyelek 
eltávolodtak az érdekeiket semmibe vevő Monarchiától106, s a háború további részében 
Lengyelország megteremtését már az antant győzelmétől várták. A német haderő az 
angolok, a franciák és az amerikaiak ellen fordult. Burián István az 1918-as év közös 
külügyminisztere megpróbálkozott Lengyelországot „bent tartani” a Monarchiában. 
Burián a két igazgatási területet a németek helyett az ő maga által irányított külpolitika 
részeként kívánta egyesíteni, de a háború utolsó heteiben ennek a tervnek a végrehajtá-
sára maguk az érdekelt lengyelek nem mutattak többé hajlandóságot.
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