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Gondolatok a Trianonhoz vezető útról

A nagy háború centenáriumán – sok könyv, feldolgozás, mozgóképes műsor hatására – 
sokakban felmerült a kérdés: mi haszna volt a világnak a négyéves háborús küzdelem-
ből. Az biztos, hogy Európa 1918 nyarára kimerült, a békét mindkét oldalon vágyták. 
A háborús küzdelmet elindító uralkodók közül csak az angol és a német uralkodó volt 
még hatalmon, Ferenc József császár meghalt, a polgári vezetők közül majdnem mind-
egyiknek megingott hivatala. A háborút ellenző pártok többsége a világháború kirob-
banása előtt nem sokat számított. 1918 őszére a megcsömörlés, a nyomor, a tömeges 
elszegényedés vált jellemzővé, nem beszélve a hadiözvegyek és -árvák megjelenő tö-
megéről. Velük együtt gondoskodni kellett a hadisebesültek százezreiről, a rokkantakról, 
akik többségét egy új pályára, munkára kellett felkészíteni. A háborút lezáró békeszer-
ződésekben a győztesek akartak ténylegesen is „győztesként kikerülni”, a nagy háború-
ban államok sora omlott össze, hatalmas területek váltottak gazdát, a vesztesek minden 
energiaforrástól kifosztottak lettek. Új világrend született, de a régit egyetlen vesztes 
ország sem felejtette még el. Elemi erővel tört fel a nacionalizmus, a régi világrend 
visszavágyása, mivel a győztes hatalmak mindent megígértek (nemzeti iskolákat, az 
anyanyelv szabad használatát, sajtót, könyvkiadást stb.), de az ígéretekből nem lett sem-
mi. Szemléletében, gondolkodásában is új világ született, új eszmék nyertek teret, ezek 
kiforratlanul kavarogtak, s noha a vesztes államok szinte mindent elvesztettek, s a kese-
rűség ott volt sokak tudatában, a régi világot legfeljebb baráti társaságokban idézték fel.

A katonai és politikai eseményeken túl nem mehetünk el az emberek mindennapjait 
befolyásoló egészségügyi helyzet és a háborúnál is több áldozatot követelő járványok 
pusztító hatása mellett sem.

(Vágyak, ígéretek, valóság és katonaegészségügy) Az első világháború nem világégésként 
kezdődött. A Monarchia és Szerbia közötti háború helyi háborúnak indult, végül európai 
testvérháborúvá szélesedett, amit ugyan senki nem akart, de senki sem akadályozott meg. 
Szinte mindenki az ürügyet várta, úgy záporoztak az európai fővárosok közötti hadüzenetek. 
Elsőként Oroszország és a Német Császárság hadigépezete indult be. A tét valójában az volt, 
hogy eldőljön, ki lesz a 20. századi Európa ura. 1914 és 1918 között addig nem tapasztalt 
brutalitással fordultak egymás ellen Európa államai. A központi hatalmak legyőzésére az 
antant államoknak nem volt elegendő ereje, végül az angol–francia szövetséget az Amerikai 
Egyesült Államok hadba lépése (1917. április) segítette ki. A háború gyalogos katonákkal, 
lovassággal, közepes tüzérséggel indult, nem volt légierő, komolyabb tengeri csatahajók, 
tengeralattjárók, az alakulatok gyors mozgását segítő vasúti szerelvények és felszerelések. 
Gyenge volt a sebesültek ellátását biztosító katonaegészségügyi stáb, a kórházak lánca, ahol 
az erre a feladatra felkészített orvosok, ápolók dolgoztak volna. A háborúba vonult orvosok 
zöme önkéntesnek számított, de ez vonatkozott az ápolószemélyzetre is. A háború első fél-
évében nem lehetett számítani a „beígért” győzelemre, s a katonák lassan elfeledték a kezdeti 
nagy ígéretet: „mire a falevelek lehullanak”, otthon lesztek.

A katonaegészségügy és orvoslás nemcsak közvetlenül a harctéri szolgálatra terjedt ki, 
a hátországi intézményekre hárult a sebesültek, a „tartósan sebesültek”, valójában a rok-
kantak ápolása, akiknek leszerelésük után alig volt esélyük eredeti foglalkozásuk űzésére. 
A legjobb esetben át kellett képezni őket, hogy művégtagok segítségével valahol munkát Ez nem volt ok az örömre
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találjanak maguknak. 1915 tavaszán már 25 ezer tartósan csonkolt katona várt segítségre 
Magyarországon. Tisza István miniszterelnök az uralkodótól kért segítséget, a közöshadsereg 
költségvetéséből kapott minimális szubvenciót, ami azonban legfeljebb egy gondozó szerve-
zet felállítására volt csak elegendő. 1915 tavaszán a Csonkított és Béna Katonákat Gondozó 
Bizottság rokkantszámlálást tartott. Ez a bizottság 20 ezer, legalább 75%-os rokkant katonát 
vett nyilvántartásba, nem számolva a horvát és szlavón sebesültekkel. A 20 ezer katonából 
12 ezer béna és 6 ezer csonkolt volt. Az előbbieknek utókezelő intézeteket, a csonkoltak-
nak művégtagokat készítő műhelyeket, majd két művégtaggyárat (Kassa és Pozsony, de 
Budapesten is gyárrá szervezték át az addigi műhelyt) és tanintézeteket kellett szervezni. 
A földosztásnál, vidéki és városi közszolgáltatásnál igénybe vették a hadisérülteket, sőt a 
fővárosi és vidéki trafikok zöme is hadirokkantak tulajdonába vagy bérlésébe került. 
Elég nyomorúságos megélhetési forrás volt, de elvállalták, mert valamiből élniük kellett. 
Már 1915-ben megszervezték a Hadisebesültek Országos Hivatalát, amely – a sérülések 
nagyságától függő – pénzügyi támogatást nyújtott, segélyben részesítette az özvegyeket és 
árvákat. Biztosította a katonaorvosi ellátást, gondozóintézeteket szervezett, országos nyil-
vántartást vezetett a gondozottakról. A Hivatalt 1918 őszén megszüntették, az országos nyil-
vántartás eltűnt, viszont a trianoni békeszerződés után újra felállították. Ide került nemcsak 
az újjáépített rokkantnyilvántartás, de itt vezették az elhunytak nyilvántartását is. A Hivatal 
a törvény értelmében csak az új határok közé szorított magyar állam hadirokkantjait gon-
dozhatta, a felvidéki, erdélyi és délvidéki rokkantakkal nem foglalkozhatott. Viszont olyan 
alapszabályzat született, hogy minden olyan katonai személyt segíthet, aki szolgált a magyar 
honvédség soraiban, de lakhelye máshol van. Még 1927-ben is jelentkeztek rokkant volt ma-
gyar honvédek, akik irataik és az orvosi felülvizsgálat szerint hadirokkantnak bizonyultak, 
pénzsegítséget és művégtagot kaptak. 1927-ben megállapították, hogy a magyar honvédség-
nek 790 ezer sebesültje volt, amelyből közel 100 ezer tartósan rokkantnak minősült. Volt kato-
nakórházakat lehetett a trianoni békediktátumból „kimenteni”, azzal, hogy ott hadirokkantakat 
gyógyítanak, s ennek megfelelő szakszemélyzetet (orvos, ápoló, segédszemélyzet) lehetett 
kivonni a leszerelésből, akik továbbra is a Honvédelmi Minisztérium kötelékéhez tartoztak.

A háború kezdetén mindegyik fél gyors összecsapásokra és győzelmekre számított, de a 
lőszerkészletek és hadianyagok kimerültek, senki nem győzött, maradt a kegyetlen öldöklés. 
Hamarosan megjelentek az új kézi és automata fegyverek, a frontvonalak megmerevedtek, 
az alakulatok földbe ásták magukat, hónapok, évek teltek el így. Megjelent a telefon, a távíró, 
a tank, a repülőgép, az autó és a motorkerékpár, a tengereken a tengeralattjáró. A frontokon 
– mindkét oldalon – általánossá váltak az automata gépfegyverek, az állig felfegyverzett ka-
tonák kénytelenek voltak a lövészárkokba visszavonulni, minden remény nélkül figyelték a 
„túloldal” mozgását. Nincs már hősiesség, bátorság, nincsenek lovasrohamok és szuronytá-
madások, helyébe a géppuskatűz lépett, a védekező háború állóháborúvá vált, a sárdagasztó, 
elkeseredett küzdelmet csak a tankok megjelenése változtatta meg. A harcok megújulásának 
oka az Egyesült Államok hadseregének belépése lett. A tankok ellen nem jelentett védelmet 
a lövészárkok rendszere, de a hátországokból is riasztó hírek érkeztek. A hátországokban 
általánossá vált a kifáradás, az életszínvonal visszaesése, semmibe vesztek a háború kirob-
banásakor ösztönző jelszavak.

Tragikus lett a hátországiak élete: élelmiszerhiány és jegyrendszer jellemezte a minden-
napokat, a férfiakat nők helyettesítették a gyárakban, egyre több lett a fronton elesettek 
száma, az özvegy, a hadiárva, az utóbbiakról gondoskodnia kellett az államnak. Egyre 
növekedett a békevágy, az országok kifáradtak. Sok lett a hadirokkant, akik nemcsak 
orvosi kérdést jelentettek, de olyan foglalkozásokra kellett megtanítani őket, amelyből 
megélhettek, eltarthatták családjukat. Megnőtt az asszonyok-lányok szerepe: nem pusztán 
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gyárakban dolgoztak, de megnyitották előttük a hadsereg kapuit: ami nemcsak hadiüze-
meket jelentett, hanem önkéntes ápolónőkként részt vállaltak a katonák gyógyításában, 
rehabilitációjában. Társadalmi szerepet vállaltak a háború beszüntetésében is.

Az állam ígéretet tett – nem sok sikerrel – a háború gyors befejezésére: ennek érdekében 
a fegyveres összetűzéseket a tengerekre is kiterjesztették, ami végül korlátlan tengeralattjá-
ró-háborúvá szélesedett. A nagy háborút egy balkáni konfliktus váltotta ki, végül európai, 
majd világméretű összecsapássá változott. A konfliktusba „bekapcsolódtak” a gyarmatok is. 
Amikor az európai nemzetek egymásnak estek, Európa hatalma csúcsán állt. A cél a központi 
hatalmak térdre kényszerítése volt, de végül is a háborút lezáró Párizs környéki béke után 
Németország maradt Európa egyik legerősebb állama – ugyan megfosztották gyarmataitól, 
jelentős erőforrásaitól és súlyos jóvátételi terhet raktak rá. A békerendszer egyértelmű célja 
a vesztes államokat politikai „karanténba zárni”, megfosztani anyagi forrásaiktól, erőteljes 
hadseregüktől, az ipari bázisoktól, ami az adott térségben politikai és katonai tényezővé te-
hette volna őket. Az új békerendszer olyan súlyos gondokat hagyott maga után, amely egye-
nesen egy újabb háborúba vezetett. A legnagyobb csapás az Osztrák–Magyar Monarchiát 
érte, területileg egymással nem rokonszenvező kisebb államokra esett szét, akik képviselői 
a békekötés előtt még ellenségeskedtek egymással, de az eléjük dobott koncon szépen meg-
osztoztak. Magyarország súlyos árat fizetett, függetlenül a területi veszteségektől, a gazda-
sági jóvátételbe „belehelyezték” a Monarchia más területeinek (Ausztria, az örökös tartomá-
nyok) gazdasági jóvátételét. A Magyar Királyság elveszítette területének kétharmadát, ipari 
erőforrásai, lakosságának jelentős része is az utódállamokhoz került, akik nem biztosították 
a nemzetiségek jogait. Rögös út vezetett Trianonig. A keleti front előbb, az itáliai 1918 
szeptemberében összeomlott. Azt mindenki tudta, hogy a Monarchia megszűnt, a belső rend 
megingott. A tényleges parlamenti ellenzék képtelen volt egy határozott kormányt össze-
állítani. Károlyi Mihály Belgrádban újabb békekötésre kényszerült, miközben az ország 
védtelenné vált, hiszen a frontokról tódult haza a csapatait otthagyó katonaság. Az állam 
így elvesztette hadseregének legalább 90%-át, ebben a helyzetben pedig képtelen volt 
megvédeni az anyaország területét. Károlyi kormánya tehetetlen volt, apróbb ügyekben 
tárgyalásokba kezdett, de senki nem vette komolyan a próbálkozásokat. A hatalom lassan 
a kormányzásban járatlan, inkább összevisszaságot, mint határozott utat mutató baloldal 
kezébe került. A proletárdiktatúra idején Magyarországnak három ellenkormánya is alakult, 
amelyek inkább vágyták a hatalmat, mint a kormányzás nehézségeit.

(Magyar élet 1919–1920-ban) A későbbi utódállamok hadseregei módszeresen foglalták 
el a magyar állam négyötödét, azon területeket és azokon túl is, amit végül Trianonban 
megkaptak. Erdélyt szinte „puskalövés nélkül” vették birtokba, megszüntették a magyar 
közigazgatást, az egyetemet, saját kézbe, „tulajdonba” vették a betegellátási rendszert, 
a köztisztviselőktől esküt kértek a román királyságra. Az iskolarendszer ugyan megma-
radt magyar oktatási nyelven, de hasonló állapotok uralkodtak a délszláv királyságban, 
a Felvidéken is. Orvost, patikust nem távolítottak el, mert nélkülük nem működött volna 
az egészségügyi rendszer. A patika magántulajdon volt, amit nem vehettek el. Ez vonat-
kozott a betegellátó intézményekre is, legfeljebb saját embereiket állították az élére. 
Az egyházak változatlan formában és nyelven működtek. Az egymást váltó magyar 
kormányok sikertelen kísérleteket tettek a béketárgyalásokba való bekapcsolódásra. 
A Tanácsköztársaság idején a Vix-jegyzék ellentétes hatást váltott ki: a magyar hadsereg 
kénytelen volt feladni a Felvidéket. Azt nem lehet állítani, hogy a győztes szövetségesek 
nem tartottak valamiféle kapcsolatot a magyar kormánnyal, ez azonban inkább utasítá-
sokra korlátozódott.
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(Járványok) A háború súlyos erőpróbát jelentett a fronton levő katonáknak. A laktanyákban 
élő katonák számára mindig a bezártság érzése jelentett gondot, sok idegrendszeri probléma 
okozója lett. A frontvonalon – az állandó életveszély mellett – az árokrendszer viszontságos, 
„idegölő” körülményei okoztak komoly idegi gondokat. Ugyancsak gond lett a tisztálkodás 
hiánya, a napokon, talán heteken át tartó állandó készenlét, a mozgás hiánya. Bármilyen 
betegséget csak a lövészárokban lehetett „kúrálni”, onnan csak kórházi ápolást igénylő se-
besüléssel lehetett kiszabadulni. Így érthető a tuberkulózis gyors terjedése, annak ellenére, 
hogy katonai szolgálatot csak egészségesen lehetett elkezdeni. Az embertelen körülmények 
miatt gyakori lett az enteriális betegségek terjedése, ősszel és télen a megfázásos betegségek. 
Mindez a katona erőtlenedéséhez, fizikai lemerüléséhez vezetett. Az sem hozott lényegbeli 
változást, hogy bizonyos időkre kivonták a katonai egységeket a tényleges frontszolgálatból, 
egy-egy közeli faluban helyezték el őket, ahol kíméletlen viszonyok vártak rájuk, elhelyezé-
sük istállóban, pajtában, szénaraktárakban, melléképületekben történt. „Változás” csak annyi 
lett, hogy itt nem volt fegyver-tűzveszély. A helyi lakosok is ellenségesen viselkedtek, nem 
segítették a harcból kivontak testi és lelki helyreállítását. A jobb állapotban lévők a nőktől a 
nemi betegségek változatos formáit kaphatták meg, aminek kivédését a hátvonalakon tele-
pített kuplerájokkal akarták megoldani. Hamar ezek is nemi betegségek „tanyái” lettek. Az 
egészségügyi jelentésekből jól kiolvasható ezen kórságok tömeges terjedése. A keleti fron-
ton a magyar katonák gyakran estek olyan betegségekbe, ami a helyi lakosságot pusztította. 
Ezeket a betegségeket a magyar katonaorvosok alig ismerték, sem a védekezést ellene, sem 
a betegségek terápiáját.

A fertőző betegségek változatos formáival találkoztak a hadseregek: ha csak szórvá-
nyosan fordultak elő esetek, még nem jelentett járványt, az akár tábori kórházakban is 
gyógyítható volt. Igazán nagy veszélyt hordoztak a halálos betegségek: orosz földön a 
kolera, pestis és himlő, a nyugat-orosz területeken és a török frontokon a fertőző dizenté-
ria (vérhas). Természetesen voltak olyan járványbetegségek, amelyek a front közelében 
élő falvak lakosságának megszokott volt, csak az „idegen” katonáknak szokatlan. Ilyen 
volt a kiütéses tífusz és a himlő. A klasszikus háborús betegségek jellemzően akkor je-
lentek meg, amikor sok ember volt együtt rossz higiéniás körülmények között.

Jelentős csoportot alkottak azok a betegségek, amiket az embertömegek vittek maguk-
kal, ilyen volt a hastífusz és a paratífusz, a vérhas és a tuberkulózis. Külön csoportot a ve-
nereás (nemi) betegségek jelentettek, amely a harctéri lakosság közvetítésével tömegesen 
terjedt a katonák között.

A kolerával a Monarchia hadserege 1914 szeptemberében Lemberg környékén ta-
lálkozott, amikor az oroszok által elfoglalt falvak lakosságával kerültek érintkezésbe. 
Ötnapos lappangás után tömegesen fertőződtek meg a katonák. Érdekes itt említeni, 
hogy a nyugati frontokon az amoebás dysenteria pusztított, amikor az európai csapatokat 
francia és angol gyarmati katonákkal váltották fel, akiktől a helyi lakosság és a helyükön 
maradt európai egységek megfertőződtek. A kiütéses tífusz a galíciai helyi lakosságnál 
mindig kimutatható volt, az itt szerzett betegséget a katonák hurcolták a mögöttes or-
szágrészekbe. Budapesten a kiütéses tífusz-esetek tömegét az itt állomásozó bosnyák 
katonák terjesztették, akik azt otthonról hozták Budapestre. Nehéz volt kimutatni a 
szórvány himlős esetek eredetét. Más volt a szúnyogok által terjesztett malária, mivel a 
betegséget terjesztő szúnyogok mocsaras és állóvizes vidéken, elhanyagolt folyóparto-
kon szaporodtak – kivétel volt Macedónia és Albánia partvidéke.

A „bacilusgazdák” katonai körletekbe is behurcolták a typhus és a paratyphus, vagy 
a vérhas, kórokozóit, amelyek meleg nyári időszakban is képesek voltak a járványt ter-
jeszteni. Ez vonatkozik a tuberkulózisra is, bár alapvetően nem sorozták be katonának 
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a tbc-betegeket. Igaz, ennek megállapítása „bemondásra” történt, a röntgenes szűrés a 
hadseregnél nem létezett. Az ún. látens infekció a heveny megnyilvánulások okozója lett. 
Helyi híradásokból és országos sajtócikkekből ismeretes, hogy egész századok voltak tbc-
sek, köhögtek, lefogytak és a lövészárkokban „szunyókáltak”. Szabadságuk ideje alatt a 
frontról vitték haza a tüdőbetegséget. Gyakran a helyi lakosoktól kapták meg a tbc-t, ezért 
azok voltak a szerencsések, akik fogságba estek, őket gyorsan „kiszűrték”, hamarabban 
jutottak szakszerű ellátáshoz. A lövészárkok földbevájt szellőzetlen üregei nagy szerepet 
játszottak a friss fertőzések terjedésében. A nemi betegségek esetében nemcsak a helyi 
lakosság volt a fertőződés oka, hanem hogy a hadsereg parancsnokságai az ún. „pihenő-
helyek” közelében „örömházakat” telepítettek. Az örömlányokat hiába vetették orvosi 
ellenőrzés alá, mégis nagyszámú lett a fertőződés. Mivel az „örömlányok” gyakran egész 
álló nap „szolgálatban álltak”, így lehetetlen volt a fertőzésveszély pontos megállapítása, 
ellenőrzése. A szabadságra hazatérő katonák magukkal hozták a venereás betegségeket is.

Az egyszerű lakosok közt elterjedt volt, hogy a vizet tartották a kolera, a tífusz és a vér-
has okozójának, ami az esetek többségében nem volt igaz. Kizárták a személyes érintkezés 
szerepét, nem ismerték a bacilusgazda szerepét. Az bizonyítható volt, hogy – elsősorban a 
tavaszi-őszi – időjárás-változás gyakorivá tette a megfázásos betegségek terjedését, gyor-
sította a járványok megjelenését. A bakteriális betegségek terjedését nagyban segítette 
a szennyes környezet. Ez okozta az influenza gyors térnyerését is. Ennek egyik változata 
a 19. század végétől ismert úgynevezett orosz-influenza volt, ami magas lázzal, a légző-
szervek begyulladásával járt. A heveny influenzát gyakran azonosították az orosz-influ-
enzával, majd 1917-ben jelentkezett a spanyolnátha, amit az amerikai hadsereg hurcolt 
be a nyugati frontvonalakba. Az első jelentősebb amerikai katonai egység Kansas kör-
nyékéről érkezett, onnan, ahol már kitört ez a megbetegedési forma. A spanyol „elő-
név” egy madridi újságtól eredt, tudósításaikban a kórt spanyolnáthának nevezték, amit 
aztán más lapok is átvettek. Az bizonyos, hogy rendkívül gyorsan terjedt, a Monarchia 
hadseregében 1918 májusában észlelték először, s gyors terjedése sokban elősegítette a 
fegyverletételt. Ez a járvány nem maradt meg „katonai belügynek”, mert a polgári la-
kosság is hamar elkapta. A spanyolnátha egyedi jellemzője, hogy egy éven belül három 
hulláma is volt. Utólagos számítások szerint a világ lakosságának 3-5%-a megbetege-
dett, a halálozási arány is a nyilvántartásba vett betegek 15-20%-át jelentette. Ezek a 
számadatok becslések. A pontos adatok nem ismertek, egyrészt azért, mert sok ország 
nem szolgáltatott részletes statisztikát, másrészt azért, mert egész régiók haltak ki – sokszor 
a szövődményekben, s a háborús vagy háború utáni állapotok miatt sok helyen még csak fel 
sem tudták mérni a halottak számát.

A magyar katonaegészségügy először csak azt a szokatlant vette észre, hogy míg az 
influenza ősszel és télen jelentkezik, ez az új „forma” meg májusban, júniusban, valóban 
szokatlan időben. A háborús összeomlás már néhány hét múlva bekövetkezhetett, a magyar 
kormány képtelen volt megfékezni politikai ellenfeleit, túllépni a nehézségeken (élelmezés, 
a baloldal politikai követelései stb.). Látszatintézkedéseket hozott, gyorsan aláírta a fegy-
verletételt. Új kormány lépett hivatalba, amely feloszlatta a hadsereget: s az számolatlan 
tömegként –fegyvereit eldobálva – érkezett Budapestre, majd tért haza. Senkit nem vizsgál-
tak meg, hazaérkezve – orvosi ellenőrzés nélkül – feküdtek a betegágyba. Sokan úgy haltak 
meg, hogy a halotti anyakönyvbe pontos diagnózis nem szerepelt. A kutatók később is csak 
következtetni tudtak. Az biztos, hogy 1918 őszén és 1919 első felében volt az első magyar 
spanyolnátha járvány, ami 1920-ban megismétlődött. Senki nem számolta az elhaltakat. 
Nem volt semmilyen gyógyszer, Budapesten elrendelték a szájmaszkok viselését – fény-
képek maradtak fenn olyan villamosokról, ahol a kalauz és az utazók szájmaszkot viseltek. 
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Az orvosi ellátásra csak a betegbiztosítással rendelkezők (és családjuk) számíthattak, vagy 
akinek volt elég pénze az ellátást megfizetni. Ez volt a 20. század első nevezetes magyaror-
szági járványbetegsége, s a világtörténelem egyik legnagyobb pandémiája.

(A Párizs-környéki béke hatása a vesztes államokra) A békéről másképpen vélekedtek 
a győztesek és a vesztesek: a németek úgy érezték, hogy a győztesek túl keményen ítélkez-
tek, tönkre akarták tenni őket. A másik oldalon azt hangoztatták, hogy a békefeltételek túl 
enyhék voltak. A vesztes oldal mindegyik országában végigsöpört a bolsevik uralom (láza-
dások, forradalmak, tanácsköztársaság formájában), amelyek nehezítették a polgári hatalmak 
megszilárdulását. Ezek az államok „kemény vezetőket” kívántak. Ebben a zűrzavarban erő-
södött meg a nácizmus, Hitler és Mussolini, a magyar konzervatív államhatalmi rendszer, 
ahol a revízió gondolata nélkül nem lehetett politikai programot fogalmazni. Más arculatú 
lett a Kemal Atatürk irányította török állam, amely jelentős veszteségeket szenvedett el az 
új békerendszerben. Az Atatürk vezette török hadsereg egységben maradt és fegyveresen is 
szembeszállt az antant csapatokkal, fegyverrel kényszerített ki egy megfelelő állapotot.

Magyarországon a káosz vette át az uralmat: a hadsereg feloszlatása után megerősö-
dött az anarchiát jelentő baloldal hatalmi törekvése, míg a polgári rétegek a régi élet-
forma megtartását, a területi revízió elutasítását kívánták. Az ország ipar, hosszútávolságú 
közlekedés nélkül maradt, az ipari anyagforrások felett idegenek rendelkeztek. Újjá kellett 
alakítani az ország iparát, mezőgazdaságát, miközben a menekültek áradata lepte el az 
országot. A királyság megszűnt, a kormányzó alá rendelt ország valójában a „király nél-
küli királyságot’” jelentette. Magyarország újjászervezésében „három gróf teljesítmé-
nyének jutott kitüntetett szerep”: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kuno. Céljuk 
közös volt, a nemzetet megtartani, új hivatást és feladatot keresni a magyarságnak, hely-
reállítani a társadalmi békét, felvirágoztatni a kultúrát és a gazdasági életet. Mindez egy 
új világot jelentett. Tegyük Magyarországot újra naggyá! – hangoztatták.

Az I. világháborút lezáró békeszerződéssel csakugyan új fejezet kezdődött Magyarország 
történelmében. Az ország egycsapásra Közép-Európa legkisebb és leggyengébb államává tö-
pörödött. A megalázottság érzését csak fokozta, hogy a forradalmak és puccsok olyan szemé-
lyeket emeltek vezetői rangra, akik addig a politikai életben és az ország irányításában nem 
vettek részt, jelentős részük zsidó vallású volt. Mindezek erősítették az antiszemitizmust, 
amikor bűnbakot kerestek. Sajnos a két háború közötti régi-új Magyarország nem folytatta a 
megelőző korszak zsidóbarát politikáját, ami már előbb kiterjedt az oktatási intézményekre, 
majd a zsidótörvények megalkotásához vezetett.

Az sem jelentett könnyebbséget, hogy megmaradt az alkotmányos rend, a közigazgatás, 
az egyes területek szakigazgatási szerkezete, a leszerelt katonaegészségügyi intézmények 
(kórházak, rendelők) átszervezhetők voltak a polgári egészségügyi szolgálatnak. Bővíteni 
kellett az orvosképzés színtereit, a hallgatók létszámát, kórházakat kellett építeni.
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Kedves Viktor!

70. születésnapodon Isten éltessen, adjon még sokáig erőt és egészséget. Nem is gon-
doltuk, hogy már „7 évtizedes vagy” vagy, szellemi frissességed és „koncentrált” írásaid 
ugyanis jóval fiatalabb személyre utalnak.

Lapunk óriási nyeresége a te általunk közölt munkásságod, amely megtestesíti azt a 
klasszikus polgári magyarságot és hívő reformátusságot, amely értékőrzéssel és érték-
teremtéssel volt része mindig az európaiságnak. Itthon – sajnos – nagyon megritkított 
emberfajtát képviselsz, olyan színvonalon, amelyet az üres, puffogó modernség sem tud 
kétségbe vonni. Sokak nevében kérem azt, hogy folytasd e megújító szellemi szolgálatot 
Nyugatról, ahonnan – sajnos – ma zömmel önállítlanító, megzavaró és számunkra káros 
szellemi termékek özönlenek.

Mégegyszer: Isten áldjon meg – kedves feleségeddel együtt – s őrizzen 
szeretettel és tisztelettel
üdvözöl és köszönt

Tőkéczki László
a Valóság főszerkesztője

Bp. 1999. febr. 19.

Sakk!


