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A nagy háború képekben

A nagy háború centenáriumán sok olyan könyv, képeskönyv látott nyomdai napvilágot, 
amelyek különböző irodalmi formában elevenítették fel az öldöklő háború emlékeit, 
eseményeit, a túlélők később papírra vetett élményeit. Az 1920-as években inkább a 
visszaemlékezés uralkodott, a háborúban szerepet vállalt politikusok, katonai vezetők 
életútjának irodalmi feldolgozásai, bár ezt az időszakot inkább a trianoni békeszerző-
dés igazságtalanságai foglalkoztatták. Az ország fájdalmát – halottak napja környékén 
– inkább a templomokban és temetőkben meggyújtott gyertyák fénye jelezte, hiszen 
nem volt olyan magyar település, ahol a fiatal férfi lakosság zöme nem maradt a harc-
tereken. A háború kegyetlen volt, amit a legjobban a hadirokkantak tízezrei jelképeztek. 
A szegénységet és a vidék nyomorát talán a „katonaság” felvállalása jelezte, amikor a 
vagyontalan legények vállalták az önkéntes katonai szolgálatot, bízva abban, hogy a 
„regruta” évek végén lesz annyi pénzük, hogy földet vásárolhatnak, megteremtve a csa-
ládi élet alapjait. A „mesélő” téli estéken vehették számba a gyerekek felmenőik (apjuk, 
nagyapáik, régen meghalt vérrokonságuk) háborús történeteit. A megélt eseményekben 
volt kényszer, nyomorúság, de sok hazaszeretet is, amikor a szülőföldért harcolni kell. 
Ezekről a szocializmus építésének évtizedeiben beszélni nem lehetett, legfeljebb a 130 
napról (a Tanácsköztársaság rövid idejéről), amely időszakhoz a magyar lakosság töre-
déke kötődött. A földosztás, a politikai handabandázás nem nyert meg tömegeket, amit 
mutat a rendszer gyors bukása is. Ehhez hozzájárult a lakosság elégedetlensége, amit 
csak fokozott az alaptalan ígérgetések tömege is, a nyílt terror, a lakosság – éljen az 
városban vagy vidéken – állandó zaklatása, alaptalan vádolása, ahogy az új rendszer és 
a kormány kívánta. A Tanácsköztársaságban azok is csalódtak, akik a háború végétől 
„valami merőben újat” vártak. Valóban elrettentő volt a nyilvános kivégzések sorozata, 
az egyházüldözés, a papok és szerzetesek meghurcolása, kivégzése. Sok volt az „üres 
ígéret”, például az egészségügy rendbetételének programja, miközben az a minisztéri-
um, amelynek ez lett volna a feladata, az Astoria Szálló második emeletén mindössze 
két szobából állt, néhány munkatárssal.

A magyar lakosság – a férfiak többsége – valamilyen formában részt vett a háborúban, 
szerencsésnek volt mondható az, aki épen hazatért. A családok őrizték az emlékeket, le-
veleket, képeslapokat, a személyes tárgyakat, főleg azokét, akik soha nem tértek haza. A 
frontszolgálat emlékei féltett kincsnek számítottak, amit jelez az is, hogy a centenárium 
évfordulóján mennyi tárgy került elő, gyakran az elődöknek a magyar szabadságharc 
idejéből származó emléktárgyaival együtt. Itt a lakosság „hozzáállása” a lényeg: hiába 
mondtak bármit a nagy háborúról, ennél erősebb volt az „emléktárgyak varázsereje”.

Két éve látott napvilágot Katona József orvostörténész A Nagy Háború képekben, 
családi képeslapokon c. kötete, amely kicsit családtörténet (a szerző több felmenője 
katonaorvosként szolgált a háborúban), de amely munka ennél sokkal több területet ölel 
fel. „Remélem, hogy munkám forgatása jóleső örömöt okoz az idősebbeknek, s azoknak, 
akik felmenőikre emlékeznek, korombelieknek, és főleg a fiataloknak, akiknek a képek 
bemutatásával csökkenthetem a magyar katonák helytállásával és a háborúval kapcso-
latos, lassan egy évszázad óta fennálló tévhiteket. Elsősorban ajánlom könyvemet azok 
emlékének, akik ma is jeltelen helyeken, bombatölcsérekben porladnak, akiket eltemet-
ni nem volt idő, akik hullámsírba vesztek, akik elsüllyedt hajóroncsokban maradtak… 
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Munkámat a háború összes áldozatának ajánlom, … a népeknek, kiket egymás ellen 
uszítottak, akik némán, tudatlanul, engedelmesen és ártatlanul megölték egymást…”

Az előbbi összefoglaló gondolatba minden „belefér”: az akkori politika áttekintése, 
a papíranyagtól, a fényképeken át a képeslapokig, a rövid levelek vázlatos híreitől a 
nyomtatott sajtóig. Felvirágzott az irodalom – gondoljunk csak Gyóni Géza – ott veszett 
az „orosz front” poklában – megrázó verséig, amelyben a „politikacsinálók” bármelyik 
tagját hívta ki a frontra „csak egy éjszakára”, amikor „minden fegyver dörög, összesza-
kad az ég a földdel”. Nem most először ébredt fel az érdeklődés az az emléktárgyak iránt 
és indult meg gyűjtésük, volt ilyen már az 1920-as években, de ezekben a gyűjtésekben 
a családok többsége nem „áldozta fel” a féltve őrzött tárgyait, képeslapjait. Igaz, ma az 
elfelejtett mártírok leszármazottai már azt sem tudják, hogy a rokonok miért áldozták 
fel életüket, s a kopott képeken valójában kik láthatók. Talán a rossz történelemokta-
tásnak tudható be a hiányos ismeret: Szarajevóról talán még eszébe jut valakinek, hogy 
ott megölték a trónörököst. De ezért miért kellet háborúba kezdeni? Sok kérdés és sok 
rosszul megválaszolt felelet.

Katona József színes és fekete-fehér fotókkal olyan könyvet ad az olvasók kezébe, 
amelynek minden szava, gondolata a realitás talaján áll, kerüli a túlzásokat, az albumban 
közölt képek, dokumentumok családja szekrényfiókjaiból kerültek ki, kivéve azokat, 
amelyek múzeumi gyűjtemények kincsei. A könyv kiváló olvasmány a magyar történe-
lem iránt érdeklődőknek és a szakértőknek. Valóban hiánypótló munka.

(Katona József: A Nagy Háború képekben, családi képeslapokon. Budapest, 2018, 
Zrínyi Kiadó, 183 p.)


