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Provokációk kora
A fizikai határokat le lehet zárni az 

illetéktelenek elôtt, a lelkieket meg 
újra az élethez, szeretethez, a termé-
szethez illeszteni. S a megszakadt szép 
imát folytatni

Azon a pénteki hajnalon kevesen 
tudták, hogy véget ér egy hosszú, 
évezredes korszak Európában, s hogy 
látványos kontinuitásban csak az ál-
landó provokáció marad fenn napjain-
kig. Keleten, Oroszországban már 
1917-ben megkezdôdött egy hosszú 
rémálom, de Moszkva és a kommunista 
valóság messze volt. Európában nem 
is tudtak sokat a hatalmas keleti mons-
trumról. Pedig nagyon is európai am-
bíciói voltak Úgy tûnhetett, s valójában 
így is volt, hogy a nagy buta orosz 
medvét valakik mindig felhasználják, 
hogy aktuális ellenfeleiket velük gyôz-
hessék le, de közben az a medve nem 
is volt olyan buta. Egyre beljebb és 
beljebb jutott Európába. A bolsevikok 
1919-ben Magyarországon és Bajoror-
szágban rövid idôre a hatalmat is meg-
szerezték, és a következô évben csa-
pataikat is elindították Berlin felé, 
hiszen Szászországban is kikiáltottak 
egy anarchista „tanácsköztársaságot”, 
a Rajnán túl pedig a Vörös-Ruhr had-
sereget csak komoly harcok árán sike-
rül megfékezni. Az orosz támadás ak-
kor Varsó alatt elakadt. Pedig Tuha-
csevszkij marsall megmondta: „A vi-
lágforradalom sorsa nyugaton dôl el: 

Lengyelország holttestén át vezet az 
út az általános világégéshez!” Lenin és 
Sztálin pénzzel, emberrel, menedékkel 
folyamatosan provokálta Európát a 
húszas–harmincas években. Ezt tette 
Adolf Hitler is, hatalomra jutása után.

És azon a pénteki hajnalon, a német 
csapatok is megindultak Lengyelor-
szág ellen. Kevesen látták tisztán, mi 
történik. Talán bíztak a magabiztos 
lengyel hadseregben, amely szintén 
nem ment a szomszédba egy kis pro-
vokációért. Vagy bíztak abban, hogy a 
brit (és francia) hadüzenet mégsem 
jelent újabb világháborút. A konfliktus 
„lokális” marad. Az ember mindig bíz-
ni akar. De a német–lengyel háború 
tizenhetedik napján újra megindult 
nyugatra az orosz (szovjet) hadsereg. 
Államok tûntek el a térképrôl. Létre-
jött a szovjet–magyar határ. Mint egy 
évvel korábban a német–magyar ha-
tár. És nem volt titok, hogy a szovje-
teknek más terveik is vannak. A néme-
tek meg ki tudja mire tartottak igényt? 
A Dunántúlra? Az életterükre? És a 
két agresszív hatalom szoros politikai, 
katonai szövetséget kötött. Együttmû-
ködtek! Hitler és Sztálin! S aztán 
Churchill és Sztálin!
Miféle korszak volt ez Európában? 

Az értékek hierarchiájának felbom-
lása, a bizonytalanság, a jó és rossz 
összezavarása, a szellemi és politikai 
prostitúció, az állandó provokációk 
kora. A szabadság mámorából a szaba-
dosság káoszába vagy a parancsuralom 
„rendjébe” menekülés idôszaka. De 
egyben a fejlôdés, a technikai csodák, 
a pezsgés idôszaka is. Európa össze-
zavarodásának szimbóluma Németor-
szág volt. Ebben oroszlánrészt vállalt a 
(háborúban csak az amerikaiak által) 
gyôztes franciák elképesztô mohósága, 
kivagyisága. A németek folytonos 
megalázása, nyomorba, kilátástalan-
ságba és káoszba taszítása. A jóvátételi 
követeléseket teljes képtelenségig fo-
kozták, és 1988-ig fizettették volna. Ez 
is provokáció volt. Mint a Közép-Eu-
rópát szétzúzó és védtelenné tévô bé-
kerendszer, kivált a tria noni tákol-
mány. Provokáció volt az emberi ér-
telem és lélek ellen. A clemenceau-i 
vízió a francia vezetésû Európáról, a 
hitleri a nemzetiszocialista német–
germán ezeréves birodalomról, Mus-
solinié a fasiszta Római Birodalomról, 
Leniné a kommunista világforrada-
lomról…

A provokáció a mûvészetetekben is 
megjelent. A polgári mûvészetet Ru-

benstôl el kell égetni! –- szavalták. 
Éljen az új gépmûvészet! Az erkölcs 
megtámadása. „A gyönyör hiénái.” A 
Hamletet, nôvel a címszerepben. Új 
tánc a shimmy. „A lábak rángatóznak, 
nem is tánc, hanem lázas delírium.” S 
aztán jön a mindent elsöprô charleston. 
És a jazz s persze Josephine Baker. 
Megjelenik az elsô vámpírfilm, a Nos-
feratu, az expresszionista film, amely 
azt üzeni, hogy a rémálom elôl nincs 
menekvés. De már játsszák Chaplin 
filmjeit is, az „isteni Garbo” hódít, és 
1927-ben készül el a német vízió, a 
Metropolis, amelyben harminchatezer 
statiszta szerepelt. Közben az Egyesült 
Államokban már a húszas évek végén 
több mint a húszmillió automobil járja 
az utakat. A sebességrekord 1922-ban 
215 km/h. Nagy csoda a léghajó, a 
repülôgép, építik a hatalmas óceánjáró 
hajókat, megszólal a rádió és hama-
rosan a film is. Charles Lindberg átre-
püli az Atlanti-óceánt (1927), s Endresz 
György.

Közben Mussolini fekete ingesei Ró-
mába masíroznak, átveszik a hatalmat. 
A bizonytalanságot a fasiszta vezér 
szavai pontosan kifejezik: „Mindig a 
körülményeknek megfelelôen vagyok 
reakciós vagy forradalmár.” Megala-
kul a Szovjet unió, kezdetét veszi Sztá-
lin rémuralma, a marxizmus és a 
kommunizmus terjed Nyugat-Euró-
pában is. Németországban Hitler egy 
sikertelen puccs után 1933-ban hozzá-
foghat a nemzetiszocializmus gyakor-
lati megvalósításához. Merénylôk 
megölik az osztrák kancellárt, a 
jugoszláv királyt, Indiában Gandhi éh-
ségsztrájkol és erôszakmentes enge-
detlenséget hirdet, Kínában Mao csa-
patai hosszú menetelésbe kezdenek --
– zajlik a polgárháború --–, miként 
Spanyolországban is. Amerikában a 
Ku-Klux-Klan szervezkedik, és virág-
korát éli a gengszter világ, fôleg az 
évtizedes szesztilalom miatt.

Ugyanakkor megvalósul a nôk politi-
kai egyenjogúsága, egyre fontosabb 
helyet vív ki magának a sport, 1936-
ban a kor legnagyobb sportrendez-
vénye, a berlini olimpia már politikai 
felhangokat is kap. Mint ahogy Pi-
casso, Miró, Dalí és más festôk mûvei 
is. Az építészet fantasztikus teljesít-
ményei csodálattal töltik el a világot. 
New York felhôkarcolói, a Golden 
Gate híd San Franciscóban, a római 
EUR negyed a „kocka Colosseummal”, 
a Bauhaus stílus és szemlélet, az elsô 
autópálya Németországban. A tudo-
mány is szállítja a szenzációkat, a kor-
szak felfedezése többek közt a penicil-
lin és a C-vitamin.

Magyarország, miután talpra állt a 
trianoni csonkítás után, ennek az Eu-
rópának szerves része volt. Mûvészei, 
tudósai, mérnökei, sportolói elismerést 
vívtak ki Európában és a világban. A 
magyar ipar világszínvonalú terméke-
ket is gyártott, az ország erején felül 
költött oktatásra, tudományos kuta-
tásra. A politikai stabilitás is hozzájá-
rult, hogy a világválság után prosperált 
a gazdaság. A harmincas években a 
nemzetközi elismerést is jelezte, hogy 
nálunk tartották a cserkészek világta-
lálkozóját és az eucharisztikus világ-
kongresszust. A nemzet legfôbb össze-
tartó erejét az a gondolat adta, hogy a 
trianoni szétszakítottság nem marad-
hat fenn örökké, a rossz döntést békés 
revízió alá kell venni. De legalább 
ilyen fontos volt maga az eszköz, 
amellyel ezt elérni vágyták. „Az er-
kölcs és tudás hatalmával meg akarjuk 
hatványozni a magyar munka terme-
lékenységét, és ennek a termékeny 

munkának révén módosabbak, e révén 
függetlenebbek és mindenekelôtt ön-
tudatosabban magyarok akarunk len-
ni” –-- adta meg a programot Kle-
belsberg Kuno.

Azon a pénteki hajnalon, 1939. szep-
tember 1-jén végérvényesen véget ért 
egy korszak Európa és a világ törté-
netében. Az euró pai ember változott 
meg, miután 1945 tavaszán feljött a 
pincékbôl, és körülnézett a romokon. 
Voltak, akik ünnepeltek, gyôztesnek 
érezték magukat. Mások azonnal 
szembesültek a sötét jövôvel. Nyugat-
Európának volt még egy hosszú léleg-
zetvételnyi feltámadása a hatvanas–
hetvenes években, de a szétszakítottság 
nem csak a szovjet uralom alá került 
keleti részeknek ártott meg, hanem a 
Nyugatnak is. Olyan szellemi, gazda-
sági, demográfiai folyamatok indultak 
meg, amelyek mára már veszélyeztetik 
az öreg kontinensnek a két háború kö-
zött még élô, de már sérült szellemi-
ségét. A Nyugat a szabad kereskedelmi 
prédalesés okán védtelenül hagyta lel-
ki és fizikai határait. Ennek következ-
ményeit látjuk most eluralkodni, a nap 
nap után bekövetkezô tudatos provo-
kációkban. Esztelen víziókban. A cle-
menceau-i víziót ma Macron játssza, 
Németország eltébolyodottsága elke-
serítô és félelmetes, Oroszország me-
gint messze van, s hol vagyunk már a 
DADA provokációitól, s hogy Asta Ni-
elsen játszotta Hamletet? De talán 
észhez lehet még téríteni a megromlott 
kontinens lakóit. A fizikai határokat le 
lehet zárni az illetéktelenek elôtt, a 
lelkieket meg újra az élethez, szeretet-
hez, a természethez illeszteni. S a meg-
szakadt szép imát folytatni.

Szerencsés Károly
(Magyar Hírlap)

Padovától BelgrádigAz immár 11. alkalommal megtar-
tott Nemzeti Hét keretében Bala-
tongyörökön „Padovától Belgrádig. 
A Monarchia felbomlása 1918-ban” 
–- címmel tartott Ligeti Dávid tu-
dományos munkatársunk elôadást. 

Elmondta: az elsô világháború utolsó 
évére minden hadviselô fél kimerült, 
az Osztrák–Magyar Monarchia a vég-
sô tartalékait élte fel. A k. u. k. haderô 
azonban az év derekáig minden nehéz-
sége ellenére sem volt kedvezôtlen 
helyzetben: az oroszországi bolsevik 
hatalomátvétel következm nyeként a 
keleti fronton ugyanis megszûntek a 
harcok, 1917 végén pedig gyôzelemmel 
fejezôdtek be az isonzói csaták is. A 
caporettói áttörésben két olasz hadse-
reget szétzúzva 120 km-t sikerült elô-
renyomulni, egészen a Piave folyóig. 

A háború folytatását ekkor a tekinté-
lyes hadizsákmány tette lehetôvé. Li-
geti szerint a vég elôjele volt a júni-
usban kudarcba fulladt offenzíva. Ez 
ugyan eltörpült a korábbi évek vérfür-
dôihez képest, a hátországban morális 
szempontból mégis döntô hatást gya-
korolt. 

Hozzátette: Woodrow Wilson ameri-
kai elnök 1918. január 8-án kiadott 14 
pontja is jelentôs szerepben aknázta 
alá a Monarchia struktúráját. 1918 
októberének elején a Monarchia a 14 
pont alapján ajánlott fegyverszünetet 
az amerikaiaknak és rajtuk keresztül 
az antantnak –-- az USA ugyanis csak 
„társult hatalomként” lépett hadba 
elôbbi oldalán, formálisan nem volt a 
szövetségi rendszer tagja. 

Wilson hosszas, majd három hétig 
tartó csönd után elutasította IV. Ká-
roly javaslatát. 

Az egyre élezôdô szociális és politikai 
feszültségben Károly egy jó szándékú, 
de végzetes lépésre szánta el magát: 
átalakította a birodalom struktúráját. 
1918. október 16-án az uralkodó mani-
fesztumot bocsátott ki, amelyben 
Ausztriát –-- vagyis a kettôs monarchia 
Bregenztôl Ternopolig, valamint Tep-
litztôl Dubrovnikig terjedô osztrák 
részét – föderalista állammá alakította, 
és elismerte az egyes „néptörzsek” 
autonómiájához való jogát. 

A dokumentum kiadásával Károly 
elejét kívánta venni a nemzetiségi 
szeparatizmusnak, de ebbéli törekvé-
sében kudarcot vallott és mindez csak 
felgyorsította a kibontakozó katasztró-
fát. 

A manifesztum hatására a magyar 
fél is változásokban gondolkodott, te-
kintettel arra, hogy a kiegyezés alap-
jául szolgáló 1723. évi Pragmatica 
Sanctio törvényében is változás állt 
be. 

Ligeti szerint itt bizonyosodott be, 
hogy a kiegyezés rendszere olyan tö-
rékeny alapokon állt, amely egysze-
rûen nem tudott elviselni egy ekkora 
változtatást. 

A hátország egyre gyorsuló felbomlá-
sa kataliztálta a k. u. k. haderô pusztu-
lását. 1918. október 24-én erôteljes 
olasz offenzíva kezdôdött a délnyugati 
arcvonalon, amelyet francia, brit, 
amerikai, csehszlovák egységek haj-
tottak végre. Még négy napig ered-
ményesen védekezett a haderô, de 28-
a után bekövetkezett a drámai „Göt-
terdämmerung”: mivel a harcoló erô-
ket a megbízhatatlan és sok esetben 
lázadó erôkkel nem lehetett felváltani, 
a Monarchia haderejét az ellenség 
felôrölte. 

Ugyanezen a napon a Monarchia 
fegyverszüneti tárgyalásokba kezdett 
az olaszokkal. A császár és király fel-
ismerte, hogy a háború elveszett, és a 
Monarchia felbomlásával együtt a 
hadsereg is vég ráit éli. A katonák még 
november elején is harcoltak, amikor-
ra a dualista állam de facto már nem is 
létezett. Károly november 3-án éjjel 
átadta a fôparancsnokságot a Vezérkar 
fônökének, Arz vezérezredesnek. 

Eddigre Padovában már aláírták a 
fegyverszünetet, viszont kommuniká-
ciós zavar következtében Arz már 3-
án hajnalban azonnali fegyverletételre 
adott parancsot, míg az olaszok úgy 
értelmezték a dokumentumot, hogy az 
csak 24 órával késôbb lép hatályba. 

Mindennek következtében 360 ezer 
k. u. k. katona esett hadifogságba, mi-

vel már nem tanúsítottak ellenállást. 
E kontingensben azonban alig akadt 

magyar, miután Linder Béla hadügy-
miniszter már 2-án hajnalban elren-
delte, hogy a magyar csapatok hagyják 
el a frontot. Linder e tette révén valódi 
nemzeti hôssé válhatott volna, miután 
azonban ezen egységek döntô részét 
demilitarizálták a következô hetekben, 
az egyébként a k. u. k. haderô ezredesi 
rendfokozatát viselô hadügyminisztert 
„A nem akarok többé katonát látni!” -– 
mondata tette „halhatatlanná”.

Ligeti szólt a magyarországi hátor-
szág eseményeirôl is. 

A manifesztumot követô belpolitikai 
válság Tisza István, volt miniszterel-
nök meggyilkolásába, majd az úgyne-
vezett ôszirózsás forradalomba torkol-
lott. 

A történész szerint az elmúlt száz 
évben sokszor fellángolt az a vita, 
hogy a padovai fegyverszünet vonat-
kozott-e a balkáni frontra is. 

Mint fogalmazott: „a primer források 
vizsgálatával egyértelmûen megerô-
síthetô, hogy a belgrádi fegyverszünet 
a Károlyi-kormány legnagyobb baklö-
vésévé lépett elô. Elviekben ugyanis 
az olaszokkal aláírt dokumentum biz-
tosította a Magyar Királyság 1914. évi 
határait. 

A Balkán felôl érkezô francia–görög–
szerb–brit haderô fô célja az ekkor 
még háborút folytató Német Biroda-
lom délkelet felôl való megtámadása 
volt, így nem képzett elsôdleges célt 
magyar területek elszakítása. 

A Belgrádban november 7-én meg-
kezdôdött, majd a hat nappal késôbb 
parafált egyezmény megnyitotta az 
utat a történelmi Magyarország széte-
séséhez, miután mindössze nyolc 
hadosztály fenntartását engedélyezte 
a megszületô Magyar Népköztársaság 
számára – a száz éve létrejött magyar 
respublika hivatalos neve ugyanis ez, 
nem pedig Magyar Köztársaság volt” 
–- mondta.
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