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Gyilkosság a Maroson 1920-ban
The death of the German flying lieutenant Werner von Bülow 

Murder on the Maros in 1920

Abstract
German flying lieutenant Werner von Bülow was killed by a Romanian soldier at 7 a.m. on May 
8, 1920. He received a gunshot wound during the crossing from the left bank of the Maros to 
the Hungarian side, which came under Romanian control, which caused him such severe inter-
nal bleeding that he died of the injury on the Maros bank, on the Hungarian side. He was only 
23 years old when he died. Bülow was released from French captivity and wanted to return to 
Germany with his companion, German flight lieutenant Franz Clemens Schiffer. Schiffer luckily 
survived the incident. The case gained wider publicity after the mistaken belief that Werner von 
Bülow was the son of General Karl von Bülow and the grandson of Chancellor Bülow arose. 
With the deep condolences of the population, Werner von Bülow was buried in the Lutheran 
cemetery in Makó at the expense of the town. A memorial column was erected on his grave 
from a public donation. The monument is still there today in a heavily cracked state. Werner von 
Bülow received the II. and the German military award of the First Class Iron Cross. Werner von 
Bülow is also included in the Hungarian National Archives database of World War I casualties. 
The article describes the circumstances of the murder, burial and memorial.
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Werner von Bülow német repülő tüzér hadnagyot 1920. május 8-án reggel 7 órakor ölte meg 
egy román katona. A Maros román fennhatóság alá került bal partjáról a magyar oldalra történő 
átkelés során kapott lövési sebet, mely olyan erős belső vérzést okozott neki, hogy a Maros-par-
ton, a magyar oldalon belehalt a sérülésbe. Halálakor mindössze 23 éves volt. A hadnagy 1896. 
augusztus 12-én született. Berlinben lakott, a Luther utca 5. szám alatt. Felesége, gyermekei 
nem voltak, édesanyjának és édesapjának a neve a hatóságok előtt ismeretlen maradt. A Nagy 
háborúban teljesített szolgálataiért kiérdemelte a II. és az I. osztályú vaskereszt német katonai 
kitüntetést. A vallása evangélikus.1 

A gyilkosság Makó történetének egy különlegesen érzékeny időpontjában történt. A város 
ekkor már túl volt az I. világháború okozta megrázkódtatásokon, a rosszemlékű román megszál-
láson, és előtte állt a borzalmas békediktátum aláírásának. Mind e mellett az emberek küzdöttek 
a mindennapi élet gondjaival, a létfönntartás bizonytalanságaival. Ez a gyakran kiábrándító és 
konfúz helyzet alapvetően határozta meg Makó lakosságának a közhangulatát, a napi esemé-
nyekre való reakcióját. 

 A város számára nyomasztó emlék volt a román megszállás. Ez különösen az apátfalvi 
vérengzés árnyékában mélyen „húsbavágó, vérbegázoló” nyomot hagyott.2  Az idegen csapa-
tok bevonulása (1919. április 27.) ugyan szabadulást hozott a vörös terror alól, de mégis egyenlő 
volt a nemzeti önállóság elvesztésével. A megszálló franciák távozása (1919. június 16.) és a 
román megszálló csapatok érkezése (1919. június 17.) után a város sorsa lényegesen rosszabbra 
fordult. Ennek fájdalmas kifejezése volt, hogy az idegen hatalom a középületeinken „lengő 

1  Halottvizsgálati bizonyítvány. MERI 4. 1920. május 10. Állami anyakönyvi másodpéldányok levéltári gyűjteménye. 
MNL CSML XIII.1.  A megjegyzés rovatban: „Az elhalt Werner von Bülow néven jelentetett be. Az elhalt Berlin 
városi (Porosz ország) illetőségű porosz állampolgár.” Az ügyben az alispáni hivatal is illetékes volt. BÖLÖW (sic) 
Werner porosz alattvaló halotti anyakönyvi kivonata. 5615. Alispáni mutató 1920-as évre. MNL CSML MFL IV.B 
408.  

2  A román rekvirálások miatt kirobbant összecsapásokkal kapcsolatban a korabeli tudósítások 34 apátfalvi halottról 
és 85 fogolyról beszéltek. Oláh rémségek Apátfalván. Makói Újság, 1920. április 18. 1.  Az apátfalvi eseményekkel 
kapcsolatban lásd: Marosvári 2021. https://mek.oszk.hu/22800/22816/22816.pdf (Letöltve: 2022. július 31.) 
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nemzeti lobogónkat másikkal (a román zászlóval) cserélte fel,”3 a város óráit a romániai időzó-
nának megfelelően egy órával előre állíttatta.4 Az újságok első oldalain pedig folyamatosan a 
megszálló román csapatok rendeleteit közölték, egy idő után románul is. 

A makói lakosság úgy élte meg mindezt, mint „rendkívül nyomasztó időt”5, amikor teljesen el 
volt zárva a világtól, gátolták a szabad mozgását, folytonosan zaklatásokat, hatalmaskodásokat 
kellett elviseljen. Rekvirálások, elnyomás, bántalmazás, zsarolás mind az életük része lett. Nem 
volt vagyon- és létbiztonság. Mindez még nagyobb veszedelmet jelentett a Makó környéki ta-
nyavilág lakosai számára.6 Erről a helyzetről írta a Makói Újság a románok kivonulása után: 
„Az oláh megszállás idején… alig múlt el nap, hogy kisebb nagyobb rablásról, kegyetlenke-
désről panasz ne érkezett volna a makói rendőrséghez az oláh katonák önkényeskedéseiről, 
rablásairól.”7 És „nem lehetett vele szemben ellenmondás.”8 Aki tiltakozni mert, azt jó esély-
lyel megverték. És hogy a makóiak ezen „aljas tettek” közé sorolták Werner von Bülownak a 
tragédiáját, mutatja a Makói Újság Bülow hadnagy meggyilkolásáról szóló első tudósításának 
bevezetője: „az oláh kivonulás óta (1920. március 29.), nap nap után ismertettük az oláh meg-
szállók vad közegei brutális vad gazságait… a gazok eme fájó és szomorú panaszkönyvébe 
ma egy újabb vérlázító, aljas tettét könyvelhetjük el az oláh katonáknak, akik ma hajnalban 
keserves kálváriát járt, két szerencsétlen németországi fiatalember közül az egyiket lelőtték, pár 
pillanattal a hosszú és kínos hányattatásból való boldog szabadulás előtt.”9

A román ellenes hangulatot erősítette a várható méltatlan és igazságtalan béke, amit így, 
már a megkötés előtt a város lakói elutasítottak. Az ország sajtójához hasonlóan a helyi lapok 
is szüntelenül cikkeztek a várható diktátumról. Állandó témává vált a tartalma, az, hogy en-
gedelmeskednünk kell-e az antantnak, alá kell-e írni a békediktátumot vagy nem, ki írja alá, 
mikor írják alá, hogyan lehet majd a jogos magyar sérelmekre gyógyírt találni. Az itt élőknek 
természetesen nem voltak naprakész információi a háttértárgyalásokról, ahol eldőlt a város sor-
sa. Ugyan hitték, hogy Makó Magyarország része marad, mégis az egész időszakot egyfajta 
bizonytalanság hatotta át.10 A lakosság szemében az ország földarabolásának is az eddig soha 
nem látott gyarapodás elé néző Románia volt az egyik fő oka és nyertese.  Tiltakozás, az igaz-
ság követelése, nemzeti érzések egyre inkább jellemzői lettek a városi közgondolkodásnak.  
Ezt fejezi ki a megkötendő békediktátummal kapcsolatban a lapokban többször, kiemelt mó-
don megjelenő rövid fölhívás: „Ne tűzzön senki fekete lobogót, ne viseljen senki gyászjelvényt, 
 

3  Székely János református helyettes iskolaigazgató tanügyi jelentése az 1918-1919. tanévről. 1919. július 1. Tiszán-
túli Református Egyházkerület Levéltára I.29.i.1212. In Orbán 2004. 198.

4  A város állami anyakönyveiben is a romániai zónaidőt jegyezték be. A román megszállás végeztével minden egyes 
időpontbejegyzést lehúztak, és gondosan átírtak a magyarországi zónaidőnek megfelelően egy órával korábbra. 

5  Bezdán József makói plébánosnak Glattfelder Gyula csanádi püspökhöz írt levele. 1919. december 2. Archivum 
Dioecesanum Temesváriensis / Hungarica pars Dioeceseos Csanádiensis / Makó.  In Orbán 2004. 202. 

6  Barna 1929. 82–83.; Marosvári 2022.
7  Oláh kultur mozaik. Makói Újság 1920. április 3. 2. 
8  Tarnay Ivor: Csanádmegye az oláh megszállás alatt. Makói Független Újság 1920. április 17. 2. 
9  Két nagynémet diák és két oláh martalócz. Makói Újság 1920. május 9. 2. 
10  Makó sorsa bizonytalan volt. Fölvetődött a Romániához való csatolásnak a gondolata is. 1919. február 28-án dőlt el 

véglegesen, hogy Makó Magyarországnál marad. Gulyás 2021. 
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mert mindnyájan tudjuk, érezzük, hogy a történelmi Magyarország nem halhat meg.”11 Ilyen 
körülmények között történt a gyilkosság. 

Az esettel kapcsolatban vizsgálatot rendeltek el. A vizsgálat során adatokat főként Bülow 
bajtársa, Franz Clemens Schiffer szolgáltatott. A román katonák kihallgatására magától értető-
dően gondolni sem lehetett. 

Franz Clemens Schiffer egyetemi hallgató és Bülow barátja volt. A háború alatt ő is tisztként 
szolgált egy ideig Brassóban is, és Werner von Bülowhoz hasonlóan „a német repülőcsapatok 
hadnagya” volt. Mint Bülow, ő is 1896-ban született.  Leszerelése után az erdélyi szász városo-
kat járta be tanulmányúton.12 1920 januárjában érkezett vissza Brassóba, ahol februárban talál-
kozott a francia hadifogságból szabaduló Bülow repülő tüzér hadnaggyal. Későbbi tudósítások 
szerint Bülow Törökországból13 érkezett ide. Azt tervezték, hogy a román hatóságok kiutasító 
határozatának engedelmeskedve egy 1920. március 15-én induló visszatelepítő vonattal jönnek 
Magyarországra. Schiffer betegsége miatt, ágyban fekvő volt, azonban csak április elején tudtak 
volna útra kelni.14 

Schiffer fölgyógyulása után elment a brassói román csendőrparancsnokságra, hogy iratokat 
kérjen az utazáshoz a maga és barátja számára. A hivatalos ügy intézése előtt ott azonban egy 
német főhadnagy fölvilágosította, hogy hasonló késlekedés miatt a románok fogva tartották őt 
és a feleségét. Erre a két fiatalember úgy döntött, hogy nem jelentkeznek a román hatóságoknál, 
hanem polgári ruhában, gyalog indulnak el a magyar fennhatóság alatt maradt területek felé, és 
onnan tovább Németországba.15 Ez Makóig több mint ötszázötven km-t jelentett. A bizonytalan 
állapotok és hatalmi viszonyok, a közbiztonság hiányosságai miatt az út nem volt egyszerű. 
A beszámoló szerint leírhatatlan körülmények között, megvesztegetések, zsarolások sora után 
több hét alatt értek Brassóból Nagyszentmiklósra, ahol két román katona 500-500 koronáért 
hajlandó volt az Apátfalva felé eső ún. Fehérháznál16 csónakon a folyón átszállítani őket a ma-
gyar fennhatóság alatt maradt partra.17 Szót értettek, hisz az egyik román katona korábban az 
osztrák-magyar hadsereg tagja volt, és beszélt németül.18

A két német fiatalember május 7-én, a csanádi erdőn át indult a Maroshoz.  A pénz átadása 
után szálltak be a csónakba. Nem sok jót ígért, hogy a csónak tulajdonosa, egy idős ember 
helyett a két román ment velük, és az egyik román katona még a fegyverét is magával vitte. 
A románok összesúgtak, alaposan szemügyre vették a németek poggyászát, ami a németekben 
növelte a gyanakvást. Kezdetektől az a megállapodás volt a németek között, hogy a holmijukat, 
ha kell erőszakkal is, de mindenképpen megvédik.

A túlsó part előtt néhány méternyire a románok megállították a csónakot. Elégedetlen-
kedni kezdtek a kapott öt-ötszáz koronával, kevesellték, és követelték a németek poggyászát, 

11  Ez a felhívás jelent meg például közvetlenül Bellow hadnagy meggyilkosságról beszámoló cikk után a Makói Friss 
Újságban. Ne tűzzön senki fekete lobogót. Makói Friss Újság 1920. május 13. 3. 

12  Élet-halálharc egy csónakban. Makói Friss Újság 1920. május 9. 2. 
13  Bülow hadnagy síremléke az evangélikus temetőben. Makói Friss Újság 1925. november 22. 2. 
14  A két német diák tragikus hajnali kalandja. Makói Friss Újság 1920. május 13. 3. 
15  A német hadnagy meggyilkolásának hiteles története. Makói Újság 1920. május 13. 3.  
16  A Fehérház Makó és Apátfalva határán állt. Már 1903-tól engedély nélküli révátjáró működött itt. Tóth 2000.
17  A két német diák tragikus hajnali kalandja. Makói Friss Újság 1920. május 13. 3.
18  Élet-halálharc egy csónakban. Makói Friss Újság 1920. május 9. 2.
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mert különben nem kötnek ki.19 A vita akkor fajult el, amikor Bülow lovaglócsizmáját is meg 
akarták szerezni. Schiffer beszámolója szerint ebbe varrták bele a pénzüket, így azt semmiképpen 
nem adhatták oda. Ekkor Schiffer a zsebében lévő, az esetleges összecsapásra készülve már előre 
kinyitott késsel dulakozás közben mellbe szúrta a fegyveres román katonát. A katona lőfegyverét 
balkezével megragadta. A román a fegyvert kiszakítva Schiffer kezéből, a folyóba esett. Közben 
Bülow a másik román katonára támadt. Az ingadozó csónakból mindketten a sekély vízbe estek. 
”Ekkor történt, hogy a másik sebesült katona fegyverét társának dobta oda, aki a sekély vízben 
felállott s megtöltötte a fegyvert. V. (sic) Bülow hadnagy társára kiáltott, az megfordult s látta 
a ráemelt fegyvert, mikor pedig lebukott a vízbe (ti. Schiffer), hallotta a lövés dörrenését is.”  
Amikor följött, a románok éppen a csónakba szálltak, s elindultak a másik part felé a dulakodást 
kiváltó poggyásszal.   „Bajtársát a hullámok feléje sodorták s amikor hozzáúszott, nagy rémület-
tel látta, hogy halálos sebet kapott… Minden valószínűség arra mutat, hogy von Bülow hadnagy, 
amikor az oláh móc társára emelte a fegyvert, saját testével akarta védeni, közéjük vetette magát 
s így kapta azt a lövést, amely a bal karjától a jobb kar irányába a mellén keresztül hatolt.” 
Bülowot társa még kihúzta a partra, de ott „a közeli házból előjövő” csendőrökkel együtt már 
csak a halál beálltát állapíthatták meg. A holttestet kocsival a makói közkórház halottas házába 
szállították.20 Az esetet a vizsgálatok alapján rablógyilkosságnak nyilvánították.

A lövéstől származó halálesetet rögzítette a hivatalos halottvizsgálati bizonyítvány. Ezt vette 
át a makói evangélikus gyülekezet anyakönyve21 és a makói anyakönyvi kerület hivatalos ha-
lotti anyakönyve.22 A Bülow haláláról szóló értesítést közzétették a helyi anyakönyvi hírekben 
is.23 A történtektől erősen megviselt Schiffert, miután a „kiállott izgalmak hatása alól némi-
leg szabadult”, a csendőrség kihallgatta. Schifferről Petrovics György polgármester utasítására 
gondoskodtak. A kihallgatás után a hatóságok a makói kórházban helyezték el ápolás végett,24 a 
családját pedig táviratban értesítették a történtekről. 

A különböző tudósításokban az eseményekről szóló beszámoló torzult. Így olvashatjuk azt, 
hogy a két román katona a csónakba szállt, és a folyón átkelni akaró német fiatalemberekre a 
lövést a partot ért egyik román katona adta le. A Makói Friss Újság 1925-ben már arról írt, hogy 
csak a német fiatalemberek menekültek a csónakkal, és a román megszállás alatt lévő csanádi 
oldalról a román határőrök(!) golyózáport küldtek utánuk. A Marosvidék pedig már úgy idézte 
föl az eseményeket ugyancsak 1925-ben, hogy Bülow hadnagyot egy késsel szúrták le. 

Az atrocitásról szóló beszámoló joggal tartott számot nagyobb érdeklődésre. Illeszkedett 
az ország közhangulatát meghatározó napi történésekbe, ugyanakkor a német, román és ma-
gyar szereplők révén nemzetközi vonatkozásai is lettek. Jelentősége így túlmutatott Makón 
19  Két nagynémet diák és két oláh martalócz. Makói Újság 1920. május 9. 2.
20  Élet-halálharc egy csónakban. Makói Friss Újság 1920. május 9. 2.  A két német diák tragikus hajnali kalandja. Ma-

kói Friss Újság 1920. május 13. 3. A német hadnagy meggyilkolásának hiteles története. Makói Újság 1920. május 
13. 3. 

21  A halottak anyakönyvébe 4. szám alatti, 1920. május 8-ai bejegyzés. Halálnem: lövési seb. II. kötet. Keresztelési, 
esketési, halotti anyakönyv. MERI irattára

22  A halál oka: lövési sebesülés. A makói anyakönyvi kerület Halotti anyakönyve 1920 évi január hó 1-ő napjától 
1922 évi április hó 7. napjáig. Az 1920-as év 246. számú bejegyzése. Állami anyakönyvi másodpéldányok levéltári 
gyűjteménye. MNL CSML. XIII. 1. 

23  Anyakönyvi hírek. Makói Újság 1920. május 11. 4. 
24  Két nagynémet diák és két oláh martalócz. Makói Újság 1920. május 9. A kórház bent fekvő betegei között nevével 

nem találkozunk. Ápolási törzskönyv 1920. jan. 1-től – dec. 31-ig. MNL CSML FL VIII.801. 
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A hírt a Magyar Távirati Iroda (MTI) is közzétette. Az MTI jelentése, a makói újságok cikkei, 
illetve saját tudósító alapján a gyilkosságról országos lapok is beszámoltak. 

A Népszava május 12-én Dráma a demarkációs vonalon címmel az MTI beszámolóját idéz-
te. Ez alapján kaptak képet az olvasók a német fiatalemberek útjáról a Marosig, a folyón való 
átkelésről, a gyilkosságról és a temetésről: „Az elmúlt napokban két német fiatalember Brassó-
ból hazájába igyekezve, a Maroson át akart kelni, hogy visszatérhessenek Németországba. Az 
apátfalvai kompnál csónakon kísérelték meg a magyar partra való átjutást, amikor két román 
katonával találkoztak, akik a csónakba szálltak és hátizsákjaikból az értékesebb ruhaneműket 
el akarták venni. Dulakodás támadt, miközben az egyik román megsebesült, míg a másik a víz-
be bukott, de magával rántotta az egyik fiatalembert. A román partot ért és fegyverével rálőtt 
a vízbe bebukott fiatalemberre, akit társa, holtan húzott ki a vízből. A megmenekült német a 
makói csendőrségen tett jelentést az esetről. A halottat Makón temették el.”25 Más újságok is 
a távirati iroda hírét hozták. Például Az Újság című lap ugyanezen a napon ugyanezeket az in-
formációkat adta közre. Mindössze a cím más: Román barbárság a demarkácziós vonalon. A 
tévedés a tudósításában csupán annyi, hogy a Maroson való átkelés helyéül az apátfalvi helyett, 
a helynevet elírva árokfalvi kompot adtak meg.26  Május 13-án Az Újság a hadnagy temetéséről 
is beszámolt. Ismertette az eseményeket, a katonai „pompával” lezajlott szertartást, a város 
együttérzését. A tudósításba tévedés itt is becsúszott, a cikk a Maroson való átkelés helyett a 
Tiszán való átkelésről írt.27 

A beszámoló hírértékét alaposan növelő új információ május 14-én bukkant föl. A Népsza-
va megismételve a történések főbb mozzanatait kiemelte, „újabb tudósítás most arról ad hírt, 
hogy a megölt fiatalember Bülow német tábornok fia volt.” A szenzációs megállapítást már a 
cím kiemelte: „Román katonák agyonlőtték Bülow tábornok fiát.”28 A meg nem nevezett újabb 
tudósítás megfogalmazója bizonyára Karl von Bülow tábornokra gondolt, akinek az ismertsége 
és a német hadseregben betöltött szerepe még inkább az eseményekre irányította a figyelmet. 
Karl von Bülow volt a második számú német hadsereg parancsnoka, akinek a nyugati fronton 
végrehajtott katonai tevékenységéről a magyarországi lapok részletesen beszámoltak. A kora-
beli tudósítások, kiadványok a háború egyik vezéreként és hőseként ünnepelték.29 Így a hír, 
hogy az ő fia esett a kegyetlen rablógyilkosság áldozatául, nagyobb súlyt adott a történéseknek, 
nagyobb megdöbbenést, nagyobb együttérzést és hevesebb reakciót váltott ki. Így méltán tartott 
számot még nagyobb érdeklődésre.30 

Figyelemre méltó, hogy a Werner von Bülowról szóló makói tudósításokban ennek a családi 
kapcsolatnak nyoma sincs. A dokumentumokban az anyja neve, az apja neve rubrikák kitöltet-
lenek maradtak, vagy egyszerűen kihúzták ezeket, ami annyit jelent, hogy a hatóságok számára 
ismeretlen. A cikkeknek, a rendőrség által lefolytatott nyomozásnak a legfőbb adatszolgáltatója 
25  Dráma a demarkációs vonalon. Népszava 1920. május 12. 5.
26  Román barbárság a demarkácziós vonalon. Az Újság 1920. május 12. 6. 
27  Német repülőtiszt temetése Makón. Az Újság 1920. május 13. 5. 
28  Román katonák agyonlőtték Bülow tábornok fiát. Népszava 1920. május 14. 4. 
29  Süle 345–346. Bülow, Karl Wilhelm Paul von. Deutsche Biographie.)
30  Bülow tábornok családja általában közérdeklődésre tarthatott számot. Erre jó példa a szegedi Délmagyarország című 

lap beszámolója 1911-ből. Bülow tábornok fiáról, ugyancsak Bülow hadnagyról megírták, hogy vagyonát a társáéval 
együtt a kártyaasztalnál és ruletten elszenvedett veszteségek, azaz csőd miatt Berlinben zár alá vették. Csődbe jutott 
testőrtisztek. Délmagyarország 1911. március 11. 7. 
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Bülow barátja, Schiffer volt. Schiffer pontosan adta meg a Wernerrel kapcsolatos adatokat: 
születése időpontját, lakhelyét, családi állapotát, haderőnemét, rendfokozatát, kitüntetéseit… 
Érdekes, hogy a szülők nevének rögzítésére nem került sor. Ha azonban Werner von Bülownak 
lett volna apa fiú kapcsolata Bülow tábornokkal, azt Schiffer mindenképpen közölte volna. Karl 
von Bülow tábornoknak egyébként három gyermeke született: Alexandra, Busso és Vicco. Wer-
ner nevű fia nem volt.31 

Az előkelő és rangos rokoni viszonyokra vonatkozó találgatások 1925-ben, Werner von Bü-
low makói síremlékének a fölavatása és édesanyjának makói látogatása alkalmából bővültek. A 
különböző tudósítások Wernert ekkor már nem csak Bülow német tábornok fiaként említették, 
hanem úgy írtak róla mint Bernhard von Bülownak, a nagy német kancellárnak a közeli rokoná-
ról, sőt mint a kancellárnak vagy csak egyszerűen a nagy Bülownak az unokájáról.32 Werner a 
kancellár unokája sem lehetett, hisz a kancellár ugyan megházasodott, de gyermektelen maradt.33 

Az eset jelentősége tehát Karl von Bülow tábornoknak az említésével megnőtt. Valószínűleg 
ezzel volt összefüggésben, hogy a 8 Órai Újság, melynek imázsához szorosan kapcsolódott a 
napi eseményekről való gyors és hiteles tájékoztatás, saját tudósítót küldött ki. A tudósító alapos 
munkát végzett. Így a 8 Órai Újság május 14-én a föllelhető információk alapján részletes be-
számolót adott olvasóinak. A lap a rendőrségi vizsgálat befejeztével, május 16-án újabb cikkben 
tért vissza a történtekre. Fölidézte a már ismert eseményeket, és a nyomozás folytán napvilágra 
került újabb részletekről beszélt. A kiküldött tudósító olyan érdekes mozzanatokat is rögzített, 
melyről addig az olvasók nem hallottak.  Ilyen, hogy az átkelés előtt a németek abban egyeztek 
meg egymással, az első gyanús momentumra a „los” jelszóra elbánnak a románokkal. A los 
jelszó el is hangzott, midőn a románok a németek cuccait akarták elvenni, s ezután szúrta meg 
a már előre kinyitott késsel az egyik román katonát Schiffer. Schiffer a vízbe ugrott, és a sekély 
vízben a part felé szaladt. Közben Bülow a másik románnal dulakodott, s a vízbe estek. A román 
visszajutott a csónakba, és a csónakból lövöldözni kezdett, azaz több lövést is leadott, s így 
találta el a part felé igyekvő Bülow hadnagyot.  A 8 Órai Újságban megjelent cikkek címei is 
figyelemfölkeltők: Két román katona agyonlőtte Bülow tábornok fiát, illetve Bülow német had-
nagy tragédiája. Az utóbbi írásban csupán annyi tévedés csúszott, hogy Nagyszentmiklós he-
lyett Kunszentmiklóst jelölte meg helyként, ahol a két német fiatalember elérte a Maros folyót.34 

Az újságok cikkei egybehangzóan elítélték a gyilkosságot. Szövegeikben keményen fogal-
maztak. Az esettel kapcsolatban az általuk használt jellemző fordulatok: barbárság, gazság, ál-
latias, brutális orvtámadás, rablógyilkosság; a románokkal kapcsolatban: gyilkos oláh, gazok, 
oláh martalóc, horda, haramia, oláh gyilkosok, martalócok.  A beszámolók az érzelmekre is 
hatottak. A Makói Újság például így írta le a halál tényét: „egy oláh katona lelőtte s ma már 
 
31  Karl Wilhelm Paul von Bülow. Lexikon der Deutschen Generale von Reinhard Montag. 
 http://lexikon-deutschegenerale.de/biografien/  (letöltve: 2022. augusztus 16.)
32  Friss virágok az oláhok által meggyilkolt Bülow hadnagy sírján a makói temetőben. Marosvidék 1925. július 25. 3.; 

Bülov emlékoszlopa a makói temetőben. Marosvidék 1925. november 22. 3.; Bülow hadnagy síremléke az evangé-
likus temetőben. Makói Friss Újság 1925. november 22. 2.; A kis hadnagy emléke Egri Népújság 1925. november 
29. 2. 

33  Bernhard von Bülow (1849–1929) 1900 és 1909 között volt Németország kancellárja, Karl von Bülow tábornok 
testvére. Zimmermann 1955.

34  Két román katona agyonlőtte Bülow tábornok fiát. 8 Órai Újság 1920. május 14. 5.; Bülow német hadnagy tragédi-
ája. 8 Órai Újság 1920. május 16. 5.
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a gyilkos golyó által örökre elnémulva, a kórház hideg boncasztalán fekszik kihűlt testtel, sápadt 
orcával, melyről a gyilkos oláh katona oly kegyetlen kézzel törölte le az élet s a szabadulás piros 
öröm rózsáit.”35

Mivel Werner von Bülow evangélikus vallású volt, nyughelyet a Makó határában, a Jángor-
nak nevezett határrészben lévő evangélikus temetőben kapott. A sírhelyet kiemelt részen, a teme-
tő bejáratától jobbra, neves helyi evangélikus személyiségek és családok nyughelye közelében 
jelölték ki. A temetésre gyorsan sor került, a május 9-ei törvényszéki boncolás után május 10-én, 
hétfőn,36 két nappal a halálesetet követően. Ez megfelel a korabeli helyi szokásoknak.37

A fiatal német tisztet a közkórházból temették. A temetési menet az addigi 1920-as év egyik 
legnagyobb makói tömegmegmozdulása volt. A kegyeleti aktus a végtisztesség megadása mel-
lett határozott politikai üzenetet is hordozott. Ugyan a bírálatok egyértelműen a román katonák 
tettére és a román hatóságokra irányultak, de az ügy kapcsán megjelent tudósítások, az elhang-
zott vélemények, maga a temetés és a temetési menet tiltakozás volt mindaz ellen, ami Magyar-
országgal a háború után történt, és ami még a békekötésben Magyarországra várt. 

Az eseményt a város szervezte, a költségeit a város állta. Maga mögött tudhatta a városi 
és megyei politikai elit és az egész makói társadalom támogatását. Az embereket a gyilkosság 
elítélését és az elhangzott bírálatokat tekintve teljes véleményazonosság jellemezte. Ugyan a 
tervezés részleteit nem ismerjük, de a városi hatóság bizonyára többek között a helyi evangéli-
kus közösség képviselőivel, mindenekelőtt Draskóczy Ede lelkésszel egyeztetve dolgozta ki a 
részleteket. A város lakóit a sajtón keresztül tájékoztatták. A cél az volt, hogy a „temetés minél 
impozánsabb legyen.”38 S ennek érdekében megtettek mindent. Az útvonal kijelölése, a részt-
vevők, a menetben résztvevők sorrendje mind alkalmas volt arra, hogy a temetés egyben egy 
látványos állásfoglalás legyen a történtekkel kapcsolatban.  

A fiatal német hadnagy ravatalát a kórház udvarán állították föl. A városban uralkodó ál-
talános részvétet mutatja, hogy jóval a temetés előtt nagy számban gyülekeztek az emberek. 
Fél tízkor már hatalmas tömeg gyűlt össze. A ravatalt virágok és koszorúk borították. A ko-
porsó mellett mint legközelebbi hozzátartozó a honfitárs és barát, Schiffer állt. A koporsóval 
szemben a makói helyőrség tisztikara helyezkedett el. Megjelentek Csanád vármegye és Makó 
város hatóságai élükön Battlay főispán-kormánybiztossal és Petrovics György polgármesterrel. 
A szertartást az evangélikus egyház szertartása szerint Draskóczy Ede makói lelkész vezette.39 
Ő búcsúztatta az elhunytat „rövid, megható beszédben.”  Ezután indult a gyászmenet a házaktól 
kissé távolabb lévő evangélikus temetőhöz. 

A gyászmenet impozáns volt. Élen egy díszszázad haladt, ezt követte az eseményre érkező 
szegedi katonazenekar, mely gyászzenét játszott. A zenekar után jött a lovak húzta gyászko-
csi. Rajta koszorúk. A gyászkocsi mögött mintegy a családot és Werner népét, a németeket 
képviselve a veszedelemből megmenekült katonatárs, Franz Clemens Schiffer, majd a tisztikar, 
a világi hatóságok képviselői, a makói helyőrség és a gyászoló tömeg. A menetben zászlaja  
 
35  Két nagynémet diák és két oláh martalócz. Makói Újság 1920. május 9. 2.
36  Halottvizsgálati bizonyítvány. 1920. május 10. MERI irattára 4. 
37  Markos 2008. 750. 
38  Élet-halálharc egy csónakban. Makói Friss Újság 1920. május 9. 2. 
39  A halottak anyakönyvébe 4. szám alatti, 1920. május 8-ai bejegyzés. II. kötet. Keresztelési, esketési, halotti anya-

könyv. MERI irattára
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alatt részt vett az ipartestület. Az útvonal jelzésszerű. A temetőt nem a rövidebb, a vonulásra 
egyébként kiválóan alkalmas Kálvária utcán át közelítették meg. Kerülőt tettek. Olyan utat jár-
tak be, mely a lehető legdemonstratívabb módon a lehető legtöbb embert érte el. A kórháztól 
indulva az Apaffy utcán, a Vörösmarty utcán és a Szent János téren keresztül jutottak ki a vá-
ros főterére, majd a városból Hódmezővásárhely irányába kivezető főúton, a Kossuth utcán át 
haladtak tovább, míg végül a házak közül kijutva szántók között vonulva érték el az evangéli-
kus temetőt.  Az együttérzés jeleként az útvonal mentén az üzlettulajdonosok lehúzták üzleteik 
rolóit. A temetőben Draskóczy lelkész imája után a díszszázad díszsortüze következett, majd 
a magyar Himnusz. Ezután bocsátották le a már kiásott sírba a koporsót, melyre Schiffer, a tra-
gédiát túlélő bajtárs göröngyöt dobott. A szertartás az elhantolással, a fejfa sírra tűzésével, és a 
koszorúk, virágok sírra helyezésével ért véget. 40

A város népének szolidaritását, a város és a megye támogatását, a helyőrségnek a szertartá-
son való részvételét Schiffer hadnagy a makói újságokban nyilvánosan megköszönte. A Makói 
Friss Újság a köszönő szöveget kiemelt módon, keretezett formában tette közzé.  A köszönet 
záró mondata mintha csak a következő világégés szövetségét előlegezte volna meg. Schiffer a 
régi testvéri kötelék hűségére hivatkozva fogadta meg:   „A magyar nép fájdalma a mai  naptól 
az enyém, ellensége iránti gyűlölete enyém leend s jövendő bosszújának részese leendek.”41 A 
kijelentésre a korabeli sajtó is fölfigyelt. Az Újság nem követve betűhíven az eredeti szöveget a 
temetésről szóló beszámolója végén hozta ugyanezt az ünnepélyes hangvételű komoly ígéretet.42

A makói evangélikus egyház elkötelezett volt a haza és a háború által megnyomorított em-
berek mellett. Ennek egyik megnyilvánulása az a vallásos rendezvény, melyet Bülow hadnagy 
temetésének a hetében rendeztek. A gyülekezet áldozó csütörtökön (május 13.) templomi ünne-
pélyre hívta az embereket, ahol többek között adományokat gyűjtöttek a háború miatt menekül-
tek fölsegélyezésére.43  Ugyan forrásaink nincsenek rá, de ezen valószínűleg fölidézték a három 
nappal korábban eltemetett Bülow hadnagy történetét, megemlékeztek a tragédiáról.  

A temetés után fölmerült egy síremlék emelésének a gondolata. Az ország temetőinek mél-
tó helyein a hősök számára már jóval korábban sírhelyek, hősi temetők, hősi parcellák voltak 
kijelölve.  Az 1920-as években a háború hőseinek a személye körül határozott tisztelet élt. A 
kultusznak megszülettek a törvényi keretei is. Ennek értelmében a sírhelyek mellett az ország-
ban emléktáblák, emlékoszlopok, emlékszobrok hirdették a hősök tetteit.44 Hazafias ünnepek, 
estek, különböző rendezvények, beszédek, lelkesítő versek, cikkek jelezték, hogy milyen fontos 
szerepet töltött be a tisztelet ápolása a társadalomban. Így volt ez Makón is. A makói római 
katolikus, görögkatolikus, református és zsidó temetőkben megvoltak a helyek a hősök számá-
ra, léteztek hősi parcellák. A makó-újvárosi Szent László római katolikus templomban 1918-ban 

40  Az oláh gyilkosok áldozatának temetése. Makói Friss Újság 1920. május 11. 2.; A meggyilkolt német diák temetése. 
Makói Újság 1920. május 11. 1. 

41  Köszönetnyilvánítás. Makói Friss Újság 1920. május 11. 2. 
42  „A magyar nép fájdalma a mai naptól az enyém, az ellenség iránti gyűlölete úgyszintén enyém leend és jövendő 

bosszújának részese leszek.” Német repülőtiszt temetése Makón. Az Újság 1920. május 13. 5. Schiffer valószínűleg 
azonos azzal a Franz Clemens Schifferrel, aki 1896-ban született, részt vett az első világháborúban és repülőhadnagy 
volt. A II. világháború idején 1939-től újra katonáskodott. A Luftwaffe pilótájaként részt vett Anglia elleni támadás-
ban. 1940-ben a csatornába zuhant, és súlyos sérüléseket szenvedett. Ebben az évben meghalt. Zeng – Stankey 2022.

43  Templomi ünnepély. Makó Újság 1920. május 11. 3. 
44  Somfay 2012. 122. 
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oltárt is emeltek az I. világháborús szenvedések emlékére.45 Az 1920-as évek közepére Makón 
és a környező településeken is szinte mindenütt volt már I. világháborús emlék, emlékmű, vagy 
legalább is született létesítéséről valamilyen döntés.  Ezen síremlékek, emlékművek sorába illik 
az az obeliszk, melyet Bülow hadnagy sírján emeltek a makóiak.

A síremlékállítás ügyét az evangélikus egyház karolta föl. A gyülekezet vezető tagjai moz-
galmat indítottak a költségek fedezésére. Ehhez felekezettől függetlenül bárki csatlakozhatott, 
bár az akció „szűkebb körben” folyt.46 Talán erre utal a megjegyzés, hogy „makói úriasszonyok” 
(azaz akik anyagi helyzetük alapján ezt tehették), áldozatkészségéből született az emlékosz-
lop.47 Ez még nem állt 1925 júliusában, amikor Németországból ellátogatott Makóra néhány 
rokona kíséretében Bülow hadnagy édesanyja. Az édesanya, akinek a nevét sajnos ekkor sem 
jegyezték föl, július 24-én, egy pénteki napon (Krisztus keresztre feszítésének és halálának a 
napján) vitt virágot fia sírjára. Amikor az ide érkezett családtagok megtudták, hogy gyűjtés van 
folyamatban egy méltó síremlék fölállítására, ehhez azonnal ők is hozzájárultak. 

A közadakozásból készült síremlék avatására 1925. november 21-én került sor. Az  
ünnepségen a temetéskor is szolgált Draskóczy Ede makói evangélikus lelkész és Teszling ez-
redes48 mondott beszédet. „Sokan zarándokoltak el a nagy szövetséges nemzet bátor fiának örök 
nyugvóhelyéhez.” 49 A hadnagy obeliszkjének fölavatása is kapott bizonyos nyilvánosságot. Az 
Egri Népújság például Bülowot már kicsit a népi hősök magasságába emelve írt az esemény-
ről, amikor Hírek rovatában „A kis hadnagy emléke” címmel számol be  a kis Bülow hadnagy 
síremlékének az avatásáról.50

45  Orbán 2021. 6. 
46  Bülow hadnagy síremléke az evangélikus temetőben. Makói Friss Újság 1925. november 22. 2.; Bülov emlékosz-

lopa a makói temetőben. Marosvidék 1925. november 22. 3.; A kis hadnagy emléke. Egri Népújság 1925. november 
29. 3. 

47  Egyes beszámolók tévesen azt írták, hogy a síron márványszobor hirdeti a német hadnagy emlékét. 
48  Ugyanebben az évben, november 9-én Teszling ezredes jelen volt a hősök szobrának avatásán a Makóhoz közeli 

Pitvaroson.  A hősök ünnepe Pitvaroson. Marosvidék 1925. november 10. 2-3. 
49  Friss virágok az oláhok által meggyilkolt Bülow hadnagy sírján a makói temetőben. Marosvidék 1925. július 25. 3.;  

Bülov emlékoszlopa a makói temetőben. Marosvidék 1925. november 22. 3. A cikkben több tévedés van. Werner von 
Bülow nem a „nagy Bülow unokája”, sírján nem „márványszobor” állt. A gyilkosság és a temetés nem a román meg-
szállás idején történt. A cikk a már nem létező román megszállásról életszerű beszámolót is adott: „Abban az időben 
tilos volt a könny és a panasz, az oláh volt az úr a városban. Néma csendben, visszafolytott (sic) könnyel és ökölbe 
szorított kézzel gyászolt az egész város s a gyászolók tömegétől feketéllet az utca, midőn utolsó útjára kísértük Bülov 
(sic) hadnagyot.” A cikk nyomán a tévedés fölbukkan a sajtóban. Az Egri Népújság is arról írt, hogy az eset a román 
megszállás alatt történt, és a síron márványszobor áll. A kis hadnagy emléke. Egri Népújság 1925, november 29. 3. 
A Marosvidék 1925-ben megjelent cikkeit a Magyarországi Evangélikus Egyház honlapján ismerteti: Forgó 2016.

50   A cikk megismétli a makói sajtóban megjelent információkat. Bülow hadnagyot Bülow német kancellár unokájaként 
jelöli meg.  A kis hadnagy emléke. Egri Népújság 1925. november 29. 3. 
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Az emlékoszlop szövege a következő:
ITT NYUGSZIK

BÜLOW von WERNER
POROSZ KIRÁLYI HADNAGY

ÉS REPÜLŐTISZT
A II. ÉS AZ I. OSZTÁLYÚ

VASKERESZT TULAJDONOSA
SZÜLETETT. 1896 AUG 12-ÉN

ELESETT. 1920 MÁJ 8-ÁN
MAKÓ MAROS FOLYÓN. 51

Én élek ti is élni fogtok.
            János ev 14.19. 

A síremlék még ma is megvan. Kissé megdőlve, erősen repedezett, de még menthető állapotban 
jelzi a hadnagy sírját. Werner von Bülow szerepel a Magyar Nemzeti Levéltárnak az első világ-
háborús veszteségei adatbázisában is.52  

Rövidítések:

MNL CSML: Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltár
MNL CSML ML: Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltár Makói Levéltára
MERI: Makói Evangélikus Részegyház irattára

Felhasznált sajtóforrások

A hősök ünnepe Pitvaroson. Marosvidék 1925. november 10. 2-3. 

A két német diák tragikus hajnali kalandja. Makói Friss Újság 1920. május 13. 3. 

A kis hadnagy emléke. Egri Népújság 1925. november 29. 2. 

A meggyilkolt német diák temetése. Makói Újság 1920. május 11. 1. 

A német hadnagy meggyilkolásának hiteles története. Makói Újság 1920. május 13. 3. 

Anyakönyvi hírek. Makói Újság 1920. május 11. 4. 

Az oláh gyilkosok áldozatának temetése. Makói Friss Újság 1920. május 11. 2. 

51  A fölirat alapján a makói helytörténetírásban megjelent az a tévedés, hogy Bülow hadnagy repülőgépével a Maros 
folyóba zuhanva halt hősi halált. Tóth 1996. 37. 

52  von Bülow Werner - német repülő tüzér hadnagy - ✝ 24 - porosz | Makó. https://adatbazisokonline.hu/adatbazis/az-el-
so-vilaghaboru-vesztesegi-adatbazisa/adatlap/A6417B0725D5D80E4CF27A41989830C6?search=%22von%20
b%C3%BClow%20werner%22&term=eyJxIjoiXCJ2b24gYlx1MDBmY2xvdyB3ZXJuZXJcIiIsImZxIjpbXSwi-
c29ydCI6InNjb3JlIiwiYXEiOiIiLCJhcVR5cGUiOiIifQ==&curr=1 (Letöltve: 2022. július 7.) Bülow hadnagy a 
gyilkosság idején még nem töltötte be a 24. életévét.
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Bülov emlékoszlopa a makói temetőben. Marosvidék 1925. november 22. 3. 

Bülow hadnagy síremléke az evangélikus temetőben. Makói Friss Újság 1925. november 22. 2. 

Bülow német hadnagy tragédiája. 8 Órai Újság 1920. május 16. 5. 

Csődbe jutott testőrtisztek. Délmagyarország 1911. március 11. 7. 

Dráma a demarkációs vonalon. Népszava 1920. május 12. 5. 

Élet-halálharc egy csónakban. Makói Friss Újság 1920. május 9. 2. 

Friss virágok az oláhok által meggyilkolt Bülow hadnagy sírján a makói temetőben. Marosvidék 
1925. július 25. 3. 

Két nagynémet diák és két oláh martalócz. Makói Újság 1920. május 9. 2.

Két román katona agyonlőtte Bülow tábornok fiát. 8 Órai Újság 1920. május 14. 5. 

Köszönetnyilvánítás. Makói Friss Újság 1920. május 11. 2. 

Német repülőtiszt temetése Makón. Az Újság 1920. május 13. 5. 

Oláh kultur mozaik. Makói Újság 1920. április 3. 2. 

Oláh rémségek Apátfalván. Makói Újság 1920. április 18. 1. 

Román barbárság a demarkácziós vonalon. Az Újság 1920. május 12. 6. 

Tarnay Ivor: Csanádmegye az oláh megszállás alatt. Makói Független Újság 1920. április 17. 2. 

Templomi ünnepély. Makó Újság 1920. május 11. 3. 
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Werner von Bülow halottvizsgálati bizonyítványa

Fotók
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Franz Clemes Schiffernek a Makói Friss Újságban megjelent köszönetnyilvánítása
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Werner von Bülow síremléke a makói evangélikus temetőben. Fotó: Forgó Géza
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Werner von Bülow síremlékének a fölirata. Fotó: Forgó Géza




