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ABSTRACT

In connection with the Centenary of the Great War’s end, the current article deals with its consequences
on a small French village, Saint Christol les Alès. Based on the war losses, the two main points
covered by this short study are the faith of the soldiers during the war and the social consequences
on local life. The study tries to show the impact of the war on a limited scale, despite the fact that
the village was far beyond the front line. Perhaps at first sight these losses do not seem to have
a significant impact on the demographic characteristics of the village, nevertheless this paper aims
to analyse the aftermath in detail to avoid superficial conclusions. Furthermore the development
is based on a broad dataset and sources all along the research, which provide information about
the situation of the French army and its organization. With the help of these data the paper tries
to give a precise analysis about the soldiers who passed away during the conflict. This short
study emphasizes how ubiquitous the consequences of the Great War are all over Europe.
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Tudjuk, hogy Franciaország súlyos veszteségeket szenvedett a „Nagy Háborúban”. A kutatók
szerint mintegy 1 300 000–1 400 000 francia polgár halt meg az elsõ nagy világégés során, amely
– ezen veszteség hatására is – nagy változásokat okozott a francia társadalomban.1 A „36 000 község
országában” majdnem minden településen számon tartották a háborúban elesett katonák számát.
Dél-Franciaországban, Gard megyében, a Cévennes-hegység elõterében fekvõ Saint Christol
les Alès-nek községnek is voltak halálos áldozatai.2 Tanulmányomban arra törekszek, hogy
bemutassam és elemezzem mindazon következményeket, amelyeket a veszteségek gyakoroltak
a falu közösségére. Ezzel párhuzamosan érdemes összehasonlítani a község és az államigazgatás
központi szerveinek kapcsolatát, hiszen a háború áldozatainak nyilvántartása egyszerre jelenthetett
feladatot a helyi, illetve az országos bürokrácia számára. Annak ellenére, hogy a községtõl távol,
nagyrészt Észak-Franciaországban zajlottak a háborús események, mégis érdemes megvizsgálni
a Nagy Háború következményeit egy, a frontoktól távolabb lévõ településen, tekintettel arra,
hogy az említett megye 13 867 katonája esett a háború harcterein.3

A tanulmányban szereplõ Saint Christol les Alès egy tipikusnak mondható korabeli francia falu.
Felekezeti szempontból a község és tágabb környezete különbözik a többi franciaországi régiótól,
mivel jelentõs református közösség él itt. Tanulmányomban ezen jellemzõket is megvizsgálom
a Nagy Háború veszteségei tükrében. 

A község hõsi halottainak pontos száma nehezen határozható meg, amelyben több tényezõ
is közrejátszik. A falu anyakönyvének vizsgálatánál az derül ki, hogy harmincnégy ember halt meg
a háborúban. A községben található hõsi emlékmûvön viszont harmincnyolc katonát említenek,
míg a katonai nyilvántartás adataiban harminchét nevet találtunk.4 A háború után a minisztérium
által összeállított úgynevezett aranykönyvben harmincöt elhunyt szerepel. A katonai nyilván-
tartás esetében meg kell említeni, hogy a megyei levéltárban (Nîmes-ben) csak az 1916. évig
találhatóak adatok interneten, a következõ évekrõl csak helyben szerezhetõk be információk.
A mûemléken felsorolt harmincnyolc név közül csak harminchatra vonatkozóan találhatóak
adatok a katonai nyilvántartásban és róluk lehet tudni bizonyosan, hogy a faluban éltek.

A kutatás során figyelembe kell vennünk azt, hogy milyen feltételei vannak a mûemlékre
kerülésnek: a katona vagy ebben a községben született, vagy utólag költözött oda. Amennyiben
a háború elõtt már elköltözött a faluból, a község anyakönyvében már nem került feltüntetésre
hõsi halála.5 Az is elõfordulhatott olykor, hogy a katonák a család kérésére mégis felkerültek 
a mûemlékre. A kutatás során kiderült, hogy öt olyan személy neve található a hõsi emlékmûvön,
akik azért nem szerepelnek az anyakönyvben, mert még a mozgósítás elõtt elköltöztek szülõ-
falujukból.6 Ilyen módon feltételezhetõ, hogy felcserélték a tartózkodási helyet az állandó lakhellyel.
Például azt az egyetemi hallgatót, aki Montpellier-ben tanult és élt, de hivatalosan a Saint Christol
adataiban szerepelt, a francia adminisztráció nem biztos, hogy pontosan tudta számon tartani.

46 Tanulmányok 2018. 1.

1 Lásd például: VERNEY 2009. 72–73. 
2 Cévennes-hegység: a Massif Central részét alkotó középhegység, Gard, Hérault és dél Lozère megyékben.
3 HUARD 2011. 138.
4 A katonai nyilvántartás értékes információkkal szolgált a kutatás során. Megtudhatjuk például, hogy a katona szolgálata

során hol harcolt, melyik ezredben szolgált, a családi állapot és az iskolázottság is hozzáférhetõek. A katonai igazolványok
megtalálhatók Gard megye levéltárának (Archives départementales du Gard) honlapján: http://bach.anaphore.gard.fr/
matricules/search 

5 BEAU 2017. 61–62.
6 Két ember beköltözött a faluba 1912-ben, ketten kiköltöztek Saint Christol-ból Marseille-be, az utolsó pedig Saint

Christol-ban született és élt a katonai nyilvántartás szerint.
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A katonai nyilvántartásnak köszönhetõen azt is tudjuk, hogy az emlékmûvön feltüntetettek
közül három ember nem Saint Christol-ban élt. Ketten közülük egy kis szomszédos faluban,
Bagard-ban, a harmadik pedig Vézénobres-ban.7

A Ministère des pensions által összeállított, úgynevezett aranykönyvben ugyanakkor csak
harmincöt elesett katonát tartanak számon.8 A minisztériumot a háború után 1920-ban alapították
azzal a céllal, hogy hadisegélyt folyósítson mindazok családtagjainak, akik „Franciaországért
haltak meg” [„Mort pour la France”]. Az aranykönyv pedig több funkciót töltött be: elsõsorban
a megemlékezés szerepét, annak érdekében, hogy az állam számon tarthassa a Nagy Háborúban
elhunytakat. Az aranykönyvben összeállított névsort a községek által vezetett nyilvántartások
alapján készítették el, és azok szerepeltek benne, akik a jogszabály rendelkezéseinek megfelelõen,
tehát 1914. augusztus 2. és 1919. október 24. között haltak hõsi halált. Ilyen módon az arany-
könyvben nem találhatók meg olyan katonák, akik a záró dátum után hunytak el, vagy akiknek
elköltözött a családja: ez Saint Christol esetében öt katonát érintett. 

A református templomban emléktábla található, amelyen tizenhat név szerepel. Ezek közül
kilenc katona szerepel a többi forrásban is, de érdekes módon három esetben nem találhatók
meg máshol. További vizsgálat után kiderült, hogy ezek a katonák 1917 és 1921 között betegség
folytán haltak meg. Ez alapján feltételezhetõ, hogy katonai szolgálatra még 1915–16 környékén
alkalmatlanná váltak a betegségük miatt. További három másik katona szomszédos falvakban élt,
egyikük Saint Christol-ban született, de késõbb kiköltözött egy másik településre a megyén belül. 

A fentiekbõl is kitûnik: nem lehet pontosan meghatározni, hogy Saint Christol lakosságából
hány katona vett részt a Nagy Háborúban. Ugyanakkor a választói névjegyzékbõl tudjuk, hogy
a település lakosságából hány katonát lehetett esetlegesen mobilizálni. Az utolsó szavazás a háború
elõtt 1914 márciusában volt. Sajnos ez a módszer nem pontos, mert nem szûri ki a katonai szol-
gálatra alkalmatlan állampolgárokat. Mindemellett a világháború elõestéjén 21 éves kortól volt
a polgároknak szavazati joguk, de 18 éves kortól volt hadkötelezettség. Ez alapján láthatjuk,
hogy 270, 21 és 48 éves közötti férfi birtokolta a szavazás jogot 1914-ben.9

Így megállapítható, hogy az aktív férfiak megközelítõleg 13%-a elhunyt a háborúban. Nagy
valószínûséggel magasabb ez az arány, ha beleszámítják az alkalmatlan férfiakat. Gyakorlatilag
az elesett száma körülbelül azonos a rokkantakéval. Az elhunytak teljes számát vizsgálva azt 
a következtetést vonhatjuk le, hogy a háború elõtti fizikai munkaerõ egy negyede munkaképte-
lenné vált a szakmájában (legfeljebb szellemi munkakört tudott betölteni).

Az Alkalmatlanná nyilvánító Bizottság iratai 1915 és 1917 között elérhetõek a megyei
levéltárban. Ennek köszönhetõen kiderül, hogy ebben az idõszakban hét katonát fizikai gyen-
geség miatt katonai szolgálatra alkalmatlanná nyilvánítottak. Ezek közül egy katona esetében
egy újabb orvosi vizsgálat során azonban katonai szolgálatra képessé nyilvánították.10

A nyilvántartások összesítése alapján megállapítható, hogy az Alès járásban – az 1911-es
népszámlálás adatait alapul véve – a lakosság 3,4% – vesztette életét a háborúban.11 Ebben 
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7 Lásd 9.
8 Hozzáférhetõ az interneten az Országos Levéltárnak (Archives nationales) köszönhetõen: https://www.siv.archives-

nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/multimedia/Galerie.action?mediaParam==?UTF8?
B?RlJEQUZBTjg1X09GOXYwNjM1MThfTC5qcGcjRlJEQUZBTjg1X09GOXYwNjM1MjNfTC5qcGc=?=
&udTitle==?UTF-8?B?U0FJTlQtQ0hSSVNUT0wtTEVaLUFMw4hT?=&xpointer=&mmName=

9 Gyakorlatilag 18 és 45 éves szolgáltak a hadseregben, azért összeszámoltunk 21 és 48 éves között. Lásd: Archives
départementales du Gard. 1R 367–370 „table aux recensements communaux”.

10 Exemptés des classes 1915 à 1917. Archives départementales du Gard. 1R 525. 
11 Saint Christol tartozik az Alès járásához, a második legnagyobb város a megyében és határos község Saint Christol-lal.
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az idõszakban a falu lakossága 1380 fõ volt. Saint Christol-ban ugyanakkor a háborús veszteség
„csak” a lakosság 2,8%-át tette ki. Általánosságban megállapítható, hogy a veszteségek a vá-
rosokban arányaiban kisebbek voltak, mint a vidéki falvakban, például a kicsiny Aujac község
lakosságának 5,9%-át veszítette el.12

Ahogyan Huard rámutatott, a parasztságot érte a legsúlyosabb háborús veszteség. Igaz azonban,
hogy ebben a korszakban már Saint Christol nem volt teljesen mezõgazdasági jellegû: Alès város
közvetlen közelsége miatt egyre inkább szerepet kapott a kereskedelmi és kézmûipari tevékenység.
A parasztok száma azonban még jelentõs. Ilyen módon az elesettek aránya jelentõsebb volt Alès-
hoz képest, de még mindig kisebb az elszigetelt településeknél.

A helyzetet súlyosbította, hogy korosztályukat tekintve az elesett katonák számítottak a leg-
produktívabb dolgozóknak. Amennyiben az elesettek számához hozzáadjuk a súlyos sebesülteket,
valamint a poszttraumatikus szindrómában szenvedõket, a háború hatásainak nagyságrendje
azonnal láthatóvá válnak a községekben. 

Az 1870-es francia összeomlás után katonai reformokat vezettek be. A francia szárazföldi
területet felosztották tizennyolc katonai kerületre. Gard megye a marseille-i kerülethez került.
A katonai felvételi iroda pedig Nîmes-ben volt, amely a megye székhelye.13 1905-tõl a katonai
szolgálat kötelezõvé vált két évig valamennyi francia állampolgárnak, azonban 1913-ban egy
új törvényt hoztak, mely szerint a kötelezõ katonai szolgálat idõtartamát három évre emelték.14

Így tehát aki a frontra került, az mind megkapta a szükséges katonai kiképzést. Ugyanakkor
megállapítható, hogy az 1894-es születési évjárat, valamint az ezt követõk (1895, 1896, 1897, 1898)
már csak részleges kiképzést kaptak. Ennek a sajnálatos és logikus következménye volt, hogy ezek
a katonák nagyobb valószínûséggel haltak meg a csatamezõn. A negyven katonából hét katona
kezdte meg a képzést 1914 után. Ilyen módon nem meglepõ, hogy az elesett katonák nagyon
fiatalok voltak, átlagéletkoruk 25 és fél év volt. A legfiatalabb közülük tizennyolc, míg a legidõsebb
negyvenhárom éves volt. Általában a harmincöt év felettieket már nem osztották be frontszolgálatra,
csak a hátsó területeket vigyázták.15 A faluból származó katonák esetében is ez elmondható, hiszen
a négy harmincöt év fölötti katonából ketten szolgátak a hátországban. A harmadik egy vidéki
korházban meghalt betegségben leszerelése után. Érdekes módon egy harminchat éves katona
elesett a fronton 1914-ben: ennek egyik lehetséges magyarázata, hogy önkéntesként volt jelen. 

Nem meglepõ, hogy a legtöbben a legsúlyosabb harcokat megélõ Észak-Franciaországban
harcoltak és ott haltak hõsi halát. Szám szerint kilencen Meuse megyében, öten Elzászban
és a Sommes-nál, valamint négyen Aisne-ben. Kivételt jelent annak a három katonának a halála,
akik az Expedíciós hadtestbe [Corps expéditionnaire] kerültek. Közülük egy Gallipoli ostromában
halt meg, egy másik pedig – aki szintén keleten harcolt – betegség miatt visszakerült Francia-
országba, és katonai kórházban halt meg Fréjus-ben, a Földközi-tenger partján. A harmadik
pedig eltûnt a tengeren 1916-ban, amikor a Provence II gõzhajó elsüllyedt úton Szaloniki 
(Görögország) felé.

Emellett meg kell említeni, hogy egy Nîmes-ben szolgáló tartalékos katona nem harci cselek-
ménnyel összefüggésben, gümõkorban halt meg, egy másik katona pedig szintén betegségben

48 Tanulmányok 2018. 1.

12 HUARD 2011. 139.
13 AUDIBERT – CHÉPY – DE CARVALHO 2014. 26–27.
14 Lásd az 1913 augusztus 13. hivatalos lap (Journal officiel). 7138–7143.

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63879116/f2.item.langFR.zoom
15 Lásd a 1913. törvény a hadiszolgálatról: République française. Bulletin des lois de la République française, Imprimerie

nationale, Paris, 1913. 2077–2091. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k220779v/f335.image
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hunyt el Saint Christol-ban, míg egy társuk 1917-ben vonatbalesetben áldozata lett Savoie-ban
(Olaszországgal határos megye az Alpokban).16 Nem volt ritka, hogy a hadsereg leszerelte azokat
a katonákat, akik nem estek el a harcokban, hanem súlyosan megsebesülve túlélõként hazatérhettek.
Arra viszont Huard mutat rá, hogy nem volt elég ágy a nîmes-i kórházakban, így három saint
christol-i katona vidéki kórházakban (Fréjus, Nîmes, Annonay) hunyt el.17

Egy 1915. július 2-ai törvény értelmében három kategóriát határoznak meg a háborúban el-
esettek kategorizálásra: „elesett a fronton”, „halál hadi sebesülés következtében”, „halálos sebet
kapott a hadi szolgálatban”.18 Harminchárom Saint Christol-i katonáról lehet tudni, hogyan haltak meg.
Az elesettek 45,5%-a harcban halt meg, 24,5%-a sebesülés után, betegségben 12%-uk hunyt el,
valamint 18%-uk „eltûnt”. Az utolsó kategória rámutat arra a feldolgozhatatlan feszültségre,
amit az a hozzátartozó élt át, akinek eltûnt szerettérõl semmi biztos információja nem volt.
Számos esetben nem lehetett megtalálni a testeket, illetve azt sem lehetett tudni, hogy az eltûntek
fogságba estek-e egyáltalán. Az a hat katona, akit eltûntnek nyilvánítottak, csak 1919 után került
az anyakönyvbe, amelyet megerõsített az alès-i bíróság döntése.

1914-ben a megyébõl mozgósított katonák legtöbbje a 15. hadtestbe tartozott, de különbözõ
ezredekben szolgáltak: az megállapítható, hogy tizenegy katona hunyt el, midõn a 15. hadtest-
ben szolgált. A késõbbi idõszakban a komoly veszteségek miatt az elesett katonák mielõbbi
pótlására volt szükség. Ennek következtében már nem csak az ezredekbe, hanem a hadtestbe
osztás sem volt egységes. Például a hét katonát, akik 1914 után bekerültek a hadseregbe már
nem a 15. hadtestbe sorozták be.19 Érdekes módon tizenkilenc katona, akik 1914 óta harcoltak,
nem a 15. hadtestben kerültek. Egyrészt az ezredek átalakítása, másrészt pedig a különleges
csapatok miatt olyan – ilyenek, mint a gyarmati ezredek vagy a gyalogvadász zászlóaljak. Ezen
kívül megemlíthetõ, hogy az expedíciós hadtestbe három katonát mobilizáltak.

Általában megállapítható, hogy számottevõ idõ telt el a halál bekövetkezte és az anya-
könyvbe történõ bejegyzés között: átlagosan tizenhét és fél hónap. A leghosszabb idõtartam
hetvenhat hónap, míg a legrövidebb egy nap volt. Ez utóbbi esetben az rövidítette le az ügyintézést,
hogy a katona a faluban halt meg. Az eltûntnek nyilvánított katonák csak a háború után kerültek
be az anyakönyvbe, több évvel a halál bekövetkezte után. Azoknál a katonáknál, akik a fron-
ton estek el, sebesüléseikbe haltak bele, ill. betegségben hunytak el, már rövidebb az eltelt idõ:
átlagosan hat hónap. A viszonylagos késlekedésre magyarázatot adhat a fronttól való távolság,
a harcoló csapatok és a hátország közötti nehézkes kommunikáció.

A negyven katonáról megállapítható, hogy a többség – harminchárom katona – a gyalogság-
ban harcolt, míg a tüzérségi ezredekben öt katona halt meg. A fennmaradók között egy ápolót
találunk és egy hadtápos katonát, akik nem a fronton hunytak el, hanem betegségben. A föld-
mûves képességei – egy átlagos közalkalmazottal vagy kézmûvessel szemben – jobban meg-
feleltek a gyalogsági szolgálatnak: hosszú gyalogmenet, szabadban végzett fizikai munka,
valamint az idõjárás viszontagságainak elviselése. Az elesettek 70%-a földmûves volt és képzetlen,
ezért érthetõ, hogy nincs sok tiszt a veszteségekben. Összesen egy õrnagy, három õrmester,
valamint három tizedes. Általában az altisztek a parasztsághoz tartoztak.

2018. 1. Studies 49

16 Lásd a térképmellékletet. 
17 HUARD 2011. 38–39.
18 „tué à l’ennemi”, „mort de blessures de guerres”, „mort de maladies contractées en service commandé en temps de guerre”.

Lásd: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021649264&cidTexte=
LEGITEXT000006074068&dateTexte=20150403&oldAction=rechCodeArticle&faSaintReqId=495652708&
nbResultRech=1 

19 Les armées françaises dans la Grande guerre. 549. 
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A katonai pályafutásoknak köszönhetõen lehet tudni, hogy az egyetlen tiszti rangú alhadnagyot
1916-ban hadnaggyá, majd 1917-ben tüzérségi õrnaggyá léptették elõ. Egyébként a feljebbvalói
nagyon pozitívan értékelik a bátor cselekedeteit, s nagy valószínûséggel ez is magyarázza gyors
katonai elõmenetelét. A katonai nyilvántartás adatainak köszönhetõen ismerjük azt is, hogy milyen
volt a katonák iskolázottsági szintje, amelynek megfelelõen kaptak egy jegyet 0 és 5 között.
Két kivétellel mindenki kettest vagy hármast kapott. Egy földmûves kapott nullás minõsítést,
ami azt jelentette, hogy írástudatlan volt, valamint egyetlen egyetemista kapott ötöst, aki õrnagy
volt a tüzérségben és a legmagasabb ranggal rendelkezett faluban egykor élt áldozatok közül. 

Az országos felmérések szerint, a század elején a férfiak 6% volt analfabéta annak ellenére,
hogy 1882 óta általános tankötelezettség volt.20 Természetesen az iskolai végzettség döntõ sze-
repet játszott a katona elõmenetelében is. Ebben az esetben egy viszonylag kevéssé iskolázott
népességrõl van szó, amit bizonyítanak az elesett katonák alacsonyabb rangjai is.

Alès vidéke a 19. század elsõ fele óta híres bányáiról és a hozzá kapcsolódó ipari tevékenységrõl.
Saint Christol-ban viszont egyáltalán nincs bánya. Alapvetõen egy agrártelepülésrõl van szó,
ahol két fõ foglalkozást ûznek: az alsó részen elsõsorban zöldségtermelést folytatnak, míg a felsõ
részen inkább szõlészettel foglalkoznak az emberek. A fentieket alátámasztják a forrásokból nyer-
hetõ adatok is: az anyakönyvben és a katonai igazolvány lapján is megemlítik a civil foglalkozást.
Harminckilenc katona esetében ismerjük a szakmájukat, akikbõl huszonheten földmûveléssel
foglalkoztak. Rajtuk kívül néhány kereskedõ és kézmûves van az elesettek között: egy fémipari
munkás, egy fuvaros, két kovács, egy szíjgyártó, egy bognár, egy szatócs, egy alkoholkészítõ,
egy könyvelõ, egy bankár, egy egyetemi hallgató és egy kertész.

Érdekes módon majdnem mindenki a faluban vagy a környékén született. Kivételt képez 
az az öt katona, akik közül az egyik Alpes-Maritimes-ben (francia–olasz határon) és a másik
pedig a Seine megyében (Párizs) született. További három katona pedig Lozère és Haute-Loire
megyékbõl származott. Ez a faluba irányuló bevándorlás azzal függhet össze, hogy a közlekedés
fejlõdésével már jelentõsebb távolságokra lehetett elszállítani az itt termelt bort. A szõlõtermelés
felfutása munkaerõigényt idézett elõ, így a környezõ szegényebb megyékbõl megindult a belsõ
migráció. Egyébként jelentõs részben Gard megye biztosította a bort a francia hadsereg számára
a háború alatt. A fiatal férfiak a fronton voltak, így helyettük nõk, gyerekek, idõsek és külföldiek
végezték a szüreti munkálatokat és biztosították a bortermelést.21

Emellett meg kell említeni, hogy a vezetéknevek vizsgálatával újabb következtetéseket is le-
vonhatunk a település jellegérõl, mivel a forrásokban csak okcitán és francia nevek tûnnek fel.22

Nincs idegen vezetéknév a listában, amely különös, tekintve hogy ebben az idõben már rengeteg
olasz és spanyol munkás dolgozott a környék bányáiban és iparaiban.

Saint Christol-ban az elsõ világháború után a szõlõtermelés további felfutása következett.
Tudjuk, hogy 1911 (1380) és 1921 (1375) között a falu népessége nem csökkent számottevõen
Nyilvánvaló, hogy a fiatal generációnak azt a hiányát, amelyet a háború idézett elõ, külföldi
munkaerõvel pótolták.23 Erre annál inkább szükség volt, mert a háború túlélõi közül sokan ha-
dirokkanttá váltak így nem voltak képesek fizikai munkát végezni.

Az 1911-es és az 1921-es népszámlálások megyei adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy
a külföldi állampolgárságú lakosságszám 164%-kal növekedett 5355 fõrõl 14 149 fõre. Utóbbi

50 Tanulmányok 2018. 1.

20 PÉLISSIER – RÉBAUDO 2004. 172–174.
21 HUARD 2011. 68–69.
22 Néhány okcitán név a listákban: Granat, Gascuel, Agniel, Saltel, Nadal, Pagès.
23 DUKIC 2009.
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alatt három fõ nemzetiséget nevezhetünk meg: 6134 spanyol, 4507 olasz, valamint 686 lengyel.24

Ez a növekedési folyamat a munkaerõ pótlásának szempontjából kiemelkedõ fontossággal bírt, külö-
nösen annak tudatában, hogy az említett három nemzet esetében a férfiak aránya 62%-ot tett ki.

Néhány szót kell ejteni a vallási helyzetrõl a faluban. Történelmileg Saint Christol a „Pays des
Camisards”-hoz tartozik. A reformáció és a vallási toleranciát megteremtõ nantes-i ediktum
visszavonása után 1685-ben vallásháború tört ki a Cévennes-hegységben, illetve a környezõ
síkságon a katolikusok és protestánsok között.25 A háború után a Cévennes-hegység megmaradt
a francia kálvinisták egyik jelentõs központjának, ahol abszolút többségbe kerültek. Korábban
már említettük, hogy a gazdasági és társadalmi változások jelentõs belsõ migrációt eredményeztek
a 19. század folyamán. Sokan elhagyták a Massif Centralt, és a síkság szomszédos megyéiben
telepedtek le. A vándorlással megváltozott a felekezeti megoszlás, és egy erõsebb katolikus közösség
jött létre. Gard megye lakosai közül például – az 1911-es népszámlálás szerint – 16 831 fõ szüle-
tett a szomszédos Ardèche és 17 863 Lozère megyékben. Habár szintén szomszédos megye volt
Bouches-du-Rhone (Marseille), a helyi lakosok közül csak 5032 fõ származott innen: ennek oka
e megye gazdasági fejlettségével magyarázható, mely kisebb belsõ migrációt eredményezett.26

Ugyanakkor a 19. századra megszûnt az ellentét a két felekezet között, és a vallási kérdé-
sek egyre inkább háttérbe szorultak.27 Az 1870-ben alakult Harmadik Köztársaságban 1905-re
bekövetkezett az állam és az egyház szétválasztása. Ezt követõen a népszámlálásokban nem
kérdeztek rá a vallási hovatartozásra és az anyanyelvre sem, ami megnehezíti a kutatási munkát.28

A katolikus és református egyházakban található keresztelési és temetési jegyzékekbõl tudjuk,
hogy kilenc katona református volt. A francia történész, Huard Raymond rámutat arra, hogy 
az elsõ világháború méginkább eljelentéktelenítette az ellentéteket, mivel a nemzet tagjai vallási
hovatartozástól függetlenül szenvedtek a háborúban.29

Jelzésértékû, hogy a hõsi emlékmû a falu központjában került felépítésre, és nem valamely
felekezet templománál alakították ki. Ugyan a vallási ellentétek kevésbé voltak kiélezettek, 
de az 1905 óta szekularizációra törekvõ francia állam mégis minden vallási kontextustól
független, világi környezetben helyezte el a hõsi áldozatok emlékhelyét. Az emlékmûvek meg-
építése a városházánál vagy a templomnál sok esetben megmutatja az adott település politikai
orientációját. A konzervatív jobboldali településeken, mint például az észak-nyugat-francia-
országi Vendée-ban, vagy Bretagne-ban sokszor a temetõben vagy a katolikus templomnál
állították a hõsi emlékhelyeket.30

Összefoglalásul láthatjuk, hogy a falu elsõ világháborús veszteségeinek elemzésével reflektálni
tudtunk a francia hadsereg és a falu szociális hátterének kapcsolatára. Könnyebben megérthetjük
a háború következményeit és az annak nyomán kialakuló gazdasági, illetve társadalmi változásokat,
amelyek 1918 után egyre markánsabban láthatóvá. Annak ellenére, hogy Saint Christol több száz
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24 Statistique Générale de la France. Résultats statistiques du recensement général de la population effectué le 6 mars 1921,
2. kötet, Paris, 1925. https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2653233/REC_T234.xls 

25 CABANEL 1998. 38–63.
26 Statistique Générale de la France. Résultats statistiques du recensement général de la population effectué le 5 mars 1911.

2. kötet, Paris, 1917. https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2653233/REC_T226_I.xls 
27 Ezen a környéken nagyon erõs volt a köztársasági eszme és a vallás elveszítette a fontosságát az ország észak-nyugati

részéhez képest.
28 Bõvebb információ a 1911-es népszámlálásról vagy a külföldiekrõl Franciaországban, lásd: HUBER 1912. 
29 HUARD 2011. 21–22.
30 NIESS 2003. 17–21.
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kilométerre volt a fronttól, a háború itt is nagy szenvedést okozott. Ilyen módon világosabbnak
tûnik a békeszerzõdések kegyetlensége a Közép-Európával foglalkozó ember számára. Az elsõ
világháború kiforgatta addigi helyzetébõl nem csak Franciaországot, hanem egész Európát.

A Saint Christol-i elesettek az elsõ világháborúban (a táblázat név utáni elsõ öt oszlopa 
az adat forrását [1. = Anyakönyv, 2. = Katonai nyilvántartás, 3. = Aranykönyv, 4. = Hõsi emlékmû]
és az elesett életkorát [5.] mutatja): 
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Név 1. 2. 3. 4. 5. Foglalkozás Halálozás helye
és dátuma

Rendfokozat 
és alakulat

Aberlenc F. X X 27 fuvaros Meuse, 1916/06 katona, 61. gyalogezred

Agniel A. X X X X 32 kertész Meuse, 1916/07 katona, 40. gyalogezred 

Alauzen E. X X X X 25 élelmiszer Moselle, 1914/12 katona, 61. gyalogezred

Almeras F. X ?

Andre H. X X X X 31 bognár Somme, 1916/08 katona, 55. tábori tüzérezred

Bastet F. X X X X 21 földmûves ? 1915/08 katona, 55. tábori tüzérezred

Berno E. X X X X 19 ? Marne, 1918/06 katona, 315. nehéz tüzérezred

Bonnefoi A. X X X 43 földmûves Gard, 1915/09 katona, 117. gyalogezred

Boyer A. X X X X 25 földmûves Aisne, 1917/03 katona, 5. gyarmati gyalogezred

Boyer L. X X X X 28 földmûves Marne, 1915/10 katona, 359. gyalogezred

Bresson L. X X X X 27 földmûves Meuse, 1914/08 õrmester, 8. gyarmati
gyalogezred

Brun E. X X X X 21 szíjgyártó Meuse, 1918/03 katona, 6. gyarmati gyalogezred

Cabot J. X X X X 27 egyetemista Aisne, 1918/10 hadnagy, 55. tüzérezred

Canonge C. X X X 26 földmûves Gard, 1920/03 katona, 14. hadtáp

Cassagne F. X X X 29 földmûves Tengeren, 1916/02 törzsõrmester, 3. gyarmati
gyalogezred

Champetier X X X 24 kovács Moselle, 1914/08 katona, 61. gyalogezred 

Combe A. X X X X 20 földmûves Elzász, 1915/06 katona, 24. gyalogvadász
zászlóalj

Combe P. X X X 24 földmûves Elzász, 1915/07 katona, 11. gyalogvadász
zászlóalj

Delord M. X X X X 21 fémgyártós Meuse, 1917/01 katona, 5. gyalogezred

Esberard A. X X X 26 földmûves Var, 1918/10 katona, 176. gyalogezred

Félines L. X X 43 földmûves Savoie, 1917/12 katona, 5. területi vadász
zászlóalj
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Név 1. 2. 3. 4. 5. Foglalkozás Halálozás helye
és dátuma

Rendfokozat 
és alakulat

Folcher F. X X X X 21 földmûves Aisne, 1917/04 katona, 22. gyarmati
gyalogezred

Gas C. X X X X 24 földmûves Pas-de-Calais,
1915/09

katona, 24. gyalogezred

Gascuel H. X X X X 39 földmûves Ardèche, 1917/01 katona, 15. ápoló szakasz

Granat A. X X X X 26 kovács Meuse, 1914/10 katona, 55. gyalogezred

Gras H. X X X X 21 bankár Meuse, 1915/02 õrmester, 173. gyalogezred

Laburthre L. X X X X 23 alkohol-
készítõ

Aisne, 1917/07 katona, 67. gyalogvadász
zászlóalj

Lafont M. X X X X 25 földmûves Elzász, 1915/08 õrmester, 115. hegyivadász
zászlóalj

Lauraire E. X X X 22 földmûves Elzász, 1916/04 katona, 24. gyalogvadász
zászlóalj

Maurin A. X X X X 29 földmûves Belgium, 1917/07 tüzér, 55. tüzérezred

Nadal E. X X X X 36 földmûves Meuse, 1914/11 tizedes, 117. gyarmati
gyalogezred

Pages M. X X X X 29 földmûves Gallipoli, 1915/12 katona, 56. gyarmati
gyalogezred

Pantel P. X X X X 20 könyvelõ Somme, 1918/03 tüzér, 226. tüzérezred

Pelatan J. X X X X 20 földmûves Somme, 1916/11 katona, 38. gyalogezred

Pellet L. X X X X 33 földmûves Somme, 1916/10 tizedes, 46. gyalogvadász
zászlóalj

Pouget A. X 22 földmûves Moselle, 1914/08 katona, 111. gyalogezred

Saltel L. X X X X 18 földmûves Ardennes, 1918/10 tizedes, 99. gyalogezred

Soleil A. X X X X 26 földmûves Elzász, 1915/08 vadász, 27. gyalogvadász
zászlóalj

Souchon A. X X X X 27 földmûves Meuse, 1916/05 katona, 415. gyalogezred

Talagrand A. X X X 22 földmûves Territoire de Belfort katona, 116. gyalogvadász
zászlóalj

Talagrand L. X X X X 20 földmûves Somme, 1916/11 katona, 7. hegyivadász
zászlóalj

Toiron E. X ?
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