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Nemzetközi tudományos ülés Gideon Ernst von Loudon báró, 
tábornagy e lhunytának 200. évfordulója alkalmából, 

Bécs , 1990. június 7. 

Az Osztrák Köztársaság Szövetségi 
Honvédelmi Minisztériuma keretében 
működő Hadtörténelmi Szolgálat, vala
mint a bécsi székhelyű Politikai-Straté
giai Tudományok Társasága 1990. jú
nius 7-én a történelmi légkörű Schwar-
zenberg-palota márványtermében 6 or
szágból érkezett 183 résztvevővel nagy 
érdeklődéssel kísért tudományos ülést 
rendezett. Alkalmat a történészek és 
had tudósok eszmecseréjére ezúttal a 
Habsburg-birodalom egyik legnevesebb 
hadvezérének, a livóniai születésű és 
Morvaországban elhunyt Gideon Ernst 
von Loudon bárónak (Tootzen'Ewst, 
1717. február 17 — Neu-Titschein, 1790. 
július 14.) közelgő kerek elhalálozási 
évfordulója nyújtott. A témát valójában 
a középkortól a jelenkorig ívelően a há
ború megjelenési formái jelentették, 
mégpedig a mának szóló történelmi ta
nulságok hangsúlyos kiemelésével. 

Ebben a szellemben szólt a résztve
vőket — köztük a Loudon-család meg
jelent tagjait — üdvözlő és az ülést 
megnyitó Kari Schwarzenberg herceg, 
a Politikai-Stratégiai Tudományok Tár
sasága elnöke és a helyszínt jelentő pa
lota tulajdonosa, vagyis kétszeresen is 
házigazda. Már bevezetőben utalt a je
lenlegi alapvető európai társadalmi
politikai változásokra, amelyek köze
pette rendkívül fontos a jelenségek he
lyes fogalmi megközelítése, ehhez pe
dig nélkülözhetetlen a történelmi gyö
kerekhez való visszanyúlás. Ha ez álta
lában igaz, folytatta, még igazabb ez a 
tekintetben, hogy a fegyveres konflik
tusok veszélyének növekedésével foko
zottabban merül fel az igény a korábbi 
fegyveres összecsapások tanulmányo
zására vonatkozóan. Mivel az előadó 
elemzése szerint bármilyen bekövetkez
hető újabb fegyveres küzdelem csakis 
helyi jellegű, térben és időben korláto
zott kiterjedésű lehet Európában, fon
tosnak vélte, hogy az ülés tematikájá
ban jelentős teret kapott a kisháború 

kérdéskörének vizsgálata a különböző 
korszakokban. 

Szinte e gondolatsort folytatta a kül
földi szolgálati útja miatt távolmaradni 
kényszerült Dr. Robert Lichal udvari 
tanácsos, osztrák szövetségi honvédelmi 
miniszter személyes képviselőjeként 
megjelent Othmar Tauschitz hadsereg
tábornok, az Osztrák Szövetségi Hadse
re főszemlélője. Miután a legmagasabb 
beosztású és rangidős osztrák tábornok 
közvetítette a tudományos ülésnek a 
honvédelmi miniszter személyes üdvöz
letét, jelen korunk átmeneti jellegét 
hangsúlyozta. Ezután arról szólt, hogy 
Loudon tábornagy ugyancsak két kor
szak határán élt és tevékenykedett, 
ezért is olyannyira aktuális teljesítmé
nyének hangsúlyozása. A Loudon-kori 
átmenetet a hadseregének jellegének 
megváltozásával világította meg az elő
adó és azt az állandó zsoldoshadsereg
től az általános hadkötelezettségen ala
puló nemzeti hadsereghez vezető köz
tes állapotként jellemezte. A jelen hely
zetet viszont éppen ellentétes folyamat
ként mutatta be, most ugyanis a nem
zeti haderők jelentős csökkentésével az 
a folyamat indult meg, amely az átme
netet jelenti az összeurópai kollektív 
védekezés megteremtésének irányában. 
Ezután Tauschitz hadseregtábornok 
osztrák részről való előzetes hozzájáru
lásként emelte ki azokat a ténykedése
ket, amelyeket osztrák katonák ENSZ-
megbízatással az országhatárokon kí
vüli területeken békefenntartó és em
berjogi jelleggel végeztek és vége'znek. 
Befejezésül visszakanyarodott korunk 
átmenetiségének gondolatához. Hang
súlyozta, hogy a jelenlegi ,.rendnélküli
ség" jobb Európában, mint volt a ko
rábbi ..rend", egyetemleges célkitűzés 
azonban csakis egy — a valódi rend 
szellemében megvalósítandó — újabb 
rendezés lehet. E folyamat lezárultáig 
viszont a fegyveres szolgálatot teljesí
tőknek készenlétben kell még állniuk 
kötelességük teljesítésére. 
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A napirenden szereplő témába való 
tudományos bevezetést Dr. Johann 
Christoph, Allmayer-Beck báró, udvari 
tanácsos, az Osztrák Hadseregtörténeti 
Múzeum nyugalmazott igazgatója vál
lalta. Bevezetőben felidézte Loudon tá
bornagy személyiségét, aki 1789-ben 
Belgrád visszafoglalásával egyaránt be
írta nevét a történelembe és az iroda
lomba. A szinte hihetetlen népszerűség 
példáinak bemutatása után azt emelte 
ki, hogy Loudon tábornagy egész életé
ben a cselekvés embere volt, aki külön
böző hadszíntereken előbb orosz, majd 
1744-től Habsburg-szolgálatban hada
kozott. Bár nem volt elméleti szakem
ber, folytatta az előadó, életművével új -
típusú hadvezérként a felvilágosult 
XVIII. században újat alkotott, akinek 
vezérlő elveit halálát követően össze
foglalta a hadelmélet. Ezzel kapcsola
tosan kiemelendő, hogy a külső körül
mények hatására kényszerült arra, hogy 
elálljon a döntő összecsapás elméletétől 
és hogy a manőverezés stratégiáját ál
landó kockáztatás közepette valósítsa 
meg. Ezzel kapcsolatosan az előadó 
Loudon korát egybevetette jelen ko
runkkal és mindkettőt úgy jellemezte, 
hogy abban a totális háború nem lehet 
a politika folytatása, de a politika ér
vényesítésére alkalmazhatóak erősza
kos eszközök, érvényesíthető a fegyve
res erő kényszerítő ténykedése. Befeje
zésül a két korszak közti időszak fo
lyamatait vázolta fel, miként hatottak 
a felvilágosodás kori eszmék és az ipa
ri forradalom következményei a nemze
ti államok veszélyeztetése, a nemzetkö
zi érdekszférák kialakulása és ezzel az 
állandó konfliktuslehetőség irányába, 
amely akár abszolút háborúhoz is el
vezethetett, amikor a szemben álló ál
lamcsoportok teljes népfelfegyverzéssel 
vonultak egymás ellen. A politikailag 
kiszámíthatatlan háborús kockázat ve
szélye csupán a második világháborút 
követően, tömegpusztító eszközök tö
meges felhalmozásával múlt el. Az 
elrettentés, helyettesállítás, korláto
zott csapás és más elnevezésű stra
tégiai elvek érvényesítését tapasztal
va, zárta fejtegetését Allmayer-Beck, 
napjaink fő kérdése, hogy a további 
fejlődés a háború politikai eszköz
ként való eltűnéséhez vezet-e, vagy 
csupán újabb alakváltozáson fog át
menni. 

A történelmi előadások sorát Dr. Leo
pold Auer címzetes egyetemi tanár, az 

Osztrák Házi, Udvari és Állami Levél
tár tudományos osztályvezetője nyitot
ta meg „A háború alakváltozásai a kö
zépkori Nyugat-Európában" címmel. A 
tárgyalt kérdéskör rövid historiográfi
ai áttekintését követően azt hangsúlyoz
ta, hogy a középkorban a közösség meg
védésére való törekvés jelentette a há
borúhoz való jogot. Ez magában foglal
ta az uralkodói kötelességek elmulasz
tása vagy megsértése esetében a feudá
lis uralkodó osztályok uralkodó elleni 
felkelésének a lehetőségét is. Az ilyen 
háború mégis sokszor, a dolog természe
téből fakadóan, vitatott volt. Ugyanígy 
vitatott volt kezdetben a két keresztény 
uralkodó közti fegyveres összecsapás is, 
ezt ugyanis testvérháborúként fogták 
fel. Ezt követően az előadó a hadilét
számmal kapcsolatosan kiemelte, hogy 
inkább kisháborúról volt szó, demons
trációról, az erőfölény megkísérelt ki
nyilvánításáról. A lovagháború előtérbe 
kerülésével még tovább csökkent a had
bavonultak köre és száma. Ezzel együtt 
előtérbe került a háború etikai megkö
zelítése, más megítélés alá esett a ke
resztény és a nem keresztény hatalom 
elleni küzdelem. Az eltérő megítélést 
leginkább a hadifoglyokkal való bánás
mód tanúsította. A XII. századdal be
következő új fejlődési tendenciákra, a 
zsoldosok felfogadására és a városi mi
líciák szervezésére áttérve, Auer azt 
emelte ki, hogy ezáltal csökkent a feu
dális jelleg az európai haderőkben. Ez
zel együtt más formát öltött a lovagnak 
lovag elleni, illetve a lovagnak alacso
nyabb származású elleni harca. Ugyan
akkor fokozatosan szűnni kezdtek a há
borúk, csaták addigi korlátai. Míg 
ugyanis a meghatározó nehézlovassági 
túlsúly tömegben, térben és időben 
egyaránt szerény mozgást tett lehetővé, 
a könnyebb fegyverzetűek hadbaküldé
sével ez az akadály elhárult. így ke
rülhetett sor ellenséges várak, városok 
körülzárására is, ez pedig magával hoz
ta a haditechnika ugrásszerű fejlődését. 
Az előadó befejezésül az egységesnek 
felfogott nyugat-európai fejlődésen be
lül mégis megnyilatkozó sajátos észa
ki, atlanti, ibériai és középső területek
ben tendenciákat villantotta fel. 

Következő előadóként Dr. Johannes 
Kunisch, a Kölni Egyetem Közép- és 
Újkortörténeti Tanszékének vezetője 
tartotta meg „Loudon és a kisháború" 
című előadását. Már bevezetőben azt 
emelte ki, hogy a neves hadvezér nem 

— 179 — 



hagyott hátra emlékiratokat vagy más 
írásokat, sohasem vetette papírra a há
borúval, annak valamely vetületével, 
esetleg valamelyik fegyvernemmel kap
csolatos nézeteit, viszont végigharcolta 
életét, tetteit az utókor is jól ismeri. Ez 
teszi mégis lehetővé hadelveinek felis
merését. Ezek formálódását harci ta
pasztalatai segítették. Fiatal tiszt kora 
óta Loudont a gyors helyzetfelismerés 
és döntéshozatal jellemezte, így vált 
igazi elemévé a hadvezérként is gyako
rolt hadviselés: a kikülönített kötelé
kekkel az előretolt erők elleni harc, 
mint a kisháború sajátos formája. Mi
vel a Trenck-pandurkötelékben szol
gált évekig, módja nyílt megismerni az 
irrégularités előnyeit is, ezért szívesen 
alkalmazott kikülönített kötelékként 
később is szabadcsapatokat. A további
akban az előadó a kisháború meghatá
rozásával foglalkozott. Ezt az állandó 
hadseregek és a kabinetháborúk korá
ban a következőképpen írta körül: A 
szabályzatokkal megkötött minden 
mozgás, táborozás, harcérintkezés állan
dó védelmet igényelt, ehhez főleg köny-
nyűcsapatokra volt szükség, amelyek 
egyúttal kikülönítve képesek voltak a 
döntő csatát kerülő manőverezést is 
biztosítani. A bőséges harci tapasztalat 
elvezetett az instrukciós irodalom mű
fajának megszületéséhez, folytatta Ku-
nisch, ugyanis az egyes portyázok írá
saikban ajánlásokat tettek, miként kell 
végrehajtani a legkülönbözőbb kishábo
rús fegyvertényeket. Ugyanakkor Nico
lai és Valentini kísérlete ellenére a kis-
háborút egész sajátos stratégiájában 
még nem sikerült megragadni, erre csak 
Clausewitz vált képessé. Ugyancsak to
vábbi feltűnő jelenség, hogy a császári-
királyi haderővel közvetlen, vagy köz
vetett kapcsolatban állók alig voltak a 
kisháborús művek szerzői közt. Ennek 
magyarázatát az előadó abban vélte, 
hogy talán nem is volt igény erre, anél
kül is kiigazodtak a kisháború művelői 
a feladatokban. Ennek bizonyítására 
részletesen felidézte Loudon pályafutá
sát a császári-királyi haderőben. Eköz
ben jelentősen hangsúlyozta a horvá
tok, mint katonai határőrvidékben har
cosok egyre növekvő szerepét a kishá
borús sikerek kivívásában. 

Ezt követően Dr. Christopher J. Duf
fy, a Sandhursti Királyi Katonai Aka
démia főtanára adta elő „Az 1755— 
1763 közti világháború dinamikája" cí
mű referátumát. Már e címmel is, mi

ként bevezetőjében bővebben, arra 
utalt, hogy a hétéves vagy harmadik 
szilézai háborút nem szabad csupán eu
rópai és főleg nem egyedül a porosz— 
osztrák ellentétet kiemelő szempontból 
vizsgálni. Ez a fegyveres konfliktus 
Észak-Amerikában robbant ki, világ
méretűvé vált, és bizonyos értelemben 
a XVIII. század világháborújaként fog
ható fel. Ennek bizonyítására az előadó 
bemutatta az egyes Európán kívüli had
színtereket és az azokon megvalósuló, 
elsődlegesen a konfrontálódó francia és 
angol gyarmatosító törekvésekből faka
dó fegyveres összecsapásokat. Hangsú
lyozta, hogy az európai újrarendezést 
ennek alárendelve tekintették a kortár
sak. E fejlemények indokolták, hogy so
ha addig nem látott hadseregfejlesztés 
következett be mindkét szemben álló ko
alíciónál. Mindkét fél fölény elérésére 
törekedett a hadfelszerelés, a harcászat 
és a hadiszellem területén egyaránt. 
Végül is a francia koalíció emberanyag
ban, az angol koalíció pedig anyagi 
erőkben rendelkezett fölénnyel. Utóbbi
nál ehhez jobb erőösszpontosítás is tár
sult, mivel aktívabb volt a háborús fel
készülés és a korábbi háborúkból levont 
tanulságok hasznosítása. 

A délelőtti ülést az elnöklő Dr. Erich 
Reiter kormánytanácsos, az Osztrák 
Honvédelmi Minisztérium Elnöki és 
Jogi Osztályának főnöke rövid össze
foglalóval zárta le. 

Ebéd után a tudományos rendezvény 
Otto Heller nyugállományú hadsereg
tábornok, a Politikai-Stratégiai Tudo
mányok Társasága alelnöke elnökleté
vel folytatta munkáját. 

„Nagy háború és kis béke közt: gyar
mati háborúk" címmel, ezúttal elsőként, 
Dr. Erwin A. Schmidl, a Hadtörténel
mi Szolgálathoz beosztott tudományos 
kutató a múlt századi háborúkkal kap
csolatosan először tipologizált. Megkü
lönböztette az európai hatalomnak ten
gerentúli állam elleni és két európai ha
talomnak a tengeren túl egymás ellen 
egy terület birtoklásáért vívott háború
ját. Mindkettő vonatkozásában azt 
emelte ki, hogy ezek mennyire elkerül
ték az európai hadelmélet figyelmét, 
holott a tengerentúli események befo
lyással voltak Európára is. További ér
dekes jelenségként az európai háború
kat, amelyeket nem vívtak végig a le
győzött teljes szétveréséig, mint a ten
gerentúliakat, tekintették nagyháború-
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nak, a távoli földrészekéit pedig csu
pán kisháborúnak. Ezután részletezte 
az előadó a gyarmati hadviselés jellem
zőit, majd rátért arra, milyen tapasz
talatokkal tértek vissza az európai har
cosok, mit hasznosítottak ezekből a kö
vetkező európai összecsapásokban. Be
fejezésül a gyarmatokon szervezett had
seregek kialakulását, fejlődését vizs
gálta. 

Dr. Gustav Däniker hadosztálytábor
nok, a Zürichi Szövetségi Műszaki Fő
iskola tanára „Totális háború" című 
előadása először fogalmi meghatározást 
adott: totális háború alatt a minden 
adott eszközzel vívott háború értendő, 
nem kell szükségszerűen termonukleá
ris háborúnak lennie. Ilyen háború a 
jövőben is bekövetkezhet, mivel termé
szetes jelenség a nemzeti függetlenség
re és önállóságra törekvés, amely a po
litikai és katonai cél egybesésével to
tális háborúvá válhat. Vagyis a totális 
háború nemcsak a két világhatalom közt 
következhet be, hanem két más hata
lom közt is. Ilyen háborús veszély el
hárításához szükséges annak tudatosí
tása, hogy a totális háború totális vere
séggel érhet véget. Ezt követően az elő
adó a semlegesek és el nem kötelezet
tek szempontjából közelítette meg a to
tális háború kérdését. Az ő esetükben 
a totális honvédelmi felkészülés olyan 
nemzetvédelem elérését jelentheti, ami
kor egy potenciális támadónak már 
nem éri meg az agreszió. Befejezésül 
Däniker a népességrobbanásban, kör
nyezetszennyezésben, járványokban, 
természeti csapásokban is totális fenye
getettséget látva, ezekkel kapcsolatosan 
is totális felkészülést szorgalmazott va
lamennyi állam részéről, ezzel egyút
tal elháríthatónak vélve azt a veszélyt 
is, hogy egy regionális konfliktus vi
lágméretűvé váljon. 

Befejezésül Dr. Manfried Rauchen-
steiner kormánytanácsos, egyetemi do
cens, a Hadtörténelmi Szolgálat veze
tője tartotta meg „A háború küszöbén: 
a Low Intensity Coflliot történelmi táv
latai" című előadását. A jelenkortörté
net egyik legfontosabb hadelméleti kér
dését az előadó Herbert Kann-nak Cla-
usewitz parafázisaként az abszolút há
borúról írt művének és Henry Kissin-
gernek a háborús eszkaláció 44 fokoza
táról kifejtett elméletének ismertetésé
vel vezette be. Ezután tért rá a megkö
zelítő kísérletként felfogott elmélet 

megszületésére, miszerint minden ha
gyományos erő bevetésével korláto
zott keretek között vívandó háború in
dítható a kevésbé fejlett területeken. E 
legújabb kisháborús elmélet azonban 
azonnal felvetette a terrorakciók és az 
ezáltal kiváltható népi háború kérdését. 
Miközben ez ugyanúgy, mint a forrada
lom—restauráció—reakció kérdésköre 
megválaszolatlan maradt, bekövetkezett 
a kommunizmus világméretű visszaszo
rulása és a szemben álló rendszer en
nek megfelelő térnyerése. Ilyen körül
mények közt változott az amerikai el
lenségkép, ellenség immár az, aki nem 
ismeri el az amerikai érdekeket. Ez a 
hozzáállás Rauchensteiner elemzése 
szerint azt jelenti, hogy jelenleg a vi
szonylagos békétől a hagyományos há
ború vívásáig, terroristaellenes állami 
fellépéstől államközi fegyveres konflik
tusig minden lehetőség adott, mert az 
Egyesült Államok, a világcsendőr szere
pet felvállalva, készen áll, hogy ott te
remjen és rendet teremtsen, ahol fe
nyegetővé válik szempontjából a fejlő
dés. 

Az elhangzott előadásokat élénk vita 
követte. A felszólalók aktuális megkö
zelítéssel szóltak a történelmi kérdések
ről is. Elsősorban a semlegesség lehe
tőségéről és potenciális háborús konf
liktushelyzetekről hangzottak el kiegé
szítések. Ezzen szemben Zachar József 
alezredes, a történelemtudományok 
kandidátusa, az Osztrák Hadilevéltár 
mellett működő Állandó Magyar Levél
tári Kirendeltség vezetője Johannes Ku-
nisch előadásához fűzött két történel
mi kiegészítést. Egyrészt arra hívta fel 
a figyelmet, hogy a kisháborús iroda
lommal kapcsolatosan árnyaltabb meg
fogalmazás lenne szükséges. Igaz ugyan, 
hogy Fáber Krisztián Farkas 1759-ben 
Kassán megjelentetett „Hadi embernek 
oktatása" című művében is felvetette a 
szükséges szakmai írások hiányát. Utalt 
viszont arra, hogy a szükséges ismere
teket átvehették kiképzőiktől, idősebb 
tiszttársaiktól. A császári-királyi szol
gálatból idegenbe került Jeney Lajos 
Mihály ugyancsak 1759-ben Hágában 
megjelentetett „Le partisan" című ösz-
szefoglaló műve pedig éppen e gazdag 
tapasztalatanyag igazi tárháza. További 
megjegyzésében utalt arra, hogy nem 
annyira a katonai határőrvidékben hor
vátok, hanem sokkal inkább a magyar 
huszárok voltak a kisháború igazi mes
terei, akik éppen a tárgyalt korszak-
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ban nyertek jelentős teret szinte vala
mennyi európai haderőben. 

A tudományos ülés eredményeit zár
szavában Manfried Rauchensteiner 
foglalta össze. Kiemelte a hagyomány
ápolás jelentőségét, amikor egy neves 
történelmi személyiség jeles évforduló
jához kötve cserélnek eszmét hadtörté
nészek, hadtudósok. Ugyancsak fontos
nak vélte hangsúlyozni, hogy történel

mi megközelítéssel végülis a jelen ak
tuális kérdéseiről is szó volt, mégpedig 
a jövőbe mutató módon. 

A tudományos üléshez csatlakozóan 
este a Mária Terézia téren a neves em
lékművön katonai tiszteletadással szá
mos érdeklődő jelenlétében a résztve
vők megkoszorúzták Loudon tábornagy 
szobrát. A nap eseményeit aktuális tér
zene zárta le. 
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