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A strasbourgi Robert Schuman Egye
tem Német Tanulmányi Központján be
lül működő Habsburg-Monarchia Tan
székcsoport és a Franciaországi Osztrák
Kultúrintézet közös szervezésében im
már hagyományosan megrendezésre ke
rülő évi nemzetközi kollokviumot ez
úttal a hadsereg és társadalom kapcso
latrendszerének 1815—1914 közti vizs
gálatára hasznosították a nyolc ország
ból érkezett kutatók és érdeklődők,
mintegy hatvan fő.
A kollokvium ez
évben is jelentős helyi érdeklődés mel
lett zajlott, jelen voltak az állami, po
litikai, társadalmi, kulturális és kato
nai szervek vezetői, illetve képviselői,
továbbá a tudományos területről szá
mos érdeklődő.
A rendező szervek üdvözleteinek tol
mácsolását követően az első tudomá
nyos ülésre június 6-án délelőtt Jeani
ne Charue egyetemi tanár (Dijon) el
nökletével került sor.
Dr. Johann Christoph
Allmayer-Beck
udvari tanácsos, az Osztrák Hadtörté
neti Múzeum nyugalmazott igazgatója
(Bécs) témabevezető előadásában elő
ször a korszak és a hadsereg korreláci
óját hangsúlyozta. Állítását az 1815—
1848 közti időszakkal kapcsolatosan úgy
bizonyította, hogy kimutatta, a tartós
nak ígérkező béke nem igényelt sem
miféle alapvető szervezési változtatást,
vagy továbbfejlesztést. A hadügy kere
tei és a hadsereg felépítése a régi ma
radt, csupán annyi feladatváltás tör
tént, hogy immár inkább egyfajta bel
ső biztosítási funkció került előtérbe.
Ez indokolta az egyes ezredek széttagolt
elhelyezését és az állandó gyakorlást,
gyakori
helyőrségváltozást.
Miután
mind a politikai, mind a katonai ve
zetés szigorúan őrködött a haderő
„nemzetek feletti" jellegén, váratlanul

érte 1848-ban a nemzeti jelleg eleven
erővel való jelentkezése, amely a had
erő szétesését is eredményezte. A ma
gyar és olasz egységeknek a nemzeti
mozgalmakhoz való csatlakozása vi
szont növelte az uralkodóhű tisztikar
társadalmi szerepét és presztízsét. Ez
zel egy időben Ferenc József arra tö
rekedett, hogy a haderőt egészében
uralkodói eszközévé tegye. Ez indokol
ta az egymást követő, sok esetben egy
másnak ellentmondó számos intézke
dést, miközben lényegében a hadügy, a
hadsereg szervezése a régi maradt. Vál
tozások csak az 1859-es háborús vere
séget követően, a kirobbant vezetési
válság közepette következtek el. Az
összeírási rendszerből az általános had
kötelezettségbe való átvezetésre mégis
csupán az 1866-os újabb háborús vere
ség egyenes következményeként került
sor. A megváltozott társadalmi körül
mények között szükségszerűvé vált az
új szervezés, az új kiképzés, az új har
cászati elvek alkalmazása. A változá
sok jelképeként az előadó az egyéves
önkéntes szolgálat bevezetését mutatta
be, amely lehetővé tette az értelmisé
gi és polgári erőknek a tisztikarba való
tömeges bevonulását is. Befejezésül an
nak a folyamatnak a bemutatására
vállalkozott, miként vezetett el az ál
talános hadkötelezettség szükségszerű
en az általános választójoghoz.
Dr. Georges Englebert, a Belga Ki
rályság ausztriai nagykövetségének kul
turális tanácsosa (Bécs) „Theodore de
Baillet-Latour gróf, az 1848-as hadügy
miniszter" című előadása következett
ezután. Az előadó az 1780—1848 közt élt
hivatásos katona életrajzának főbb ál
lomásait a mindeddig publikálás nél
kül elfekvő naplóra alapozva és az
egyéb forrásokkal szembesítve mutat
ta be. Kiemelte, hogy ugyancsak hiva-
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tásos katona édesatyja révén ke
rült az eredetileg osztrák-németalföldi
család Csehországba.
Onnan viszont
hőse tanulmányai elvégzésére előbb
Bécsújhelyre a Katonai Akadémiára,
majd Bécsbe a Mérnöki Akadémiára
került. Ám alig fejezte be tizenkilenc
esztendősen iskoláit, mérnökkari fő
hadnagyként az éppen folyó franciael
lenes háborúban azonnal a hadszíntér
re vezényelték. A hadiszerencse hol kí
sérte, hol elhagyta, csatadiadal és ha
difogság egyaránt része lett, közben ha
ladt előre a ranglétrán. 1812-ben már
alezredesként vonult az oroszországi
hadjáratba.
Ottani hősi helytállása
eredményeként nyerte el a Katonai Má
ria Terézia Rend lovagkeresztjét és a
vezérkari ezredesi előléptetést. A béke
bekövetkeztével vezérőrnagy lett és pá
lyája egyre magasabbra emelkedett.
1822-ben elnyerte a 3. tüzérezred tu
lajdonosi jogkörét, miközben az olmützi tüzérdandár élére állították. 1829ben a frankfurti Szövetségi Gyűlés had
ügyi bizottságának élére távozott. Két
év múlva nyerte el az altábornagyi elő
léptetést. Alig egy esztendő múlva
Bécsbe helyezték a műszaki csapatok
élén állt János főherceg mellé, helyet
tesnek. Egyúttal elnyerte a 28. gyalog
ezred tulajdonosi jogát. 1841-ben lép
tették elő táborszernaggyá. 1848-ban a
márciusi bécsi forradalom után alakult
kormány hadügyminiszterévé nevezték
ki. E beosztásából fakadóan is, elkö
telezett katonaként is, a magyar forra
dalomból szabadságharccá váló esemé
nyek egyik főszereplője, a magyaror
szági nyílt katonai intervenció egyik
fő előkészítője és végrehajtója lett. Ép
pen egy gránátos zászlóaljat akart Bécs
ből a magyar forradalmárok ellen in
díttatni, amikor 1848. október 6-án a
tömeg elfogta és egy lámpavasra fel
akasztotta. Halálát az előadó a végső
kig való helytállás példájaként méltat
ta, egyúttal tragikumát is kiemelte.
Az első ülés harmadik előadásait
Catherine Horel, a Felszabadítási Ér
demrend
Múzeumának
tudományos
munkatársa (Párizs) tartotta „Zsidók
az 1848/49-es magyar szabadságharc
ban" címmel. Bevezetőben részletesen
felidézte a Nemzetőrség, az önkéntes
alakulatok, majd a Honvédség szerve
zésének körülményeit. Az alapvető le
véltári adatok hiányában ezt követően
az egyes települések népszámlálási ada
tai és az önkéntesekre vonatkozó össze
írások egybevetésével kísérelte meg ki

következtetni a zsidó katonák lehetsé
ges arányát és létszámát. Eközben újó
lag a kutatás nehézségeit hangsúlyozta.
Kiemelte a korabeli antiszemita meg
nyilvánulásoknak és a kormány ezek
elleni fellépéseinek a negatív, illetve
pozitív szerepét a hiteles számbavételt
illetően. Ezután rátért arra, mennyivel
nehezebb még ennél is annak a reális
megközelítése, milyen szerepet játsz
hattak a magyarországi zsidók az egyes
hadműveletekben.
Visszakövetkeztetni
talán egyszerűbb, tette hozzá az előadó,
mert ismertebb, milyen mértékben ér
te a zsidó lakosságot a Haynau-féle
megtorlás a szabadságharc elbukását
követően. Befejezésül ismertette a sze
gedi országgyűlési határozatot a zsidók
egyenjogúságának kimondását illetően,
és rámutatott a kölcsönhatásra, meny
nyiben volt ez a zsidó lakosság csat
lakozásának egyfajta
elismerése és
mennyiben lehetett volna további ösz
tönző a csatlakozást illetően a szabad
ságharc
továbbfolytatását
tekintve.
Mindenesetre források sorával bizonyí
totta magyarországi zsidók magyar hazafiságát az 1848/49-es súlyos hónapok
ban.
Június 6-án délután a második ülés
a magyar születésű André Reszler egye
temi tanár, irodalomtörténész (Genf)
elnökletével kezdte meg munkáját.
Elsőnek Zachar József honvéd alez
redes, a történelemtudomány kandidá
tusa, az Osztrák Hadilevéltár mellett
működő Állandó Magyar Levéltári Ki
rendeltség vezetője (Budapest—Bécs)
tartotta meg előadását. „A dualizmus
és az Osztrák—Magyar Monarchia had
seregének újjászervezése" című referá
tumában először is arra mutatott rá,
hogy az 1868-as véderőtörvény a had
ügy XIX. századi általános fejlődésé
nek, valamint a dualizmus megszületé
sét eredményező sajátos Habsburg-birodalornbeli belső
fejlődésnek volt
alapvetően a következménye. Ezt kö
vetően röviden felvázolta az egyes
Habsburg-birodalombeli területeken ér
vényesült hadügyi, hadszervezési elve
ket az 1815—1866 közti időszakra vonat
kozóan, majd kitért a felső hadvezetés
ezen időszak alatti bizonytalan újítási
kísérleteire is. Ezt követően röviden is
mertette, milyen körülmények tették
szükségszerűvé a birodalom belső szer
kezetének átalakítását 1866-ban, mi
lyen nézetekkel kezdtek ehhez a mér
tékadó politikai körök és milyen komp-

romisszumok sora révén sikerült meg
állapodásra jutnia az uralkodónak és
legszűkebb körének a magyarországi
mérsékeltebb liberálisokkal, valamint a
birodalom nyugati felében élő osztrák
németek mérsékeltebb liberálisaival, il
letve ezeknek egymással. Előadása fő
részét a politikai megállapodásra jutást
követően a hadügyi téren folytatott tár
gyalássorozatok bemutatása
képezte.
Végül összehasonlította az új véderőtörvényt a többi európai nagyhatalom
ban érvényesülttel, majd egybevetette
egymással az új osztrák—magyar véd
erő egyes részeit: a császári és királyi
(közös) hadsereget és haditengerészetet,
a magyar királyi honvédséget, a csá
szári-királyi (ciszlajtániai) Landwehr-t,
valamint az utóbbi kettőhöz csatlako
zott népfölkelést, illetve Landsturm-ot,
mégpedig az összetétel, felszereltség,
kiképzés, vezetés és hadrafoghatóság
szempontjából.
Ezt követően Dr. Erwin A. Schmidl,
az Osztrák Szövetségi Honvédelmi Mi
nisztériumban működő Hadtörténelmi
Szolgálat tudományos
főmunkatársa
(Bécs) következett „Zsidó katonák a cs.
(és) kir. hadseregben" című előadásával.
Röviden visszatekintett a zsidó kato
nák 1788 óta megtett útjára, majd rá
tért az 1848/49-es eseményekben való
részvételért a zsidó lakosságot ért újabb
megkülönböztetésekre. Ezután az egy
mást követő háborúkban 1866-ig had
ba vonultatott zsidó katonák arányát
elemezte. Külön szólt a zsidó tisztek
hadbaállításával kapcsolatos kérdéskör
ről. A továbbiakban bemutatta a dua
lizmus érvényre jutását követően a bi
rodalom két felében eltérő módon ér
vényesült zsidópolitikát, amely azonban
nem akadályozhatta meg, hogy a zsidók
lakosságbeli arányuknak megfelelően
szerephez jussanak a császári és kirá
lyi haderőben is. Külön elemezte az
előadó a sorállomány és a hivatásos
tiszti, altiszti kar létszámadatait a kö
zös, a magyar és a ciszlajtán fegyveres
erőknél. Kiemelte a zsidók helytállását,
amely lehetetlenné tette a naderőbeli
megkülönböztetést. Külön részletezte az
első világháború szempontjából sors
döntőnek bizonyult tényt, a zsidó tar
talékos tisztek figyelemreméltóan ma
gas arányát.
További előadóként Jean Charue tan
székvezető egyetmi tanár, irodalomtör
ténész (Dijon) az 1880—1942 közt élt és
élete első felében hosszabb időn át ka

tonáskodott Robert Musil, a nálunk is
jól isimert elbeszélő „A tulajdonságok
nélküli ember" című, sajnálatos módon
befejezetlenül maradt, egyetemes értékű
trilógiáját elemezte. Minit ismeretes,
Musil e művében a rá jellemző ironi
kus-szatirikus hangvétellel az Osztrák—
Magyar Monarchia létének éppen e
kollokviumon is tárgyalt utolsó évtize
deit mutatta be, bőségesen szólva a
haderőről, a katonákról is, amikor a
társadalmi problémákról ejtett szót. Az
1930-ban megjelent első, majd a két
részletben 1932-ben és már Musil halá
lát követően 1943-ban kiadott második
kötet a befejezetlenség ellenére is jól ta
núsítja az 1892—1894 közt a kismartoni
katonai alreáliskolában, majd a morva
országi Weißkirchen-beli katonai felső
reáliskolában tanulmányait megkezdett
és bécsi, brünni felsőfokú műszaki, ké
sőbb berlini bölcsészeti és kísérleti
pszichológiai képzettséget szerzett egye
temi magántanárból az első világhábo
rú teljes időszakára bevonult tartalékos
tiszt személyes élményeit.
Az előadó
nagy érdemeként említést érdemel, hogy
a publikálás nélkül hátrahagyott több
ezer oldalnyi kéziratból a tervezett har
madik kötet anyagát is átolvasva ab
ból is bőségesen idézett, amikor a had
ügy, a hadsereg, a katona Musil által
láttatott képét bemutatta.
A június 7-i délelőtti következő ülé
sen Jean Charue egyetemi tanár el
nökletével további három előadás kö
vetkezett.
Elsőnek Jean-Paul Bled tanszékcso
port-vezető egyetemi
tanár (Stras
bourg), a rendezvénysorozat főszerve
zője és házigazdája tartotta meg „Alb
recht főherceg és a konzervatív hagyo
mány a cs. és kir. hadseregben" című,
nagy érdeklődéssel várt és fogadott elő
adását. Bevezetőben
ismertette
az
1817—1895 közt élt, kora Ifjúságától a
katonai életútra felkészített főherceg
pályafutását.
Eközben kiemelte, hogy
konzervatív nézeteinek korai megnyi
latkozásaként az 1845 óta altábornagy i
rendfokozatban az alsó- és felső-auszt
riai, valamint salzburgi vezénylő tá
bornokként tevékenykedett hadvezér az
1848-as forradalom diadalakor lemon
dott beosztásáról és önkéntesként csat
lakozott, parancsnoki beosztást sem
várva, Radetzky tábornagy itáliai had
seregéhez.
Végül hadosztályparancs
nokként olyan hősi helytállást tanúsí
tott a csatatéren, hogy elnyerte a Ka
tonai Mária Terézia Rend lovagkereszt-
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jét.
E magatartása alkalmassá tette,
hogy Ferenc József 1851—1860 közt rá
bízza Magyarország katonai és polgári
kormányzását. További katonai beosz
tásokat követően 1866-ban az itáliai
hadsereg parancsnokaként aratott újabb
hadidiadalt, amelyért a Katonai Mária
Terézia Rend nagykeresztjét kapta vi
szonzásul. Benedek kudarca után a po
roszellenes háború főparancsnoki be
osztásába helyezte az uralkodói biza
lom. Meghatározó szerepe volt az új
véderőtörvénnyel kapcsolatos tárgyalá
sokon, majd a létrehozott közös hadse
reg főfelügyelőjeként. Nézetei alapján
az előadó úgy jellemezte, hogy a kon
zervatív katonai körök kétségtelenül
vezető egyéniségeként a kamarilla rossz
szelleme, igazi reakciósként minden
modernizáció fő ellensége volt. Részle
tesen bemutatta ezt követően Bled pro
fesszor, miként tevékenykedett Kuhn
közös hadügyminiszter fő ellenlábasa
ként a korral való szembenállás jegyé
ben mind névtelenül megjelentetett röp
irataival, mind hadseregparancsaival.
Befejezésül hangsúlyozta, ihogy Albrecht
főhercegnek a haderőről alkotott nézet
rendszere az Ausztriáról vallott állás
pontjának a következménye volt, ennek
lényegét pedig a dinasztiához és annak
fejéhez való feltétlen hűség jelentette.
Ennek megfelelően a haderőnek mind a
belső, mind a külső ellenséggel szemben
készséges és hű eszközként kellett szol
gálnia. Az egyfajta föderatív szerke
zetű birodalomkép jegyében szemben
állt a dualista átalakulással, az ennek
következtében szükségessé vált hadse
regreformmal, ahogyan például a ma
gyar kormány beiktatásához időzítetten
kibocsátott hadseregparancsa tanúsítot
ta. Ebben „a közös osztrák haza" irán
ti változatlan hűséget hangsúlyozta,
amelyet szerinte nem szoríthatott hát
térbe „a szűkebb szülőföld iránti sze
retet" sem.

számának növelésével és a harctéri ha
disikerek, hőstettek további disztingválásával. A továbbiakban Vajay az ere
deti .kis- és nagykereszt, majd a lovag-,
parancsnoki és nagykereszt adományo
zásának tükrében részletezte a társa
dalmi emelkedés lehetőségeit, hiszen
már a kis-, majd lovagkereszt alapján
is kérhető volt a bárói méltóság ado
mányozása. Befejezésül az előadó pél
dák során át bizonyította, hogy a tár
sadalmi emelkedés és a társadalmi be
illeszkedés mégsem volt korrelativ, a ki
tüntetés révén társadalmi megbecsülés
hez jutottak a hadimesterséghez értők
és a haderő jelentette természetes kö
zegüket, amelynek a magatartásformá
ival tisztában voltak. Ezzel szemben a
korábbi birtokos és hivatalnak nemes
ség körei idegenek maradtak számukra,
befogadásuk igen esetleges maradt.

Ezt követően Vajay Szabolcs UNESCO-szakértő (Genf) „A Mária Terézia
Rend és a nemességre emelés" című elő
adása következett. A harctéri katonai
teljesítmények elismerésére 1757. július
18-án alapított és az első világháború
végéig a legmagasabb katonai kitünte
tésnek tekintett rend történetének rö
vid felvázolását követően az előadó a
társadalmi mozgás lehetőségének szem
pontjából elemezte a kitüntetést. Ismer
tette, miként került bevezetésre az ere
deti kettő helyett három fokozat és mi
lyen összefüggésben állt a haderők lét

A június 7-i délutáni, következő ülé
sen Nicole Pietri egyetemi tanár (Pá
rizs) elnökölt.
Elnökletével elsőnek Dr. Lothar Hö
belt egyetemi adjunktus (Bécs) „Két li
berális vezető katonaegyéniség: Kuhn
és Tegetthoff" című előadása került na
pirendre. Bevezetőben tisztázta, hogy
korabeli értelemben használja a „libe
rális" jelzőt Franz Freiherr Kuhn von
Kuhnenfeld (1817—1896) táborszernagy
és Wilhelm von Tegetthoff (1827—1871)
altengernagy személyiségével kapcsola-

André Reszler egyetemi tanár, iro
dalomtörténész (Genf) ezt követően „A
hadsereg ábrázolása Herczeg Ferenc
művészetében" című előadásával szin
te az előbbiekben elhangzottak színes
bemutatására is vállalkozott. Bevezető
ben felidézte, hogy az író a katonai ha
tárőrvidék szülötteként és neveltjeként
első élményei közt őrizte á hadsereggel
kapcsolatosakat.
A továbbiakban azt
hangsúlyozta, hogy az egyéniség kiala
kulása, az íróvá fejlődés, a későbbi
mentalitás és gondolkodásmód, egyaránt
a teljes magyar nemzeti államiság alap
élményéhez kötött volt, és ez befolyá
solta mind a gyorsan magasra ívelő
karriert, mind az ezt követő gyors fe
ledést. Az 1863—1954 közt élt író alko
tásai közül ezt követően kiemelte az
1892-ben és 1895-ben a Gyurkovics-családról publikált két regényt, mint ame
lyekben a legjellemzőbb módon tükrö
ződik — a Bácskához kötötten — a tár
sadalomábrázolásba ágyazottan az író
nak a katonatiszti pályáról és a hadse
regről vallott felfogása.

tosan. Ezt követően bemutatta antiklerikalizmusukat és szabadelvű nézetei
ket, amelyek következtében elszigetel
tek maradtak korábbi katonai pályáju
kon.
Ezt követően rátért arra, hogy
mindkettő a kiegyezéssel kapcsolatos át
szervezéssel kerülhetett be a felsőveze
tésbe, holott erre predesztinálta volna
őket, hogy mindketten katonanemesi
családból származtak és mindketten
— a liberális eszmeáramlathoz való
minden közeledés ellenére —, ép
pen a forradalomellenes háborúban,
szépen felfelé ívelő katonakarriert kezd
hettek, amely az ötvenes és hatvanas
években is tovább vitte őket. Az 1866os háború mindkettőjüknek meghozta
a Katonai Mária Terézia Rend parancs
noki keresztjét,
Kuhnnak Dél-Tirol
mesteri megvédéséért, Tegetthoffnak
pedig lissai győzelméért. Az osztrák—
német liberális Alkotmánypárthoz kö
tődő két jeles katona e párt ciszlajtániai hatalomra jutását követően kerül
hetett magas méltóságba, Kuhn 1868tól közös hadügyminiszter, Tegetthoff
pedig ugyancsak 1868-tól helyetteseiként
és a haditengerészeti osztály főnöke
ként, egyúttal haditengerészeti főpa
rancsnokként, gyakorlatilag haditenge
részeti miniszter volt. A továbbiakban
Höbelt e két vezető egyéniségnek Alb
recht főherceggel való állandó ütközé
sét elemezte. Bemutatta, hogy eközben
a liberális nézetet vallókat is érhette
elmarasztalás. Tegetthoff túlságosan a
haditengerészetet állította a középpont
ba, Kuhn pedig nem ismerte fel a ko
rabeli jelentős fejlődést a tüzérségi és
műszaki eszközök, valamint a szállító
eszközök területén, ezért, ezek iránt ér
dektelen maradván, egész életében a
gyalogság döntő szerepe (mellett állt ki.
A liberális eszméket mindketten, a di
nasztikus érdekekkel való ütközés esetén
is, előtérbe helyezték, és ez Kuhn 1874es miniszteri bukásához vezetett, míg
Tegetthoffot ettől megmentette 187l-es
korai és váratlan halála. Talán nem ér
dektelen magyarként azt is felidézni,
számos hajmeresztő nézete közt Kuhn
azt is vallotta, hogy a darwinizmus ér
telmében a magyar kihalásra ítélt faj,
ebből fakadóan nem is titkolta szenve
délyes magyarellenességet.
Következő előadóként
Dr.
Klaus
Koch, az Osztrák Kelet- és DélkeletEurópa Intézet tudományos főmunka
társa (Bécs) tartotta meg „A Benedekvita" című előadását. Bevezetőben, az
1804-ben Sopronban született és 1881-

ben Grazban elhunyt Benedek Lajos tá
borszernagy önéletrajzát felidézve, ki
emelte az abban megnyilatkozó ma
gyarságtudatot, vállalt protestantizmust
és az orvosgyermek társadalmi kötődé
sét. A továbbiakban ismertette a bécs
újhelyi Katonai Akadémián végzett ta
nulmányokkal kezdődő, 1825-ös hadna
gyi kinevezéssel, 1848-as ezredparancs
noki megbízatással, 1859-es — immár
altábornagyi rendfokozatban elnyert —
hadtestparancsnoki
ténykedéssel ki
emelkedő teljesítménj^eket
felmutató
katonai pályát, amelynek során a had
színtéren való helytállás 1848-ban a Má
ria Terézia Rend lovagkeresztjét, 1859ben pedig e rend parancsnoki kereszt
jét, valamint a nemességre emelést
eredményezte. Az előadás fő hangsú
lya az 1860—1866 közt az itáliai hadse
reg vezérkara élén és a velencei főparancsnoki beosztásban eltöltött időre,
majd az 1866-ban a Poroszország ellen
vonuló északi hadsereg élére való át
helyezésre került. Előbbivel kapcsola
tosan a kiemelkedő katonai sikereket
hangsúlyozta az előadó, míg az áthe
lyezésre vonatkozóan elsődlegesen azt
emelte ki, hogy politikai okok miatt
következett az be. Végül a königgrätzi
csatavesztéssel és Benedek felelősségé
vel kapcsolatosan először is azt részle
tezte, mennyire tisztában volt a jeles
hadvezér a
katasztrofális helyzettel,
mennyire kerülni akarta a csatát, mi
közben hiábavaló táviratváltásra került
sor az uralkodóval. A csata lefolyását
felidézve bemutatta Benedek téves dön
téseinek sorozatát, majd azt idézte fel,
hogy a csatavesztést követő vizsgálat
során mennyire magára vállalta a tel
jes felelősséget. Végül Koch azzal fog
lalkozott, hogy Benedek valójában so
hasem értette meg karrierje kettétörésének szükségszerűségét és nem fogad
ta el élete további folyamán a teljes
mellőzést, ez pedig vitát eredményezett
a kortársak közt a valódi felelősség kér
dését illetően.
Zoran Konštantínovia egyetemi tanár
(Innsbruck) előadása következett ezu
tán „Ausztria és a délszláv katonai ha
gyomány" címmel. Elsőnek az előadó a
katonai határőrvidék probléma tikáj ávail
foglalkozott. Felidézte, milyen történel
mi körülmények között és milyen fo
lyamatok eredményeként miként jött ez
létre a Habsburg-birodalom déli és k e 
leti határvonalán. Magyarként jól esett
hallani, mennyire tárgyszerűen szólt e
folyamatról, főleg az oszmán pusztítás
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következtében egyre fogyó magyarság
ról és az ennek a helyére mind nagyobb
számban betelepülő délszláv lakosság
letelepedéséről. A katonai határőrvidék
történelmi szerepének bemutatását kö
vetően a megszüntetés dualizmuskori
folyamatát mutatta be. Ismét rendkí
vül tárgyszerűen szólt a terület szerep
vesztéséről, a lehetővé vált magyar és
horvát területegyesítésről és az ezt indokló folyamatokról. A továbbiakban az
1868-as horvát kiegyezéssel és összhirodalmi szintű haderőreformmal kap
csolatosan a horvát ezredek felállításá
nak folyamatát mutatta be. Kiemelte,
hogy a négy gyalog- és egy ulánusezred
a magyar királyi honvédségen belül ke
rült megszervezésre, ezzel szemben a
birodalom nyugati feléhez tartozónak
minősített Dalmáciában felállított há
rom gyalogezred
a császári-királyi
Landwehr keretébe került. Befejezésül
az előbb okkupált, majd annektált
Bosznia és Hercegovina területén meg
szervezésre került, úgynevezett bosnyák
ezredek megszervezésének folyamatát
idézte fel. Mindhárom folyamattal kap
csolatosan bőségesen idézett a délszláv
népek költészetéből, és ezekkel bizonyí
totta, hogy a katonai határőrvidókbeliek azonosultak a katonáskodással, a bi
rodalom védelmével, és ez megmaradt
egészen az első világháború végéig.
A június 8-i délelőtti ülésszak Vajay
Szabolcs elnökletével ült össze.
Elsőként ezúttal Jean Nouzille ezre
des, egyetemi magántanár (Strasbourg)
tartotta meg „Bosznia-Hercegovina ok
kupációja a francia katonai attasé ta
núságtétele szerint" című előadását. Az
előadó az 1878-as eseményekkel kap
csolatosan a rövidesen kiadott hivata
los verziót jelentő összefoglaló mű alap
vető megállapításait vetette egybe a
francia katonai attasé Bécsben kelte
zett és fennmaradt jelentéseivel. Eköz
ben nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy
a nemzetközi felhatalmazásra tekintet
tel az osztrák—magyar hadvezetésben
fel sem merült, hogy nem bevonulás,
hanem súlyos harcok árán való birtok
bavétel vár a kijelölt hadierőre. A to
vábbiakban részletesen felidézte a he
lyi lakosság, főleg a moszlimok ellen
állását, az ennek következtében szük
ségessé váló egyre újabb csapaterősí
tések hadszíntérre küldését. Folyama
tosan kitért a helytelen terep- és erő
felmérések
következtében
sorozatos
helytelen döntések bemutatására. Vé

gül, ugyancsak a fennmaradt jelenté
sek tükrében, részletesen ábrázolta a
császári és királyi hadsereget ért sú
lyos veszteségeket is.
Ezt követően Nadine Lange egyete
mi adjunktus (Párizs) „Az osztrák—
magyar tisztek és a keleti kérdés 1900/
14" című előadása következett. Ebben
azt a rendkívül fontos kérdést vizsgál
ta, mennyit tudhattak az Osztrák—Ma
gyar Monarchia haderejének tisztjei a
balkáni államok hadseregeiről.
Az
egyes országokat sorra véve az előadó
mondandója
középpontjába BoszniaHercegovina annektálásának kérdéskö
rét állította, és ennek tükrében vizs
gálta a szerzett információk mélységét
és valósághűségét. A továbbiakban, a
várható hadieseményekkel kapcsolato
san elkészült különböző kidolgozásokat
felidézve, középpontba a .preventív há
ború megvívásának gondolata került.
Befejezésül az előadás a pánszláv fé
lelmek megalapozottságával, a balkáni
terjeszkedés külpolitikájának realitásá
val és a bekövetkezhető háború esetén
mutatkozó erőviszonyokkal foglalkozott.
Befejezésül Jeanine Charnue egyete
mi tanár (Dijon) „A szatíra és a kari
katúra Josef Roth és Jaroslaw Hasek
műveiben" című előadása hangzott el.
Az ismert irodalomtörténész bevezető
ben megállapította, hogy a tárgyalt kor
fő szereplői voltak a hadsereg, a hiva
talnokréteg és a klérus képviselői. Így
természetes, hogy főleg ők jelentek meg
az irodalmi művek hőseiként is. A leg
nevesebbé vált megjelenítések közül az
előadó ezúttal Josef Roth (1894—1939)
és Jaroslaw Hasek (1883—1923) fő mű
vével, az 1932-ben publikált „Radetzkymars" című regénnyel és a már 1921ben közzétett „Svejk, a derék katona
(világháborús élményei)" című írásával
foglalkozott.
Bemutatta a két írót, a
galíciai zsidó fakereskedő újságírónak
tanult és tartalékos tisztté vált fiát, il
letve a cseh kispolgári család tisztvi
selő sarját. Ezt követően azt részletez
te, hogy míg előbbi, aki tartalékosként
bevonult tisztként végigszolgálta az el
ső világháborút, nosztalgiával emléke
zett vissza a békebeli — neki felemel
kedést biztosító — rendre, addig az
utóbbi, aki dezertált az első világhábo
rú idején az osztrák—magyar hadaktól,
szemben állt a korábbi renddel, sőt ak
tív szerepet is vállalt annak szétverésé
ben. Befejezésül az előadó bőséges idé
zetekkel szemléltette ugyanannak az
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időszaknak
kétféle
megközelítéssel,
nosztalgikus-szatirikus, illetve ellensé
ges-ironikus módon való ábrázolását. A
kétfajta katonaábrázolás tanulmányo
zása magyar szempontból is rendkívül
tanulságosnak bizonyult, ugyanis bősé
gesen szó van mindkét világsikerré vált
alkotásban a magyar katonaitisztről is.
Június 8-án délben a záróülésre JeanPaul Bled professzor elnökletével ke
rült sor.
Ezen Bernard Michel egyetemi tanár
(Párizs) összegezte a kollokvium tizen
öt előadását és az ezekhez csatlakozó
vitában elhangzottak tanulságait. Beve
zetőben arról szólt, hogy az Osztrák Ha
dilevéltárban őrzött sok ezer személyi
adatlap rejti valósághűen a Habsburg
Monarchia haderejének társadalmi öszszetételét. A dualizmus nemcsak kétközpontú birodalmat, hanem a közös
hadsereg és haditengerészet mellett kü
lön honvédséget és Landwehrt is te
remtett. Ugyanakkor polgári közigaz
gatás alá került az addig közvetlenül a
hadvezetéstől függő katonai határőrvi
dék. Mindez és az általános hadkötele
zettség bevezetése, folytatta az előadó,
nagyfokú egyenjogúsítási tendenciát ér
vényesített. 1848 óta társadalmi problé
mákba ütközött a hadügy fejlesztésének
kérdése, és azokkal együtt is került
megoldásra. Mind politikai, mind had-

ügyi téren az 1859-es és az 1866-os
vereség tette világossá a továbblé
pés szükségességét. Ez végül is ér
vényesült, hiába
igyekeztek
olyan
reakciósok,
mint
Albrecht
főher
ceg, megakadályozni. Minden előre
lépés mellett szükségszerű volt a későb
bi bírálat is — a számos felemás meg
oldás miatt. De az alapvető fejlődési
tendencia helyességét éppen az 1914ben szükségessé vált mozgósítás és had
baszállás sikere bizonyította. Ebben az
összefüggésben befejezésül arról szólt az
összegző, hogy az 1918-as bukás sem po
litikai, sem hadügyi téren nem az 1867/
68-as átalakítás következménye, azzal
nem hozható kapcsolatba.
Mindkettő
erősen a külkapcsolatok függvénye volt,
és annak figyelmen kívül hagyása erős
tévedésekhez vezethet. A kollokviumán
szereplő kérdéskomplexum, a társada
lom és a hadsereg kapcsolatrendszere, a
korabeli irodalomban is tükröződött, így
megértése könnyebb az utókornak. Az
utókor szempontjából pedig az hangsú
lyozandó elsődlegesen, hogy az 1815—
1914 közti korszak is tartogat még sok
meglepetést a kutatónak, feltótlenül ér
demes a további szaktárgyi vizsgálatra.
A kollokvium nemcsak az előadások
hoz kapcsolódó vitákon, hanem egyéb
rendezvényeken is módot nyújtott kol
legiális eszmecserére.

HÁBORÜ ÉS HEGYVIDÉK
A Nemzetközi Hadtörténelmi Bizottság
XVII. Kollokviuma, Zürich, 1991. augusztus 19—24.

A Helvét Konföderáció fennállásának
700. évfordulója alkalmából 1991-ben a
Nemzetközi Hadtörténelmi
Bizottság
visszatért abba a városba, amelyben,
éppen svájci hadtörténészek kezdemé
nyezésére, 1938-ban megalakult. A hely
színre való tekintettel mi más is lehe
tett volna az immár évenként szokásos
kollokvium tárgya, mint a háború és a
hegyvidék kapcsolatrendszere, vagyis a
hegyvidéki háború kérdésköre. E témá
ban a svájci hadtörténészek már ko
rábban is jelentős eredményeket pub
likáltak, hiszen a jelen tudományos ta
nácskozásnak helyet adó zürichi Mű-

szaki Főiskolán működik az a svájci
Hadtörténelmi Tanszék, amely ösztön
zi az ezirányú kutatásokat.
A megnyitó ülésre 1991. augusztus
19-én a zürichi Műszaki Főiskola nagy
előadótermében a helyi állami, politi
kai, társadalmi, tudományos és katonai
körök nagy érdeklődése mellett ikerült
sor. A meghívottak és megjelentek közt
volt Dr. Ulrich Bremi, a Szövetségi
Gyűlés Nemzeti Tanácsániák elnöke, Dr.
Kaspar Villiger
szövetségi tanácsos,
nemzetvédelmi miniszter, Heinz Häsler
hadtesttábornok, a svájci fegy veres erők
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