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SOMOGYI ÉVA 

A HADSEREGFEJLESZTÉS ÉS A BIRODALMI EGYSÉG ELLENTMONDÁSAI 
A SZAZADFORDULÓN 
(Honvédtüzérség 1904) 

A hadsereg fejlesztése az 1890-es évektől kezdődően a Habsburg Monarchia 
politikájának mind fontosabb problémája lett. Beck vezérkari főnök az udvari 
körök, elsősorban Albrecht főherceg támogatásával nagyszabású tervet dolgo
zott ki a hadsereg modernizálására és létszámának emelésére. Elgondolásai 
1893-tól kezdve rendszeresen a monarchia vezető testületei elé kerültek.1 1896-
ban a közös minisztertanács magáévá tette a hadseregfejlesztés elvi szempont
jait Beck elaborátuma alapján: elismerte, hogy a Habsburg Momarchia hadere
je elmaradt más nagyhatalmakétól, hogy a haderő továbbfejlesztésének az 
újonclétszám emelésén Ikell épülnie; tényleges intézkedésekre azonban a minisz
terek alkalmatlannak látták az időt.2 Nemcsak azért, mert különösen liberális 
pénzügyi körök részéről olyan nézetek merültek fel, hogy a Monarchia erején 
felül költ fegyverkezésre, hogy népeinek adóterhelése jóval felülmúlja az össze
hasonlításul szolgáló nyugat-európai országokét.3 A hadseregfejlesztés igazi 
akadálya nem a birodalom anyagi lehetőségeinek szűkössége volt. Sokkal in
kább az, hogy az 1890-es évek közepétől a Monarchia mindkét felében olyan 
bizonytalan belpolitikai helyzet alakult ki, hogy egyik ország kormánya sem 
vállalkozott a hadseregfejlesztés, illetőleg az ezzel járó nagyarányú kiadások 
parlamenti beterjesztésére. A kormányoknak, ha létezni akartak, dönteniök 
kellett, mégpedig nem is arról, hogy a súlyos akadályokba ütköző teendők kö
zül melyikre vállalkozzanak, hanem hogy mivel odázzák el, vagy tegyék szeb
bé önnön bukásukat. 

1896-ban Badeni osztrák miniszterelnök, a létszámemelés kilátástalanságát 
látva, a gazdasági kiegyezéssel próbálkozott. A közös minisztertanácson azzal 
érvelt, hogy Ausztria és Magyarország gazdasági kapcsolatainak rendezetlensé-

1 Beck hadseregfejlesztési terve: 14.8. 1890. K. u. k. Chef des Generalstabes No. 084. az 1890. PZ. 393. közös 
minisztertanácsi jegyzőkönyv melléklete. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien (a továbbiakban — HHStA) PA XL. 
K. 297. Beck a szokásos évi „Denkschrift des Chefs des Generalstabes über die allgemeine militärisch-politische 
Verhältnisse"-ben ismételten panaszolja a császárnak, hogy nemcsak a közvéleményben, hanem magas kormány
körökben is téveszmék élnek arról, hogy korunk lázas fegyverkezés kora volna: 4.1. 1898. K. u.k. Chef des General
stabes No. 857. Kriegsarchiv, Wien. Militärkanzlei Seiner Majestät (a továbbiakban — Kriegsarchiv, MKSM) 1898 
25—1/1 

2 Az 1890. augusztus 29-i közös minisztertanács jegyzőkönyve PZ 393. HHStA PA XL. K. 297. Vö. Günther E. 
Rothenberg: The Army of Francis Joseph. West Lafayette, Indiana, 1970.120—129. o. 

3 Kaizl osztrák pénzügyminiszter fejtegetései az 1899. június 29-i közös minsztertanácson PZ. 415. HHStA 
PA XL. 
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ge legalább akkora presztízsveszteség a Monarchia számára, mint az újonclét
szám emelésének időleges elhalasztása.4 

Magyarországon még kilátástalanabb volt a katonai létszámemelés dolga. Itt 
nem az okozott gondot, mint Ausztriában. Ott a belső nemzeti problémák miatt 
a kormánnyal szembenálló ellenzék a kormány bármilyen javaslatára eleve obst-
rukcióval válaszolt. Magyarországon éppen a közös hadsereg volt az ellenzék 
támadásának egyik célpontja; az az intézmény, amely a magyar társadalom va
lamennyi rétege számára az ellenszenves, idegen (hatalom jelképe volt. A német 
nyelvű, császári szellemű hadsereg az ország belső önállóságának csonbítója, 
az önálló magyar nagyhatalmi igények korlátozója, a dzsentri szellemű közép
osztály számára a katonai karrier, a biztos előmenetel gátja volt. De nemcsak 
„úri" sérelmet okozott a közös hadsereg. Az iránta érzett ellenszenvben szinte 
egyesült a nemzet. Az egyszerű ember apái, dédapái szabadságküzdelmének eľ-
fojtóját, Haynau seregének jogutódját gyűlölte benne. S a jelen mindennapjai
ban a német kommandót, amely még gyötrelmesebbé tette az amúgy is sanyarú 
katonaéletet.5 1 

És a közös hadsereg nemcsak az ilyenfajta nemzeti sérelem terrénuma volt, 
hanem az az intézmény, ahol a magyar a birodalom sok nemzetének egyikévé 
süllyedt, ahol a magyarországi román, szlovák paraszt számára érzékletessé 
váltak a magyar uralom korlátai. A közös hadseregben nem gondoskodnak ar
ról — panaszkodik a katonai programmal ellenzéki pártot szervező Apponyi 
Albert gróf —, hogy a katonai nevelés által a magyar szellem és a hazafias ér
zés, a magyar államhoz tartozás tudata ébren tartassék.6 

A magyar szolgálati és vezényleti nyelv, a magyar jelvények bevezetésének 
széles visszhangot kiváltó ellenzéki programja a teljesebb nemzeti önállóság és 
a korlátlanabb nemzeti hegemónia törekvéseit egyaránt szolgálta. És éppen, mert 
a közös hadsereg elleni ellenszenv mélyen és széles táborban gyökerezett, lett a 
századfordulóra a „katonai program" olyanná, amellyel minden pártnak, a ki
egyezés változatlan fenntartása alapján álló kormánypártnak is számolnia kel
lett. 

Amikor 1903-ban Széli Kálmán magyar miniszterelnök a létszámemelési ja
vaslatba belebukott, saját liberális pártja dolgozott ki egy katonai javaslatot, 
azt remélve, hogy annak megvalósításával sikerül a parlamentben a létszám
emelést keresztülvinnie.7 

Az az elgondolás tehát, hogy a kormánynak a hadsereg létszámemelését — 
ami a véderőrendszer reformja, s mint ilyen, a magyar országgyűlés (hatáskörébe 
tartozik — nemzeti vívmány okihoz kell kapcsolnia, nem volt új. De Tisza Ist
vántól eredt a terv, hogy katonai „vívmányokra" ne, vagy ne csak a közös had
seregiben törekedjék a kormány, hanem a nemzetinek tekintett magyar honvéd
ség vonatkozásában is. 

Ismeretes, hogy 1868-foan, a közös hadsereg érintetlenül hagyása mellett, sor 
került a honvédség — illetőleg a dualista paritás kedvéért Ausztriában a, Land
wehr — felállítására. A magyar vezényleti nyelvű és bizonyos fokig a felelős 
magyar honvédelmi miniszter főhatósága alatt álló honvédséget azonban csak 
gyalogsággal és lovassággal látták el, s ezt a túlzottan is magyar szelleműnek 

4 L. a 2. sz. jegyzetet. 
5 Magyarország Története. 7. k. 1890—1918. (Szerk.: Hanák Péter) Budapest, 1978. 520—523. o. A magyarság 

az összmonarchia lakosságának kb. 20"„-a volt, a közös hadsereg tisztikarának azonban csak 9,7%-át adta. Rothen
burg: i. m. 127. o. 

(5 Apponyi Albert: Emlékiratai 2. k. 1899—1900 Budapest, 1934. 63—04. o. 
7 A liberális párt tin. kilences bizottságának katonai javaslatát közli <S. Halász Teréz: Széli Kálmán. Budapest, 

1943. 236—237. o.; A javaslat keletkezésének történetéről: Apponyi: i. m. 106—112. o.; Ľományos István: A ma
gyar parlamenti ellenzék történetéből 1901—1904. Budapest, 1963. 266—267. o. 

— 639 — 



vélt csonka hadsereget inkább belső karhatalmi szerepre szánták, mintsem a 
Monarchia tényleges védelmi erejének.8 

1904 februárjában, amikor a magyar képviselőház ellenzéke már nemcsak a 
katonai létszámemelés ellen obstruait, hanem a rendes évi újoncjutalékot sem 
akarta megszavazni, Tisza István miniszterelnök a honvédség tüzérségi alakula
tokkal való ellátását kérte az uralkodótól.9 Hivatkozott arra, hogy a honvédség 
ilyen irányú továbbfejlesztése régi magyar követelés, hogy a delegációban újó
lag felmerült ennek igénye. Korábban a reformot azzal utasították el, hogy a 
honvédségnél szokásos kétéves szolgálati idő nem elegendő a tüzérség kiképzésé
re. Most azonban, amikor a hadsereg egészében két esztendőre csökkentik a 
szolgálatot, ez az érv önmagától semmisül meg. Tisza hangsúlyozta, hogy poli
tikailag veszélytelen a terv, nem érinti a hadsereg egységét. Viszont az intézke
dés rendkívüli módon megerősítené a kormány pozícióját az ellenzékkel szem
ben. 

,,A Felséged legkegyelmesebb bizalmával rámruházott küldetésnek minden
kor a hazáért súlyos felelősséget érző ember szilárd eltökéltségével igyekeztem 
eleget tenni — zárul Tisza felirata —, s a jövőben is minden igyekezetemmel 
azon leszek, hogy sikerre vigyem a rám bízott feladatot, függetlenül attól, hogy 
az itt előadott legalázatosabb kérésem teljesíttetik-e vagy sem. (Kiemelés tőlem 
— S. É.) Azonban keserűen fájlalnám, ha meggátoltatnék e kiváló lehetőség fel
használásában, hogy felnyissam az emberek szemét, hogy a királyuk iránt érzett 
hűségükre és szeretetükre hivatkozhassam." Ferenc József figyelemreméltónak, 
az új véderőtörvény szempontjából jól hasznosíthatónak tartja Tisza javaslatát 
és a katonai szakértői véleményét kéri az ügyről.10 Feltűnhet ugyan, hogy a 
császár katonai kabinetirodájában a honvédségi tüzérség ügyéről őfelsége el
nöklete alatt tartott tanácskozáson a közös hadügyminiszteren és a vezérkari 
főnökön kívül csak az osztrák honvédelmi miniszter van jelen, a magyart 
elfelejtik meghívni, ám Pitreich közös hadügyminiszter, akinek pedig az előző 
hónapokban elég sok gondot okozott a magyarok .,nemzeti érzékenysége",11 

rokonszenvvel fogadja Tisza elaborátumát. Katonai szempontból előnyösnek 
tartja. Politikailag persze óvatosságra int: az intézkedést úgy kell feltüntetni, 
mint amit kizárólag katonai szempontok indokolnak, s nem politikai koncesz-
szió kényszere. Megérti, hogy Tisza kezdeményezőként akar fellépni, hiszen a 
véderő reformja esetén csak bizonyos katonai vívmányokkal tudja majd össze
tartani pártját. Csak az a kérdés, hogy ezen az áron sikerül-e majd a felemelt 
újonclétszámot, illetve az új véderőtörvényt keresztül vinnie a parlamentben? 
Bármilyen bizonytalan is a helyzet — zárja gondolatmenetét a hadügyminisz
ter —, a honvédségi tüzérség ügyében döntést kell hoznunk. Vagy eleve bele-

8 1808: XLI. te. Magyar Törvénytár 1836—1808. (Szerk.: Márkus Dezső) Budapest, 189«. Az. 1868. évi törvény 
szerint a honvédség a honvédelmi miniszter és a honvédség főparancsnoka alá voll rendelve: Biz utóbbit az uralkodó 
nevezte ki. A honvédség vezérlet i nyelve a magyar, illetve Horvátországban a horvál volt. A honvédség Magyar
országon kívüli alkalmazásához a parlament jóváhagyása volt szükséges. A honvédség behívás« és mozgósítása ;i 
király rendeletére a honvédelmi miniszter ellenjegyzése mellett történt. Feladatát a törvény így határozta meg:..Die 
Landwehr ist im Kriege zur Unterstützung des stehenden Heeres und zur innen n Verteidigung, im Frieden aus
nahmsweise auch zur Aufrechterhaltung der inneren Ordnung und Sicherheit best immi. L. A magyar királyi honvédség 
története 1808—1918. (Szerk: Berkó István) Budapest, 1928.; Papp Tibor: A magyar honvédség megalakulása a ki
egyezés után. In: Hadtörténelmi Közlemények, XIV. évf. Budapest, 1907. 317—322. o.; Walter Wagner: Geschichte 
des k. k. Kriegsministeriums 2. 1800—1888 (Studien zur Geschichte der österreichisch—ungarischen Monarchie, 
Bd. 10.) Wien—Köln—Graz, 1971. 43—51. o. 

9 Tisza István felterjesztése az uralkodóhoz: 21. 2. 1904. Kriegsarchiv, MKSM 1904 12—3/4. 
10 1903 márciusában a Reichskriegsminister tanulmányt készít „Über Landwehr-Artillerie": Kriegsarchiv, MKSM 

1904 12—3/4. Március 29-én őfelsége elnöklete alatt a katonai miniszterek tanácskozást tartanak „über die Frage 
der Schaffung von Artillerie bei den Landwehren": No. 080. Kriegsarchiv, MKSM 1904 12—3/4. A tanácskozáson 
Pitreich lovag közös hadügyminiszter, Welserlieimb gróf osztrák honvédelmi miniszter és Beck vezérkari főnök vesz
nek részt. 

11 Pitreich az osztrák delegáció előtt úgy nyilatkozik, hogy a hadseregtől távol kell tartani a politikai és nemzeti 
ellentéteket. A magyar képviselőház e nyilatkozatban a király által is acceptait magyar nemzeti igények elutasítását 
látta és tiltakozott ellene. Apponyi: i. m. 114—115. o. 
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értjük a véderő revíziójába a honvédségi tüzérség megteremtését, vagy meg
tagadjuk. De akkor történjék bármi, álláspontunkhoz ragaszkodnunk kell. Mert 
semmi sem veszélyesebb annál, mint hogyha az ellenzék vívja ki a kormány 
kívánságát. 

A katonai tanácskozás a vezérkari főnök és a közös hadügyminiszter nyilat
kozatai következtében, az osztrák honvédelmi miniszter bizonytalankodó óvá
sai ellenére, Tisza elgondolását támogató szellemiben zárul. 

A vitát az osztrák miniszterelnöknek az uralkodóhoz intézett felterjesztése 
váltja ki. Körber feliratában, majd az uralkodó elnöklete alatt tartott két egy
mást követő közös minisztertanácson utasítja el a „megengedhetetlent".12 

Az osztrák lakosság — vallja — a közös hadsereget tekinti a külellenség eí-
leni véderőnek. „Ez a nézet az egész Monarchiát magába foglaló osztrák állam
eszméből táplálkozik". Magyarországon azonban — írja teljes joggal — az oszt
rák állameszmének nincsenek mély gyökerei. „Magyarországon a honvédséget 
tekintik nemzeti seregnek, s vitathatatlanul nagyobb rokonszenvet éreznek irán
ta, mint a közös hadsereg iránt". A magyarok törekvéseit a honvédség fejleszté
sére aligha lehet félreérteni. És az osztrák kormány nem vezetheti félre népét. 
„A dualizmus Ausztriában sem lett olyan erős fennállásának harminchét esz
tendeje alatt, hogy az önálló magyar hadsereg megteremtésének súlyos próbá
ját kiállja. Márpedig itt (ti. Ausztriában) a honvéd tüzérség felállítását minden
ki az önálló magyar hadsereg születésnapjának fogja tekinteni."13 

Aligha kell ezek után Körber rémlátomását tovább vezetni: az önálló had
sereg perszonálunióra, s a birodalom mindkét felében azon szélsőséges pártok 
uralmára vezet majd, amelyeknek legfőbb céljuk a Monarchia szétrobbantása. 

A távoli víziónál talán reálisabb a pillanatnyi veszedelem: Ausztriában azt 
fogják gondolni, hogy az osztrák kormánynak nincsen befolyása a Monarchia 
sorsának alakulására, hogy a dualizmus harminchét évében azért költöttek óriá
si összegeket a katonaságra, hogy megteremtsék az önálló magyar hadsereget. 
Itt nem magyar ügyről van szó, Tisza bajlódásáról parlamenti ellenzékével. Vég
re nyugalmat kell teremteni s nem felkavarni a kedélyeket újabb és újabb kö
vetelésekkel. 

„A Monarchia legalább átmeneti nyugalma napjainkban elengedhetetlen fel
tétele annak, hogy ha ez egyáltalán lehetséges, fenntarthassuk a jelenlegi ál
lamjogi kereteket. Amíg azonban Magyarországon újabb és újabb katonai kö
vetelésekkel lépnek fel, amelyek ráadásul olyan félreérthetetlen formában je
lentkeznek, mint a honvéd tüzérség feállításának igénye, Ausztria hallani sem 
fog a kiegyezés megújításáról és a közösség semmi más formájáról sem."14 

Tisza a minisztertanácson támadó védekezésre rendezkedik be. A két Land
wehr egyidejű fejlesztését javasolja — mondja a magyar miniszterelnök —, amit 
katonai szempontok indokolnak, s amit nem szabad politikai és nemzeti üggyé 
felfújni. Javaslata nem érinti a Monarchia hadseregének egységét. Ha Ausztriá
ban mégis rossz hatást kelt, akkor a bajok okát ott kell keresni; abban a fel
fogásban, amely nem bízik a két ország viszonyának javíthatóságában, amely 
megkérdőjelezi az együttélés kialakult államjogi kereteit.15 

A magyar miniszterelnök a vitában persze nem az érvek ereje okán győze
delmeskedik. A hadsereg egységén féltve őrködő császár nem látja a honvéd 
tüzérségben az önálló magyar sereg veszedelmét. „A honvéd tüzérségi alaku-

12 Körber felterjesztése a császárhoz: 2. 4. 1904. Kriegsarchiv, MKSM. 1904. 12—3/4. A két minisztertanács: 23 
4. 1904. PZ 444/b és 5.5. 1904. PZ. 445/b. HHStA PA XL. K. 302 és 303. 

13 Körber felterjesztése a császárhoz: 2.4. 1904. L. a 12. sz. jegyzetet. 
14 Körber az április 23-i minisztertanácson. L. a 12. sz. jegyzetet. 
15 Vo. 
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latok felállítását annak idején, a honvédség megteremtésekor bizalmatlanság
ból nem engedtük. Azóta azonban a honvédség olyan irányban fejlődött, hogy 
nincs ok a bizalmatlanság további fenntartására."16 Igaza van persze Körbernek, 
mondja a császár, hogy a honvéd tüzérség politikai ügy, hogy Magyarországon 
annak megteremtését politikai engedményként fogják ünnepelni, s ez irritálja 
majd az osztrákokat. Mégis, a hadügyminiszter találjon módot arra, hogy a de
legációk kedélyeit mindkét országban megnyugtassa, hogy a honvédségek tüzér
séggel való ellátását a két kormánnyal egyetértésben fokozatosan, több év alatt, 
a tüzérség általános újjászervezése során megvalósítsa.17 

Mi történt hát? Körber védi a birodalmi egységet Beck vezérkari főnök, Pit-
reich közös hadügyminiszter, s Ferenc József császár akaratával szemben. Kör
ber, a liberális, a modern osztrák politikus őriz olyan doktrínákat, amit a csá
szári katonai kabinetirodában túlhaladottnak ítélnek? Vagy egyszerűen gyűlöl
te, megbuktatni akarta a magyar miniszterelnököt, akivel annak kormányra 
kerülése óta folytonos nézeteltérései voltak?18 És ezen túl: miért érdemel fi
gyelmet egy vita néhány honvédségi tüzérségi alakulat felállításáról (amire 
egyébként csak évek múltán, lényegesen megváltozott körülmények között ke
rült sor)?19 

Körber a birodalmi egységet, a Gesamtstaat eszméjét védelmezte, mint bü
rokrata elődei az elmúlt félszázadon át, a magyarok elkülönözési szándéka el
lenében. Vallja, hogy az osztrák-németség a birodalmi egység letéteményese, 
az osztrák nemzeti tudat hordozója, ahogy érveltek liberális elődei az 1861. évi 
alkotmány, s főleg Königgrätz óta. S a 19. századi axiómák a 20. század (hajna
lán is igazak maradtak, ahogy az a tétel is, hogy Magyarországon a magyarság 
a honvédséget, Ausztriában az osztrák-németség a Reichswehrt tekinti nemzeti 
seregnek. S e vitathatatlan realitásban gyökerezik Körber támadásának vehe
menciája. 

Amit Magyarországon a magyar vezérleti és vezényleti nyelv és a nemzeti jel
vények használata jelent (tehát a nemzeti szuverenitás teljesebbé és annak evi
denssé tételét, hogy a magyar az uralkodó nemzet a magyarországi nemzetisé
gek felett); ugyanezt jelenti Ausztriában a megbonthatatlan egységű, a vál
tozatlan német vezetésű közös hadsereg fenntartásának igénye. A közös birodal
mi hadsereget kell fejleszteni, nem a Landwehrt. Hiszen a Landwehrben éppúgy 
megkérdőjeleződik a németség vezető szerepe saját nemzetiségei felett, mint a 
közös hadseregben a magyarság hegemóniája a magyarországi nemzetiségek fe
lett. 

Nem, vagy nem csak a honvédségi tüzérség felállítását támadja Körber, ha
nem az osztrák Landwehr erősítését is, ahol a csehek ma, vagy holnap követel-

16 Uo. 
17 Pitreich az április 23-i minisztertanács után kidolgozza a delegációk előtt teendő nyilatkozata szövegét: 24.4. 

904. Präs. No. 3148. HHStA PA I. K. 576. Tisza a nyilatkozat olyan módosítását kéri. hogy a hadügyminiszter 
zövegéből kítessék, hogy a tüzérség ügye eldőlt. Tisza an Pitreich 28.4. 1904. 2001/M. E. HHStA PA I. k. 576. Körber 
nem ért egyet Pitreich tervezett nyilatkozatával. Körber an Pitreich 1.5. 1904. 799/M.P. Kriegsarchiv, Kriegsmi
nisterium Präs. 1904 72—34/4. 

18 Tisza nem ok nélkül, szerepet tulajdonított Körbernek abban, hogy a korona és a katonai vezetés elutasító 
a katonai követelések ügyében. Ez személyes ellenségeskedésre vezet a két kormány között. A viszony különösen 
kiéleződik 1903 novemberében, amikor Körber a hadsereg egységét veszélyeztetőnek ítéli az ún. 9-es bizottság köve
teléseit, Tisza pedig a magyar belügyekbe való illetéktelen beavatkozásnak minősíti Körber nyilatkozatát. Gustav 
Kolmer; Parlament und Verfassung in Österreich 8. 1900—1904. Wien—Leipzig, 1914. 513—517. o.; Rudolf Sieghart-
Die letzten Jahrzehnte einer Grossmacht, Berlin, 1932. 62—63. o. 

19 A honvédségi tüzérség megteremtésére 1912-ben kerül sor. 1912: XXXI. te. Az 1912. évi tör vénycikkek.(Szerkl 
Gréesi Károly) Budapest, 1913. 1912-ben Tisza István miniszterelnök a szó szoros értelmében karhatalommal viszi 
keresztül a képviselőházban az új véderőtörvényt, amelyhez bizonyos nemzeti vívmányok is kapcsolódnak, így az 
említett kétéves szolgálati idő bevezetése a hadsereg egészében, a szintén az 1890-es évek óta napirenden lévő magyar 
nyelvű eljárás bevezetése a katonai büntetőbíráskodásban, a honvédség bizonyos fejlesztése, s ennek keretében a 
honvédtüzérség megteremtése. Vö. Johann-Christoph Allmayer-Bed-: Der Ausgleich von 1867 und die k. u. k. 
bewaffnete Macht. In : Der österreichisch—ungarische Ausgleich von 1867. Vorgeschichte und Wirkungen (Szerk: 
Peter Berger) Wien—München, 1967. 122. o. 
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hetik a cseh vezényleti nyelvet, ahogy a horvát uralkodó a honvédség horvát 
ezredeiben. Welserheimb a katonai tanácskozáson még leplezetlenül kimondja, 
hogy a parlamenti pártok a Landwehrt legszívesebben federalista alapon szer
veznék.20 Többé ez a mondat nem hangzik el, de Körber aggodalmaiban ott 
kísért. 

És ha a katonai követelés Magyarországon politikai program, mozgósító, pár
tokat összetartó jelszó, vélt és valódi sérelmek levezetője, Ausztriában, ahol a 
belső viszonyok jóval bonyolultabbak voltak, éppúgy szükség volt a katonai kö
vetelések hasonló szerepére. Körbernek táplálnia kellett az osztrák-németség 
egyre fogyatkozó osztrák nemzeti önérzetét, a Gesamtstaathoz tartozás tuda
tát, s a Gesamtstaat védelme a „magyar fenyegetéssel" szemben ennek a tu
datnak nagyon is alkalmas tápszere volt. 

A honvédségi tüzérség epizódja egyetlen dolgot mutat: ha megváltoztak is a 
dualizmus évei alatt az ellentmondások formái, ha a honvédség a birodalom 
megbízható támasza lett is, a gondok forrása ugyanaz maradt; a rendszer vál
toztatásának még oly szerény igénye, amilyen Tisza javaslata, új konfliktusok 
sorát hozta felszínre. „Közös és egységes, mint amilyen, maradjon seregem" 
— mondotta nem kis önérzettel az agg császár.21 S ezt akarták miniszterei is. 
Tisza István nem kevésbé, mint Ernst Körber. A konfliktus nem az egység 
tagadásából, hanem az egység tarthatatlanságából táplálkozott. 

20 Igen jellemző, hogy 1868-ban, a Landwehr-ről szóló törvény kidolgozásakor Khuen akkori közös hadügymi* 
niszter naplójában így határozta meg a közös hadsereg, ill. a két Landwehr jellegét: „Die Landwehr beider Reichs-
hâlften müsse einen nationalen Anstrich bekommen, die Hauptarmee jedoch einheitlich sein." (Kiemelés — S. É.) 
Idézi : Wagner: G-eschichte des Kriegsministeriums 47. o. Welserheimb osztrák honvédelmi miniszter az uralkodó elnök
lete alatt tartott 1904. március 29-i katonai tanácskozáson: ld. 10. sz. jegyzetet. A Landwehr kötődése a tartományi 
szeparatista hagyományokhoz az osztrák jogtörténet számára is evidens. Ld : Edmund Bernatzik: Die österreichischen 
Verfassungsgesetze. Wien, 1911. 692—699. o. 

211903. szeptember 16-án a galíciai hadgyakorlat alkalmából Ghlopyban kiadott, nagy vihart kavart hadparancs 
szövegéből. Közli Kolmer: Parlament und Verfassung, i. m. 494—495. o. 
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