
ISONZO-FRONT 1915-1917: AZ EMLÉKEZÉS KULTÚRÁJA 

Nemzetközi konferencia, Bovec, 2005. szeptember 29 - október 1. 

Az idén májusban volt kilencven eszten
deje annak, hogy Olaszország az antant ha
talmak oldalán belépett az első világháborúba. 
1915 júniusától tizenkét, a világégés más had
színtereivel összehasonlítva is hatalmas em
berveszteségekkel járó nagyobb csata zajlott 
le az Isonzó (szlovénül Soča) folyó mentén. 
Az első tizenegy csata során a végig jelentős 
túlerőben lévő olasz támadók rohamai rendre 
megtörtek az osztrák-magyar védők ellenállá
sán, míg végül Ausztria-Magyarország német 
hadosztályokkal megerősített csapatai 1917. 
október 24-én Caporettónál áttörték a frontot 
és győzelmet arattak az olaszokon. A konfe
rencia szervezői az isonzói csatákról a közem
lékezetben kialakult kép újrarajzolásával és 
színesítésével egyúttal a közel két és fél évig 
tartó gigászi, mindkét oldalon több százezer 
értelmetlen áldozatot követelő küzdelem egy
kori résztvevőinek és túlélőinek is emléket ál
lítottak. 

A Bécsi Szlovén Tudományos Intézet, a 
Klagenfurti Alpok-Adria Egyetem, a Ljublja
nai Osztrák Tudományos Iroda, a Bécsi Egye
tem Kelet-Európa Történeti Intézete, a Szlo
vén Tudományos Akadémia Tudományos Ku
tatóközpontja, valamint a Kobaridi és a Tol-
mini Múzeum közös szervezésében megtartott 
konferenciának a szlovéniai Bovec (Flitsch) 
városában található Hotel Alp adott otthont. 

A tudományos tanácskozás szlovén és né
met nyelven folyt, az előadók mindegyikének 
45 perc állt rendelkezésére mondanivalója ki
fejtésére. Sajnos a szervezők nem gondoskod
tak a szlovén nyelvű előadások németre törté
nő szinkrontolmácsolásáról, így azok megér
tésében a nyomtatott formában rendelkezésre 
álló rövid, német nyelvű tartalmi összefogla
lások sem sokat segítettek. Mindez természe
tesen nem sokat vont le a szimpózium jelentő
ségéből és nem befolyásolta annak eredmé
nyességét. 

A konferencia programja szeptember 29-
én délelőtt kilenc órakor Dr. Vincenc Rajšp, a 
Bécsi Szlovén Tudományos Intézet igazgató
ja, Dr. Vasja Klavora, a Szlovén Nemzetgyű
lés alelnöke, Dagmar Szilagyi a szlovén Kul

turális Minisztérium képviselője, Natascha 
Grilj, a ljubljanai Osztrák Nagykövetség kul-
túrfelelőse, és Danijel Krivec, Bovec polgár
mestere köszöntőjével indult: örömüket fejez
ték ki hogy az előadók és a résztvevők el
fogadták a szervezők meghívását, hangsú
lyozták a konferencia jelentőségét, és sok 
sikert kívántak annak munkájához. 

A délelőtti ülésen Dr. Manfried Rauchen-
steiner (a bécsi Heeresmuseum volt főigazga
tója, a Drezdai Német Hadtörténeti Múzeum 
kurátora) töltötte be a levezető elnöki tisztet. 
Az első előadást Dr. Karl Stuhlpfarrer és 
Jutta Steininger (mindketten a Klagenfurti Al
pok-Adria Egyetem oktatói) tartotta német 
nyelven az egykori isonzói harcok maradvá
nyairól és emlékeiről. Kiemelték az Isonzó 
mentén lezajlott harcok történelmi szerepét, 
felsorolták a témáról készült dokumentum- és 
játékfilmeket. Beszéltek az egykori háborús 
területen máig megtalálható romos épületek, 
sírok, temetők, emlékoszlopok, emlékművek 
jelentőségéről. Leírták és sok képpel illuszt
rálták ezek főbb sajátosságait, így pl. Log pod 
Mangartom, Predil, Loče, Most na Šoci még a 
világháború idején emelt osztrák-magyar em
lékműveit, a Javorcán található császári és ki
rályi katonák által épített emlékkápolnát. Kü
lön figyelmet szenteltek az olasz uralom alatt 
a térségben létesített emlékművek, emlék
templomok, osszáriumok (csontházak), pl. Vo
diče, Krn, Kobarid, Oslavija, Udine, bemuta
tásának, amelyek a fasiszta rezsim reprezentá
cióját is szolgálták. Az 1920-as és 1930-as 
években kiadott, a Nagy Háború emlékeit 
bemutató olasz nyelvű útikönyveket is meg
ismertették a hallgatósággal. Megtudtuk, hogy 
1945 után Jugoszláviában a második világhá
borús partizánemlékműveket tudatosan a ko
rábbi háborús temetők, emlékművek közelé
ben emelték, hogy konkuráljanak az első vi
lágégés emlékhelyeivel. Az előadók hangsú
lyozták az Isonzó mentén 1993 óta, a világ
háborús emlékek megőrzése terén folyó hely
reállító és megőrző munka fontosságát, amire 
kiváló példa a Kobaridi Múzeum tevékenysé
ge. Részletesen bemutatták az ott őrzött tár-
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gyakat, valamint írásos emlékeket. Kiemelték 
a helyszínen járó turisták, érdeklődök, csata
térkutatók jobb eligazítását szolgáló, az utób
bi években kiadott prospektusok, turistatérké
pek és a még folyamatosan felbukkanó tárgyi 
emlékek megőrzésének jelentőségét. 

A következő előadó Dr. Igor Grdina (a 
Ljubljanai Egyetem oktatója) volt, aki szlovén 
nyelven felolvasott előadásában „a Nagy Há
ború a mindennapi emlékezetben" témakört 
járta körül. Több korabeli szlovén visszaem
lékezésből, valamint szlovén nyelven kiadott 
újságból idézett, amelyekben az egykori részt
vevők, illetőleg újságírók, tudósítók a háború 
valóságát, szörnyűségeit, a katonák minden
napos megpróbáltatásait írták le. Bemutatta, 
hogyan reagáltak a katonai hatóságok azokra 
a tiltakozásokra, amelyeket a háború ellenzői 
fogalmaztak meg velük szemben. Példákat so
rolt fel arra, hogy a szemben álló felek mi
lyennek írták le egymást, milyen sztereotípiák 
éltek a köztudatban az antant-, illetve a köz
ponti hatalmak katonáiról, mint ellenségről a 
világháború idején. Megtudhattuk, hogyan vé
lekedtek az osztrák-magyar hadseregben álta
lában a bosnyákokról (másodrendű katonák), 
az olaszokról, az oroszokról, valamint a szer
bekről. Hallhattunk arról, miként változott a 
bosnyákok megítélése a szomszédos népek 
körében 1918-tól az 1990-es évek közepéig. 

A kávészünetet követően Dr. Gustavo Cor-
ni (a Trienti Egyetem professzora) emelkedett 
szólásra, és német nyelvű előadásában azt vá
zolta fel, mit is jelentett az első világháború 
Olaszország számára. Bemutatta Itália első vi
lágháború előtti belpolitikai helyzetét, beszélt 
az irredentizmus és expanzioniznus térhódítá
sáról a külpolitikában. Megtudhattuk, hogy az 
1911—1912-es győztes olasz-török háború mi
lyen következményekkel járt. Az előadó nagy 
teret szentelt az 1914 nyarán kinyilvánított 
olasz háborús semlegességnek, az ezzel kap
csolatos, a semlegesség-, illetve a háború
pártiak között folyt belpolitikai vitáknak. Meg
említette, hogy Benito Mussolini újságjában a 
háború mellett agitált. A világégés során az 
egész olasz társadalmat mozgósították, az erre 
vonatkozó számadatok is beszédesek: hatmil
lió főt hívtak be katonának, közülük 600 000 
esett el, 1000 bevonult közül 105. 470 000 
behívott nem rukkolt be, egyharmaduk kül
földön élt, ők később amnesztiát kaptak. A 
katonai bíróságok 4000 embert ítéltek halálra, 
közülük 700 főt kivégeztek. A 200 000 olasz 

tiszt egyharmada nem hivatásos tisztként har
colt. Kiemelte, hogy a háború meggyorsította 
többek között a katonák szocializációját: so
kan akkor tanultak meg írni és olvasni. Tény, 
hogy több mint 600 000 olasz katona esett 
hadifogságba a háború során, az olasz kor
mány nekik nem akart segíteni, még a Vörös
kereszten keresztül sem. Mint kiderült, mes
terségesen akarták széttépni a hadifogságba 
esett katonák és azok családja közötti kapcso
latot. Az állam az ipar modernizálását a mili-
tarizálás segítségével hajtotta végre. Végeze
tül hangsúlyozta, hogy az olasz fasizmus is a 
világháborúból nőtt ki, hiszen először a hábo
rús veteránokból toboroztak híveket a fasisz
ták, azonban nem ez volt az egyetlen út a de
mokratizálódásra. 

A következőkben Dr. Marija Wakounig (a 
Bécsi Kelet-Európai Intézet munkatársa) szlo
vén nyelvű előadása hangzott el, melyben a 
nők első világháborús szerepéről hallottunk. 
Az előadó összefoglalta a nők helyzetét a XX. 
század eleji társadalomban és a családon be
lül. Részleteket tudhattunk meg arról, milyen 
szerepe volt a nőknek a világháború kitörését 
követően a menekülés, az Isonzó menti kite
lepítés során, hogyan viselték a háborús nél
külözéseket, miként alkalmazkodtak az új hely
zethez. Körüljárta azt is, hogyan váltak kö
zülük sokan családfenntartóvá a férfiak be
vonulása után, miként élték meg apáik, fér
jeik, fiaik, testvéreik elveszítését. A kisesett 
férfi munkaerő pótlására egyre több nőt fog
lalkoztattak a mezőgazdaságban, az iparban, a 
katonai kórházakban ápolónőként, valamint 
egyéb karitatív és kisegítő munkákra. A nőkre 
hatalmas terhek hárultak a hátországban, akik 
azonban, erkölcsi erejüket hasznosítva, nem 
hátráltak meg a nehézségek elől. Végezetül 
hangsúlyozta, hogy a téma mélyebb feltárása 
még további kutatásokat igényel. 

Az ebédszünet utáni délutáni szekció le
vezető elnöke Dr. Karl Stuhlpfarrer volt. El
sőként Dr. Manfried Rauchensteiner német 
nyelvű előadására került sor, amelyben az em
lékezet történetéről, az első világháború „át
alakításáról" beszélt. Kiemelte, hogy az első 
világégés egykori résztvevői, nagyon kevés 
kivétellel, már elhunytak, hagyatékukat a mú
zeumok őrzik. Kitért a bécsi Heeresmuseum 
1914-1918 közötti tevékenységére, hozzáté
ve, hogy az a háború éveiben zárva tartott. 
Hangsúlyozta, ma már kevesen emlékeznek 
arra, mi lett a sorsa 1918 őszén és a birodalom 
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bukása után a tábornoki és a vezérkarnak, va
lamint a hétmillió, frontokról hazatért katoná
nak. Bemutatta, hogyan számoltak le a múlttal 
a Monarchia utódállamai, foglalkozott, pl. a 
tábornokok és katonai vezetők 1918-1920 kö
zötti időszakban, Ausztriában végbement fele-
lősségre vonásával. Beszélt ä civil vezetők vi
lágháború alatti és utáni felelősségéről. A 
megkülönböztetés a háborús viszonyok között 
még a halálban is érezhető volt: a tisztek, al
tisztek külön nyugodtak, az egyszerű katonák 
tömegsírba kerültek. Kiemelte, hogy az özve
gyek és az árvák sorsának rendezése fonto-
sabb feladat volt a Nagy Háború befejezése 
után, mint az elhunytak emlékét őrző emlék
művek állítása. Az emlékek megkoptak ugyan, 
de az emlékművek és temetők ma is léteznek, 
emlékeztetnek bennünket a múlt történéseire. 

Rok Stergar (a Ljubljanai Egyetem asz-
szisztense) szlovén nyelven tartott előadásá
ban a szlovének XX. század eleji viszonyát 
vázolta fel a katonasághoz és a háborúhoz. 
Hangsúlyozta, hogy az 1870-es évektől a 
szlovén nemzetiség körében megfigyelhető 
volt a háborús lelkesedés, később, így pl. az 
1912-1913-as Balkán-háborúk idején ez ösz-
szekapcsolódott a Balkánon aratott szláv győ
zelmek iránti lelkesedéssel. Úgy vélte, a paci-
fízmusnak nem igen voltak hívei a szlovének 
körében. A katonai értékek és mentalitás tár
sadalomba való átültetése erős ellenállásba üt
között, így példának okáért a katolikus egyház 
és a szociáldemokraták, valamint a nemzeti 
radikálisok erősen támadták a párbajokat. A 
társadalom és az egyes emberek háborúhoz és 
hadsereghez való viszonyát a katonai szolgá
lat, a katonaság beavatkozásai a különböző 
demonstrációk ellen, az osztrák-magyar had
sereg nyelvi politikája és gyakorlata, a katonai 
törvénykezés változásai mind meghatározták. 
A szlovén politikusok a hadsereget a dualista 
monarchia jövője szempontjából igen erős té
nyezőnek tekintették, sokan közülük a hadse
reg által támogatott dinasztiát a szlovének 
egyetlen reményének tartották. 

A kávészünetet követően Dr. Marta Vergi-
nella (a Ljubljanai Egyetem professzora) szlo
vén nyelvű előadása következett, amelyben a 
Nagy Háború emlékezetéről beszélt a mai 
szlovén területeken. Szólt a hátországi hábo
rús viszonyokról, a nélkülözésekről, az éhe
zésről valamint az ennek következtében fellé
pett betegségekről. Kiemelte, hogy azok a 
szlovén katonák és polgárok, akik a világégés 

alatt velük történteket naponta feljegyezték, 
vagy később leírták, az átélteket az egyes tár
sadalmi csoportok tagjaiként dolgozták fel. 
Az élmények és képek láncolata csak kollek
tív keretbe tagolva kaphatott értelmet. Ügy 
vélte, a Jiáború alatti és utáni időszak nem 
kedvezett a szubjektív élmények megfogal
mazásának. A katonai hatóságok nem szeret
ték az első vonalban történt fontosabb hadi
események pontos leírását. Az önéletrajzi fel
jegyzésekből azt tudjuk meg, amit a katonai 
cenzúra a levelezésekben közölni engedett. 
Végezetül kifejtette: a szlovén szerzők 1918 
után megjelent memoárjaikban a Nagy Hábo
rú alatt történtek feledésbe merülése ellen 
küzdöttek. 

Az első nap végén a jelenlévők kérdéseket 
intéztek az előadókhoz, amelyek rövid vitára 
serkentették a résztvevőket. 

A vacsora után, az aznapi program leveze
téseként, kerekasztal-beszélgetésre került sor, 
amelyet Dr. Augustin Malle (a Klagenfurti 
Alpok-Adria Egyetem tanára) vezetésével 
bonyolítottak le. Stefan Pinter (osztrák amatőr 
történész) arról beszélt, hogy mi szerepel a 
mai osztrák, olasz és szlovén történelemköny
vekben az Isonzó-fronton zajlott egykori csa
tákról. Dr. Vasja Klavora (amatőr történész) a 
korabeli harcok kegyetlenségéről, többek kö
zött az isonzói arcvonalon 1916 júniusában 
történt osztrák-magyar gáztámadásról mondta 
el véleményét. Joie Šerbec (a Kobaridi Mú
zeum igazgatója) az 1990 óta létező, és azóta 
több nemzetközi díjjal kitüntetett, általa veze
tett múzeum eddigi szakmai tevékenységét 
foglalta össze. 

A konferencia második napján a délelőtti 
ülés levezető elnöke Dr. Gustavo Corni volt. 
Elsőként Dr. Ivan Šedivý (a Cseh Tudomá
nyos Akadémia Masaryk Intézetének igazga
tója) olvasta fel német nyelvű előadását, 
melyben az isonzói frontszakaszon bevetett 
cseh nemzetiségű katonák történeti emlékeze
tét állította középpontba. Részletezte a cseh 
tartományok Osztrák-Magyar Monarchián 
belüli politikai szerepét. Egyértelműen lojá
lisnak jellemezte a csehek viszonyát a háború 
kirobbanásakor. A hivatalos statisztika szerint 
az osztrák-magyar hadseregben 1914-ben a 
hivatásos tisztek 5 %-a, a tartalékos tisztek 
10 %-a, a katonák 12 %-a volt cseh nemzeti
ségű. Áttekintette, milyen arányban voltak je
len a cs. és kir. haderő egyes fegyvernemei
nél: egy teljes cseh kiegészítésű gyaloghad-
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osztály - a 21. hadrendi számot viselő - , és 
több dandár vett részt az isonzói harcokban. 
Hangsúlyozta, hogy szét kell választani a cse
hek orosz, illetve olasz fronton történt hábo
rús szereplését, hiszen az Isonzónál jól harcol
tak, Galíciában már kevésbé. Kitért arra is, 
hogy az isonzói küzdelemről mi maradt meg 
az emberek emlékezetében és a visszaemléke
zésekben. Felsorolta, kik harcoltak az ismer
tebb cseh személyiségek közül az Isonzónál, 
kik álltak olasz oldalon a Csehszlovák Légió
ban. 1918 után a csehszlovák történetírás a 
kiemelte különféle hadszíntereken harcolt 
cseh légiók szerepét. A Monarchiában szol
gált tisztikar egyharmadát vették át az új cseh
szlovák haderőbe, de sok, pl. Katonai Mária 
Terézia Renddel kitüntetett és az Isonzónál 
harcolt tisztnek el kellett hagynia a hadsere
get. Felsorolta az 1990-es évektől a témakört 
kutató cseh történészek nevét és ismertebb 
publikációit. 

Őt Lovro Galic (horvát amatőr történész) 
követte, aki német nyelvű előadásában kísér
letet tett az Isonzó felső szakaszán harci cse
lekmények következtében az 1915. májusa és 
1917. november eleje közötti időszakban el
hunyt osztrák-magyar katonák számának meg
állapítására, főként a cs. és kir. XV. hadtest, 
valamint a 14. német hadsereg veszteségeire 
koncentrálva. Számos táblázattal illusztrált 
előadásában a cs. és kir. XV. hadtest veszte
ségeit nemzetiségi és fegyvernemek szerinti, 
valamint évenkénti megoszlásban mutatta be, 
amelyből kiderült, hogy a magyarok, az ukrá
nok és a bosnyákok felülreprezentáltak voltak 
az elesettek között. Az előadó a veszteségek
hez számította még a front mögötti hadtest
kórházban és a hadtápterületen elhunytakat is. 
Szólt a körzetben található katonatemetőkről, 
kiemelve, hogy az eredetileg 200 sírkertből 
ma csupán kettő létezik. Ez szerinte annak 
köszönhető, hogy az olaszok a két világhábo
rú közötti időszakban exhumálták a halotta
kat, azonban nem regisztrálták őket megfele
lőképpen. Végezetül megállapította, hogy az 
osztrák-magyar délnyugati front összes hábo
rús veszteségeinek 80 %-a az isonzói front
szakaszra esik. Saját kutatásai szerint az egész 
olasz hadszíntéren 360 000 osztrák-magyar 
katona esett el 1915 májusa és 1917 novem
ber eleje között, közülük 200 000 fő az Isonzó 
mentén lelte halálát. 

Dr. Petra Svoljšak (a Szlovén Tudomá
nyos Akadémia Történeti Intézetének munka

társa, Ljubljana) szlovén nyelven elhangzott 
előadásában az Osztrák-Magyar Monarchia és 
az Olaszország területén menedéket talált 
szlovén menekültekről beszélt. Az Isonzó-
front kialakulásával egyidejűleg a folyó bal 
partján lakókat - számuk 80 000 fő volt - az 
osztrák hatóságok Krajná, Karintia, Stájeror
szág, Alsó-Ausztria tartományokba telepítet
ték. A folyó jobb partján élők közül az ola
szok 10-12 000 embert különböző olasz 
városokba és szigetekre költöztettek. 1916 
augusztusában az olaszok által elfoglalt Görz 
városából 6000 fő, 1917 augusztusában a 
meghódított Bainsizza-fennsík népessége, a 
caporettói-áttörés után, 1917 októberében 
Friaul tartomány lakossága menekült Olaszor
szág más területeire. A világégés befejezése 
után az olasz megszállás alatt maradt Görz 
körzetéből a lakosság egy része a Szerb-
Horvát-Szlovén Királyságba települt át. A 
menekültek nagy része csak a háború után tért 
vissza korábbi hazájába, az utolsók 1922-ben. 

Az ebédszünetet követő délutáni ülésszak 
elnöke Dr. Walter Lukan (a Bécsi Egyetem 
professzora) volt. Elsőként Dr. Irena-Novak-
Popov (a Ljubljanai Egyetem irodalompro
fesszora) olvasta fel előadását szlovén nyel
ven, amelyben az első világháborús szlovén 
naplókról beszélt: a művek komoly történeti, 
forrás-, kulturális és irodalmi értéket képvi
selnek. Megemlítette, hogy a naplók a túl
nyomó részét csak az önálló Szlovénia meg
alakulása után, az 1990-es években adták ki. 
Rávilágított arra, hogy mindegyik napló más
más stílusban íródott, olvasásuk közben a 
szubjektivitás rendkívül szembetűnő, hiszen 
mindegyik írásmű szerzője másként látta a 
körülötte zajló háborús történéseket. 

Dr. Balia Tibor őrnagy (a budapesti Had
történeti Intézet és Múzeum Bécsi Állandó 
Magyar Levéltári Kirendeltségének Kirendelt
ségvezető-helyettese) számos képpel és vetí
tett térképvázlattal illusztrált német nyelvű 
előadásában a caporettói áttörésben (12. ison
zói csata) részt vett magyar alakulatok szerep
lését mutatta be. Először röviden összefoglal
ta a magyar csapatok és egységek, valamint 
nevesebb hadvezérek - pl. József Ágost fő
herceg, Lukachich Géza tábornok - tevékeny
ségét az 1915 júniusa és 1917 szeptembere 
között lezajlott első tizenegy isonzói csata so
rán, kidomborítva azok igen nagy vesztesége
it. Általánosságban beszélt a központi hatal
mak 1917 október-novemberében végrehaj-
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tott caporettói áttörési hadműveletéről, ami
nek eredményeként a - túlerőben lévő - olasz 
csapatokat a Piave folyóig szorították vissza. 
Az előadó felvázolta az isonzói frontszaka
szon 1917. október 24-én, az ellenségeskedé
sek megindulásakor szemben álló felek - a 
német 14.-hadsereg- és az osztrák-magyar 
Boroevič-hadseregcsoport, illetőleg az olasz 
második és harmadik hadsereg erői - had
rendjét, erőelosztását. Az egész hadművelet 
részletes ismertetésének mellőzésével össze
foglalta a történelmi Magyarország területéről 
kiegészült cs. és kir., valamint honvédcsapa
tok tevékenységét az 1917. október 24. és no
vember vége közötti időszakban. Végezetül 
röviden értékelte az áttörési hadműveletben 
részt vett magyar alakulatok szereplését és te
vékenységét, kiemelve hősiességüket, a siker 
érdekében tett erőfeszítéseiket és magas em
berveszteségeiket. 

A kávészünet után Dr. Vincenc Rajšp szlo
vén nyelvű előadására került sor. Az előadó 
Svetozar Boroevič tábornok, az isonzói front
szakaszon álló osztrák-magyar erők parancs
noka által Krk-szigetén elrendelt háborús ül
dözésekről, megfigyelésekről beszélt. Kiemel
te, hogy a Monarchiában a háború során nem 
csak a külső, hanem a belső ellenség ellen is 
küzdöttek. Államellenes mozgalomnak tekin
tették a délnyugati hadszíntéren az olasz la
kosság anyaországgal való egyesülését célul 
tűző irredentizmusát pl. Trentino, Görz, Tri
eszt területén, a Kvarner-öböl szigetein, illető
leg a délszláv irredentizmust. Krk-szigetén vi
szonylag erős volt a délszláv (szerb-horvát) 
irredenta mozgalom, melynek élén a hatósá
gok szerint az ottani püspök, Dr. Anton Mah-
nič állt. A laibachi érsek, Anton Jeglič és 
Mahnič Boroevič-hez írt levelezésén keresztül 
mutatta be, milyen volt egymáshoz való vi
szonyuk. A tábornok - szerbbarát nézeteikre 
történő hivatkozással - követelte a Krk-szi
getén szolgálatot teljesítő papok felmentését 
és a hátországba küldését, ami végül is nem 
történt meg. 

Végül Kurt Kalcher (a Grazi Egyetem Ké
miai Intézetének munkatársa) német nyelvű 
vetítettképes előadását hallhatták a résztve
vők, aki röviden és lényegre törően felvázolta 
a vegyi hadviselés történetét az ókortól az el
ső világháborúig, a mérgezett nyíl és a görög
tűz alkalmazásától a mérges gázok bevetésé
ig. Említést tett az 1899-es és 1907-es Hágai 
Egyezmény vonatkozó bekezdéseiről. Meg

tudhattuk, hogy az első világégés során a ve
gyi hadviselésben a németek jártak elől, hi
szen ők 1914-1915-ben már bevetettek inger
lő gázokat a fronton, továbbá 1915. április 22-
én ők hajtották végre az első komoly klórgáz
támadást Ypernnél, majd 1915 májusában az 
orosz hadszíntéren, Varsónál. 1915 szeptem
berétől már az angolok is alkalmaztak harci 
gázt a nyugati fronton. Felvázolta az 1916 jú
niusában német segítséggel az Isonzó menti 
San Martino községnél végrehajtott osztrák
magyar gáztámadás lefolyását és annak kö
vetkezményeit. Kiderült, hogy foszgénnel töl
tött gázgránátokat a franciák használtak elő
ször 1916. február 21-én Verdunnél. Megis
mertette a hallgatósággal, hogy milyen kémiai 
anyagokat (pl. ingerlő anyagok, foszgén, klark, 
mustárgáz) használtak a szemben álló felek a 
gázháborúban. Részletesen beszélt a 12. ison
zói csatában a németek által Bovecnél alkal
mazott - eredetileg az angolok által kifejlesz
tett - elektromos gyújtású gázvetők ellenségre 
gyakorolt hatásáról. Röviden összegezte a 
Németországban a gázháború atyjának tekin
tett Fritz Haber tevékenységét. 

A nap végén az előadókhoz intézett kérdé
sek és az azokra adott rövid válaszok hangzot
tak el. 

Aznap este a konferencia résztvevőit Bo-
vec polgármestere a várostól néhány km-re ta
lálható, az 1880-as években épült Kluze-erőd-
ben látta vendégül, ahol helyi folklórbemu
tatóval, népdalokkal, valamint első világhábo
rús katonai hagyományőrzők jelenlétével és 
rövid bemutatójával kedveskedtek a megje
lent vendégeknek. 

A konferencia harmadik napjának délelőtt
jén csupán egyetlen előadásra került sor, ame
lyet Dr. Walter Lukan tartott német nyelven. 
A számos vetített képpel illusztrált előadásból 
az Isonzo-front korabeli osztrák, magyar, né
met, szlovén, olasz képeslapokon történt meg
jelenítését követhettük nyomon. A képeslapo
kat nagyobb témák köré csoportosítva lát
hattuk, így pl. az ellenség gúnyos és lekicsinylő 
bemutatása, ünnepek a fronton és a hátor
szágban, a hont védő saját harcosok kitartása, 
a dicső halál megjelenítése, front-életképek a 
katonák mindennapjaiból, a gyerekek háborús 
játékai. Az előadó kiemelte, hogy a képesla
pok egyfajta korabeli médiumként is értel
mezhetők, amelyek nem csak írásos üzenete
ket közvetítettek, hanem elég erős nemzeti 
érzést erősítő, propagandafunkciójuk is volt. 
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A különböző háborús témák bemutatásának 
minősége is rendkívül fontos szempontnak bi
zonyult, amelyet az is alátámaszt, hogy a du
nai birodalomban, Német-, illetve Olaszor
szágban egyaránt a korabeli leghíresebb kép
zőművészek vállaltak szerepet a lapokon lát
ható rajzok, festmények, fotók elkészítésében. 

A délelőtti program a szomszédos Koba-
ridban folytatódott, ahol az ottani, elsősorban 
az első világháború tárgyi emlékeit őrző mú
zeumban kisebb ünnepélyre került sor, ame
lyet állófogadás követett. 

Dr. Valentin Inzko, az Osztrák Köztársa
ság szlovéniai nagykövete és Dr. Vasja Kla-
vora, a Szlovén Nemzetgyűlés alelnöke jelen
létében Dr. Heinrich Schöll, az Osztrák Fe
kete Kereszt alelnöke elismerő okiratot adott 
át a Kobaridi Múzeum munkatársainak, ami
vel az Isonzó völgyében és a térségben talál
ható katonatemetők ápolása továbbá az első 

2005 október 1-én immár ötödik alkalom
mal került megrendezésre „Csaták néma ta
núi" címmel a magyar Csata- és hadszíntérku
tatók konferenciája. A Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum dísztermében összegyűlt, mintegy 50 
fő érdeklődőt Dr. Holló József Ferenc vezér
őrnagy, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum fő
igazgatója, a Magyar Hadtudományi Társaság 
Csata- és Hadszíntérkutató Szakosztályának 
elnöke köszöntötte. Megnyitó szavai után első 
előadóként a doni hídfőcsatákkal kapcsolatos 
kutatásainak eredményeiről számolt be. Az 
intézet főigazgatójaként az utóbbi években si
került jól működő, kétoldalú kapcsolatot kiala
kítania a voronyezsi kormányzósággal, mely
nek eredményei elsősorban a hadisírgondozás 
és a tudományos konferenciák területén je
lentkeznek. A jövőben, várhatóan, az orosz fél 
együttműködésével, ez közös hadszíntérkuta
tó programokkal is bővülhet. A továbbiakban, 

világháborús emlékhelyek megőrzése terén 
kifejtett tevékenységüket ismerték el. 

A program zárásaként a konferencia részt
vevői a délután folyamán Damjana Fortunát-
Černilogar, a Boveci Múzeum tudományos 
munkatársa szakvezetésével kiránduláson ve
hettek részt, és először a Bovec környékén ta
lálható egyik első világháborús osztrák
magyar és német katonatemetőt, továbbá egy, 
a háború idején emelt olasz emlékkápolnát 
kerestek fel, valamint a Boveci Múzeum vi
lágháborús és más kiállításait tekinthették meg. 

A konferenciának otthont adó Hotel Alp 
különtermében három napon át láthattuk a 
szlovén Miro Simčič által rendezett, az első 
világháborús olasz fronton csak az „Isonzó 
oroszlánjáénak nevezett horvát származású 
Svetozar Boroevič tábornok térképeit, továb
bá korabeli fényképfelvételeket bemutató kis 
kamarakiállítást. 

az ez év nyarán, a helyszínen tartott konferen
cia-előadásáról szólt, melyben magyar szem
szögből ismertette a hídfőcsatákat a harcokban 
részt vett egykori szovjet parancsnokok előtt. 

Ezt követően Pintér Tamás ismertette a 
szegedi 46-os bakák doberdói harcainak hely
színén folytatott kutatásait. Kutatótársával, 
Rózsafi Jánossal, a 46. gyalogezred egykori 
katonája, Kókay László hadinaplóját olvasva 
határozták el, hogy felkeresik az 1916-os San 
Martinói aknarobbantás helyszínét és azono
sítják a tölcsér helyét. Csaknem egy éves le
véltári, könyvészeti adatgyűjtés és a szüksé
ges térképészeti anyagok beszerzése után, 
idén tavasszal utaztak a helyszínre. Többna
pos terepbejárás és GPS-mérések után sikerült 
megtalálni a keresett helyet, a település ter
jeszkedése miatt azonban a táj jelentősen meg
változott, az aknatölcsért időközben, egy épít
kezés során, feltöltötték. Ettől függetlenül a 
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Csata- és hadszíntérkutatók konferenciája, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 
Budapest, 2005. október 1. 
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